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  عصر اإليمان 

  مقدمة الترجمة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

ارة السبعة، وقد صدر منها بعد هذا جملد خامس يف حضارة عصر سم اهللا نبدأ اجلزء األول من الد الرابع من جملدات قصة احلضب
وقد أطلق . أما هذا الد فريوي قصة حضارة العصور الوسطى من قسطنطني إىل دانيت، وهي فترة دامت أكثر من ألف عام. النهضة

حت املسيحية دين الدولة الرومانية، املؤلف على هذا العهد اسم عصر اإلميان ألنه كان عصر العقيدة الدينية القوية، وألن فيه أض
وفيه ظهر الدين اإلسالمي وانتشر يف آسية وأفريقية وأوربا، وبلغت احلضارة اإلسالمية فيه ذروة جمدها يف الشرق والغرب على 

 القصة؛ فهو يف  من أكرب جملدات هذه- وإن مل يشمل من الزمن إال هذه الفترة القصرية من تاريخ العامل- وهذا الد الرابع. السواء
وهذه الفترة من أهم . سنصدرها باللغة العربية يف ستة أجزاء" كتب"األصل اإلجنليزي يبلغ حنو ألف ومائيت صفحة مقسمة إىل مخس 

الفترات وأبقاها أثراً يف تاريخ العامل، وحسبنا أن نعيد ما قلناه من قبل وهو أن فيها ثبتت دعائم املسيحية، وظهر اإلسالم، وقام 
وفيها بدأت أوربا تتشكل، وحتطمت اإلمرباطورية الرومانية وظهرت األمم األوربية احلديثة، ونشبت . صراع بني اليهودية واملسيحيةال

احلروب الصليبية، وظهر اإلسالم وعم نوره اآلفاق، والحت تباشري عصر النهضة وسيجد القارئ ذلك كله مفصالً يف هذا اجلزء 
ونرى مرة أخرى أن نكرر الشكر لإلدارة الثقافية جلامعة الدول العربية وللجنة التأليف والترمجة والنشر . هللاواألجزاء التالية إن شاء ا

وللقراء الكرام الذين كان إقباهلم على األجزاء السابقة أكرب مشجع لنا على مواصلة اجلهد يف ترمجة هذا الد الضخم ونرجو أال 
  .يطول انتظارهم لبقية األجزاء

   إلى القارئ مقدمة
 م إىل عام 325إن الغرض الذي أبغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن أعرض على القارئ قصة حضارة العصور الوسطى من عام 

 كاملة بقدر ما تتسع هلا صفحاته، بعيدة عن اهلوى بقدر ما تسمح له الطبيعة البشرية، والطريقة اليت اتبعتها يف تأليفه هي 1300
 كله على أنه وحدة شاملة يكمل بعضه بعضاً، أي تصوير مجيع مظاهر حضارة من احلضارات أو عصر من العصور النظر إىل التاريخ

ولذلك كان اضطرارنا إىل اإلحاطة جبميع . يف صورة جامعة شاملة، وإيراد قصة تلك احلضارة وذلك العصر ذه الطريقة عينها
بية، واألخالقية، واالجتماعية، والدينية، والتربوية، والعلمية، والطبية، والفلسفية، النواحي االقتصادية، والسياسية، والقانونية، واحلر

 البيزنطية، واإلسالمية، واليهودية، واألوربية الغربية، مما جعل وحدة املنهج واإلجياز من اشق -والدبية، والفنية ألربع حضارات متباينة
األربع واصطراعها أيام احلروب الصليبية قد خلع على هذا املنهج شيئاً منها، فأما من حيث الوحدة فإن التقاء احلضارات . األمور

وأما اإلجياز ففي وسع القارئ املتعب، الذي يرهقه طول الكتاب، أن جيد شيئاً من العزاء إذا علم أن املخطوط يف صورته األصلية كان 

ذلك أننا مل نبق من املخطوط األصلي إال ما كان يف رأينا ال غىن عنه  . يزيد على هذا النص الذي بني يديه بقدر نصف طوله
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على أن يف وسع القارئ غري املتخصص أن . لفهم تلك الفترة من تاريخ العامل على الوجه الصحيح، أو جلعل القصة حية واضحة زاهية
وهذا الد هو القسم الرابع .  ببعض الفقرات العويصة دون أن يقف عندها طويالً، ولن خيل هذا بسياق القصة أو يشوه الصورةمير

، وقد أحطنا فيه )1935" (تراث الشرق"القسم األول هو :  من قصة احلضارة اليت ستكون بعد متامها مؤلفة من ستة أقسام
م، وبتاريخ اهلند والصني واليابان إىل الوقت . ق330بتاريخ مصر والشرق األدىن من أقدم العهود إىل أن فتحهما اإلسكندر حوايل 

رما إىل أن فتح الرومان بالد ، يروي تاريخ اليونان والشرق األدىن ويصف حضا)1939" (حياة اليونان"احلاضر؛ والقسم الثاين 
يروي تارخيي روما واملسيحية من بدايتهما، وتاريخ الشرق ) 1944" (قيصر واملسيح"م؛ والقسم الثالث . ق146اليونان يف عام 
ويواصل هذا الكتاب دراسة حياة الرجل األبيض حىت موت .  م325م، إىل جممع نيقية الذي عقد يف عام . ق146األدىن من عام 

 ونعتزم إصداره يف عام 1648، 1321تاريخ الفترة الواقعة بني " النهضة واإلصالح"ويشمل القسم اخلامس . 1321نيت يف عام دا
 ويف هذا الوقت 1960الذي يصل بالقصة إىل الوقت احلاضر، فيصدر مبشيئة اهللا يف عام " عصر العقل"؛ وأما اجلزء السادس 1955

قرباً يضطره إىل أن يتخلى عن ميزة تطبيق الطريقة اجلامعة اليت سار عليها يف األقسام الستة يكون املؤلف قد قرب من الشيخوخة 
واخلطة اليت اتبعناها يف هذه األقسام الستة هي أن يكون كل منها وحدة مستقلة بذاا، ولكن القراء الذين درسوا . على األمريكتني

وسيضطرنا . ن غريهم أن ميسكوا خبيوط القصة اليت نرويها يف هذا الكتابسيجدون أن من السهل عليهم أكثر م" القيصر واملسيح"
تاريخ احلوادث وتسلسلها إىل أن نبدأه بأقل ما يعين به الناس عادةً من نواحي حضارة العصور الوسطى الرباعية وهو احلضارتان 

 الثقافة اإلسالمية كما أن العامل الذي درس البيزنطية واإلسالمية؛ وسيدهش القارئ املسيحي من كثرة الصحف اليت اختصصنا ا
حضارة اإلسالم سيأسف أشد األسف للحيز الضيق الذي خصصنا به حضارة املسلمني الزاهرة يف العصور الوسطى والضطرارنا إىل 

 ننظر إىل كل دين ولقد بذلنا جهدنا على الدوام يف أن نكون بعيدين عن اهلوى والتحيز، وأن. اختصار تارخيها هذا االختصار الشديد
وكل ثقافة كما ينظر إليهما أهلهما؛ ولكنا مع هذا ال ندعي العصمة من اهلوى، وال ننكر انه قد بقي يف قصتنا شيء من التحيز يف 

ذلك أن العقل كاجلسم سجني يف . اختيار مادة الكتاب ويف توزيع صحفه على موضوعاته املختلفة إن مل يكن يف غري هاتني الناحيتني
ولقد أعدنا كتابة املخطوط ثالث مرات، وكنا يف كل مرة نكشف فيه عن أخطاء جديدة، وما من شك . ه ال يستطيع الفكاك منهجلد

ولقد . أنه ما يزال به كثري منها، غري أننا قد ضحينا بتحسني اجلزء بغية إكمال الكل، وإنا لنرحب بكل ما يبلغ إلينا من هذه األخطاء
هذا الكتاب إىل زوجيت كما أهديت إليها الكتب السابقة، فلقد ظلت سبعة وثالثني عاماً حتبوين يف صرب كان من الواجب أن دي 

ولكنها هي اليت أشارت علي بأن أهدي هذا . مجيل بقدر من تساحمها، ومحايتها، وإرشادها، وإهلامها ال تفي به هذه الدات مجيعها
  1949ول ديورانت يف الثاين والعشرين من نوفمرب سنة . ناالكتاب إىل ابنتنا، وإىل زوجها، وإىل حفيد

  الكتاب األول 

  الدولة البيزنطية في أوج مجدها 

325 - 565   

  الباب األول 
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  يوليان المرتد 

632-63   

  الفصل األول 

  تراث قسطنطين 

هم حكم اإلمرباطورية الضخمة اليت  أبناءه وأبناء أخيه وقسم بين335ملا أحس اإلمرباطور قسطنطني بدنو أجله مجع حوله يف عام 
- وقد خص ابنه األكرب قسطنطني الثاين بالغرب . استوىل عليها، وكان عمله هذا مثالً من أمثلة احلمق الذي تدفع إليه معزة األبناء

ألصغر بآسية الصغرى، وسوريا، ومصر؛ وخص ابنه ا- بالشرق Constantiusبريطانيا، وغالة، وأسبانيا؛ وخص ابنه قنسطنطيوس 
 -القسطنطينية وروما- بشمايل أفريقية وإيطاليا، وإلريكُم، وتراقية مبا يف ذلك العاصمتان اجلديدة والقدمية Constansقنسطانس 

وكان اإلمرباطور املسيحي األول قد بذل حياته وحيوانات كثرية غري حياته، . وأعطى ابين أخ له أرمينية ومقدونية وبالد اليونان
 تعرض هذا كله للخطر الشديد، ومل يكن أمامه إال 337 وتوحيد العقيدة الدينية يف الدولة الرومانية؛ فلما مات يف عام إعادة امللكية،

واحدة من اثنتني ليس فيهما حظ ملختار، فإما أن تقسم حكومة البالد وإما أن تتعرض خلطر احلرب األهلية؛ ذلك أن حكمه مل يدم 
ن، ومل يكن يضمن واحلالة هذه أن تنعم البالد بالسلم إذا خلفه على العرش وارث واحد، وهلذا بدا حىت خيلع عليه القداسة طول الزم

غري أن البالد مع هذا مل تنج من احلرب األهلية، ويسر االغتيال . له أن شر تقسيم البالد بني عدة حكام أهون من شن احلرب األهلية
دا سلطان أبناء قسطنطني، واغتيل مجيع الذكور من أقارب اإلمرباطور ذلك أن اجليش رفض كل سلطان ع. حل مشكلة التقسيم
 ابين أخيه، فأما جالس فكان عليالً يرجى أن ال يطول حياته كثرياً، وأما يوليان فكان يف Julian ويوليان Dallusالسابق عدا جالس 

روايات املتواترة، ويعزو إليه أمنيوس، هذه سن اخلامسة، ولعل سحر الطفولة هو الذي رقق قلب قنسطنطيوس الذي تعزو إليه ال
وأوقد قنسطنطيوس مرة أخرى نار احلرب مع بالد الفرس وهي حلقة من الرتاع القدمي بني الشرق والغرب، ذلك الرتاع ). 1(اجلرائم

وملا أنفر . ت األخويةالذي مل ختمد جذوته يف واقع األمر من أيام مرثون، وأجاز الخوته أن يبيد بعضهم بعضاً بسلسلة من االغتياال
عاد إىل القسطنطينية، وحكم الدولة اليت وجدت من جديد حكماً بذل فيه كل ما أتصف من عجز يصحبه اإلخالص، ) 353(بامللك 

واستقامة شديدة، ومل يكن يهنأ له عيش الرتيابه يف الناس وسوء ظنه يهم، وال حيبه أحد لقسوته، وال يرقى إىل مصاف العظماء 
، واليت مسيت بامسه يف أثناء حياته، قد أقامها على Nova Romaوكانت املدينة اليت مساها قسطنطني روما اجلديدة .  وغرورهلكربيائه

م، وظلت ما يقرب من ألف عام تعرف باسم بيزنطية، وسيظل لفظ . ق657مضيق البسفور مجاعة من املستعمرين اليونان حوايل عام 
وقد أطلق . على مر األيام، ومل يكن مثة موضع آخر يف األرض كلها أصلح منها إلقامة عاصمة لدولة مابيزنطى عنواناً حلضارا وفنها 

 اسم إمرباطورية العامل، وأىب أن يسلمها إىل الروسيا اليت كانت تتوق إىل السيطرة عليها 1807 عام Tilsitعليها نابليون يف تلزت 
وتستطيع الدولة املسيطرة عليها أن تغلق يف أي وقت تشاء باباً رئيسياً بني الشرق . ارمسوقة إىل هذا باجتاه ما خيترق بالدها من أ

والغرب، وفيها جتتمع جتارة ثالث قارات، وتفرغ غالت مائة من الدول، وهنا يستطيع جيش أن يصمد ليصد الفرس املتحضرين، 
ياه الدافقة من مجيع اجلهات إال جهة واحدة يستطاع محايتها وحتميها امل. واهلون اهلمح الشرقيني، وصقالبة الشمال، وبرابرة الغرب

 مرفأ - وهو خليج صغري من خلجان البسفور-باألسوار املنيعة، وتستطيع األساطيل احلربية والسفن التجارية أن جتد يف القرن الذهيب 
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 لشكله الذي يشبه القرن، أما Kerasليج قرناً ولعل اليونان قد مسوا هذا اخل. أميناً يقيها هجمات السفن املعادية واألعاصري املدمرة
وصفه بالذهيب فقد أضيف إليه فيما بعد ليوحي إىل سامعيه مبا ينعم به هذا املرفأ من ثروة عظيمة يأيت إليه ا السمك واحلبوب 

ية، والذين طال عهدعم ورأى اإلمرباطور املسيحي أنه واجد يف هذا املكان، بني السكان الذين تدين كثرم باملسيح. والتجارة
وما يضن به عليه جملس شيوخها املتغطرس وسكاا : بامللكية واألة الشرقيتني، من تأييد الشعب ما ال يستطيع أن جيده يف روما

وهنا عاشت الدولة الرومانية ألف عام بعد وفاته رغم هجمات جحافل الربابرة اليت أغرقت روما فيما بعد، فقد هدد . الوثنيني
وط، واهلون، والوندال، واألفار، والفرس، والعرب، والبلغار، وللروس العاصمة اجلديدة، وعجزوا مجيعاً عن االستيالء عليها، ومل الق

تسقط يف تلك القرون العشرة إال مرة واحدة، وكان سقوطها يف أيدي الصليبيني املسيحيني الذين كان حبهم للذهب يزيد قليالً على 
وفيها ظلت . د ظهور اإلسالم مثانية قرون تصد جيوش املسلمني اليت اكتسحت أمامها آسية وإفريقية، وأسبانياوظلت بع. حبهم للدين

احلضارة اليونانية قائمة ال ينضب معينها حتتفظ للعامل بشعلة أنقذته فيما بعد من اهلمجية، وعضت بالنواجذ على كنوزها القدمية، حىت 
 سار قسطنطني األكرب على رأس مجاعة من 324ويف عام . عصر النهضة، ومنها إىل العامل الغريبأسلمتها آخر األمر إىل إيطاليا يف 

قواده اجلند، واملهندسني والقساوسة، وانتقل م من مرفأ بيزنطية، واجتاز ما حوله من التالل، لريسم حدود العاصمة اليت كان يعتزم 
سأواصل السري حىت يرى اهللا الذي ال تدركه األبصار أن من : "ؤالء بقولهوملا عجب بعضهم من اتساع رقعتها رد على ه. إنشاءها

وكانت هذه سنته اليت جرى عليها طوال حكمه، فلم يكن يتردد قط يف القيام بأي عمل، أو النطق بأي لفظ، )". 2(اخلري أن أقف
إطاعة "مث جاء . دينية ووالئه للكنيسة املسيحيةميكن أن تنال به خططه أو دولته ذلك التأييد القوي الذي ينبعث من عاطفة الشعب ال

وزين . بآالف الصناع والفنانني إلقامة أسوار املدينة، وحصوا، ودور املصاحل احلكومية، وقصورها، ومنازل سكاا)3"(ألمر اهللا
ه الواسعة بال متييز بينها؛ وهداه امليادين والشوارع بالفساقي، واألاء ذات العمد، وبالنقوش اليت جاء ا من خمتلف املدن يف دولت

حرصه على تسلية العامة وإجياد متنفس ينصرف فيه شغبها واضطراا، فأنشأ مضماراً للسباق تستطيع فيه اجلماهري أن تشبع غريزة 
ة يف اليوم احلادي عشر وأعلنت روما اجلديدة عاصمة للدولة الشرقي. اللعب واملقامرة على نطاق مل ير له مثيل إال يف روما أيام احنالهلا

وكان ذلك إيذاناً بانتهاء . واختذ ذلك اليوم بعدئذ عيداً حيتفل به يف كل عام بأعظم مظاهر األة والفخامة: 330من شهر مايو سنة 
وبذلك . عهد الوثنية من اجلهة الرمسية وبداية العصور الوسطى عصور انتصار اإلميان من الوجهة الرمسية أيضاً إذا صح ذلك التعبري

وما كان . انتصر الشرق يف معركته الروحية على الغرب الظافر بقوته املادية اجلسمية، وسيطر على الروح الغربية مدى ألف عام
ميضي على اختاذ القسطنطينية عاصمة للدولة حىت أصبحت أغىن مدائن العامل وأمجلها وأعظمها حضارة، وظلت كذلك مدى عشرة 

 حوايل مائة ألف، ويف 400 نسمة إذا هم يبلغون يف عام 50.000 ال يزيد على 337عدد سكاا يف عام وبينما كان . قرون كاملة
تقول إنه كان باملدينة وقت كتابة هذه ) 450يرجع تارخيها إىل حوايل عام (ومثة وثيقة رمسية ). 4( ما يقرب من مليون500عام 

 شارعاً، 322 من الدور الفخمة، و4388شية، وثالثة لعظماء الدولة، والوثيقة مخسة قصور إمرباطورية وستة قصور لسيدات احلا
 مدخالً ذا عمد؛ هذا فضالً عن حنو ألف حانوت، ومائة مكان للهو، وكثري من احلمامات الفخمة، والكنائس املزدانة بالنقوش 52

قد أنشئت على التل الثاين من التلول اليت كانت و). 5(اجلميلة، وامليادين الواسعة العظيمة اليت كانت متاحف حقه لفن العامل القدمي
تعلو باملدينة فوق ما حييط ا من املياه سوق قسطنطني، وهي ساحة رحبة إهليلجية الشكل يدخل اإلنسان إليها من كال جانبيها حتت 

ء فخم لس الشيوخ، ويف وكان حييط بالساحة مداخل ذات عمد ، ومتاثيل، وكان من ناحيتها الشمالية بنا. قوس من أقواس النصر
 قدماً، ويتوجه متثال ألبلو، ويقال إن هذا العمود من صنع فدياس 120وسطها عمود من حجر السماق يعلو فوق األرض 
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لغرب طريق وسط تقوم على جانبيه قصور وحوانيت، وتظلله طائفة من العمد، وكان ميتد من السوق العامة يف اجتاه ا . نفسه
، وهو ميدان واسع طوله ألف قدم وعرضه ثالمثائة، ومسي ذا االسم نسبة إىل هلينا Augusteumوخيترق املدينة إىل األوغسطيوم 

Helena أم قسطنطني بوصفها Augusta) ا األوىل كنيسة أيا وعند الطرف الشمايل من هذا امل). العظيمةيدان قامت يف صور
وكان عند طرفه الشرقي قاعة ثانية لس الشيوخ؛ وعند طرفه اجلنويب شيد القصر . أي كنيسة احلكمة القدسية- Sophiaصوفيا 

 من  الضخمة اليت كانت حتتوي على مئات من التماثيل املنحوتةZeuxippusالرئيسي لإلمرباطور، كما شيدت محامات زيوكسبس 
يعرف باسم املليون -وعند الطرف الغريب للطريق األوسط كان يقوم بناء ضخم مكون من عقود . الرخام، أو املصبوبة من الربنز

Millionواليت تربط عاصمة الدولة )اليت ال يزال بعضها باقياً لآلن( ومنه تتشعب الطرق العظيمة الكثرية - أو شاخص امليل ،
اً يف غرب األوغسطيوم أنشئ ميدان السباق العظيم، وبينه وبني كنيسة أياصوفيا كان ميتد القصر وهنا أيض. مبختلف والياا

وانتشرت . اإلمرباطوري أو القصر املقدس، وهو بناء معقد من الرخام حتيط به مائة ومخسون فداناً من احلدائق واألبواب ذات العمد
 ويف الشوارع اجلانبية الضيقة امللتوية املزدمحة بالسكان كانت حوانيت التجار .يف أحناء خمتلفة من املدينة وضواحيها بيوت األشراف

يف سور قسطنطني، ويطل من " بالباب الذهيب"وكان الطريق األوسط ينتهي عند طرفه الغريب . ومساكن العامة على اختالف أنواعها
وكان جل أفراد . رب ظالهلا الفخمة يف أمواج البحاروكانت القصور تقوم على الشواطئ الثالثة وتضط. هذا الباب على حبر مرمرة

وكان هؤالء وأولئك وغريهم . الطبقة العليا من سكان املدينة من الرومان، أما الكثرة الساحقة من غري هذه الطبقة فكانوا من اليونان
لت لغة الشعب حىت حلت قبيل مستهل وكانت الالتينية لغة الدولة الرمسية، ولكن اليونانية ظ". يونانا"من السكان يسمون أنفسهم 

وكانت تلي طبقة كبار املوظفني وأعضاء جملس الشيوخ طبقة من األشراف . القرن السابع حمل الالتينية يف املصاحل احلكومية نفسها
قة التجار وكانت هناك طبقة أخرى هي طب. قوامها مالك األراضي الذين يقيمون يف املدينة تارة ويف ضياعهم يف الريف تارة أخرى

وكان هؤالء التجار يستبدلون ببضائع القسطنطينية واإلقليم الذي من . حتتقرها الطبقات السالفة الذكر ولكنها تنافسها يف الثراء
ويلي طبقة التجار يف املدينة طبقة أخرى مطَّردة الزيادة من موظفي احلكومة، ومن حتتهم أصحاب احلوانيت . خلفها غالت بالد العامل

 الصناع الذين يعملون يف خمتلف احلرف، وتليهم طبقة يعد أفرادها عماالً أحراراً من الوجهة الرمسية الشكلية، ال حق هلم يف ورؤساء
االنتخابات العامة، جبلوا على الشغب واالضطراب، أذهلم اجلوع وخضعوا عادة لرجال الشرطة، يشترى هدوؤهم باأللعاب وسباق 

وكانت أحط طبقات .  يوم من اخلبز أو احلبوب اليت تبلغ مثانني ألف مكيال، ليظلوا هادئني مساملنياخليل، ومبا يوزع عليهم يف كل
اتمع يف القسطنطينية، كما كانت أحطها يف سائر أحناء اإلمرباطورية، طبقة األرقاء، وكان عددهم وقتئذ أقل من عددهم يف روما 

كانوا يلقونه يف أيامه بفضل شرائع قسطنطني وتأثري الكنيسة اليت خففت عن كاهلهم أيام قيصر، وكانوا يلقون من املعاملة خرياً مما 
وكان السكان األحرار خيرجون من أعماهلم يف مواسم معينة، . كثرياً من األعباء، وأشعرت سادم الرمحة م واإلشفاق عليهم

ن مدرج طوله مخسمائة وستون قدماً وعرضه ثلثمائة ومثانون، وكان يف هذا امليدا. وجيتمعون يف ميدان السباق، فَيغص م على سعته
، حيميهم عن اتلد خندق ذو شكل إهليلجي؛ وكان يف وسعه )7(وتتسع القاعدة لعدد من النظارة يتراوح بني ثالثني ألفاً وسبعني

وكان خيترق مضمار السباق ). 8(اً قدم2766خالل الفترات اليت بني األلعاب أن يترتهوا يف طريق ظيل ذي خطار من الرخام طوله 
 أو عموده الفقري؛ وقد صفت Spinaجدار منخفض ميتد يف وسطه يف أكرب طوليه من إحدى ايتيه إىل األخرى ويسمى األسبينا 

وكان يف طرفه اجلنويب عمود . التماثيل على جانبيه، وقامت يف وسطه مسلة من مسالت امللك حتتمس الثالث جيء ا من مصر
 Plataea (479أقيم يف بادئ األمر يف دلفي ختليداً لذكرى معركة بالثيه .  من ثالث جهات من الربنز ملتوية بعضها على بعضمكون
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 أي مقصورة اإلمرباطور يف القرن اخلامس Rathismaوقد ازدانت الكاثزما . ؛ وال تزال املسلة والعمود قائمني حىت اآلن)م.ق
ويف هذا املضمار كان حيتفل باألعياد القومية العظيمة فتسري . املذهب من عمل ليسيوس يف الزمن القدميبتماثيل ألربعة جياد من الربنز 

. فيه املواكب، وتقام املباريات الرياضية، واأللعاب البهلوانية، وتقتتل احليوانات وتصاد، وتعرض الوحوش والطيور األجنبية الغريبة

يحية كانت أسباب التسلية واللهو يف القسطنطينية أقل قسوة من نظائرها يف روما، وشاهد وبفضل التقاليد اليونانية والعاطفة املس
ذلك أننا ال نسمع يف العاصمة اجلديدة عن قتال االدين؛ ومع هذا فإن أشواط سباق اجلياد والعربات البالغة أربعة وعشرين شوطاً، 

 اجلماهري ما تثريه حفالت األعياد الرومانية يف نفوس الرومان من محاسة وهي اجلزء األهم من منهاج االحتفاالت كانت تثري يف نفوس
وكان ركاب اخليل والعربات احملترفون يقسمون إىل فئات زرق، أو خضر، أو محر، أو بيض حسب من يستخدموم من . بالغة

بل وينقسم سكان املدينة على بكرة أصحاب اخليل والعربات؛ وحسب ما يرتدون من ثياب؛ وعلى هذا النحو أيضاً يسقم النظارة، 
ومل يكن يف وسع .  يقتتالن باخلناجر يف املضمار وباخلناجر أحياناً يف شوارع املدينة-الزرق واخلضر-وكان احلزبان الرئيسيان . أبيهم

لوا رعاية احلكام، أو يف ما السكان أن يعربوا عن مشاعرهم إال يف أثناء هذه األلعاب واملباريات، ففيها كانوا يطالبون حبقهم يف أن ينا
يريدونه من ضروب اإلصالح، أو يف الشكوى من ظلم احلكام، كانوا يف بعض األحيان يعتبون على اإلمرباطور نفسه وهو جالس يف 

أما فيما عدا هذا فقد كانت مجهرة . مقعده األمني الرفيع الذي كان يتصل بقصره مبخرج يقوم عليه حراس مدججون بالسالح
ذلك أن دستور قسطنطني، الذي مل يكن يف واقع األمر إال استمراراً لدستور . ال حول هلا وال طول من الناحية السياسيةالسكان 

وقد كان يف وسع جملسي الشيوخ يف القسطنطينية ويف روما أن يناقشا املسائل . دقلديانوس، كان دستور دولة ملكية مطلقة سافرة
وقد استحوذ . الن يف بعض القضايا، ولكن هذا كله كان خيضع حلق الرفض املخول لإلمرباطوراملعروضة عليهما، وأن يشرعا، ويفص

يضاف إىل هذا أنه كان من حق . على حقوقهما التشريعية جملس احلاكم االستشاري املعروف باسم الس التشريعي األعلى املقدس
وكان األباطرة يرون أن الدميقراطية . دته كانت هي القانون األعلىاإلمرباطور أن يسن القوانني مبراسيم يصدرها بنفسه، كما أن إرا

نعم أنه قد يكون يف وسعها أن حتكم . قد أخفت يف حتقيق أغراضها، وأا قد قضت على اإلمرباطورية اليت ساعدت هي على إقامتها
 جعلتها إباحية، مث أسرفت يف اإلباحية حىت ولقد أسرفت يف احلرية حىت. املدينة، ولكنها عجزت عن حكم مائة والية خمتلفة األوضاع

أصبحت فوضى، وحىت هددت حروا األهلية وحروب الطبقات احلياة االقتصادية والسياسية لعامل البحر املتوسط، وانتهى 
ق  ودوConitesدقلديانوس وقسطنطني إىل أن النظام ال ميكن أن يعود إال بقصر املناصب العليا على األشراف ما بني كنت 

Duces . ال خيتارون على أساس مولدهم، بل يعينهم اإلمرباطور الذي يتحمل تبعة احلكم كاملة، ويستمتع بالسلطة كاملة، والذي
حتيط به هالة رهيبة من املهابة، والترفع، والعزلة عن الشعب واألة الشرقية، وما ختلعه عليه الكنيسة من مراسم التتويج، والتقديس، 

هذا النظام كان له ما يربره من الظروف احمليطة بالدولة يف ذلك الوقت، ولكنه مل يفرض على إرادة احلاكم قيوداً إال ولعل . والتأييد
نعم إن هذا النظام قد أوجد أداة إدارية وقضائية قديرة إىل أقصى . مشورة أعوان يهمهم أن يرضوه، وإال خوفه من املوت املفاجئ

اطورية البيزنطية حنو ألف عام كاملة، ولكنها اشترت هذه احلياة بالركود السياسي وباجلمود يف كل حدود القدرة، وأطال حياة اإلمرب
مناحي احلياة العامة، ومبؤامرات احلاشية، ودسائس اخلصيان، وحروب الوراثة، وبعشرات الثورات اليت شبت نارها يف القصر، واليت 

ها قلما رفعت إليه أباطرة ذوي استقامة خلقية؛ وما أكثر من رفعت إليه من رفعت إىل العرش أباطرة كفاة يف بعض األحيان، ولكن
  .املغامرين الذين ال ضمري هلم، أو من العصابات األجلركية، أو من احلمقى البلهاء

  الفصل الثاني 
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  المسيحيون واليهود 

د فيه الدولة اعتماداً كبرياً على الدين، قلقة يف القرن الرابع امليالدي كانت الشؤون الكنسية، يف عامل البحر املتوسط الذي تعتم
ذلك أن جممع نيقية الذي عقد يف عام . مضطربة إىل حد شعرت احلكومة معه أن ال بد هلا من أن تتدخل يف أسرار الدين وخفاياه

هم الكثرة الغالبة يف كانوا - مل يضع حداً للنقاش احلاد الذي احتدم أواره بني أثناسيوس وأريوس، بل ظل كثري من األساقفة 325
 يناصرون أريوس، سراً أو جهراً؛ أي أم كانوا يرون أن املسيح ابن اهللا، ولكنه ال يشترك مع األب يف مادته وال يف -)9(الشرق
؛ )331(ومل يستنكف قسطنطني نفسه، بعد أن قبل قرار امع، وطرد أريوس من البالد، أن يدعوه إىل اجتماع شخصي معه . خلوده

واحتج . ا أجتمع به مل جيد يف أقواله ما يستطيع أن يعده خروجاً على الدين، وأوصى بأن ترد إىل أريوس وأتباعه كنائسهمفلم
، وظل عامني )335(أثناسيوس على ذلك، فاجتمع يف صور جملس من أساقفة الشرق وقرر خلعه من كرسي اإلسكندرية الديين 

ني مرة أخرى، وأعلن قبوله للعقيدة اليت قررها مؤمتر نيقية بعد أن أضاف إليها حتفظات أما أريوس فقد زار قسطنط. طريداً يف غاله
ويف . وآمن قسطنطني بأقواله، وأمر اإلسكندر بطريق القسطنطينية أن يقبله يف العشاء الرباين. دقيقة ال ينتظر من إمرباطور أن يفهمها

كان ذلك يوم السبت، وكان أريوس يتوقع أن جيتمع باملصلني يف اليوم : "ةهذا يقص سقراط املؤرخ الكنسي هذه القصة احملزنة املؤمل
واقترب من ... ذلك أنه ملا خرج من القصر اإلمرباطوري. الذي يليه، ولكن القصاص اإلهلي عاجله فأحبط عمله اإلجرامي اجلريء

جت فيه أمعاؤه من بطنه، وأعقبه نزيف حاد، خر... العمود السماقي املقام يف سوق قسطنطني، متلكه الرعب، وأصيب بإسهال شديد
وملا بلغ هذا التطهري )". 10(ومما زاد الطني بلة أن طحاله وكبده قد انفصال من جدة الرتيف ومات لساعته. ونزلت أمعؤه الدقاق

نة التالية تلقى مراسيم أمل يكن أريوس يف واقع األمر كافراً زنديقاً؟ لكنه ملا مات يف الس: العاجل مسامع قسطنطني بدأ يسأل نفسه
وعين قسطنطني بشؤون الدين عناية أكثر . التعميد على يد صديقه ومشريه يوسبيوس أسقف نقوميديا، وهو من أتباع أريوس نفسه

جدية من عناية أبيه، فشرع يبحث بنفسه أبوة املسيح، وخرج من هذا البحث باعتناق مذهب أريوس، وشعر بأن واجبه األديب حيتم 
، وكان قد عاد إليه )339(وطرد أثناسيوس من كرسي اإلسكندرية مرة أخرى .  يعرض هذه اآلراء على مجيع العامل املسيحيعليه أن

. ودعيت جمالس الكنائس حتت إشراف اإلمرباطور اجلديد، وأيدت تشابه املسيح واألب دون احتادمها يف املادة. بعد موت قسطنطني

د جممع نيقية من كنائسهم، وكان الغوغاء يف بعض األحيان هم الذين خيرجوم منها، وأتى وأخرج الكهنة الذين استمسكوا بعقائ
وكان أثناسيوس يف هذه األيام . على املسيحية نصف قرن من الزمان الح فيه أا ستؤمن بالتوحيد وتتخلى عن عقيدة ألوهية املسيح

 كانت مجيع قوى الدولة تقاومه، بل إن أتباع كنيسة اإلسكندرية العصيبة يقول عن نفسه أنه يقف وحده يف وجه العامل كله، فقد
خرجوا عليه واضطر يف مخس مرات خمتلفة أن يفر من كرسيه معرضاً حياته يف معظمها ألشد األخطار، وأن يهيم على وجهه يف البالد 

 نيقية بزعامته، مستعيناً على ذلك صابراً يكافح ويدافع عن عقيدته كما حددها جممع) 373-323(وظل مخسني عاماً . األجنبية
وإليه يرجع معظم الفضل يف . مبهارة الدبلوماسي وعنف الرجل البليغ، ومل تلن له قناة حىت بعد أن ضعف البابا ليربيوس واستسلم

ولكن ، فرده يوليوس إىل كرسيه، )340(وعرض أثناسيوس قضيته على البابا يوليوس األول . استمساك الكنيسة بعقيدة الثالوث
، وأنكر على البابا حقه يف هذا احلكم، ورشح جرجيوري، وهو رجل من أتباع )391(جممع من أساقفة الشرق عقد يف أنطاكية 

لكن جرجيوري مل يكد يصل إىل تلك املدينة حىت أثارت أحزاا املتنافسة فتنة صماء قتل فيها . أريوس، أسقفاً لكرسي اإلسكندرية
وثارت يف القسطنطينية فتنة ). 11)(342(طر أثناسيوس على أثرها إىل التخلي عن كرسيه حقناً للدماء عدد كبري من األهلني، واض

أخرى من نوعها، كان سببها أن قسطنطيوس أمر أن يستبدل ببولس، الرجل الوطين املستمسك بالدين القومي، مقدونيوس األريوسي، 
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تل يف االضطرابات اليت أعقبت هذه املقاومة ثالثة آالف شخص، وأغلب فهب مجاعة من مؤيدي بولس يقاومون جند اإلمرباطور، وق
يزيد عددهم على من قتلوا بسبب اضطهاد ) 343-342(الظن أن الذين قتلوا من املسيحيني بأيدي املسيحيني يف هذين العامني 

احدة، هي أنه جيب إغالق اهلياكل واختلف املسيحيون وقتئذ يف كل نقطة عدا نقطة و. الوثنيني للمسيحيني يف تاريخ روما كله
الوثنية، ومصادرة أمالكها، واستخدام أسلحة الدولة اليت كانت توجه من قبل لقتال املسيحية يف قتال هذه املعابد وقتال من يتعبدون 

 قنسطانس حرمها وأنذر وكان قسطنطني قد قاوم القرابني واالحتفاالت الوثنية وإن مل يكن قد حرمها حترمياً باتاً؛ فلما جاء). 12(فيها
من يعصى أمره باملوت؛ مث جاء قنسطنطيوس فأمر بإغالق مجيع اهلياكل الوثنية يف الدولة، ومنع مجيع الطقوس الوثنية، وأنذر من 

، )13(يعصى أمره بقتله ومصادرة أمالكه، كما فرض هاتني العقوبتني بعينهما على حكام الواليات الذين يهملون تنفيذ هذا األمر
أثينة، وأنطاكية، وأزمري، -ع هذا كله فقد بقيت جزائر وثئبة متفرقة يف حبر املسيحية اآلخذ يف االتساع، فكان يف املدن القدمية وم

وظلت األلعاب تقام .  وخباصة بني األشراف ويف املدارس طوائف كبرية من الوثنيني متفرقني يف أحيائها املختلفة-واإلسكندرية وروما
حىت جاء ألريك فهدم هيكلها يف عام : ، والطقوس اخلفية حيتفل ا يف إلوسيس)395-379(أيام ثيودوسيوس األول يف أوملبيا إىل 

أما تعاليم . (؛ ومل تنقطع مدارس أثينة عن إذاعة تعاليم أفالطون، وأرسطو، وزينون، وإن فسرا تفسريات تلطف من وثنيتهم396
وظل قسطنطني وولده يؤديان ما كان مقرراً من رواتب لرؤساء ). مرادفاً للكفرأبيقور فقد حرمت وأصبح اسم هذا الفيلسوف 

املدارس الفلسفية وأساتذا الذين يكونون ما ميكن أن نسميه ببعض التساهل جامعة أثينة؛ كما ظل احملامون واخلطباء يهرعون إىل 
 يعرضون بضاعتهم على كل -أو معلمو احلكمة-الوثنيون تلك املدينة ليتعلموا فيها أساليب اخلطابة وحيلها؛ وكان السفسطائيون 

، الذي جاء شاباً فقرياً، واشترك مع طالب آخر Prohaeresiusوكانت أثينة كلها مولعة ومعجبة بربوهريسيوس . من يستطيع شرائها
بوسامته، وقوته، وفصاحته، يف فراشه وردائه، ومازال يرتقي حىت شغل كرسي البالغة الرمسي، واحتفظ حىت سن السابعة والثمانني 

ولكن حامل لواء السوفسطائيني يف القرن الرابع هو ليبانيوس ). 14"(إله ال يهرم وال ميوت"احتفاظاً جعل تلميذه يونبيوس يرى أنه 
Libanius عرض عليه ؛ ولكنه انتزع نفسه من أمه املولعة به، ووفد إىل أثينة للتعلم والدرس، وملا 314 وكان مولده يف أنطاكية عام

ومل يكن يرى ). 15(يف بلده أن يتزوج من وارثة غنية إذا بقي فيها قال إنه يرفض الزواج من إهلة إذا حال بينه وبني رؤية دخان أثينة
أن معلميه يف هذه املدينة أنبياء ملهمون بل كان يراهم جمرد منبهني إياه للتأمل والتفكري، وهلذا فقد علم هو نفسه وسط متاهة من 

، وأقام فيها مدرسة ظلت مدى )354(وبعد أن ظل حياضر وقتاً يف القسطنطينية ونقوميديا عاد إىل أنطاكية . ساتذة واملدارساأل
حداً جعل الناس يتغنون ) كما يؤكد لنا هو نفسه(وقد بلغ من الشهرة . أربعني عاماً أشهر مدارس اإلمرباطورية وأكثرها طالباً

 والقديس يوحنا Ammianus Marcellinusوكان من بني تالميذه أمياتس مرسلينس ). 16(بالفقرات األوىل من تعاليمه
وكان يستمتع برضاء األمراء املسيحيني، وإن كان خيطب . St. Basil والقديس باسيلي St. John Chryaostomكريسستوم 

ة عن العمل اختاره الطرفان املتنازعان حكماً وملا أضرب خبازو أنطاكي. ويكتب يف الدفاع عن الوثنية، ويقرب القرابني يف اهلياكل
وقد طالت حياته ). 17(بينهما؛ وملا ثارت أنطاكية على ثيودوسيوس األول اختارته املدينة املعذبة ليدافع عن قضيتها أمام اإلمرباطور

 وثنية القرن الرابع بأشكال وتشكلت. ما يقرب من جيل كامل بعد أن اغتيل صديقه يوليان، وبعد أن اارت دعائم النهضة الوثنية
فكان منها املثراسية، واألفالطونية اجلديدة، والرواقية، والكلبية، وكان منها الطقوس احمللية اليت تقام آلهلة املدن أو الريف، مث : خمتلفة

 اليت كساها أفلوطني ظالً وكان للعقائد. فقدت املثراسية مكانتها، ولكن األفالطونية اجلديدة ظلت ذات قوة وأثر يف الدين والفلسفة
كالقول بوجود نفس ثالثية تؤلف بني احلقائق كلها وتربطها برباط واحد؛ وبالعقل أو اإلله الوسيط الذي قام بعملية -من احلقيقة 
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اخللق، والروح وهي بوصفها اجلزء القدسي، واملادة وهي اجلسم ومبعث الشر، ومبناطق الوجود اليت هبطت على درجاا غري 
 كان هلذه العقائد واألفكار الصوفية -نظورة النفس البشرية من اهللا إىل اإلنسان، واليت تستطيع أن ترقي عليها من اإلنسان إىل اهللامل

اخلفية أثرها يف آراء الرسولني بولس ويوحنا ويف كثري ممن حذا حذومها من املسيحيني، ويف تشكيل كثري من العقائد املسيحية اخلارجية 
 السورية املعجزات إىل الشعائر اخلفية يف Chalcis من أهل خلقيس Lamblichusوقد ضم أميبلقوس ). 18( القوميعلى الدين

بفضل اتصاله باهللا يف -الفلسفة األفالطونية احلديثة، فقال أن الرجل املتصوف ال يكتفي بإدراك األشياء اليت ال تدركها احلواس بل أنه 
مث مجع مكسموس الصوري تلميذ أميبلقوس بني دعوى .  ربانية من السحر واإلطالع على الغيب قد أصبحت له مواهب-أثناء نشوته

وإىل القاريء فقرة من أقوال . املواهب الصوفية والوثنية املؤمنة املخلصة الفصيحة اليت انتصرت على يوليان وأخضعته لسلطاا
اهللا األب الذي صور كل ما هو : "ويرد على استهزاء املسيحيني امكسموس يدافع فيها عن استخدام األوثان يف العبادات الوثنية 

كائن أقدم من الشمس ومن السماء، وأعظم من الزمان، ومن اخللود ومن جمرى الكينونة، ال يستطيع أن يسميه مشترع أو أن ينطق 
، والصور، وبالذهب املطروق، والعاج، به صوت، أو أن تراه عني، لكننا حنن لعجزنا عن إدراك جوهره نستعني باألصوات، واألمساء

والفضة، وبالنبات، واألار، وبالسيول، وقلل اجلبال يف إشباع حنينا إىل معرفته؛ ونداري عجزنا بأن ننحت من الطبيعة أمساء لكل ما 
 نفس مصري هلذه الذكرى فإذا ما تاق يوناين ألن يتذكر اهللا حني يبصر حتفة فنية من عمل فدياس أو تاقت... هو مجيل يف هذا العامل

فعبد احليوان، أو جمد غريمها ذكراه بعبادة ر أو نار، فإن اختالفهم عين ال يغضبين؛ وكل ما أطلبه إليهم أن يالحظوا وأن يذكروا، 
عتلى وكانت فصاحة ليبانيوس ومكسموس من األسباب اليت جعلت يوليان يرقد من املسيحية إىل الوثنية، وملا أن ا). 19(وأن حيبوا

ها حنن أوالء قد : "تلميذمها عرش اإلمرباطورية هرع مكسموس إىل القسطنطينية، وأنشد ليبانيوس يف أنطاكية نشيد النصر والفرح
  ).20"(عدنا حقاً إىل احلياة، وهب على األرض كلها نسيم السعادة ملا أن حكم العامل إله حق يف صورة إنسان

  الفصل الثالث 

  قيصر الجديد 

، وكان ابن 332 يف القصر اإلمرباطوري يف القسطنطينية يف عام Flavius Claudius Julianusوس كلوديوس يوليانوس ولد فالفي
وأرسل هو إىل . وقد قتل أبوه، وأخوه األكرب، ومعظم أبناء عمه، يف املذحبة اليت حدثت أيام حكم أبناء قسطنطني. أخي قسطنطني

 يوسبيوس؛ ولقن من علوم الالهوت املسيحية أكثر ما يطيقه عقله، وظهرت عليه مسات تدل نقوميديا ليتلقى فيها العلم على األسقف
، وسرى حب هومر Mardoniusوملا بلغ السابعة من عمره بدأ يدرس اآلداب القدمية على مردونيوس . على أنه سيكون قديساً

مل األساطري اليونانية الشعري الزاهر بدهشة وجة وهزيود والتحمس آلداما من اخلصي اهلرم إىل تلميذه، وهل يوليان إىل عا
 إىل كبدوكيا ألسباب ال نعلمها اآلن، وظال ست سنني يكادان أن يكونا Gallus نفي يوليان وأخوه جالوس 341ويف عام . عظيمتني

نية ولكن مرح الشباب،  وملا أطلق سراحهما مسح ليوليان أن يعيش وقتاً ما يف القسطنطيMacellumفيها سجينني يف حصن ماسلوم 
وما امتاز به من إخالص وذكاء حباه إىل الشعب حباً أقلق بال اإلمرباطور؛ فأرسله مرة أخرى إىل حماضرات ليبانيوس حرم عليه هذا، 

وكان وقتئذ شاباً يف السابعة عشرة من عمره، ي الطلعة، جياش . ولكنه استطاع أن حيصل على مذكرات وافية لدروس هذا املعلم
القلب بالعواطف، متأهباً ألن يبهره سحر الفلسفة اخلطر، وبينا كانت الفلسفة، وبينا كان التفكري احلر يأتيان إليه بكل ما فيهما من 

إغراء، كانت املسيحية تعرض عليه بوصفها جمموعةً من العقائد التعسفية اليت ال تقبل اجلدل؛ وكنيسةً متزقها الفضائح، منقسمة على 
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 جعل 351ويف عام .  منازعات أريوس وأتباعه، وبسبب تبادل اللعنات بني الشرق والغرب، وتكفري كل منهما اآلخرنفسها بسبب
 وعهد إليه حكم أنطاكية؛ وأحسن يوليان وقتاً ما بأنه آمن من ريبة اإلمرباطورية فأخذ يتنقل من -جالوس قيصراً أي ولياً للعهد

 وقد Chrysanthius، ومكسموس، وكريسنثيوس Edssiusرس فيها الفلسفة على إدسيوس نيقوميديا إىل برمجوم مث إىل إفسوس، يد
 استدعى قسطنطني جالوس ويوليان إىل ميالن حيث كان يعقد حمكمة للنظر يف 354ويف عام . أمت هؤالء حتويله سراً إىل الدين الوثين

األسيوية حكماً بلغ من استبداده وقسوته أن ارتاع له ذلك أن جالوس تعدى حدود السلطة املخولة له، وحكم الواليات . أمرمها
وأما . وحوكم الرجل أمام اإلمرباطور، ووجهت إليه عدة م، وأدين، وصدر عليه احلكم باإلعدام، ونفذ على الفور. قسطنطني نفسه

تاب أن السياسة مل تكن له على بال يف يوليان فقد ظل حتت احلراسة يف إيطاليا عدة أشهر، حىت أفلح أخرياً يف أن يقنع اإلمرباطور املر
واطمأن قسطنطيوس إذ عرف أن غرميه ليس إال رجالً فيلسوفاً، فنفاه إىل أثينة . يوم من األيام، وأن اهتمامه كله موجه إىل الفلسفة

 العلم، والدين، والتفكري وإذ كان يوليان قبل هذا النفي يوقع اإلعدام، فإنه مل جيد صعوبة يف الرضا بالنفي إىل بلد هو منبع). 355(
وقضى يف تلك املدينة ستة أشهر، كانت من أسعد أيام حياته، يدرس الفلسفة يف الغياض اليت استمعت إىل صوت أفالطون يف . الوثين

شغفه الذين أعجبوا ب.  وغريه من الفالسفة املخلدين واملنسينيThemistiusالزمن القدمي، وعقد فيها أواصر الصداقة مع ثامسطيوس 
وكان يشبه هؤالء الوثنيني املثقفني املهذبني الذين ورثوا . بالعلم، وكسب قلوب أهل املدينة برقة مشائله، وتواضعه، ومجيل مسلكه

ثقافة قرن عشرة بعلماء الدين الوقورين الذين كانوا حييطون به يف نقوميديا أو بأولئك الساسة واحلكام األتقياء الذين رأوا من 
ليهم أن يقتلوا أباه واخوته وكثريين غريهم من خلق اهللا؛ وخلص من هذا كله إىل أنه ليس مثة وحوش أكثر تعطشاً للدماء الواجب ع

وكان إذ مسع أن معابد مشهورة قد دمرت، وأن كهنة وثنيني قد حكم عليهم باإلعدام، وأن أمالكهم قد وزعت ). 21(من املسيحيني
وكان هذا يف أغلب الظن هو الوقت الذي قبل فيه أن يتعلم سراً ويف حذر ). 22(بالبكاءعلى اخلصيان وأشياع السلطان أجهش 

هذا إىل أن . شديد طقوس إليسيز اخلفية وأسرارها؛ وكانت املبادئ األخالقية الوثنية تتجاوز عما جلأ إليه يف ارتداده من خمادعة ورياء
ر ذا االرتداد، فقد كانوا يعرفون أنه إذا فعل سيتوجه قسطنطيوس يف غري أصدقاءه ومعلميه على سره مل يكونوا يوافقون على أن جيه

وكانوا هم يتطلعون إىل الوقت الذي يرث فيه صنيعتهم عرش اإلمرباطورية، ويعيد إليهم رواتبهم . الوقت املالئم، بتاج الشهداء
سيحية الظاهرة، بل لقد بلغ من أمره أن كان يقرأ وهلذا قضى يوليان عشر سنني كاملة يؤدي مجيع الشعائر والعبادات امل. وآهلتهم

ويف وسط هذا التخفي واخلوف استدعى مرة أخرى إىل املثول بني يدي اإلمرباطور يف ميالن؛ ). 23(الكتاب املقدس علناً يف الكنيسة
عنه لدى اإلمرباطور، وأنه لن وتردد أول األمر يف الذهاب خشية العقاب، لكن اإلمرباطورة يوزيبيا أرسلت إليه تبلغه أا دافعت 

، وخلع عليه لقب قيصر، وعهد إليه حكم غالة Helenaيصاب مبكروه، وما كان أشد دهشته حني زوجه اإلمرباطور من أخته هلينا 
وارتدى الرجل األعزب احلي الذي قدم على اإلمرباطور يف ثياب الفيلسوف اخلشنة حلة القائد الرمسية على مضض، وقام ). 355(

وما من شك يف أنه قد ضايقه فوق هذا وحريه أن يعرف أن األملان قد اغتنموا فرصة اشتعال نريان احلرب األهلية . جبات الزوجيةبوا
اليت كادت تقضي على ما لإلمرباطورية يف الغرب من قوة حربية، فغزوا الواليات الرومانية املمتدة على ضفاف الرين، وشتتوا مشل 

ستعمرة الرومانية القدمية يف كولوين، واستولوا على أرع وأربعني مدينة غريها، وفتحوا األلساس كلها، جيش روماين، وبوا امل
وتقدموا مدى أربعني ميالً يف غالة، وملا أن واجه قنسطنطيوس هذه األزمة العصيبة، طلب إىل الشاب الذي يرتاب فيه ويزدريه أن 

إداري حازم، وأعطى يوليان حرساً مؤلفاً من ثلثمائة وستني رجالً، وكلفه يبذل نفسه من فوره فيجعل منها نفس جندي حازم و
 ويانه على ر الرون، يدرب Vienneوقضى يوليان الشتاء يف فني . بإعادة تنظيم اجليش املربط يف غالة، وأمره بعبور جبال األلب
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 مجع جيشاً عند رميس 356ويف ربيع عام .  واجبهنفسه التدريب العسكري، ويدرس فنون احلرب دراسة الرجل اد املتحمس ألداء
Reims يف سنس -اليت أصبح امسها علماً على أملانيا كلها- صد به الغزاة األملان واسترد منهم كولوين؛ وملا حاصرته قبيلة األملاين 

Sensة من املؤن حىت نفد صرب  ظل يصد هجمات احملاِصرين ثالثني يوماً، واستطاع أن حيصل على ما حيتاجه جنوده وأهل املدين
مث زحف حنو اجلنوب والتقى جبيش قبيلة األملاين األكرب عند استرسبورج، ونظم جيشه على شكل إسفني هاليل، وقاده قيادة . األعداء

الة ، وتنفست غ)24(الرجل العارف بأفانني احلرب اململوء القلب بالشجاعة، فانتصر نصراً على قوات العدو اليت تفوق قواته عدداً
، فزحف Meuseالصعداء بعد هذا النصر املؤزر؛ ولكن قبائل الفرجنة الضاربة يف الشمال كانت ال تزال تعيث فساداً يف وادي املوز 

عليها يوليان بنفسه، وأوقع ا هزمية منكرة، وأرغمها على عبور الرين، مث عاد إىل باريس عاصمة الوالية متوجاً بأكاليل النصر، 
 جديداً؛ وما لبث جنوده أن هجروا بأملهم يف Juliusلة وشكروا له حسن صنيعه ورأوا يف القيصر الصغري يوليوساً ورحب به أهل غا

وبقى يف غالة مخس سنني، يعمر األرض املخربة بالسكان، ويعيد وسائل الدفاع عن ر . أن جيلس عما قريب على عرش اإلمرباطورية
ي والفساد السياسي، ويعيد الرخاء إىل الوالية، وميأل خزائنها باملال، وخيفض يف الوقت عينه ومينع استغالل األهلني االقتصاد. الرين

وعجب الناس كيف استطاع هذا الشاب الغارق يف التفكري، الذي مل ينتزع من بني كتبه . ما كان مفروضاً على البالد من الضرائب
 قائدأ حمنكاً، وحاكماً عظيماً، وقاضياً عادالً -ه عصا ساحركأمنا قد مست-إال من وقت قريب، أن يبذل نفسه فيجعل منها 

وكان سبب تقرير هذا املبدأ . وكان هو الذي وضع يف القضاء ذلك املبدأ القائل بأن املتهم يعد بريئاً حىت تثبت إدانته). 25(رحيماً
 عهد إليه حتصيلها؛ ولكنه أنكر التهمة، ومل  أحد حكام غالة النربونية السابقني ام باختالس األموال اليتNumeriusأن نومريوس 

 لنقص األدلة اليت تثبت التهمة عليه فصاح Delfediusوأغتاظ القاضي . يكن من النستطاع دحض حجة من احلجج اليت أدىل ا
وهال ميكن أن . "نفكان جواب يوليا" هل ميكن أن يدان إنسان إذا كان جمرد إنكاره التهمة يكفي لرباءته؟! أي قيصر عظيم: "قائالً

). 26"(كما يقول أمنيانوس شاهداً من الشواهد الكثرية، الدالة على رمحته" وكان هذا" "يربأ إنسان إذا كان كل ما يف األمر أنه ام؟

سراً فاملوظفون الذين كانوا خيشون حبثه وتنقيبه، أو حيسدونه حلب الناس له، أخذوا يتهمونه . غري أن إصالحاته قد خلقت له أعداء
فلما علم بذلك يوليان رد عليهم بأن كتب ميتدح اإلمرباطور مدحاً . لدى قنسطنطيوس بأنه يعمل لالستيالء على عرش اإلمرباطورية

.  الذي كان من أخلص أعوان يوليانSallustولكن ذلك مل يبدد شكوك قنسطنطيوس، فاستدعى إليه سالست . فيه كثري من املبالغة

أميانوس فإن اإلمرباطورة يوزيبيا، اليت مل يكن هلا ولد، واليت كانت الغرية من يوليان وزوجته تأكل قلبها، قد وإذا جاز لنا أن نصدق 
على الرغم من هذا، طفالً ذكراً، . وملا أن وضعت هلينا. رشت بعض حاشية زوجة يوليان بأن يعطوها عقاراً جمهضاً كلما محلت

وبينا كانت هذه املتاعب كلها حتيط بيوليان تلقى يف ). 77( حد نزف من الدم حىت ماتقطعت القابلة حبل سرته قريباً من جسمه إىل
وكان لعمل .  أمراً من قنسطنطيوس بأن يبعث خبري عناصر جيوشه يف غالة لينضموا إىل اجليش الذي حيارب فارس360عام 

، فلما رفض قنسطنطيوس هذا الطلب )358(وأرمينية فقد طالب شابور الثاين أن ترد إليه بالد النهرين . قنسطنطيوس هذا ما يربره
ونزل قنسطنطيوس امليدان وأمر يوليان أن ميد جيوش ). ديار بكر احلالية يف والية كردستان التركية (Amidaحاصر شابور أميدا 

 على هذا الطلب بأن هؤالء ورد يوليان. اإلمرباطورية بثلثمائة رجل من كل فيلق من الفيالق الغالية لتشترك يف هذه احلرب األسيوية
اجلنود قد تطوعوا يف تلك الفيالق على أال يدعوا إىل اخلدمة وراء حدود جبال األلب؛ وحذر اإلمرباطور من عاقبة هذا العمل قائالً 

 من وقد حدثت أن عجز األملان يف غزو غالة بعد ست سنني(أن غالة لن تأمن على نفسها إذا ما تعرض جيشها هلذا النقص الكبري، 
ولكنه مع ذلك أمر جنوده أن يطيعوا رسل اإلمرباطور، غري أن اجلنود عصوا هذا األمر، وأحاطوا بقصر يوليان، ونادوا ) ذلك الوقت
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 أي إمرباطوراً، ورجوه أن يستبقيهم يف غالة، فنصحهم مرة أخرى بإطاعة أمر اإلمرباطور، ولكنهم أصروا Augustusبه أغسطساً 
يان، كما أحس قيصر آخر من قبله، أن األقدار قد قررت مصريه، فقبل اللقب اإلمرباطوري، واستعد للقتال على الرفض، وأحس يول

. إلنقاذ اإلمرباطورية وإنقاذ حياته، وأقسم اجليش الذي أىب قبل أن يغادر غالة أن يزحف على القسطنطينية وجيلس يوليان على العرش

.  الفتنة، وظل عاماً آخر يقاتل الفرس، معرضاً عرشه للضياع يف سبيل الدفاع عن بالدهوكان قنسطنطيوس يف كليكية حني بلغته أنباء

وتقدم يوليان حنوه ومعه قوة صغرية، مث وقف بعض الوقت عند سرميوم . مث عقد هدنة مع شابور وزحف بفيالقه غرباً ملالقاة ابن عمه
Sirmium) إننا اآلن :  اعتناقه الوثنية، وكتب إىل مكسموس رسالة محاسية قال فيها، وفيها أعلن إىل العامل)بالقرب من بلغراد احلالية

ذلك أن : وقد ساعده احلظ فأجناه من مأزق حرج). 28(جنهر بعبادة األرباب، وكذلك خيلص يف عبادا مجيع اجلنود الذين اتبعوين
وبعد . وفاته يف اخلامسة واألربعني من عمره على أثر محى أصيب ا يف طرسوس، وكانت 361قنسطنطيوس تويف يف نوفمرب من عام 

شهر من وفاته دخل يوليان القسطنطينية وجلس على العرش دون ان يلقى مقاومة، وأشرف على جنازة ابن عمه قنسطنطيوس جبميع 
  .مظاهر احلب

  الفصل الرابع 

  اإلمبراطور الوثني 

كان متوسط القامة، وكان شعره : س الذي كان يراه كثرياً بقولهوكان يوليان وقتئذ يف احلادية والثالثني من عمره ويصفه أميانو
وكان حاجباه . مرسالً ناعماً كأنه قد عين بتمشيطه، وكانت حليته كثة مستدقة، وعيناه براقتني تومضان ناراً، وتكشفان عن حدة ذهنه

وكان جسمه . منحنية، ومنكباه كبريين عريضنيدقيقني وأنفه معتدالً، وفمه كبري بعض الشيء، وشفته السفلى ممتلئة، ورقبته غليظة 
غري أن الصورة اليت يصور هو ا ). 29(كله من أعلى رأسه إىل أطراف أصابع قدميه حسن التناسب، وهلذا كان قوياً سريع العدو

، ومع هذا فإين بعنادي إن الطبيعة مل ختلع على وجهي كثرياً من الوسامة، ومل به نضرة الشباب: نفسه مل تكن ذا احلسن فهو يقول
أما رأسي فمنكوش، ... ومل أعبأ بالقمل الذي كان يسرح فيها وميرح كأا أمجة للوحوش الربية... قد أضفت إليه هذه اللحية الطويلة

وكان يفخر بأنه حيتفظ ببساطة ). 30(ألين قلما أقص شعري أو أقلم أظافري، وأصابعي ال تكاد ترى إال سوداء ملوثة باحلرب
. وما كاد جيلس على ختلص من اخلصيان، واحلالقني، واجلواسيس، الذين كانوا يف خدمة قنسطنطيوس. فيلسوف وسط ترف البالطال

وملا ماتت زوجته يف شباا صمم على أال يتزوج بعدها أبداً، وهلذا مل يكن يف حاجة إىل اخلصيان، وكان يشعر أن يف وسع احلالق 
صر؛ أما الطهاة فلم يكن يف حاجة إليهم ألنه مل يأكل إال أبسط األطعمة اليت يستطيع أن يعدها أي واحد أن يعىن جبميع موظفي الق

وكان هذا اإلمرباطور الوثين يعيش عيشة الرهبان ويلبس كما يلبسون، ويلوح أنه مل يتصل اتصاالً جنسياً بالنساء بعد ). 31(إنسان
، وال يسمح بتدفئة أية حجرة من حجراته طوال فصل الشتاء )32( مدفأةأن ماتت زوجته، وكان ينام على قش خشن يف حجرة غري

ومل يكن مييل إىل اللهو والتسلية، فكان يهاب دور التمثيل، وما فيها من مسرحيات صامتة مثرية للغريزة ". لكي يعتاد حتمل الربد"
ت الكربى يقضي فيه قليالً من الوقت، ولكنه جيد أن اجلنسية، وأثار غضب العامة باالبتعاد عن ميدان السباق؛ فقد كان يف االحتفاال

وقد أكرب الشعب يف بادئ األمر فضائله، وزهده، واماكه يف العمل، ويف أزمات . ال فرق بني سباق وسباق، فال يلبث أن يغادره
ركس أورليوس يف اجلمع بني احلكم؛ وكانوا يشبهونه بتراجان يف حسن قيادته العسكرية، وبأنطونينس بيوس يف تقواه وصالحه، ومبا

وإنا ليدهشنا أن نرى هذا الوثين الشاب قد رضت عنه على الفور مدينة ودولة مل تعرفا منذ جيل من الزمان ). 33(امللكية والفلسفة



 
 Will Durant  14   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 يقوم واكن. وقد أرضى جملس شيوخ بيزنطية مبحافظته على تقاليده وحقوقه دون أن يفخر بذلك أو مين به عليه. إال أباطرة مسيحيني
من مقعده ليحي القناصل، وميثل مجيع املظاهر اليت يتصف ا اإلمرباطور من الوجهة النظرية، وهي أنه خادم لشيوخ األمة وشعبها 

وقد حدث أن اعتدى من غري قصد على أحد االمتيازات اخلاصة مبجلس الشيوخ، فما كان منه إال حكم على نفسه . ومندوب عنهم
وكان يقضي . ل من الذهب، وأعلن أنه خيضع كما خيضع كل املواطنني جلميع قوانني اإلمرباطورية وتقاليدهابغرامة قدرها عشرة أرطا

وحيدثنا . وقته من الصباح إىل املساء يكدح يف أداء واجبات احلكم، ال ينقطع عن ذلك إال فترة صغرية بعد الظهر، خيصها بالدرس
أكسب جسمه وعقله نشاطاً عصبياً، كان يستطيع بفضله أن ينتقل من واجب إىل املؤرخون أن ما كان يتناوله من طعام خفيف قد 

واجب ومن زائر إىل زائر، وأن يرهق بالعمل ثالثة من أمناء السر يف كل يوم، وكان يظهر يف قيامه بواجبات القاضي منتهى النشاط 
ع وأدب جم آلراء القضاة املدعمة بالرباهني واليت واجللد واالهتمام؛ ويكشف يف أثناء ذلك عن سفسطة احملامني، وخيضع يف تواض

ومن أعماله أنه خفض الضرائب املفروضة على الفقراء، ورفض التيجان . ختالف آراءه هو، وأعجب الناس مجيعاً بعدالة أحكامه
من الضرائب املتأخرة، وجتاوز الذهبية اليت كانت التقاليد تقضي بأن تقدمها كل والية لإلمرباطور اجلديد، وألغى ما جتمع على إفريقية 

وأصر على إلزام كل من يريد ممارسة مهنة الطب أن ). 34(على اجليزة الباهظة اليت كانت مفروضة حىت ذلك الوقت على اليهود
حيصل على ترخيص مبمارستها، واشتد يف تنفيذ ذلك كثرياً، وقصارى القول أنه توج انتصاراته العسكرية بنجاحه يف األعمال 

ومع هذا النشاط اجلم يف شؤون احلكم ). 35"(شهرته أخذت تنتشر شيئاً فشيئاً حىت عمت بقاع العامل"ويقول أميانوس إن . ريةاإلدا
ولكي . كان أهم ما يولع به هو الفلسفة، وكانت غايته اليت مل يغفل عنها يوماً ما هي أن يعيد الشعائر الدينية القدمية إىل سابق عهدها

كذلك بعث بالرسائل . مر بإصالح اهلياكل الوثنية وفتحها، ورد ما صودر من أمالكها، وإعادة ما كان هلا من مواردحيقق هذه الغاية أ
وملا أن قدم مكسموس، وكان يوليان يلقي خطبة . إىل كبار الفالسفة يف عهده يدعوهم إىل القدوم إليه ليعيشوا ضيوفاً عليه يف بالطه

 بأسرع ما يستطيع ليحي أستاذه، وقدمه إىل الس، وأثىن عليه الثناء املستطاب، وعبر له عن يف جملس الشيوخ، قطع خطبته، وجرى
واغتنم مكسموس حتمس اإلمرباطور فارتدى أحسن الثياب، وعاش عيشة الترف حىت أثار حوله الريب، وملا . شكره واعترافه بفضله

لكن يوليان مل يكن ). )36ا تلك الثروة الطائلة يف هذا الوقت القصريأن مات يوليان حوسب حساباً عسرياً على الوسائل اليت مجع 
وهلذا مل يصرفه عنها أي نقص يف . يلقي باالً إىل املتناقضات اليت بدت يف حياة الرجل ألن حب الفلسفة قد ملك عليه كل تفكريه

يقنعك بأن مثة شيئاً أعظم نفعاً للجنس البشري إذا جاءك أحد من الناس ل: "وقد كتب يف ذلك إىل يومنيوس يقول.. سلوك الفالسفة
وكان مولعاً بالكتب، ). 37"(من دراسة الفلسفة على مهل ومن غري أن يعوقه عن دراستها عائق، فاعلم أنه خمدوع يريد أن خيدعك

من الناس : "ك يقولوكتب يف ذل. حيمل معه مكتبته يف حروبه، وقد وسع دار الكتب اليت أنشأها قسطنطني، وأنشأ غريها من الدور
من هو مولع باخليل، ومنهم من هو مولع بالطري أو بالوحوش الربية؛ أما أنا فقد كنت منذ نعومة أظفاري مولعاً أشد الولع باقتناء 

وكان يفخر بأنه مؤلف وحاكم سياسي معاً، فصرف غري قليل من جهده يف تربير خططه السياسية مبحاورات على ). 38"(الكتب
، أو خطب من طراز خطب لبانيوس، أو رسائل ال تكاد تقل سحراً وطرافة عن رسائل شيشرون، أو مقاالت Lucianان طريقة لوشي

األسباب اليت من أجلها " ضد أهل اجلليل"؛ وأوضح يف مقاله "ترنيمة البن امللك"وقد شرح عقيدته الوثنية اجلديدة يف . فلسفية طوال
ن النقد العايل يقول أن األناجيل يناقض بعضها بعضاً، وإن أهم ما تتفق فيه هو أا أبعد ما ارتد عن املسيحية، وكتب يف مقال له م

تكون عن العقل؛ فإجنيل يوحنا خيتلف كل االختالف عن الثالثة األناجيل األخرى يف روايتها وفيما حتتويه من أصول الدين، وقصة 
أسطورة ) الواردة يف سفر التكوين(فإذا مل تكن كل قصة من هذه القصص . " اخللق اليت جاءت يف سفر التكوين تفترض تعدد اآلهلة
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ذلك أا متثله، أول ما متثله، . ال أكثر، وإذا مل يكن هلا، كما أعتقد حبق؛ تفسري خيفى عن الناس، فهي مليئة بالتجديف يف حق اهللا
اً إهلاً حقوداً حسوداً إىل أقصى احلقد واحلسد، وذلك مبا مث متثله ثاني. جاهالً بأن اليت خلقها لتكون عوناً آلدم ستكون سبب سقوطه

وهي دون غريها املعرفة اليت تؤلف بني عناصر العقل البشري وجتعله (تعزوه إليه من أنه يأىب على اإلنسان أن يعرف اخلري والشر 
إهلكم غيوراً حسوداً إىل هذا احلد فيأخذ وِلم يكون . ، وأنه خيشى أن يصبح اإلنسان خملداً إذا طعم من شجرة احلياة)وحدة متناسقة

ومل يغضب اإلله العظيم ذلك الغضب الشديد على الشياطني واملالئكة واآلدميني؟ أال فوازنوا بني سلوكه ... األبناء بذنوب اآلباء؟
لتضحية احليوانية يضاف إىل هذا أن العهد القدمي يقر ا. وسلوك ليقورغ نفسه والرومان أنفسهم إزاء من خيرجون على القوانني

كانت ... تقولون إن الشريعة األوىل... ومل ال تقبلون الشريعة اليت نزهلا اهللا على اليهود؟)... ويتطلبها كما تقرها وتتطلبها الوثنية
 من -ال العشرات فقط-مقصورة على زمان ومكان معينني، ولكن يف وسعي أن أنقل إليكم من أسفار موسى عشرات اآلالف 

وملا أراد يوليان أن يعيد الوثنية وجد أا ال تناقض بعضها )". 39(ليت تقول إن الشريعة نزلت ليعمل ا يف مجيع األزمانالفقرات ا
بعضاً يف العقائد والعبادات فحسب، بل أا فوق ذلك حتيت يف مجيع أجزائها من املعجزات واألساطري اليت ال يقبلها العقل أكثر مما 

رك من مث أنه ما من دين يأمل أن يستميل إليه النفس البشرية العادية وحيركها إال إذا خلع على مبادئه األخالقية حتتويه املسيحية؛ وأد
ومن . ولشد ما تأثر بقدم األساطري وبانتشارها بني أمم العامل أمجع. غاللة من خوارق العادات، والقصص والطقوس اليت تبهر العقول

عجزه عن أن يعرف من هو أول رجل ... جز عن أن يعرف مىت اخترعت األساطري أول األمرإن اإلنسان لعا: "أقواله يف هذا
، وهلذا كله أسلم نفسه لدراسة األساطري، ومل يرى عيباً يف أن تستخدم يف غرس املبادئ األخالقية الفاضلة يف عقول غري )40(عطس

كيف جيء باألم العظمى يف صورة حجر أسود من فرجييا إىل ، وCybele؛ ومل يستنكف هو نفسه أن يكرر قصة سيبيل )41(املتعلمني
ولقد تبني . روما؛ وليس يف مقدور أي إنسان يقرأ قصته أن يظن أنه يشك يف ألوهية احلجر، أو يف مقدرته على أن يستحيل أماً عظمى

اسية للشمس ديناً حيل عند عامة الشعب حمل وكان يعيد العبادة املثر. شدة احلاجة إىل الرموز احلسية لتنقل إىل الناس املبادئ الروحية
الشاعر أن يكتب ترنيمة هليوس امللك، الشمس مصدر احلياة -ومل يكن عسرياً على هذا املليك . إجالل الفالسفة للعقل واالستنارة

 سنده ودعامته؛ وقد ويقول إن هذا هو الكلمة املقدسة اليت خلقت العامل واليت هي اآلن. كلها، وواهب النعم اليت ال حتصى للخلق
أضاف يوليان إىل هذا املبدأ األمسى والعلة األوىل، يف األديان الوثنية القدمية من أرباب وجن خيطئهم احلصر، وكان يظن أن الفيلسوف 

 وإنا لنخطئ إذا صورنا يوليان يف صورة الرجل احلر التفكري الذي يستبدل. املتسامح ال جيد حرجاً من قبوهلم بقضهم وقضيضهم

، ويعلم الناس مبادئ ال تقل بعداً عن األمور الطبيعية املعقولة )42(العقل باألساطري؛ ذلك أنه كان يشنع بالكفر ويعده من احليوانية
عما جنده يف أي دين من األديان؛ وقلما كتب إنسان من السخف مثل ما كتب يوليان يف ترنيمته للشمس؛ وقد قبلت التثليث الذي 

ية احلديثة، وقال إن األفكار اخلالقة األوىل اليت يقول ا أفالطون هي بعينها عقل اهللا؛ وكان يرى أا هي احلكمة تقول به األفالطون
اليت صنعت كل شيء، وينظر إىل عامل املادة واجلسم كأنه عقبة من فعل الشيطان يضعها يف طريق الفضيلة املؤدي إىل حترير الروح 

البشرية، إذا ما سلكت طريق التقى والصالح والفلسفة، قد تتحرر من سجنها هذا وتسمو إىل آفاق السجينة؛ ويف اعتقاده أن النفس 
ومل تكن أرباب الشرك . التفكري يف احلقائق والشرائع الروحية، وتندمج ذا يف احلكمة اإلهلية، بل رمبا اندجمت يف اهللا األزيل نفسه

 كما انه مل يكن يف وسعه أن يؤمن ا يف صورها اسدة البشرية كما يؤمن عامة الكثرية، يف اعتقاد يوليان، إال قوى غري شخصية؛
الناس، ولكنه كان يعرف أن الناس قلما تسمو م أفكارهم إىل التجريدات اليت تسمو إليها عقول الفالسفة، أو إىل الرؤى الصوفية 

ن، وبلغ ما ضحى به من احليوانات لآلهلة من الكثرة حداً جعل اليت يراها القديسيون؛ وكان ميارس الشعائر القدمية يف السر والعل
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وكان يف أثناء حروبه ضد الفرس يستشري مهابط الوحي، ويتفاءل ). 43(املعجبني به أنفسهم يغضون أبصارهم حياء من هذه اازر
. يبدو أنه كان يؤمن بسحر مكسموسويتطري كما كان يفعل القواد الرومان، ويعىن أشد العناية باالستماع إىل تفسري األحالم، و

وكان يرى كما يرى كل مصلح أن العامل يف حاجة إىل جتديد من الناحية األخالقية؛ ولكي يصل إىل هذه الغاية مل يقصر مهه على سن 
سيز وإفسوس وقد تأثر أشد التأثر بطقوس إليو. القوانني اخلارجية بل سعى إىل أن يتقرب عن طريق الدين إىل قلوب الناس وسرائرهم

الرمزية، وكان يرى أنه ليس مثة طقوس أصلح منها ألن تبعث يف قلوب الناس حياة جديدة أنبل من حيام السابقة، ويأمل أن املراسم 
املتبعة مع من يريد االندماج يف أصحاب هذه الطقوس ويف رسامتهم ميكن أن تتسع فتتعدى القلة األرستقراطية إىل طائفة كبري من 

وكان حيسد السلطة الكهنوتية املسيحية، )". 44(كان يفضل أن يسمى قساً من أن يسمى إمرباطوراً"حيدثنا ليبانيوس أنه و. الشعب
على نظمها احلسنة وعلى إخالص قساوستها ونسائها، وروح املساواة اليت تسود املصلني واملتعبدين يف كنائسها، والصدقات اليت 

ومل يكن يترفع عن أن يأخذ خري ما يف الدين الذي يرجو أن يقوض أركانه . يل نفوسهم إليهتؤلف بني قلوب أهل ذلك الدين وتستم
ويستبدل به غريه، وقد أدخل عناصر جديدة يف الكهانة الوثنية، ونظم كنيسة وثنية وضع نفسه على رأسها، وأحل على من دونه من 

ليم الشعب، وتوزيع الصدقات على الفقراء، ويف استضافة الغرباء، الكهنة أن جيادلوا رجال الدين املسيحيني ويتفوقوا عليهم يف تع
وقد أنشأ يف كل مدينة مدارس تلقى فيها احملاضرات يف الدين الوثين وتعرض فيها ). 45(ويف ضرب أحسن األمثلة يف التقى والصالح

عاملوين مبا تظنون أين : "بان فيقولوكان يكتب لكهنته الوثنيني كما كتب من بعده القديس فرنسيس ألتباعه من الره. مبادئه
سأعاملكم به، ودعونا نتعاهد فيما بيننا على أن أبني لكم آرائي يف مجيع شئونكم، وأن تفعلوا أنتم معي يف مقابل هذا نفس العمل فيما 

جبنا أن نقتسم مالنا ومن وا) 46....(خيتص بأقوايل وأعمايل، ويف اعتقادي أن ليس مثة أعظم قيمة من تبادل الرأي على هذا النحو
وأصارحكم القول، وإن بدا لكم أن يف قويل هذا تناقضاً، إن من . مع الناس مجيعاً، وعلى األخص مع الصاحلني، والضعفاء والفقراء

الناس، األعمال الدالة على التقي والصالح أن نقتسم ثيابنا وطعامنا مع األشرار؛ ذلك أننا حني نعطي إمنا نعطي اإلنسانية املمثلة يف 
واحلق أن هذا الرجل الوثين كان مسيحياً يف كل شيء عدا عقيدته؛ وحنن إذا ما قرأنا ما ). 47(وال نعطي خلقه طيبني كانوا أو خبيثني

كتبه، وغضضنا النظر عن أساطريه اردة من احلياة، خيل إلينا أنه مدين بكثري من تطورات خلُقه إىل املبادئ األخالقية املسيحية اليت 
فكيف كان مسلكه إذن إزاء الدين الذي ريب يف أحضانه؟ لقد ترك للمسيحية كامل حريتها يف . لُقِّنها يف طفولته وشبابه املبكر

لكنه منع عن . الوعظ، والعبادة، وممارسة مجيع شعائرها، وأعاد األساقفة املستمسكني بدينهم القدمي، والذين نفاهم قنسطنطيوس
 تقدمه هلا الدولة من إعانات مالية، وحرم على املسيحيني أن يشغلوا كراسي البالغة، والفلسفة، واألدب الكنيسة املسيحية ما كانت

؛ ووضع )48(يف اجلامعات، وكانت حجته يف ذلك أن هذه املوضوعات ال ميكن أن جتد مدرسني يعطفون عليها إال من بني الوثنيني
ها من الفروض املدنية املرهقة، وحلق القساوسة يف أن ينتفعوا من غري أجر باملزايا حداً إعفاء رجال الدين املسيحيني من الضرائب وغري

، )49(كذلك حرم الوصية باملال للكنائس، كما حرم املناصب احلكومية على املسيحيني. والتسهيالت املخولة للموظفني العموميني
يضاً كامالً عما أنزلوه ا من األضرار يف أثناء حكم األباطرة وأمر اجلماعات املسيحية يف كل بيئة أن يعوضوا اهلياكل الوثنية تعو

وملا أن . السابقني؛ وأجاز هدم الكنائس املسيحية املقامة على األراضي اليت اغتصبت ظلماً وعدواناً من املزارات واألضرحة الوثنية
ذى عن املسيحيني، ولكنه أىب أن يلغى ما سنه من وقع االضطراب والظلم والشغب نتيجة هلذا املنطق املتهور حاول يوليان أن يرد األ

ولقد أظهر قدرته على السخرية اليت قلما تليق بفيلسوف مثله، حني ذكَّر بعض املسيحيني الذين وقع عليهم العدوان بأن . القوانني
 بالعنف أو اإلهانات عقاباً وعوقب املسيحيون الذين ردوا على هذه القوانني)" 50(كتام املقدس يهيب م أن يصربوا على األذى"
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من ذلك أن العامة من الوثنيني أهل ). 51(صارماً، أما الوثنيون الذين جلأوا إىل اإلهانة يف معاملتهم للمسيحيني فقد عوملوا باللني
وكب اإلسكندرية كانوا حيقدون أشد احلقد على جورج، األسقف األريوسي الذي أغتصب كرسي أثناسيوس، ألنه أثار حفيظتهم مب

عام سخر فيه من الطقوس املثراسية، فقبضوا عليه ومزقوا جسمه إرباً؛ ومع أن املسيحيني، إال قلة منهم ال تستحق الذكر، مل يهتموا 
وأراد يوليان أن يعاقب من ). 362(بالدفاع عنه، فقد قتل أو جرح كثريون من املسيحيني فيما صحب هذه الفتنة من اضطراب 

ويف هذا الوقت خرج . ستشاريه أقنعوه بأن يكتفي بإرسال خطاب احتجاج شديد إىل أهل اإلسكندريةأحدثوا الشغب، ولكن م
أثناسيوس من خمبئه واستعاد كرسي أسقفيته، ولكن يوليان أنكر عليه هذا العمل قائالً إنه مل يؤخذ فيه رأيه، وأمر أثناسيوس أن يعتزل 

طور تويف يف السنة التالية، وعاد البطرق رمز أهل اجلليل املنتصرين إىل كرسيه، وصدع األسقف الشيخ باألمر، ولكن اإلمربا. منصبه
وكان اندفاع . ولبث فيه إىل أن مات يف الثمانني من عمره، بعد عشر سنني من ذلك الوقت، مثقالً مبظاهر الشرف ومثخناً باجلراح

ذلك أن من أساء إليهم يقاومونه بإصرار ومعاندة، ومن . ريوليان ومثابرته الشديدة على تنفيذ منهجه سبباً يف إخفاقه آخر األم
ومرد هذا أن الوثنية كانت قد ماتت من الناحية الروحية، ومل يبق فيها ما جيدد شباا، أو يواسيها . اجتباهم مل يستجيبوا له يف محاسة

وها يف تلك األيام األخرية، ولكن معظمهم مل يفعلوا يف أحزاا، أو يبعث يف أهلها األمل يف الدار اآلخرة، نعم إن بعض الناس قد اعتنق
كذلك عادت بعض املدن إىل تقدمي القرابني . ذلك إال ملا كانوا ينتظرون أن ينالوه من املطامع السياسية أو الذهب اإلمرباطوري

 نفسها، Pcssinusوليان يف بسينس وقد اضطر ي. الرمسية، ولكنها كانت تؤدى ذا الثمن ما تناله من العطف عليها والعناية مبصاحلها
وقام كثري من الوثنيني يفسرون الوثنية بأا مراعاة الذمة والضمري يف . وهي بيت سيبيل، أن يرشو أهلها لكي يعظموا األم العظمى

يف الدولة، وكان انتهاب امللذات؛ وساءهم أن جيدوا يوليان أكثر تزمتاً من املسيح، فقد كان هذا الرجل احلر يف التفكري أتقى رجل 
أصدقاؤه أنفسهم جيدون من أصعب األشياء عليهم أن جياروه يف ورعه، ومنهم من كانوا متشككة يسخرون سراً من أربابه الذين وىل 

ذلك أن عادة التضحية باحليوان على املذبح كانت قد ماتت أو كادت أن . زمام ومن الذبائح اليت كان يستعطف ا أولئك األرباب
 الشرق، ويف كل ما عدا روما من بالد الغرب، وشرع الناس ينظرون إليها على أا عمل جيلل صاحبه العار، أو أا يف متوت يف

، ولكن هذه التسمية قد امشأزت منها نفوس الوثنيني "اهللينية"وكان يوليان يسمي حركته هذه . القليل طعام يشترك يف أكله الناس
وكان يفرط يف االعتماد على اجلدل الفلسفي الذي مل يصل يف يوم من . كل شيء يوناين غري ميتالطليان، الذين كانوا حيتقرون 

األيام إىل أن يكون األساس العاطفي للدين؛ كذلك مل يكن أحد يفهم مؤلفاته إال الفئة املتعلمة، اليت كان تعليمها حيول بينها وبني 
ده إال توفيقاً مصطنعاً بني متناقضات، وكانت خالية من اجلذور اليت متتد إىل آمال قبول ما يف هذه املؤلفات من األفكار، ومل تكن عقائ

ولقد الحت بوادر إخفاقه حىت قبل وفاته، ومل يستنكف اجليش الذي أحبه وحزن عليه أن يرشح مسيحياً ليخلفه . الناس أو خياهلم
  .على العرش

  الفصل الخامس 

  خاتمة المطاف 

فريفع العلم الروماين على العواصم الفارسية، ويقضي القضاء النهائي : أن يفعل ما فعله اإلسكندر وتراجانوكان حلمه األخري العظيم 
وللوصول إىل هذه الغاية عين أعظم عناية بتنظيم اجليش، . على اخلطر الفارسي الذي كان يهدد أمن الدولة الرومانية وسالمتها

فلما مت له ذلك جاء إىل . لتخوم وخزن املؤن يف املدن القائمة على طريق نصرهوباختيار ضباطه، وترميم احلصون املشيدة على ا
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، ومجع فيها جنوده؛ واغتنم جتار املدينة احتشاد اجلنود فيها فرفعوا أسعار احلاجيات، وشكا الناس قائلني 362إنطاكية يف خريف عام 
 أن استدعى إليه رؤساء األعمال االقتصادية وأخذ فما كان من يوليان إال". إن كل شيء موفور ولكن كل شيء غايل الثمن"

حدد مثناً عادالً لكل سلعة وأعلنه للناس "ينصحهم باحلد من مكاسبهم، فوعدوه بذلك ولكنهم مل يوفوا بوعدهم؛ فلما يئس منهم 

وأحتج التجار بأن األمثان اليت ) 52( من القمح من بلدان سوريا ومصر، مث عمل على استرياد أربعمائة ألف موديوس"مجيعاً
حددها مل تترك هلم شيئاً من األرباح، وابتاعوا يف اخلفاء القمح املستورد، ونقلوه هو وبضاعته إىل مدن أخرى، ووجدت إنطاكية 

 وسرعان ما قام العمة ينددون بيوليان لتدخله يف هذه الشؤون، وأخذ الفكهون يسخرون من .نفسها تزخر بالنقود وتفتقر إىل الطعام
حو ت من ) Misopogon" (كاره اللحى"ورد عليهم يوليان بنشرة أصدرها مساها . حليته ومن اماكه يف خدمة اآلهلة األموات

عن حليته، وعنف أهل إنطاكية على وقاحتهم، وطيشهم، فقد اعتذر يف سخرية . الفكاهة واملتعة ما ال يتفق مع مقام إمرباطور
، واليت كانت من قبل Daphneوكانت احلديقة الشهرية املعروفة باسم دافين . وإسرافهم، وفساد أخالقهم، واستخفافهم بآهلة اليونان

 وان تعود مزاراً مقدساً كما كانت من مزاراً مقدساً ألبلو، قد حولت إىل مكان للهو والتسلية، فأصدر يوليان أمره أن مينع اللهو منها
قبل؛ وما كاد هذا العمل يتم حىت التهمتها النريان؛ وظن يوليان أن احلريق من فعل املسيحيني فأغلق كنيسة إنطاكية، وصادر 

اليت اجتمع " وليمة العقل"ومل جيد اإلمرباطور يف إنطاكية سلوى إال ). 53(أمالكها، وعذب كثريين من الشهود، وقتل أحد القساوسة
، فسار على رأس جيوشه 363وأخرياً تأهب اجليش للرتول إىل امليدان، وبدأ يوليان احلرب يف شهر مارس من عام . فيها بليبانيوس

وهي " إجداب األرض"وعرب ر الفرات، مث ر دجلة، وطارد الفرس املتقهقرين، ولكنه القى األمرين، وكاد يالقي اهلزمية من جراء 
يت اتبعها الفرس وأرادوا ا إحراق مجيع احملصوالت يف كل جزء خيلونه من البالد، حىت كان اجلنود يوليان ميوتون من اجلوع اخلطة ال

مرة بعد مرة، وقد أظهر اإلمرباطور يف هذه احلروب املضنية أحسن ما اتصف به من خالل، فكان يشارك جنوده كل ما يعترضهم من 
وبأقل من القليل ويسري مثلهم على قدميه يف القيظ، وخيوض جماري املياه، وحيارب يف الصفوف األوىل صعاب، ويكتفي مثلهم بالقليل 

وكان من بني األسرى فارسيات ذوات مجال يف نضرة الشباب؛ولكنه مل يقتحم عليهن خلون، ومل يسمح إلنسان أن . يف مجيع املعارك
، وضربوا عليها احلصار، ولكنهم Ctesiphon حىت طرقوا أبواب طشقونة وتقدم اجلنود حتت قيادته القديرة. ميس بأذى شرفهن

واختار شابور الثاين رجلني من أشراف الفرس وجدع أنفيهما وأمرمها . اضطروا إىل االرتداد عنها لعجزهم عن احلصول على الطعام
لصارخ على كرامتهما، مث يقودانه هو وجيشه إىل أن يذهبا إىل يوليان ويدعيا أما قد فرا من عند امللك لقسوته عليهما واعتدائه ا

وفعل الرجالن ما أمرا به، وصدقهما يوليان وسار خلفهما هو وجيشه مسافة عشرين ميالً حىت وجد نفسه يف . صحراء جدباء
س، ولكنه صد صحراء جدباء ال ماء فيها وال نبات، وبينا كان حياول إنقاذ رجاله من هذا الفج الذي نصب له هامجته قوة من الفر

وكان يوليان يف مقدمة املطاردين غري عابئ بأنه ليس على جسمه . هجومها وردها على أعقاا، وفر الفرس ال يلوون على شيء
فأصابته حربة يف جنبه نفذت إىل كبده، فسقط على ظهر جواده ومحل إىل اخليمة، وأنذره طبيبه بأنه لن تطول حياته أكثر من : دروع

قول ليبانيوس إن الذي رماه باحلربة رجل مسيحي، ومما هو جدير بالذكر أن أحداً من الفرس مل يطالب باملكافأة اليت وي. بضعة ساعات
الذي أقدم على هذا العمل اجلريء "ومن املسيحيني من يؤيد رواية ليبانيوس ويثين على القاتل . وعد ا شابور من يقتل اإلمرباطور

وكانت الساعة األخرية من حياة يوليان خليقة بتقاليد سقراط . Sozomenومن هؤالء سوزومني ، )54"(حباً يف اهللا ويف الدين
أيها : "إن يوليان وهو مسجى يف خيمته خاطب رفاقه احملزونني الذين ملك األسى قلوم بقوله: وسنكا، وقد وصفها أميانوس فقال

وبكى "... هذه احلياة، وأردها إىل الطبيعة بعد أن طلبت ردها إليهااألصدقاء، إن هذه الساعة هلي أنسب األوقات اليت أغادر فيها 
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مجيع احلاضرين فالمهم على بكائهم حمتفظاً حىت يف تلك الساعة بسلطانه عليهم، وقال هلم أنه ال يليق م أن حيزنوا من أجل زعيم 
مكسموس وبرسكوس يف حوار دقيق عن شرف وملا أن أسكنهم بقوله هذا دخل مع الفيلسوفني . دعي لالحتاد بالسماء وبالنجوم

ويف أثناء هذا النقاش اتسع اجلرح الذي يف جنبه فجاءةً، وحال ضغط الدم املتدفق بينه وبني التنفس؛ وبعد أن تناول . النفس ونبلها

وكان اجليش ال يزال معرضاً  . جرعة من املاء البارد طلبها إىل احلاضرين أسلم الروح وكان يف الثانية والثالثني من عمره
وعقد اإلمرباطور اجلديد الصلح مع فارس، .  قائد احلرس اإلمرباطوريJovianللخطر ويف حاجة إىل قائد، فاختار زعماؤه جوفيان 

ومل يضطهد جوفيان إنساناً، ولكنه مل يلبث أن . انتزعها منها دقلديانوس منذ سبعني عاماًبأن رد إليها أربعاً من الواليات اخلمس اليت 
واحتفل مسيحيو أنطاكية مبوت اإلمرباطور الوثين احتفاالً عاماً أظهروا فيه . حول تأييده من اهلياكل الوثنية إىل الكنيسة املسيحية

صرين كانوا يف معظم األحوال حيضون مجاعات املصلني أن يكونوا كراماً، وأن ، وإن كان زعماء املسيحيني املنت)57(الفرح واالبتهاج
  .وانقضت بعد ذلك أحد عشر قرناً قبل أن تشهد املسيحية يوماً آخر كهذا اليوم). 58(ينسبوا ما أصاب املسيحية من أذى

  الباب الثاني 

  انتصار البرابرة 

325-476   

  الفصل األول 

  التخوم المهددة 

د الفرس إال قطاعاً من ختوم يبلغ طوهلا عشرة آالف ميل تتعرض فيها اإلمرباطورية الرومانية املؤلفة من مائة أمة خمتلفة مل تكن بال
وكان الفرس وحدهم مشكلة . للغزو يف أية نقطة ويف أية ساعة على أيدي قبائل مل تفسدها احلضارة، ولكنها تطمع يف مثارها

ادون قوة ال ضعفاً؛ ومل ميض إال قليل من الوقت حىت استعادوا كل ما كان دارا األول يبسط مستعصية على احلل، فقد كانوا يزد
وكان يف غرب بالدهم العرب، ومعظمهم من البدو الفقراء؛ ولو إن .  إال قليالً منه-عليه سلطانه قبل ألف عام من ذلك الوقت 

 قد كتب هلم أن يستولوا على نصف اإلمرباطورية الرومانية وعلى إنساناً يف ذلك الوقت قد قال إن أولئك األقوام الرحل الوامجني
وكان يف جنوب الواليات الرومانية اإلفريقية األحباش، . بالد الفرس كلها لسخر من قوله هذا أحكم الساسة وأنفذهم بصرية

وائر، وينتظرون على أحر من اجلمر تداعي واللوبيون، والرببر، والنوميديون، واملغاربة، وكان هؤالء كلهم يتربصون باإلمرباطورية الد
والح أن أسبانيا ستظل رومانية آمنة من الغزو وراء جباهلا املنيعة وحبارها اليت ال يستطيع . احلصون اإلمرباطورية أو قوى البالد املعنوية

أما غالة فقد كانت . امن بالداً إسالميةاملغربون اجتيازها؛ ومل يكن أحد يظن أا ستصبح يف هذا القرن الرابع أملانية، ويف القرن الث
وقتئذ تفوق إيطاليا اعتزازاً برومانيتها، كما تفوقها يف النظام ويف الثراء، ويف اآلداب الالتينية من شعر ونثر؛ ولكنها كان عليها يف كل 

سع الدولة الرومانية أن ومل يكن يف و. جيل أن تدفع عن نفسها غارات النيوتون الذين كانت نساؤهم أعظم خصباً من حقوهلم
تستغين إال عن حامية قليلة لتدفع ا عن بريطانيا غارات االسكتلنديني والبكتيني من الغرب والشمال؛ وغارات أهل الشمال 

والقراصنة السكسون من الشرق أو اجلنوب؛ فقد كانت شواطئ النرويج جبميع أجزائها معششاً هلؤالء القراصنة، وكان أهلها يرون 
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 أقل مشقة من حرث األرض، ويعتقدون أن اإلغارة على السواحل األجنبية عمالً شريفاً لذوي البطون اخلاوية ويف أيام احلرب
ويدعي القوط أن موطنهم األول هو جنويب السويد وجزائرها الصغرى، وال يبعد أن يكون ذلك املوطن هو اإلقليم احمليط . الفراغ

 كان موطنهم انتشروا باسم القوط الغربيني حنو ر الدانوب اجلنوب، واستقروا باسم القوط ؛ ولكنهم أياVistulaًبنهر الفستيوال 
 كانت جتول - الذي حتده اار الفستيوال والدانوب، والرين-ويف قلب أوربا . Don والدون Dniesterالشرقيني بني ري الدنيستر 

، والربغنديني، واإلجنليز، والسكسون، Thuringiansي قبائل الثورجنيني ه: قبائل قدر هلا أن تغري خريطة أوربا وتبدل أمساء أممها
، واللمبارد، Suevi، والوندال، واألملاين، والسويف Quadi، والكوادي Gipidae، واجلبيديني Frisiansواجلوت، والفريزيني 

 وكل ما كان هلا من هذا القبيل هو حصون أو  أسوار تصد تيار هذه األجناس،-عدا بريطانيا-ومل يكن لإلمرباطورية كلها . والفرجنة
وكانت تفوق البالد . حاميات يف أماكن متفرقة على طول الطرق الربية أو جماري األار اليت كانت يف أطراف الدولة الرومانية

 مما جعل اهلجرة إليها وتفوقها هي على هذه البالد يف مستوى معيشة أهلها،: اخلارجية عن حدود الدولة الرومانية يف نسبة مواليدها
ولعل من واجبنا أن . أو اإلغارة عليها قضاء حمتوماً ال مفر هلا منه يف ذلك الوقت، كما أما اآلن قضاء حمتوم على أمريكا الشمالية

طلقوا على أولئك نعم إن اليونان والرومان حني أ. نعدل بعض التعديل تلك الرواية اليت تصف تلك القبائل األملانية بأا قبائل مترببرة
 يف اللغة Varavar مل يكونوا يقصدون بذلك الثناء عليهم، وأكرب الظن أن هذا اللفظ يقابل لفظ فرفارا Barbariاألقوام لفظ برابرة 

؛ ولكن اتصال األملان مدى مخسة Berber؛ وهو شديد الصلة أيضاً بلفظ بربر )1(السنسكريتية، ومعناه الفظ اجللف، غري املثقف
باحلضارة الرومانية عن طريق التجارة واحلرب كان ال بد أن يترك فيهم أثراً قوياً؛ وقبل أن حيل القرن الرابع بزمن طويل كانوا قرون 

وكانت مبادئهم األخالقية من الناحية اجلنسية أرقى منها عند الرومان .قد تعلموا الكتابة وأقاموا هلم حكومة ذات قوانني ثابتة

 إذا استثنينا منهم قبائل الفرجنة املروفنجيني؛ وكثرياً ما كانوا يفوقون الرومان يف الشجاعة، وكرم الضيافة، واألمانة، واليونان
 م كانوا قساة القلوب، ولكنهم . (ما املثقفونوإن كانت تعوزهم رقة احلاشية ودماثة اخللق، ومها احللتان اللتان يتصفلسنا ننكر أ

مل يكونوا أشد قسوة من الرومان؛ وأكرب الظن أم قد روعهم أن يعرفوا أن الشريعة الرومانية كانت جتيز تعذيب األحرار لتنتزع 
ان كانوا يف الوقت الذي نتحدث عنه وكانت نزعتهم فردية إىل حد الفوضى، على حني أن الروم). 3(منهم الشهادات أو االعترافات

وكان أهل الطبقات العليا منهم يقدرون اآلداب والفنون بعض التقدير، وقد اندمج . روضوا على حسن املعاشرة وامليل إىل السلم
ت يف روما، وكتبوا ، وغريمها من األملان يف احلياة الثقافية العليا اليت كانت تسود اتمعاRicimer، ورمسر Stilichoمنهم استلكو 

 يبلغون من احلضارة -وخاصة القوط-وكان الغزاة بوجه عام .  أنه وجد فيه كثرياً من املتعةSimmachusأدباً التينياً أقر سيماكوس 
ن درجة متكنهم من أن يعجبوا باحلضارة الرومانية ويعترفوا أا أرقى من حضارم، ويسعون الكتساا ال لتدمريها؛ وظلوا قرنني م

الزمان ال يطلبون أكثر من أن يسمح هلم بالدخول يف بالد اإلمرباطورية واالستقرار يف أراضيها املهملة؛ وطاملا اشتركوا يف الدفاع 
وهلذا فإنا إذا ما ظللنا نستخدم لفظ الرباءة يف حديثنا عن القبائل األملانية يف القرنني الرابع واخلامس، فإمنا نفعل . عنها جبد ونشاط

وكانت هذه . حبكم العادة اليت جعلت هذا اللفظ جيري به القلم، مع مراعاة هذه التحفظات واالعتذارات السالفة الذكرذلك 
القبائل اليت تكاثر أفرادها قد دخلت بالد اإلمرباطورية يف جنوب ر الدانوب وجبال األلب بطريق اهلجرة السلمية وبدعوة من 

أغسطس هذه السياسة، فسمح للربابرة أن يستقروا داخل حدود اإلمرباطورية ليعمروا ما خال وقد بدأ . األباطرة يف بعض األحيان
من أرضها، ويسدوا ما يف فيالقها من ثغرات بعد أن عجز الرومان عن تعمري أوالها وسد ثانيتها لقلة تناسلهم وضعف روحهم 

قبل أن ينصرم القرن الرابع كانت كثرة السكان يف بالد و. وجرى على هذه السنة نفسها أورليوس، وأوليان، وبروبوس. العسكرية
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وكذلك كان اجليش الروماين، وكانت مناصب الدولة السياسية منها العسكرية يف أيدي . البلقان ويف غالة الشرقية من األملان
يف الوقت الذي نتحدث عنه وكانت اإلمرباطورية يف وقت من األوقات قد صبغت أولئك األقوام بالصبغة الرومانية، أما . التيوتون

؛ فقد أخذ الرومان أنفسهم يرتدون مالبس من الفراء على طراز مالبس الربابرة، وأخذوا كذلك )5(فإم هم الذين بربروا الرومان
، واستثاروا بذلك غضب األباطرة، فأصدروا يف غيظهم مراسيم )البنطلون(يرسلون شعورهم مثلهم، ومنهم من لبسوا السراويل، 

وجاءت القوة اليت دفعت هذه القبائل إىل غاراا الكربى على اإلمرباطورية الرومانية من ). 6)(397٬416. (مي هذه الثياببتحر
وهم فرع من اجلنس -Hun أو اهلون Hung-nuنو - أو اهليونجHsiung-nuنو -وتفصيل ذلك أن الزيونج. سهول املغول النائية

وكانت سحنتهم، كما يقول . الدي حيتلون األصقاع الواقعة يف مشال حبرية بلكاش وحبر آرالالطوراين، كانوا يف القرن الثالث املي
فقد كانت مالحمهم الرهيبة تلقي الرعب يف قلوب أعدائهم؛ ولعلهم هم مل يكونوا أقدر :  هي أقوى أسلحتهمJordanesجرادنيس 

 فيفرون من أمامهم ألن وجوههم الكاحلة كانت تقذف فقد كان أعداؤهم يستول عليهم الفزع. على احلروب من هؤالء األعداء
وهم يقسون على أوالدهم من يوم . وألم كانت هلم يف مكان الرأس كومة ال شكل هلا فيها ثقبان بدل العينني.. الرعب يف القلوب

هلذا فإم ال تنبت هلم حلى مولدهم، ألم يقطعون خدود الذكر بالسيف حىت يعودهم حتمل أمل اجلروح قبل أن يذوقوا طعم اللنب، و
وهم قصار القامة، سريعو احلركة، خفاف مهرة يف ركوب اخليل، بارعون يف . إذا كربوا وتشوه ندب جروح السيوف وجوههم

وكانت احلروب صناعتهم، ورعاية ). 7(استعمال األقواس والسهام، عراض األكتاف صالب الرقاب؛ منتصبو األجسام على الدوام
، 355وتقدم أولئك األقوام إىل الروسيا حوايل عام ). 8"(هي ظهور خيلهم"هم، وبالدهم كما ورد يف أحد أمثاهلم املاشية رياضت

مسلحني باألقواس والسهام، مزودين بالشجاعة والسرعة، يدفعهم من خلفهم جدب بالدهم وضغط أعدائهم الشرقيني، فهزموا يف 
، وهامجوا يف أكرانيا القوط الشرقيني الذين كادوا أن يصبحوا أقواماً )؟372 (، وعربوا ر الفلجاAlaniزحفهم قبائل األالين 

 املعمر ملك القوط الشرقيني مقاومة األبطال، ولكنه هزم زمات بيده ال بيد أعدائه كما Ermanaricوقاومهم إرمنريك . متحضرين
، وفر بعضهم متجهني حنو الغرب إىل أراضي القوط واستسلم بعض القوط الشرقيني وانضووا حتت لواء اهلون. يقول بعض املؤرخني

والتقى جيش من القوط الغربيني باهلون الزاحفني عند ر الدنيستر، فأوقع به اهلون هزمية منكرة، . الغربيني الواقعة مشال الدانوب
نوب أن يأذنوا هلم بعبور النهر وطلب بعض من جنوا من القوط الغربيني إىل والة األمور الرومان يف البالد الواقعة على ر الدا

 إىل عماله أن جييبوهم إىل طلبهم على شرط أن يسلموا Valensوأرسل اإلمرباطور فالرت .  وتراقيةMoesiaواإلقامة من مؤيزيا 
ري مبالني وعرب القوط الغربيني احلدود، وب موظفو اإلمرباطورية وجنودها أمواهلم غ. أسلحتهم ويقدموا شبام ليكونوا رهائن عنده

واختذ الرومان الذين افتتنوا ببنام وغلمام، أولئك الغلمان والبنات عبيداً هلم وإمياء، ولكن . مبا جيللهم عملهم هذا من عار
وبيع هلم الطعام مبا يباع به يف أيام . املهاجرين استطاعوا بفضل الرشا اليت نفحوا ا والة األمور الرومان أن حيتفظوا بأسلحتهم

حط، فكان القوط اجلياع يبتاعون شرحية اللحم أو رغيف اخلبز بعشرة أرطال من الفضة أو بعبد، بل إن القوط قد اضطروا يف الق
وملا بدت عليهم أمارات التمرد دعا القائد الروماين زعيمهم ). 9(آخر األمر أن يبيعوا أطفاهلم بيع الرقيق لينجوا من هالك جوعاً

مة ويف نيته أن يقتله؛ ولكن فرجترين جنا وأثار محية القوط املستيئسني وحرضهم على القتال، فأخذوا  إىل وليFritigernفرجترين 
وأسرع فالرت من بالد . ينهبون، وحيرقون، ويقتلون، حىت أصبحت تراقية كلها تقريباً خراباً يباباً تعاين األمرين من جوعهم وغيظهم

، ومل يكن معه إال قوة صغرية معظم رجاهلا من الربابرة الذين كانوا Hadrianopleبل الشرق ملالقام والتحم م يف سهول هدريانو
اليت " Cannaeأشنع هزمية حلت جبيوش الرومان منذ واقعة كاين "وكانت النتيجة، كما يقول أميانوس ). 378(يف خدمة روما 
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 القوط على املشاة الرومان، وظلت حركات وفيها تفوق الفرسان). 10(حدثت قبل ذلك اليوم خبمسمائة وأربع وتسعني سنة
وهلك يف . الفرسان وفنوم العسكرية من ذلك اليوم حىت القرن الرابع عشر هي املسيطرة على فن احلرب اآلخذ يف االضمحالل

ت اإلمرباطور هذه املعركة ثلثا اجليش الروماين، وأصيب فالرت نفسه جبرح بالغ، وأشعل القوط النار يف الكوخ الذي آوى إليه، وما
وزحفت اجلموع املنتصرة إىل القسطنطينية، ولكنها عجزت عن اختراق وسائل الدفاع اليت أقامتها . ومن كان معه حمترقني بالنار

وأخذ القوط الغربيون، ومن انضم إليهم من القوط الشرقيني واهلون الذين عربوا احلدود غري احملمية عند ر . ومنيكا أرملة فالرت
  . يعيثون فساداً يف بالد البلقان من البحر األسود إىل حدود إيطالياالدانوب،

  الفصل الثاني 

  األباطرة المنقذون 

364-408   

فقد نقل اجليش وجملس الشيوخ تاج اإلمرباطورية إىل فلنتنيان وهو جندي . ومل تقفر اإلمرباطورية يف هذه األزمة من احلكام القادرين
وعني فلنتنيان أخاه األصغر فالرت، مبوافقة جملس الشيوخ، أوغسطس . ونانية يذكرنا بفسبازيانفظ مقطوع الصلة بالثقافة الي

مث أعاد حتصني حدود إيطاليا وغالة، وأعاد . وإمرباطوراً على الشرق، واختار هو لنفسه الغرب الذي كان يبدو أشد خطراً من الشرق
إىل ما وراء ر الرين، وأصدر من عاصمته ميالن تشريعات مستنرية حرم فيها إىل اجليش قوته ونظامه، وصد مرة أخرى الغزاة األملان 

على اآلباء قتل األبناء، وأنشأ الكليات اجلامعية، ووسع نطاق املساعدات الطبية احلكومية يف روما، وخفض الضرائب، وأصلح النقد 
وكان هلذا اإلمرباطور عيوبه . ة حرية العقيدة والعبادةالذي اخنفضت قيمته، وقاوم الفساد السياسي، ومنح مجيع سكان اإلمرباطوري

من ذلك كان يقسو أشد القسوة على أعدائه؛ وإذا جاز لنا أن نصدق سقراط املؤرخ فإنه شرع الزواج باثنتني لكي . ونقاط ضعفه
مأساة ) 375( العاجل ومع هذا كله فقد كان موته. ، اليت غالت زوجته يف ووصف مجاهلا له)11(جييز لنفسه أن يتزوج جستينا

 على عرش اإلمرباطورية يف الغرب، وسار فيها سرية أبيه عاماً أو عامني، مث أطلق Gratianوخلفه ابنه جراتيان . كربى حلت بروما
هلذا خلعه القائد لكسموس عن . العنان للهو والصيد، وترك أزمة احلكم إىل موظفني فاسدين عرضوا مجيع املناصب واألحكام للبيع

عرش وغزا إيطاليا ليحاول تنحية فلنتنيان الثاين خلف جراتيان وأخيه غري الشقيق عن والية امللك، ولكن ثيودوسيوس األول األكرب ال
وكان ثيودوسيوس ). 388(اإلمرباطور اجلديد على الشرق زحف غرباً، وهزم الغاصب، وثبت الشاب فلنتنيان على عرشه يف ميالن 

وكان قد أقنع القوط املنتصرين باالنضواء حتت . ه احلربية ومهارته يف القيادة أسبانيا، وبريطانيا، وتراقيةمن أصل أسباين، أظهر مواهب
لوائه بدل أن حياربوه، وحكم الواليات الشرقية حبكمة وروية يف كل شيء إال يف عدم تساحمه الديين؛ فلما توىل امللك روع نصف 

 مجال خلقه، ومهابته، وغضبه السريع ورمحته األسرع، وتشريعاته الرحيمة، ومتسكه العامل مبا اجتمع فيه من صفات متناقضة هي
اضطراب كان من ) سالونيكا(وبينا كان اإلمرباطور يقضي الشتاء يف ميالن حدث يف تسالونيكي . الصارم مببادئ الدين القومي

 البلد قد سجن سائق عربة حمبوب من أهل املدينة  نائب اإلمرباطور يف ذلكBothericوكان سببه أن بثريك . خصائص تلك األيام
جزاء له على جرمية خلقية فاضحة، فطلب األهلون إطالق سراحه، وأىب بثريك أن جييبهم إىل طلبهم، وهجم الغوغاء على احلامية 

أشالءهم داللة على ما وتغلبوا عليها، وقتلوا احلاكم وأعوانه ومزقوا أجسامهم إرباً، وطافوا بشوارع املدينة متظاهرين حيملون 



 
 Will Durant  23   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وملا وصلت أنباء هذه الفتنة إىل مسامع ثيودوسيوس فاستشاط غضباً وبعث بأوامر سرية تقضي بأن حيل العقاب . أحرزوه من نصر
فدعى أهل املدينة إىل ميدان السباق ملشاهدة األلعاب، وملا حضروا انقض عليهم اجلند املترصدون هلم . جبميع سكان تسالونيكي

وكان ثيودوسيوس قد بعث بأمر ثان خيفف به أمره األول ). 12)(390(منهم سبعة آالف من الرجال والنساء واألطفال، وقتلوا 
 الذي كان جيلس Ambroseوارتاع العامل الروماين هلذا االنتقام الوحشي وكتب األسقف أمربوز . ولكنه وصل بعد فوات الفرصة

ية الدينية باجلرأة والصالبة اخلليقتني باملسيحية احلقه، كتب إىل اإلمرباطور يقول على كرسي ميالن ويصرف منه على شؤون األبرش
ال يستطيع بعد ذلك الوقت أن يقيم القداس يف حضرة اإلمرباطور إال إذا كفر ثيودوسيوس عن جرمه هذا أمام ) أي األسقف(إنه 

علين وإن كان يف خبيئة نفسه قد ندم على ما فعل، وحاول أن وأىب اإلمرباطور أن حيط من كرامة منصبه ذا اإلذالل ال. الشعب كله
يدخل الكنيسة، ولكن أمربوز نفسه سد عليه الطريق، ومل جيد اإلمرباطور بداً من اخلضوع بعد أن قضى عدة أسابيع حياول فيها عبثاً 

لتائب الذليل، وتوسل إىل اهللا أن يغفر أن يتخلص من هذا املأزق، فجرد نفسه من مجيع شعائر اإلمرباطورية، ودخل الكنيسة دخول ا
وملا عاد ثيودوسيوس إىل . وكان هذا احلادث نصراً وهزمية تارخييني يف احلرب القائمة بني الكنيسة والدولة). 390(له خطاياه 

خدعه أعوانه فقد . القسطنطينية تبني أن فالنتنيان الثاين؛ وهو شاب يف العشرين من عمره، عاجز عن حل املشاكل اليت حتيط به
 الفرجني الوثين قائد جيشه املرابط السلطة اإلمرباطورية يف Arbogastومجعوا السلطة كلها يف أيديهم املرتشية، واغتصب أربوجاست 

ورفع أربوجاست على عرش الغرب تلميذاً وديعاً سلس القياد ). 292(غالة، وملا قدم فلنتنيان إىل فني ليؤكد فيها سيادته قتل غيلة 
ولكنه كان وثيق الصلة : وكان أوجينوس مسيحياً.  وبدأ بعمله هذا سلسلة من الربابرة صانعي امللكEugenius أوجينوس يدعى

وزحف ثيودوسيوس مرة أخرى حنو الغرب ليعيد إىل . باألحزاب الوثنية يف إيطاليا إىل حد جعل أمربوز خيشى أن يصبح يولياناً ثانياً
وكان حتت لوائه جيش من اهلون والقوط، واألالين، وأهل القوقاز، وأيبرييا، . ردها إىل الدين القوميتلك األحناء السلطة الشرعية وي

 القوطي الذي استوىل فيما بعد على القسطنطينية، واستلكو الوندايل الذي دافع يف املستقبل عن Gainasوكان من بني قواده جيناس 
؛ فأما )394(من أكويليا معركة دامت يومني، هزم فيها أربوجاست وأوجينوس ودارت بالقرب . روما، وألريك القوطي الذي بها

 Honoriusواستدعى ثيودوسيوس ابنه هونوريوس . أوجينوس فقد ذبح بعد أن أسلمه جنوده، وأما أربوجاست فقد قتل نفسه بيده

 البالغ من العمر مثاين عشر Arcadius وهو غالم يف احلادية عشرة من عمره ليقيمه إمرباطور على الغرب، ورشح ابنه أركاديوس
. وملا يتجاوز اخلمسني من عمره) 395(سنة ليكون إمرباطور معه على الشرق مث مات بعدئذ يف ميالن منهوكاً من كثرة احلروب 

ت حكم وانقسمت بعد موته اإلمرباطورية اليت طاملا وحدها، ومل جيتمع مشلها مرة أخرى بعد ذلك الوقت إال يف فترة قصرية حت
وكان ولدا ثيودوسيوس شخصني ضعيفني خمنثني، درجا يف مهد األمن والدعة املوهن للعزمية، فلم يكونا خليقني بأن يوجها . جستنيان

وسرعان ما أفلت زمام األمور من أيديهما، . سفينة الدولة فيما حييط ا من عواصف، وإن كانت أخالقهما ال تقالن طيبة عن نوايامها
 املرتشي الشره يف الشرق، وإىل استلكو القدير Rufinus إىل روفينوس -إىل وزيرمها-ل الدولة اإلدارية والسياسة وأسلما أعما

 راجياً أن يصبح  398ونوريوس يف عام Mariaومل يلبث هذا الشريف الوندايل أن زوج ابنته مارية . ارد من الضمري يف الغرب
ولكن هونوريوس أثبت أنه جمرد من العاطفة جتره من الفطنة، فكان يقضي وقته يف إطعام . خرذا الزواج جداً إلمرباطور وصهراً آل

وكان ). 13(الدجاج اإلمرباطوري وحيبو هذا الدجاج حببه وعطفه، حىت ماتت مارة عذراء بعد أن لبثت زوجة عشرة سنني
 معونة سنوية من املال هلم بوصفهم حلفاء له؛ ولكن ثيودوسيوس قد جعل القوط جينحون إىل السلم باستخدامهم يف احلرب، وبتقدمي

خلفه قطع عنهم هذه املعونة، وملا جاء استلكو سرح جنوده الوط؛ وقام احملاربون املتعطلون يطلبون املال واملغامرات وهيأ هلم ألريك 
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ى السواء، وقال ألتباعه إنه ال يدري زعيمهم اجلديد كليهما واستعان على ذلك مبهارة بز ا الرومان يف احلرب ويف السياسة عل
كيف يخضع القوطُ ذوو األنفة والرجولة ويعملون أجزاء عند الرومان أو اليونان الضعفاء املنهوكني، بدل أن يعتمدوا على بسالتهم 

 ثيودوسيوس قوط تراقية وقوة سواعدهم فيقتطعوا من اإلمرباطورية املتداعية احملتضرة مملكة هلم؟ وقاد ألريك يف السنة اليت مات فيها
كلهم تقريباً وزحف م على بالد اليونان، واجتاز ممر ترموبيلي دون أن يلقي مقاومة، وذبح كل من لقي يف طريقه من الرجال الذين 

فسها يف سن العسكرية، وسىب النساء، وخرب بالد البلوبونيز، ودمر هيكل دمتر يف إليوسيز، ومل يبق على أثينة إال بعد أن افتدت ن
وجاء استلكو لينقذها ولكنه وصل إليها بعد فوات الفرصة، فاستدرج القوط إىل ). 393(بفدية استنفدت معظم ثروا غري العقارية 

مث وقع ألريك ميثاق حلف مع . موقع غري حصني، ولكن ثورة شبت يف إفريقية اضطرته إىل أن يعقد معهم هدنة عاد بعدها إىل العرب
. ثانيهما لألول أن يستقر أتباعه من القوط يف إبريوس، وبسط السلم لواءه بعدئذ على اإلمرباطورية أربع سننيأركاديوس أجاز فيه 

ويف هذه السنني األربع ألقى سينيسيوس القوريين، وهو أسقف نصف مسيحي ونصف وثين، خطاباً يف القسطنطينية أمام حاشية 
 اليت تواجهها روما وبالد اليونان واليت ال بد هلا أن ختتار فيها واحدة من أركاديوس املترفة وصف فيها يف وضوح وقوة املشكلة

كيف تستطيع اإلمرباطورية البقاء إذا ظل أهلها يتهربون من اخلدمة العسكرية، ويكلون الدفاع : وكان مما قاله يف هذه اخلطبة. اثنتني
عرض على الوالة األمور أن يضعوا حداً للترف والنعيم، وأن جييشوا عنها إىل اجلنود املرتزقة، جتندهم من األمم اليت دد كياا؟ و

جيشاً من أهل البالد بالتطوع أو التجنيد اإلجباري يدافع عنها وعن حريتها؛ وأهاب بأركاديوس وهونوريوس أن ينفضا عنهم غبار 
ية، وأن يردوهم إىل مرابضهم وراء البحر اخلمول وأن يوجها ضربة قاصمة إىل مجوع الربابرة الوقحني الذين يف داخل اإلمرباطور

وصفق رجال احلاشية إعجاباً مبا حواه خطاب سينيسيوس من عبارات منمقة بليغة، مث عادوا من . األسود وري الدانوب والرين
 ما هم يف وكان ألريك يف هذه األثناء يرغم صناع األسلحة يف أبريوس على أن يصنعوا لرجاله القوط كل) 14(فورهم إىل والئمهم

 غزا إيطاليا، بعد أن ب كل ما مر ب يف طريقه من البالد، وهرع 401ويف عام . حاجة إليه من احلراب والسيوف واخلوذ والدروع
واحتمى الزراع يف داخل املدن املسورة، ومجع األغنياء كل ما استطاعوا . آالف من الالجئني إىل ميالن ورافنا، مث فروا منهما إىل روما

وجرد استلكو واليات الدولة من . من ثروم، وحاولوا وهم يف شدة الذعر أن يعربوا البحر إىل كورسكا، وسردينية، وصقليةنقله 
 يف صباح يوم عيد القيامة من Pollentiaحامياا ليجمع منها جيشاً يستطيع صد تيار القوط اجلارف، وانقض به عليهم يف بولنتيا 

ونشبت بني اجليشني معركة مل تكن فاصلة، ارتد على أثرها ألريك إىل روما اليت . هب ليؤدوا الصالة حني وقفوا أعمال الن402عام 
وكان اإلمرباطور الوجل قد فكر أثناء زحف . مل تكن فيها من يدافع عنها، ومل يغادر إيطاليا إال بعد أن نفحه هونوريوس برشوة سخية

 اآلن فقد أخذ يبحث له عن مكان آخر أعظم منها أمناً، فوجد ذلك املكان يف رافنا، ألريك على ميالن أن ينقل عاصمته إىل غالة، أما
ولكن العاصمة . اليت جتعلها املناقع والبحريات الضحلة، منيعة من الرب، والشواطئ الرقراقة مستعصية على العدو من جهة البحر

 الرببري جبيش تبلغ عدته مائيت ألف Radagaisusاجلديدة أخذت ترجتف من اخلوف كالعاصمة القدمية حني زحف ردجيسيوس 
ويف هذه العصيبة . مقاتل من األالين، والكوادي، والقوط الشرقيني، والوندال، وعرب م جبال األلب، وهاجم مدينة فلورنتيا الناشئة

جيسيوس مكبالً باألغالل أمام برهن استلكو مرة أخرى على براعته يف القيادة، فهزم اجلحفل املختلط جبيش أقل منه عدداً، وساق رد
هونوريوس، وتنفست إيطاليا الصعداء مرة أخرى، وعادت حاشية اإلمرباطور، من أشراف وأمريات، وأساقفة، وخصيان، وطيور 

 فقد ساءه. وكان أوملبيوس وزير اإلمرباطور، يغار من استلكو ويرتاب يف نواياه. داجنة وقواد إىل ما ألفته من ترف، وفساد، ودسائس

وخيل إليه أنه قد كشف ما بني القائد األملاين والغزاة األملان . أن يتغاضى القائد العظيم، كما بدا له، عن هرب ألريك املرة بعد املرة
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وتردد هونوريوس يف إقصاء الرجل الذي . واحتج على الرشا اليت نفح ا ألريك أو وعد ا بناء على طلب استلكو. من عطف كامن
رين عاماً يقود جيوش روما من نصر إىل نصر، والذي أجنى الغرب مما كان يتهدده من أخطار؛ فلما أن أقنعه أوملبيوس لبث ثالثة وعش

بأن استلكو يأمتر به ليجلس ابنه هو على العرش، وافق الشاب الوجل على قتل قائده، وأرسل أوملبيوس من فوره سرية من اجلند 
وبعد بضعة أشهر من ). 408(ء استلكو أن يقاوموا ولكنه أمرهم أال يفعلوا ومد رقبته للسيف وأراد أصدقا. لينفذوا قرار اإلمرباطور

  .هذا احلادث عاد ألريك إىل إيطاليا

  الفصل الثالث 

  ما كان يحدث في إيطاليا 

، ومن النشاط والعقم كانت الدولة الرومانية الغربية يف أواخر القرن الرابع تطالعنا بصورة معقدة مركبة من االنتعاش واالضمحالل
وكانت غالة يف هذه األثناء تزدهر ويعمها الرخاء، وتنازع إيطاليا يف مجيع امليادين؛ . األديب، ومن األة السياسية واالحنالل العسكري

أن اإليطاليني ال فقد كان عدد الغاليني يف اإلمرباطورية عشرين مليوناً أو يزيدون من سكاا الذين يقربون من سبعني مليوناً، يف حني 
وقد . ؛ وأما من عدا هؤالء وأولئك فكانت كثرم من الشرقيني الذين يتكلمون اللغة اليونانية)15(يكادون يبلغون ستة ماليني

لقد كانت روما من قبل تعتمد يف . استحالت روما نفسها منذ بداية القرن الثاين بعد امليالد مدينة شرقية من األجناس اليت تسكنها
ا إىل أواسط القرن العشرين، وكانت الفيالق حياا على فتوحها ومستعمراا على الشرق كما كانت أوربا احلديثة تعتمد يف حيا

الرومانية تستحوذ على غالت والياا اليت تزيد على عشرة، وتنتزع منها معادا الثمينة اليت كانت تنساب يف قصور الظافرين 
ي نتحدث عنه فقد انقضى عهد الفتوح وبدأ عهد التقهقر والتراجع، واضطرت إيطاليا إىل االعتماد على أما يف الوقت الذ. وخزائنهم

مواردها البشرية واملادية اليت اضمحلت اضمحالالً ينذر بأشد األخطار من جراء حتديد النسل، والقحط والوباء، والضرائب 
يف شبه اجلزيرة الصقلية؛ وآلن وقد أخذت تفقد أسواقها يف الشرق ويف ومل تزدهر الصناعة يوماً ما . الفادحة، واإلتالف واحلرب

وكانت . غالة، مل يعد يف وسعها أن تعول سكان املدن الذين كانوا حيصلون على الكفاف من العيش بالكدح يف احلوانيت ويف البيوت
ن بيع أصوام يف دولة ملكية مطلقة كان  أو نقابات أصحاب احلرف تعاين األمرين من جراء عجز أفرادها عCellegiaالكجلييا 

وكسدت التجارة الداخلية، وانتشر قطاع الطرق، وأخذت الطرق اليت كانت من قبل مضرب األمثال يف . التصويت فيها نادراً
ل وكانت الطبقات الوسطى قب. العظمة تضمحل وتتحطم وإن ظلت وقتئذ أحسن من أي طريق يف العامل كله قبل القرن التاسع عشر

ذلك الوقت عماد حياة املدن يف إيطاليا؛ أما اآلن فقد ضعفت هي األخرى من جراء االحنالل االقتصادي واالستغالل املايل؛ فقد كان 
. كل ذي مال خيضع لضرائب مطردة الزيادة إلعالة بريوقراطية آخذة يف االتساع، وأهم ما تقوم به من األعمال هو جباية الضرائب

الذين يعيشون على األموال العامة أكثر عدداً من الذين ميدوم "هون حني يشكون من هذه احلال يقولون إن وكان اهلجاءون الفك
وكانت الرشا تستنفد الكثري مما جيىب من الضرائب؛ وسن ألف قانون وقانون ملقاومة اختالس إيرادات احلكومة أو ). )16ذه األموال

قبة مرتكبيها، وكان الكثري من اجلباة يفرضون على البسطاء أكثر مما جيب أن يؤدوه؛ أمالكها، والكشف عن هذه االختالسات ومعا
وكان ). 17(وحيتفظون بالزيادة ألنفسهم؛ وكان يف وسعهم يف مقابل هذا أن خيففوا الضرائب عن األغنياء نظري جعل يأخذونه منهم

املدافع عن "ك أن فلنتيان الثاين عني يف كل بلدة موظفاً يسمى األباطرة يبذلون غاية جهدهم لكي تراعى األمانة يف جبايتها؛ من ذل
. ليحمي أهلها من حيل اجلباة، وأعفى هونوريوس املدن اليت كانت تعاين األزمات املالية مما كان متأخراً عليها من الضرائب" املدينة
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ارج احلدود ليعيشوا حتت حكم امللوك  كانوا يفرون إىل خ- Salvianإذ صدقنا قول سلفيان - ومع هذه فإن بعض سكان املدن 
وكان من أثر هذه ). 18"(الربابرة الذين مل يتعلموا بعد فن جباية الضرائب كامالً؛ فقد بدا هلم أن عمال اخلزنة أشد رهبة من العدو

اعة بوراً ال جتد الظروف أن قلت الرغبة يف النسل فأخذ عدد السكان يف النقصان، وبقيت آالف األفدنة من األراضي الصاحلة للزر
من يفلحها، فنشأ من ذلك فراغ اقتصادي اجتمع إىل ما بقي يف املدن من ثروة فأدى إىل اجتذاب الربابرة الذين كانوا يف أشد احلاجة 

ووجد كثريون من أصحاب األراضي الزراعية أم عاجزون عن أداء الضرائب أو الدفاع عن مساكنهم ضد الغزاة . إىل تلك األرض
، وأخذوا على )Coloni(صوص، فتخلوا عن أمالكهم ملن هم أكرب منهم من املالك أو أعظم قوة، وعملوا عندهم زراعاً أو الل

أنفسهم يقدموا لسادم قدراً معيناً من غلة األرض ومن العمل والوقت، وعلى أن يضمن لك أولئك السادة ما يكفيهم من العيش، 
انت إيطاليا، اليت مل تعرف فيما بعد اإلقطاع مبعناه الكامل، من أوائل األمم اليت عدت وذا ك. وحيموهم يف وقيت السلم واحلرب

وكان االسترقاق آخذاً يف الزوال على مهل، وسبب . وكانت خطة شبيهة ذه حتدث يف مصر وإفريقية وغالة. أسس هذا اإلقطاع
ومل يكن . مكتسبة من حيث هو دافع اقتصادي للعمل واإلنتاجذلك أال شيء يف احلضارة الراقية يعدل أجر الرجل احلر أو مرتبه أو 

كدح األرقاء جمزياً من هذه الناحية إال حني يكثر عددهم؛ وكانت أعباء االحتفاظ ن قليلة؛ ولكن نفقات احلصول عليهم زادت 
ار األرقاء من سادم أصبح اآلن أمراً حني مل تعد الفيالق الرومانية تنقل إىل بالدها مثار النصر من اآلدميني؛ يضاف إىل هذا أن فر

وملا أن زادت تكاليف األرقاء . يسرياً بسبب ضعف احلكومة؛ هذا إىل أنه كان ال بد من العناية م إذا مرضوا أو تقدمت م السن
ل هلم على عبيدهم حق رأى سادم أن حيافظوا على األموال اليت استثمروها فيه حبسن معاملتهم له؛ ولكن أولئك األسياد كان ال يزا

، كما كان يف مقدور السيد أن يستعني بالقانون للقبض على العبد اآلبق، )19(احلياة واملوت، وإن كان هذا احلق مقيداً ببعض القيود
 Paulinus ofوأن يشبع شهوته اجلنسية مع من يهوى منهم رجاالً كانوا أو نساًء؛ وهل أدل على هذا من أن بولينوس البالئي 

Pella واكتفيت باإلماء الاليت كن ... فلم أستجيب لعشق امرأة حرة... كبحت مجاح شهوايت" كان يفخر بطهارة ذيله يف شبابه حني
وكان معظم األغنياء يعيشون اآلن يف بيوم الريفية مبنجاة من ضجيج املدن وغوغائها، غري أن اجلزء األكرب من ثروة ). 20"(يف بييت

نصب يف روما؛ ومل تكن املدينة العظيمة، كما كانت من قبل، عاصمة الدولة، وقلّما كانت ترى اإلمرباطور، إيطاليا كان ال يزال ي
ومل . ويف روما كانت أعلى درجات الطبقة األرستقراطية اإليطالية اجلديدة. ولكنها ظلت مركز احلياة االجتماعية والذهنية يف الغرب

وكان .  بل كانت طائفة خيتارها األباطرة بني الفينة والفينة على أساس امللكية العقاريةتكن هذه، كما كانت من قبل، طبقة وراثية،
وكانوا . أعضاء جملس الشيوخ يعيشون بأعظم مظاهر األة والفخامة وإن كان جملسهم قد فقد بعض هيبته وكثرياً من سلطانه

وكانت . ة والكفاية، ويقيمون األلعاب العامة على نفقتهم اخلاصةيشغلون بعض املناصب اإلدارية اهلامة ويظهرون فيها كثري من املقدر
بيوم غاصة باخلدم مملوءة باألثاث الغايل الثمن، وليس أدل على ذلك من أن طنفسة واحدة قد كلفت صاحبها ما قيمته أربعمائة 

عر كلوديان عن كما يكشف ش. Sidonius وسيدنيوس Symmacusوتكشف رسائل سيماركوس ). 21(ألف ريال أمريكي
الناحية الطيبة من حياة أولئك األشراف اجلدد، وما متتاز به من نشاط اجتماعي وثقايف، وخدمة للدولة ووالء هلا؛ وما كان بينهم من 

لكن قس من مرسيلية عاش يف القرن اخلامس قد . صداقة ورقة، وإخالص متبادل بينهم وبني أزواجهم، وحب ألبنائهم وعطف عليهم
حوايل " (عن حكومة اهللا" يف كتابه Salvianفقد عاجل سلفيان . لة يف إيطاليا وغالة بصورة أقل جاذبية من الصورة السابقةصور احلا

وهي -"التاريخ ضد الوثنيني" بكتابه Aorsiusوإىل أورسيوس " مدينة اهللا"نفس املشكلة اليت أوحت إىل أوغسطني بكتابه ) 450
لنامجة من غزوات الربابرة وبني العناية اإلهلية الرحيمة اخلرية؟ وقد أجاب سلفيان عن هذا السؤال كيف يستطاع التوفيق بني الشرور ا
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بأن اآلالم يقاسيها سكان اإلمرباطورية إن هي إال قصاص عادل ملا كان متفشياً يف العامل الروماين من استغالل اقتصادي، وفساد 
ع أن جند بني الربابرة مثل ما جنده بني الرومان من ظلم األغنياء للفقراء، ألن سياسي، واستهتار أخالقي؛ ويؤكد لنا أنا ال نستطي

قلوب الربابرة أرق من قلوب الرومان؛ ولو أن الفقراء وجدوا وسيلة لالنتقال هلاجروا بقضهم وقضيضهم ليعيشوا حتت حكم 
 والوثنيني واملسيحيني، يف داخل اإلمرباطورية كلهم يواصل هذا الواعظ األخالقي وصفه فيقول إن األغنياء والفقراء،). 22(الربابرة

غارقون يف محأة من الفساد ال يكاد التاريخ يعرف هلا مثيالً؛ فالزىن، وشرب اخلمر قد أصبحا من الرذائل املألوفة يف هذه األيام، كما 
يح لفظاً تدنسه أفواه الذين يسمونه أضحت الفضيلة واالعتدال مثار السخرية ومبعث اآلالف من الفكاهات القذرة؛ وصار اسم املس

 فيدعونا إىل أن ننظر إىل الفرق بني هذا كله وبني ما يتصف به األملان من قوة  الثاينTacitusوميضي هذا التاستس ). 23(إهلاً
ليئة بالتقي خالية من التعقيد، ومن لني يف معاملتهم للرومان املغلوبني، ومن والء متبادل بينهم، ومن عفة وشجاعة، ومن مسيحية م
 الزعيم الوندايل إذ وجد حني استوىل على قرطاجنة املسيحية أنه ال يكاد Gaisericلقد ذهل جيسريك . قبل الزواج، ووفاء بعده

ومجلة القول أن العامل .  إال أن أغلق هذه املواخري وخري العاهرات بني الزواج والنفيخيلو ركن فيها من بيت للدعارة، فما كان منه
. الروماين سائر إىل االحنطاط جسيماً، وقد فقد كل ما كان يتصف به من شجاعة أدبية، وترك الدفاع عنه إىل األجانب املأجورين

؛ وإذ كنا نراها يف "ا أن اكون قد ماتت وإما أا تلفظ آخر أنفاسهاإم"وخيتتم سلفيان هذا الوصف بقوله إن اإلمرباطورية الرومانية 
تلك هي صورة مروعة، ظاهر فيها الغلو، ألن البالغة قلّما ). Moritur et ridet(24ذروة ترفها وألعاا، فإا تضحك حني متوت 

 اآلن، وأفسحت الطريق للرذيلة، والبؤس، تصحبها الدقة، وما من شك يف أن الفضيلة قد توارت حياء يف ذلك الوقت كما تتوارى
ويرسم أوغسطني صورة ال تقل عن هذه الصورة قتاماً يهدف ا إىل مثل هذه الغاية األخالقية؛ فهو يشكو من . والسياسة، واجلرمية

). 25( من فتنتهن السافرةأن الكنائس كثرياً ما ختلو من املصلني ألن البنات الراقصات يف دور التمثيل جيتذبن الناس منها مبا يعرضنه

ويف وسعنا أن نتصور ما . وكانت األلعاب العامة ال تزال تشهد قتل األسرى وارمني ليستمتع الناس ذه املناظر البشعة يف أعيادهم
، ومن أن  ريال أمريكي يف إقامة حفلة واحدة900.000يف هذه املناظر من قسوة حني نقرأ ما يقوله سيماكوس من أنه أنفق ما قيمته 

االدين السكسون التسعة والعشرين الذين وقع االختيار عليهم ليقاتلوا يف اتلد قد فوتوا عليه غرضه بأن خنقوا بعضهم بعضاً 
 عيداً يف العام، منها عشرة تقام فيها مباريات االدين، 175وكان لروما يف القرن الرابع ). 26(فانتحروا مجيعاً قبل أن تبدأ األلعاب

واغتنم الربابرة فرصة ). 27(وأربعة وستون تعرض فيها ألعاب الوحوش، وما بقي منها بعد ذلك تعرض فيه مناظر يف دور التمثيل
 حني كان األهلون منهمكني يف مشاهدا يف Trierولع الرومان ذه املعارك الزائفة فانقضوا على قرطاجنة، وأنطاكية، وترير 

 أن أقيمت يف روما ألعاب للمجالدين احتفاالً بذكرى انتصار 404وحدث يف عام ). 28(وحوشاملدرجات أو حلبات اقتتال ال
 من قاعدة النظارة إىل Telemachusوحني بدأ الدم يراق قفز راهب شرقي يدعى تلمكس . استلكو يف بولنتيا نصراً مشكوكاً فيه

يرمجونه باحلجارة حىت قتلوه؛ وأثر هذا املنظر يف اإلمرباطور ولكن النظارة استشاطوا غضباً فأخذوا . اتلد ونادي بوقف القتال

 حني قضى عليه استرتاف احلروب 549أما السباق فقد بقي حىت عام  . هونوريوس فأصدر مرسوماً بإلغاء ألعاب االدين
أما من الناحية الثقافية فلم تشهد روما منذ أيام بلين وتاستوس عصراً نشطت فيه الثقافة مثل ما نشطت يف ذلك . ة لثروة املدنالقوطي
حولت الكتب إىل "من أا قد حلت حمل الفلسفة، وأا قد ) 29(لقد كان كل إنسان مولعاً باملوسيقى حىت لقد شكا أميانوس. الوقت
وكانت املدارس كثرية العدد، ويقول سيماكوس إن كل . راغن مائية ضخمة، وقيثارات يف حجم املركبات؛ وهو يصف لنا أ"مقابر
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األساتذة الذين تؤدي هلم الدولة رواتبهم تعلم النحو، " جامعات"وكانت ). 30(إنسان كان جيد الفرصة ساحنة لتنمية ملكاته
لواليات الغربية، وذلك يف الوقت الذي كان فيه الربابرة احمليطون بالدولة والبالغة، واألدب، والفلسفة لطالب جاءوا إليها من مجيع ا

إن كل حضارة مثرة من مثار شجرة اهلمجية الصلبة وهي تسقط حني تسقط عند أبعد نقطة من جزع هذه . يدرسون فنون احلرب
وناين سوري، كرمي احملتد، وسيم اخللق، يدعى  ي365وجاء إىل املدينة اليت يبلغ عدد سكاا مليوناً من األنفس حوايل عام . الشجرة

 يف أرض اجلزيرة، واشترك بنشاط يف حروب Ursinusوكان من قبل جندياً حتت قيادة أرسينوس . أميمانوس مرسلينوس اإلنطاكي
 ربوع الشرق وملا عاد السالم إىل. وقد عاش هذا الرجل عيشة اجلد والعمل قبل أن يشتغل بالكتابة. قنسطنطيوس ويوليان وجوفيان

. ارحتل إىل روما وأخذ على عاتقه إمتام العمل الذي بدأه ليفي وتاستوس، وذلك بكتابة تاريخ اإلمرباطورية من عهد نيفا إىل عهد فالرت

 ما وكتب بلغة التينية عسرية معقدة، تشبه اللغة الفرنسية إذا ما كتبها أملاين؛ وكان من أسباب هذا العسر والتعقيد يف كتاباته كثرة
وكان هذا الرجل وثنياً سافراً، من املعجبني بيوليان، ومن . قرأه من كتابات تاستوس وطول الزمن الذي كان يتكلم فيه اللغة اليونانية

الذين يزدرون الترف الذي كان يعزوه إىل أساقفة روما؛ ولكنه رغم هذا كله كان بوجه عام مرتهاً عن اهلوى فيما كتب، ميتدح كثرياً 
). 31"(أن يقضي عليه بالسكوت األبدي"ل املسيحية، ويلوم يوليان على تقييده احلرية العلمية، ويقول إن هذا خطأ جيب من فضائ

وكان يؤمن بالشياطني والسحر، ويقتبس من شيشرون أكرب . وكان قد حصل من العلم أقصى ما يسمح وقت اجلندي له بتحصيله
ولكنه كان إىل حد كبري رجالً شريفاً ال يداجي وال جيامل، عادالً ). 32(ه به هذه العقيدةاملعارضني للقدرة على معرفة الغيب مما يؤيد

وكان يكره ). 33"(ال أزين قصيت باأللفاظ اخلداعة، أمني على احلقائق إىل أبعد حدود األمانة"مع مجيع الناس ومجيع األحزاب؛ 
وجدت؛ وكان آخر املؤرخني اليونان والرومان األقدمني، وكان كل من جاء الظلم، والبذخ، واملظاهر الكاذبة، وجيهر برأيه فيها أينما 

 قد وجد يف هذه املدينة نفسها، أي يف روما، اليت كانت Macerobiusلكن مكروبيوس . بعده يف العامل الالتيين جمرد إخباريني
وكان . باللطف والكياسة، والثقافة، وحمبة الناسأخالقها يف نظر أميانوس وضيعة متعاظمة فاسدة، جمتمعاً من الناس، جيملون ثراءهم 

 يعمل مبعوثاً لإلمرباطور يف 399مكروبيوس هذا يف أول األمر من رجال العلم مولعاً بالكتب وباحلياة اهلادئة، لكننا جنده يف عام 
ألفالطونية اجلديدة وفلسفتها الوسيلة اليت انتقل ا تصوف ا" أحالم سبيو"وقد أصبح تعليقه على كتاب شيشرون املسمى . أسبانيا

 أو عيد زحل الذي ال يكاد كتاب تارخيي يف اخلمسة Saturnaliaوخري كتبه على اإلطالق هو كتاب الساترناليا . إىل عامة الشعب
ة أورد فيه املؤلف ما حصله من معلومات غري متجانس) غرائب األدب(وهو جمموعة من . عشر قروناً األخرية خيلو من مقتبسات منه

 Oulus Gelliusوقد تفوق يف كتاباته على ألوس جليوس . يف أيام جده ودراسته، ولياليه الطوال اليت قضاها ينقب يف بطون األسفار

يف الوقت الذي كان يسطو عليه، ذلك بأنه صاغ املادة اليت أخذها عنه يف صورة حوار خيايل بني رجال حقيقيني هم بريثكستاتوس 
Proetextatusوسيماخوس  Symmachus ،وفالفيان، وسرفيوس وغريهم ممن اجتمعوا ليحتفلوا بعيد الساترناليا باخلمر الطيب ،

هل الطعام البسيط :  أسئلة علمية منهاDisariusوألقيت يف هذا النقاش على الطبيب ديزاريوس . والطعام الشهي، والنقاش العلمي
ة سكرى؟ ومل يسكر املسنون من الرجال على الدوام؟ هل طبيعة الرجال أقل أو خري من الطعام املتعدد األلوان؟ ومل يندر أن ترى امرأ

ويدور النقاش حول التقومي، وفيه حتليل طويل أللفاظ فرجيل، وحنوه، وأسلوبه، وفلسفته، وسرقاته؛ . أكثر حرارة من طبيعة الناس؟
وتبحث يف املساء مسائل أخف من هذه . ة النادرةوفيه فكاهات مأخوذة من مجيع العصور، ورسالة عن الوالئم الدمسة، واألطعم

ومل يبدأ الصلع من أعلى الرأس؟ وأيهما أسبق من -مل حتمر وجوهنا من اخلجل وتصفر من اخلوف؟: يتسلى ا هؤالء العلماء منها
تكستاتوس عن الرق اآلخر الفرخ أو البيضة؟ وجند يف مواضع متفرقة من هذا اخلليط املهوش فقرات سامية كاليت يتحدث فيها بري
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وينبغي لك يا .. لن أقدر الناس مبراكزهم بل بآدام وأخالقهم، ألن الثانية مثرة طباعنا أما األوىل فهي نتيجة الصدفة: فيقول
عامل عبدك بالرفق واحلسىن، وأشركه يف . إفنجيلوس أن تبحث عن أصدقائك يف مرتلك ال يف السوق العامة وال يف جملس الشيوخ

وقد عمل أباؤنا على حمو الكربياء من نفس السيد واخلجل من نفس العبد بأن مسوا . دخله أحياناً يف جمالسك اخلاصةحديثك، وأ
وكانت ). 35(وإن عبيدك ليبادرون إىل احترامك أكثر من مبادرم إىل خوفك" أحد أفراد األسرة"ومسوا الثاين " والد األسرة"األول 

.  بأن ينضمم إليها شاعر شاءت األقدار أن يتغىن مبجد روما يف ساعة احتضارها394رحبت يف عام ندوة شبيهة ذه الندوة هي اليت 

.  كما ولد أميانوس، يف بالد الشرق، وكانت لغته األصلية هي اللغة اليونانيةClaudius Claudianusولد كلوديوس كلوديانوس 

وبعد أن أقام يف روما زمناً قصرياً نزح إىل ميالن، .  ا أسلوب سلسولكنه تعلم الالتينية بال ريب يف حداثة سنه، ألنه كان يكتب
واستطاع أن جيد له مكاناً يف أركان حرب استلكو، مث صار شاعراً غري رمسي لبالط اإلمرباطور هونوريوس، وتزوج سيدة ذات ثراء 

ولذلك كان ميدح استلكو . هو خامل الذكروكان كلوديوس يترقب أن تواتيه الفرصة الكربى وال حيب أن ميوت و. من أسرة شريفة
 ولقي منها أعظم آيات الشكر 400وعاد إىل روما يف عام . بقصائد عصماء ويهاجم أعداءه بقصائد أخرى حوت أقذع األلفاظ

يعاً، أيا قنصل الناس مج: ال تقل روعة عن قصائد فرجيل نفسه" عن قنصلية استلكو"والترحاب حني مدح املدينة اخلالدة يف قصيدة 
ويا من تضارع اآلهلة يف املرتلة، وأنت حامي املدينة اليت ال تدانيها مدينة حييط ا اهلواء الذي على سطح األرض، وال تبلغ مداها 

إا ترفع هامتها الذهبية حتت ما جاورها من النجوم، . العني، وال يتصور مجاهلا اخليال، وال يوفيها صوت مهما عال حقها من الثناء
هي أم اجليوش والشرائع اليت عنت جلربوا األرض بأمجعها وكانت أقدم مهد للعدالة . ي بتالهلا السبعة السبع السموات العليوحتاك

تلك هي املدينة اليت نشأت نشأة متواضعة، ولكنها امتدت إىل القطبني وبسطت سلطاا من مكاا الصغري حىت . على ظهر األرض
فهي دون غريها من البالد قد فتحت صدرها الستقبال من غلبتهم على أمرهم، ... ضياء الشمسبلغ مداه منتهى ما يصل إليه 

وعاملت اجلنس البشري معاملة األم الرؤوم ال معاملة احلاكم املتغطرس، فحمته وخلعت عليها امسها، ودعت من هزمتهم إىل 
بفضل حكمها السلمي أصبح العامل كله وطناً لنا، نعيش فيه و. مشاركتها يف حقوق املواطنية، وربطت الشعوب البعيدة برباط احملبة

 ونرتاد براريها اليت كانت من قبل تقذف الرعب يف القلوب، واليت أصبح Thuleأينما شئنا، وأصبح يف مقدورنا أن نزور ثول 
العاصي، وبفضلنا صرنا كلنا ارتيادها اآلن نزهة هينة، وبفضلها يستطيع كل من أراد أن يشرب من مياه الرون ويعب من جمرى ر 

" ألجلّ الشعراء"وأراد جملس الشيوخ أن يعرب لكلوديوس عن شكره واعترافه بفضله فأقام يف سوق تراجان متثاالً ). 36(شعباً واحداً

به وقضى كلوديان بعض الوقت يقرض الشعر يف موضوعات تدر عليه املال، مث وجه مواه. الذي مجع بني سالسة فرجيل، وقوة هومر
وقص فيها القصة القدمية وصور الرب والبحر وأسبغ على تلك الصورة " Brosperineاغتصاب بسربين "وجهة أخرى فأنشأ قصيدته 

 أن استلكو قد 408وبلغه يف عام . من رقيق النغم ما يعيد إىل الذاكرة روايات احلب اليونانية يف العصر الذي ظهرت فيه أول مرة
واختفى الرجل بعدئذ من ميدان التاريخ فلم نعرف باقي . ن أصدقاء هذا القائد قد قبض عليهم وأعدمواقتل غيلة، وأن الكثريين م

وبقيت يف روما كما بقيت يف اإلسكندرية أقليات وثنية كبرية العدد، وكان فيها حىت اية القرن الرابع سبعمائة هيكل . قصته
 جيتمعون يف 394ا اهلياكل اليت فتحها يوليان؛ فظل القساوسة الرومان حىت عام ويبدو أن جوفيان وفلنتنيان األول مل يغلق). 37(وثين

جمامعهم املقدسة، وظلت أعياد اللوبركاليا حيتفل ا بكل ما فيها من شعائر نصف مهجية، كما ظلت الطريق املقدسة نتردد فيها بني 
لناس إجالالً بني الوثنيني يف روما يف أيامها األخرية هو فتيوس وكان أعظم ا. الفينة والفينة أصداء خوار األثوار اليت تساق للضحية
باستقامته، وعلمه، ووطنيته، وحياته -وكان الناس مجيعاً يعترفون بفضائله. بريتكستاتوس، زعيم األقلية الوثنية يف جملس الشيوخ
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ن الزمان يذكر أكثر منه صديقه سيماخوس ؛ ولكCincinnatusومن الناس من يقول إنه مياثل كاتو وسنسناتوس . العائلية اللطيفة
وحىت أسرته نفسها . ، الذي ترسم رسائله صورة رائعة ساحرة لألرستقراطية اليت كانت تظن نفسها خملدة وهي حتتضر)345-410(

 وكان .391، وقنصالً يف عام 384، وكان هو نفسه حاكماً يف عام 364فقد كان جده قنصالً يف عام : قد بدت أا من املخلدين
وكان هو ذا ثروة طائلة؛ . 522 بعد وفاة جده، وكان اثنان من أحفاده قنصلني يف عام 485ابنته بريتورا، وحفيده قنصالً يف عام 

فقد كانت له ثالثة قصور ريفية بالقرب من روما، وسبعة أخرى يف التيوم، ومخسة على خليج نابلي، فضالً عن قصور أخرى مثلها يف 
كان يف وسعه أن يسافر من أقصى شبه اجلزيرة إىل أقصاها مث يأوي إىل مرتله يف كل "طاليا؛ وبفضل هذه القصور أماكن أخرى من إي

وال يذكر لنا التاريخ أن أحداً من الناس كان حيسده على ثروته، ألنه كان ينفق منها بسخاء وينميها حبياة )". 38(مكان حيل به
وكان من أصدقائه . ة، وأعمال الرب واإلنسانية، اليت ال تعرف فيها مشاله ما تفعل ميينهالدرس، واخلدمة العامة، واألخالق الفاضل

ولعله كان يضع وثنيته قبل وطنيته؛ فقد كان يظن أن الثقافة اليت ميثلها ويستمع ا . األوفياء مسيحيون ووثنيون، وبرابرة رومان
ويعتقد أن املواطن بإخالصه للشعائر القدمية حيس . ا إىل سقوط كليهماوثيقة الصلة بالدين القدمي، وكان خيشى أن يؤدي سقوط أيهم

متتد من رميولوس إىل فلنتنيان، وأن هذا اإلخالص يبعث يف نفسه حب املدينة -أنه حلقة يف سلسلة مترابطة متصلة أعجب اتصال
ليوس سيماخوس بفضل أخالقه الطيبة وقد استحق كونتس أور. وحب احلضارة اليت نشأت بفضل األجيال املتعاقبة خالل ألف عام
وقد استطاع أمربوز أن جيعل اإلمرباطور جراتيان مسيحياً . أن خيتاره مواطنوه ممثالً هلم يف آخر كفاحهم الرائع يف سبيل آهلتهم

 اخلاضعة حلكمنا متحمساً لدينه، وأغراه حتمسه للدين القدمي أن يعلن على املأل أن العقيدة النيقية فريضة واجبة على مجيع الشعوب
 أمر أال تؤدي خزانة اإلمرباطورية أو خزائن 382، ويف عام )39"(مفتونون مسلوبو العقول"، وأن إتباع غريها من العقائد "الرحيم

 البلديات أية إعانات إلقامة االحتفاالت الوثنية، أو للعذارى الفستية أو الكهنة الوثنيني، مث صادر األراضي اليت متلكها اهلياكل،

م، .  ق29مجاعات الكهنة، وأمر أتباعه بأن يرفعوا من قاعة جملس الشيوخ يف روما متثال إهلة النصر الذي أقامه فيها أغسطس يف عام 
والذي ظل اثنا عشر جيالً من الشيخ يقسمون بني يديه ميني الوالء لإلمرباطور؛ وانتدب جملس الشيوخ وفدا برياسة سيماخوس 

 383؛ ويف عام )382(ولكن جراتيان أىب أن يستقبل الوفد، وأمر ينفي سيماخوس من روما . ال النصر هذايشرح جلراتيان قضية متث

قتل جراتيان وبعث هذا األمل يف جملس الشيوخ فأرسل وفداً إىل خليفته على العرش؛ وكانت اخلطبة اليت ألقاها سيماخوس بني يدي 
ن مما قاله فيها إنه ليس من احلكمة يف شيء أن يقضي هذا القضاء العاجل املفاجئ على فلنتنيان الثاين آية من آيات الدفاع البليغ، وكا

ماذا يهمنا، يف آخر األمر، : "شعائر دينية ظلت طوال ألف عام مرتبطة أشد االرتباط باستقرار النظام االجتماعي ويبة الدولة، مث قال
). 40"( وسع الناس أن يصلوا إىل معرفة هذا السر العظيم من طريق واحدأي طريق يسلكا إنسان ليصل به إىل احلقيقة؟ واحلق أن يف

وتأثر فلنتنيان الشاب ذا القول، ويقول أمربوز إن من كان يف الس اإلمرباطوري من املسيحيني أنفسهم قد أشاروا على 
يف بعثة دبلوماسية الدولة، تغلب على الس اإلمرباطور بإعادة متثال النصر إىل مكانه، ولكن أمربوز، وكان يف ذلك الوقت غائباً 

وعدد فيها حجج سيماخوس حجة بعد حجة، مث دحضها كلها مبا وهب . برسالة قوية مليئة بالكربياء والغطرسة أسلها إىل اإلمرباطور
أجاب الوفد إىل طلبه، وقد حوت هذه الرسالة ما يعد يف الواقع ديداً لإلمرباطور بإخراجه من حظرية الدين إذا . من قوة وبالغة

). 41"(وقد يكون يف وسعك أن تدخل الكنيسة ولكنك لن جتد فيها قساً يستقبلك، أو أنك قد جندهم فيها ليحرموا عليك دخوهلا"

، فأعلنوا الثورة 393وبذل الوثنيون يف إيطاليا جمهوداً آخر يف عام . وكان من أثر ذلك أن رفض فلنتنيان طلب جملس الشيوخ
وكان ثيودوسيوس قد أىب أن يعترف باإلمرباطور يوجنيوس نصف الوثين، فرأى هذا اإلمرباطور .  سبيل غايتهم بكل شيءوخاطروا يف
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وتباهى بقوله إنه حني مت له النصر على ثيودوسيوس سريبط . أن يستعني بوثين الغرب يف دفاعه عن نفسه، فأعاد متثال النصر إىل مكانه
 زوج ابنة سيماخوس، على رأس جيش ليساعد به Nicomachusار نقوماكس خوس فالفيانوس وس. خيله يف الكنائس املسيحية

وزحف ثيودوسيوس على روما، وأرغم جملس الشيوخ على أن يعلن إلغاء الوثنية جبميع أشكاهلا . يوجنيوس، فقامسه اهلزمية وانتحر
يت كانت من قبل سيدة العامل من إذالل كان نتيجة غضب وملا ب ألريك روما حسب الوثنيون أن ما أصاب هذه املدينة ال). 394(

وحطمت قواه املعنوية، وملا أن وصل إليهم سيل الغزو اجلارف . وفككت حرب األديان هذه وحدة الشعب. اآلهلة الذين ختلت عنهم
  .مل جيدوا وسيلة يواجهونه ا إال تبادل اللعنات والصلوات املتنافرة

  الفصل الرابع 

  ة الجارف تيار البرابر

وكان ألريك . عقب أوملبيوس على األمر القاضي بقتل استلكو بأمر آخر يقضي بقتل آالف من أتباعه ومنهم رؤساء فيالقه الرببرية
يتحني الفرصة الساحنة له وراء جبال األلب، فوجد يف هذا فرصته الساحنة ومل يدعها تفلت من يده؛ فقال إن الربعة اآلالف من 

 اليت وعد الرومان بأدائها إليه مل تصله بعد، وقال إنه يف نظري هذا املال يرضى أن يقدم أنبل الشباب القوطي ضماناً األرطال الذهبية
فلما رفض هونوريوس طلبه اجتازا جبال اللب وب أكويليا وكرمونا، وضم إليه ثالثني ألفاً من اجلنود . لوالته يف مستقبل األيام

ومل يلق يف هذا الزحف مقاومة ). 408(عمائهم، وزحف بطريق فالمنيوس حىت وصل إىل أسوار روما املرتزقة الذين أغضبهم قتل ز
وارتاع . اللهم إال من راهب واحد قال له إنه قاطع طريق، فرد عليه إلريك جبواب حريه إذ قال له إن اهللا نفسه قد أمره ذا الغزو

فقد ظن أن أرملة استلكو كانت تساعد ألريك .  إىل ارتكاب أعمال وحشيةجملس الشيوخ كما ارتاع يف أيام هنيبال، ودفعه الروع
فأمر بقتلها؛ ورد ألريك على هذا بقطع كل الطرق اليت ميكن أن يصل منها الطعام إىل العاصمة، وسرعان ما أخذ الناس ميوتون فيها 

وسار وفد من أهل املدينة إىل ألريك ليسأله . عاماًمن اجلوع، وشرع الرجال يقتل بعضهم بعضاً، والنساء يقتلن أبنائهن ليتخذم ط
كلما ازداد مسك "عن شروط الصلح، وهددوه بأن ألف ألف من الرومان على استعداد ملقاومته، فتبسم ضاحكاً من قوهلم وأجام 

ويه من ثروة منقولة مث رق قلبه فرضى أن ينسحب إذا أعطى كل ما يف املدينة من ذهب وفضة، وكل ما حتت". القش كان حصده أيسر
وآثرت روما أن متضي يف املقاومة؛ ولكن ". حياتكم: "أجام يف ازدراء" وأي شيء بعد هذا يبقى لنا؟: "وملا سأله املبعوثون. قيمة

 رطل من الذهب وثالثني ألف رطل من الفضة، 5000اجلوع اضطرها أن تطلب شروطاً جديدة لالستسالم؛ فقبل ألريك منها 
ويف هذا الوقت عينه فر عدد ال حيصى . قباء من احلرير، وثالثة آالف من جلود احليوان، وثالثة آالف رطل من الفلفلوأربعة آالف 

وكأن األقدار شاءت أن تعوض الرومان عن هذه اخلسارة، ففر . من الربابرة األرقاء من أسيادهم الرومان وانضموا حتت لواء ألريك
 وانضم إىل هونوريوس، وأخذ معه قوة كبرية من القوط، وهاجم ا جيش الربابرة Sarus من جيش ألريك قائد قوطي يدعى ساروس

وفتح أحد األرقاء أبواب املدينة . وعد ألريك هذا العمل نقضاً للهدنة اليت وقعها الطرفان، فعاد إىل حضار روما. الرئيسي
ولبثت ثالثة أيام مسرحاً ). 410(ل مرة يف مثامنائة عام للمحاصرين؛ وتدفق منه القوط، واستوىل العدو على املدينة الكربى ألو

للسلب والنهب بال متييز بني أماكنها أو أهلها اللهم إال كنيسيت القديسني بطرس وبولس فلم ميسسهما أحد بسوء، وكذلك جنا 
 عدده أربعني ألف مقاتل من اهلون غري أنه مل يكن من املستطاع السيطرة على من كان يف اجليش البالغ. الالجئون الذين احتموا فيهما

فذبح مئات من أغنياء املدينة، واغتصبت نساؤهم مث قتلن، وبلغ من كثرة القتلى أن مل يعد من املستطاع دفن اجلثث اليت . واألرقاء
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 Gallaووقع يف أيدي الغزاة آالف من األسرى بينهم أخت هلونوريوس غري شقيقة تدعى جال بالسيديا . امتألت ا الشوارع

Placidia . وأخذ الفاحتون كل ما وقع يف أيديهم من الذهب والفضة؛ وصهرت التحف الفنية لالستيالء على ما فيها من معادن
نفيسة، وحطم العبيد السابقون روائع فين النحت واخلزف وهم فرحون مغتبطون انتقاماً منهم ملا كانوا يعانونه من فقر وكدح، مها 

مث أعاد ألريك النظام وزحف جبيشه جنوباً ليفتح صقلية؛ ولكنه أصيب باحلمى يف هذه السنة . ل وهذه الثروةاللذان أمثرا هذا اجلما
 ليفسحوا مكاناً آمناً رحباً ينشئون فيه قربه، مث Busentoوحول األرقاء جمرى ر بوسنتو . Cosenzaعينها ومات ا يف كوسرتا 

أدلف  (Atilfواختري أتلف .  الذين ذه األعمال مبالغة يف إخفاء املكان الذي دفن فيهأعيد النهر إىل جمراه األصلي، وقتل العبيد
Adolf ( صهر ألريك ليخلفه يف ملكه ورضى امللك اجلديد أن يسحب جيشه من إيطاليا إذا تزوج بالسيدياPlacidia وأعطى ،

، وبردو، ولتكون مملكة هلم )طولوز( وطُلوشة Narbonneة القوط بوصفهم أحالف روما املتعاهدين معها غالة اجلنوبية مبا فيه نربون
ورفض هونوريوس الشرط اخلاص بالزواج، لكن بالسيديا قبلته، وأعلن الزعيم القوطي أنه ال يبغي . حيكموا مستقلة استقالالً ذاتياً

لكة للقوط الغربيني يف غالة مستعيناً على تدمري اإلمرباطورية، بل يريد احملافظة عليها وتقويتها، وسحب جيشه من إيطاليا، وأنشأ مم
وكانت هذه اململكة من الوجهة النظرية خاضعة لإلمرباطورية، وختذ طلوشة . إنشائها مبزيج من الدهاء السياسي والقوة احلربية

ملة طول حياا وقتل الزعيم القوطي بعد سنة واحدة، واعتزمت بالسيديا من فرط حبها له أن تعيش من بعده أر). 414(عاصمة هلا 
أصبحت بالسيديا وصية على ) 423(وهونوريوس ) 421(وملا مات قنسطنطيوس . ولكن هونوريوس وهبها للقائد قنسطنطيوس

وكان الوندال حىت يف أيام ناستون، أمة . ابنها فلنتنيان الثالث، وحكمت اإلمرباطورية الغربية ثالثني عاماً حكماً يشرف بنات جنسها
وكانوا قبيل حكم قسطنطني قد زحفوا جنوباً إىل بالد ار، وملا . د متتلك األجزاء الوسطى والشرقية من روسيا احلاليةقوية كثرية العد

. بدد القوط الغربيون مشلهم يف إحدى الوقائع احلربية، طلب الباقون منهم أن يؤذن هلم بعبور الدانوب ودخول اإلمرباطورية الرومانية

وأثارت انتصارات ألريك . Pannoniaم هذا، وظلوا سبعني عاماً يتكاثرون ويتضاعف عددهم يف بنونيا ووافق قسطنطني على طلبه
محيتهم؛ وملا سحبت الدولة فيالقها من وراء جبال األلب لتدافع ا عن إيطاليا، تفتحت هلم أبواب الغرب واستهوم بثروته، حىت إذا 

الين، والسيويف وعربت ر الرين وعاثت فساداً يف بالد غالة، وبوا ميرت  زحفت مجوع كبرية من الوندال، واأل406كان عام 
Manz بوا مدينة تيريوذحبوا كثرياُ من أهلها، مث حتركوا مشاالً إىل بلجيكا، و Tierري .  العظيمة وأحرقوها مث أقاموا اجلسور على

، وواصلوا الزحف حىت Tournai، وتورناي Arrasأراس ، وAmiens، وأمني Reims وبوا رميس Aisne واآلين Meauseاملوز 
 وصبوا Aquitaine ودخلوا أكوتانيا Loire واللوار Scineمث اجتهوا حنو اجلنوب وعربوا ري السني . كادوا يبلغون حبر املانش

ووقفوا عند جبال . طال دفاع األبExuperiusغضبهم الوحشي على مجيع مدا تقريباً ما عدا طلوسة، اليت دافع عنها إكسربيوس 
ويف عام . الربنس، مث ولوا وجههم حنو الشرق وبوا نربونة، وشهدت غالة من التخريب والتدمري الكامل ما مل تشهد له مثيل من قبل

خل وكان احلكم الروماين يف تلك البالد قد أثقل كاهل أهلها بالضرائب، وأد.  دخلوا أسبانيا وكان عددهم وقتئذ حنو مائة ألف409
فيها إدارة منظمة، ومجع الثروة يف ضياع واسعة، وجعل الكثرة الغالبة من سكاا عبيداً، أو رقيق األرض، أو أحراراً يعانون ويالت 

ولكن أسبانيا كانت بفضل ما فيها من استقرار وسلطان للقوانني أعظم واليات اإلمرباطورية رخاء، وكانت مريدة، . الفقر املدقع
وانقض الوندال والسيويف .  من أغىن مدائن اإلمرباطورية وأعظمها ثقافةTarragonaة، وأشبيلية، وطركونه وقرطاجنة، وقرطب

واألالين على هذه الشبه اجلزيرة اليت كانت تبدو آمنة حصينة، وأعملوا فيها السلب والنهب عامني كاملني حىت مل ينجح فيها مكان 
وأدرك هونوريوس أنه عاجز عن محاية .  امتدت إىل سواحل إفريقية الشماليةمن جبال الربنس إىل جبل طارق، بل إن فتوحهم
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 ذا Walliaوقام ملكهم القدير واليا . األراضي الرومانية باجليوش الرومانية، فأغرى القوط الغربيني باملال الوفري لريدوا إليه أسبانيا
ىل مشايل أسبانيا، كما ارتد الوندال إىل إقليم األندلس ، فارتد السويفي إ)420(العمل بعد عدة وقائع حربية أحكم خططها 

)Andalusia ( الذي ال يزال يسمى بامسهم حىت اليوم، وأعاد والية أسبانيا إىل حوزة اإلمرباطورية، وكشف بذلك عما يف أخالق
وإذا ). 429(البحر إىل أفريقية وكان الوندال ال يزالون يتوقون إىل الفتح واخلبز، فعربوا . ساسة الرومان من غدر ونكث بالعهود

 حاكم Boniface قلنا إم جاءوا إليها بدعوة من بنيفاس Jordanes، وجردانيس )Procopius(43جاز لنا أن نصدق بروكبيوس 
.  الذي خلف استلكو، لكن هذه القصة ال تعتمد على مصدر موثوق بهEetiusأفريقية الروماين ليستعني م على منافسه إيتيوس 

وكان جريسيك ملك الوندال ابناً غري شرعي لعبد رقيق، . ما يكن من أمرها فإن ملك الوندال كان قادراً على خلق هذه اخلطةومه
وكان أعرج لكنه قوي اجلسم، متقشفاً زاهداً، ال يهاب الردى يف القتال، يلتهب غيظاً إذا غضب، ويقسو أشد القسوة على عدوه 

وملا نزل غلى أفريقية انضم إىل من كان معه من الوندال، واآلالين، من جند، . رب واملفاوضةولكنه عبقري ال يغلب يف شؤون احل
 Donatistونساء، وأطفال املغاربة األفريقيني الذي ظلوا عهوداً طواالً حانقني على احلكم الروماين، كما انضم إليهم الدناتيون 

ورحب هؤالء وأولئك بالغزاة الفاحتني وباحلكم . ملسيحيني أتباع الدين القومياملارقون الذين كانوا يقاسون أشد أنواع االضطهاد من ا
ومل يستطع بينفاس أن حيشد من سكان مشايل أفريقية الروماين البالغ عددهم مثانية ماليني إال عدداً ضئيالً يساعد جيشه . اجلديد

 حيث أثار القديس أوغسطني الطاعن يف السن محية Hippoوملا هزمته جحافل جيسريك هزمية منكرة تقهقر إىل هبو . الروماين
، انسحب )431-430(السكان فهبوا يدافعون عن بلدهم دفاع األبطال، وقاست املدينة أهوال احلصار أربعة عشر شهراً كاملة 

شروط هدنة يعترف بعدها جيسريك ليلقي جيشاً رومانياً آخر، وأوقع به هزمية منكرة اضطر على أثرها سفري فلنتنيان إىل أن يوقع 
وحافظ جيسريك على شروط اهلدنة حىت غافل الرومان وانقض على قرطاجنة الغنية . فيها باستيالء الوندال على فتوحهم يف أفريقية

مث . وجرد أشراف املدينة وقساوستها من أمالكهم ونفاهم أو جعلهم أقنان أرض). 439(واستوىل عليها دون أن يلقي أية مقاومة 
 كل ما وجده من متاع سواء منه ما كان لرجال الدين أو لغريهم من األهلني، ومل يتردد يف االلتجاء إىل التعذيب للوقوف استوىل على
وكان جيسريك ال يزال وقتئذ يف شرخ الشباب، وكان إدارياً قديراً أعاد تنظيم أفريقية وجعل منها دولة ذات ثراء عليه . على خمابئه

وقد أنشأ له أسطوالً ضخماً، ب به سواحل أسبانيا، . أوقاته كان هو الوقت الذي يشتبك فيه يف القتالاملال الوفري، ولكن أسعد 
وكان يفاجئ تلك البالد حىت مل يكن أحد يدري أي الشواطئ سترسو فيها سفنه املثقلة بالفرسان، ومل تنتشر . وإيطاليا، وبالد اليونان

واضطر اإلمرباطور يف . احلكم الروماين دون أن تلقى مقاومة كما انتشرت يف تلك األيامالقرصنة يف غرب البحر املتوسط طوال أيام 
آخر األمر أن يعقد الصلح مع ملك الربابرة ليحصل بذلك على القمح الذي تطعم منه رافنا وروما، ومل يكتف بذلك بل وعده أن 

وكانت ثالثة أرباع . الهية عما سيحل ا بعد قليل من دماروكانت روما يف هذه األثناء ال تزال تضحك وتلعب . يزوجه إحدى بناته
مث تباطأ بعد ذلك زحف اهلون حنو الغرب فكان هجرة على . قرن انقضت مذ دفع اهلون أمامهم الربابرة الغزاة بعبورهم ر الفلجا

بثوا أن استقروا بعدئذ شيئاً فشيئاً يف وما ل. مهل، وكان أشبه بانتشار املستعمرين يف القارة األمريكية منه بفتوح ألريك وجيسريك
 وأورث 433 ملك اهلون حوايل عام Ruaومات روا . داخل بالد ار، وبالقرب منها، وأخضعوا حلكمهم كثرياً من القبائل األملانية

ومعىن اللفظ ( أتال ، وتوىل444 حوايل عام - بيد أتال كما يقول بعضهم- مث قتل بليدا.  ابين أخيهAtilla وأتال Baledaعرشه بليدا 
ويصفه جردانس املؤرخ القوطي . حكم القبائل املختلفة الضاربة مشال ر الدانوب من الدن إىل الرين) باللغة القوطية األب الصغري

هو رجل ولد يف هذا العامل ليزلزل أقدام األمم، هو سوط عذاب سلط على األرض، : وصفاً ال نعرف مقدار ما فيه من الدقة فيقول
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وع سكان العامل أمجع مبا انتشر حوله من الشائعات يف خارج البالد، وكان جباراً متغطرساً يف قوله، يقلب عينيه ذات اليمني وذات ر
وكان يف احلق أخاً غمرات حمباً للقتال، ولكنه يتمهل فيما . الشمال، يظهر يف حركات جسمه ما تنطوي عليه نفسه من قوة وكربياء

وكان .  وكان عظيماً فيما يسدي من نصح، غفوراً ملن يرجو منه الرمحة، رؤوفاً مبن يضع نفسه حتت محايتهيقدم عليه من أعمال،
وكان أفطس األنف، أدكن اللون، تنم . قصري القامة، عريض الصدر، كبري الرأس، صغري العينني، رقيق شعر اللحية قد وخطه الشيب

وكان حيكم شعبه . ربابرة يف أنه يعتمد على اخلتل أكثر من اعتماده على القوةوكان خيتلف عن غريه من ال). 46(مالحمه على أصله
باستخدامه خرافاته لتقديس ذاته العليا، وكان ميهد النتصاراته مبا يذيعه من القصص املبالغ فيها عن قسوته، ولعله هو الذي كان 

، وارتاعوا من ختله ارتياعاً مل ينجهم من إال "وط اهللابس"ينشئ هذه القصص إنشاء، حىت لقد مساه أعداؤه املسيحيون آخر األمر 
ومل تكن أخالقه كأخالق املتوحشني، فقد . وكان أمياً ال يستطيع القراءة أو الكتابة، ولكن هذا مل ينقص من ذكائه الفطري. القوط

 يف ملبسه ومعيشته، معتدالً يف مأكله وكان بسيطاً. كان ذا شرف، وكان عادالً، وكثرياً ما أظهر أنه أعظم كرماً وشهامة من الرومان
ومشربه، يترك الترف ملن هم دونه ممن حيبون التظاهر مبا عندهم من آنية فضية وذهبية، وسروج، وسيوف وأثواب مزركشة تشهد 

رة الذي مبهارة أصابع أزواجهم، وكان ألتال عدد كبري من أولئك األزواج ولكنه كان حيتقر ذلك اخلليط من وحدة الزواج والدعا
وكان قصره بيتاً خشبياً ضخماً أرضه وجدرانه من اخلشب املسوى باملسحج، ولكنه . كان منتشراً عند بعض الطوائف يف رافنا وروما

يزدان باخلشب اجلميل الصقل والنحت، فرشت فيه الطنافس واجللود ليتقي ا الربد، وكانت عاصمة ملكه قرية كبرية أغلب الظن 
 أي Etzelnburg احلالية؛ وقد ظل بعض اريني حىت هذا القرن يطلقون على هذه املدينة إتزلنربج Buda بودا أا كانت يف مكان

أقوى رجل يف أوربا، وكان ثيودوسيوس الثاين إمرباطور الدولة الشرقية، ) 444(وكان يف الوقت الذي نتحدث فيه عنه . مدينة أتال
ومل يكن .  يشتريان ا السالم، ويتظاهرون أمام شعوما بأا مثن خلدمات يؤديها أحد أقياهلاوفلنتنيان إمرباطور الغرب يعطيانه اجلزية

أتال، وهو قادر على أن يرتل إىل امليدان جيشاً مخسمائة ألف مقاتل، يرى ما حيول بينه وبني السيادة على أوربا كلها وبالد الشرق 
 Singidiunum، وسنجديونوم Sirmiumنوب، واستولوا على سرميوم  عرب قواده وجنوده ر الدا441ففي عام . بأمجعها

وأرسل ثيودوسيوس الثاين جيشاً . ، وهددوا القسطنطينية نفسها)صوفيا (Sardicaوسرديكا ) نيش (Naissusونيسوس ) بلغراد(
نوية من سبعمائة رطل من الذهب إىل ملالقام، ولكنه هزم، ومل جتد اإلمرباطورية الشرقية بداً من أن تشتري السلم برفع اجلزية الس

وبوا سبعني مدينة وساقوا آالفاً من أهلها ) جنويب روسيا( دخل اهلون تراقية، وتساليا، وسكوذيا، 447ويف عام . ألفي رطل ومائة
اً من املالمح املغولية وأضيفت السبايا إىل أزواج املنتصرين، ونشأ من ذلك جيل اختلطت فيه دماء الفاحتني واملغلوبني ترك آثار. أرقاء

، وخرجت غارات اهلون بالد البلقان ختريباً دام أربعة قرون، وأتى على ر Bavariaيف األقاليم املمتدة من الشرق حىت بافاريا 
 الدانوب حني من الدهر مل يعد فيه كما كان طريق التجارة الرئيسي بني الشرق والغرب، واضمحلت هلذا السبب املدن القائمة على

وخالصة تلك . وملا أن استرتفت أتال دماء الشرق بالقدر الذي ارتضاه وىل وجهه حنو الغرب وتذرع لغزوه حبجة غري عادلة. شاطئيه
 أخت فلنتنيان الثالث كانت قد نفيت إن القسطنطينية بعد أن اعتدى على عفافها أحد رجال Honoriaاحلجة أن هونوريا 

يا أية وسيلة للخالص من النفي فلم تر أمامها إال أن تبعث خبامتها إىل أتال وتستجريه وتلمست هونور. التشريفات يف قصرها
ليساعدها يف حمنتها، واختار امللك الداهية، الذي كانت له أساليبه اخلاصة يف الفكاهة، أن يفسر إرسال اخلامت بأنه عرض منها للزواج 

هذا هو . بية بائنة هلا، وملا احتج وزراء فلنتنيان على الطلب أعلن أتال احلربا، فطالب من فوره ونوريا وبنصف اإلمرباطورية الغر
 اإلمرباطور اجلديد يف الشرق أىب أن يستمر على أداء اجلزية وان Marcianالسبب الظاهري، أما السبب احلقيقي فهو ان مرسيان 
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 وأحرقوها وقتلوا Metzر الرين، وبوا تريري ومتز  زحف أتال ومعه نصف مليون رجل على 450ويف عام . فلنتنيان قد حذا حذوه
ولو -فقذف ذلك الرعب يف قلوب غالة كلها فقد علموا أن الغزاة ليس على رأسهم جندي متمدين كقيصر، أو مسيحي . أهلها

اب املسيحيني  مثل ألريك أو جيسريك، بل كان الزاحف عليهم هو اهلوين الرهيب، سقوط اهللا املبعوث لعذ-كان من أتباع أريوس
 ملك القوط املعمر لينقذ Theadoric Iوجاء ثيودريك األول . والوثنيني على السواء ملا هنالك من فرق شاسع بني أقواهلم وأعماهلم

 بالقرب من Catalauniaاإلمرباطورية من حمنتها وانضم إىل الرومان بقيادة إيتيوس، والتقت اجليوش الضخمة يف حقول قطلونيا 
 رجل قد قتلوا فيها 162.000رت بينها معركة من أشد معارك التاريخ هوالً، جرت فيها الدماء ااراً، حىت ليقال إن ترويس، ودا

من بينهم ملك القوط البطل املغوار؛ وانتصر الغرب يف هذه املعركة نصراً غري حاسم، فقد تقهقر أتال بانتظام، وأكت احلرب 
وكانت أول . لى أنفسهم يف خططهم، فلم يتعقبوا أتال وجنوده وهلذا غزا إيطاليا يف العام التايلالظافرين، أو لعلهم كانوا منقسمني ع

، وقد دمرها تدمرياً قضى عليها قضاء مل تقم هلا بعده قائمة حىت اليوم، أما فرونا Aquileiaمدينة استوىل عليها يف زحفه هي أكويليا 
Verona وفبسرتا Vicenzaللني والرمحة واشترت بافيا وميالن نفسيهما من الغزاة بتسليم كل ما فيهما من  فقد عوملنا بشيء من ا

وبعد هذا فتحت الطريق إىل روما أمام أتال؛ وكان جيش إيتيوس قليل العدد ال يقوى على أية مقاومة جدية، ولكن أتال . ثروة منقولة
لك اهلون وفداً مؤلفاً من البابا ليو األول واثنني من أعضاء جملس تباطأ عند ر البو، وفر فلنتنيان الثالث إىل روما، مث أرسل إىل م

وكان ليو رجالً مهيب الطلعة، يعزو إليه املؤرخون معظم ما أحرزه . وما من أحد يعلم ما جرى حني اجتمع هذا الوفد بأتال. الشيوخ
 ارتد ألن الطاعون فشا بني جنوده، وألن مئونتهم وكل ما يذكره التاريخ عن هذا النصر أن أتال قد. الوفد من نصر مل ترق فيه دماء

وقاد أتال جحافله فوق جبال األلب وعاد ا إىل عاصمته يف ). 452(كانت آخذة يف النفاد، وألن مرسيان كان املدد من الشرق 
وقد استعاض عنها يف هذه األثناء . ة لهبالد ار، متوعداً إيطاليا بالعودة إليها يف الربيع التايل إذا مل ترسل إليه هونوريا، ليتخذها زوج

 املسماة ِنبل أجنليد Krienhildوكانت هذه الفتاة هي األساس التارخيي الواهي لقصة .  ضمها إىل نسائهIldicoبشابة تدعى إلديكو 
Nibelungenlied .أتال ميتاً يف فراشه إىل وملا أصبح الصباح وجد . واحتفل بزفافها له احتفاالً أثقلت فيها املوائد بالطعام والشراب

). 47)(453(جانب زوجته الشابة، وكان سبب موته انفجار أحد األوعية الدموية، فكتم الدم الذي تدفق منه نفسه وقضى عليه 

وقسمت مملكته بني أوالده، ولكنهم عجزوا عن احملافظة عليها، فقد دبت الغرية بينهم ورفضت القبائل اليت كانت خاضعة ألبيهم أن 
 على والئها هلؤالء الزعماء املتنازعني، ومل متض إال بضع سنني حىت تقطعت أوصال اإلمرباطورية اليت كانت دد بإخضاع اليونان تظل

  .والرومان واألملان والغاليني حلكمها، وتطبع وجه أوربا وروحها بطابع آسية، وحميت اليونان من الوجود

  الفصل الخامس 

  سقوط روما 

، وانفرد فلنتنيان بامللك خيبط فيه خبط عشواء، وكان من اوخم أخطائه عاقبة أن استمع إىل نصيحة 450 عام توفيت بالسيديا يف
بترونيوس مكسموس فقتل إيتيوس الذي وقف زحف أتال عند ترويس كما استمع هونوريوس إىل أوملبيوس فقتل استلكو الذي وقف 

.  ابنة فلنتنيانBudocia ومل يرتح إىل رغبة إيتيوس يف أن يزوج ابنه بودوشيا ومل يكن لفلنتنيان ولد ذكر. زحف ألريك عند يولتثيا

موالي، : "وقال له رجل من رجال احلاشية). 454(وانتابت اإلمرباطور نوبة جنونية من الغضب فأرسل يف طلب إيتيوس، وذحبه بيده 
ترونيوس أن يغري رجلني من أتباع إيتيوس بقتل ومل متض على هذا العمل بضعة أشهر حىت استطاع ب" لقد قطعت ميينك بشمالك
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واختار بترونيوس نفسه . فلنتنيان، ومل يهتم أحد بتعقب القاتلني ألن القتل كان قد اصبح من عهد بعيد البديل الوحيد لالنتخاب
. زوج ابنه بالديوس أرملة فلنتنيان على ان تتزوجه؛ كما أرغم بودوشيا على أن تتEudsxiaللجلوس على العرش، وأرغم يودكسيا 

وكان لدى . ، فإن يودكسيا استعانت جبيسريك، كما استغاثت هونوريا قبل ذلك بأتال)48(وإذا جاز لنا أن نصدق أقوال بروكبيوس
فقد أصبحت روما غنية مرة أخرى على الرغم من انتهاب ألريك هلا، ومل يكن : جيسريك من األسباب ما جيعله يليب هذه االستغاثة

، ومل يقف أحد )455(وأحبر ملك الوندال بأسطول قوي ال يغلب . وماين باجليش القوي الذي يستطيع الدفاع عن إيطاليااجليش الر
ومل يقو البابا ليو يف هذه املرة على إقناع الفاتح باالرتداد عن .  وروما إال بابا أعزل ومعه بعض قساوسة روماOstiaبينه وبني أستيا 

وأسلمت املدينة أربعة أيام . صل عليه منه هو وعده بأن ميتنع عن ذبح السكان وتعذيبهم وإحراق املدينةروما، وكل ما استطاع أن حي
كاملة للجند ينهبون فيها ويسلبون؛ وجنت الكنائس املسيحية، ولكن كل ما كان باقياً يف املعابد من كنوز نقل إىل سفن الوندال، 

 من Titusاملاثالت ذات الشعب السبع، وغريها من اآلنية املقدسة اليت جاء ا تيتوس وكان من بني هذه الغنائم املناضد الذهبية، و
وب كذلك كل ما كان يف القصر اإلمرباطوري من املعادن الثمينة، واحللي، واألثاث وكل . هيكل سليمان إىل روما منذ أربعة قرون

اً من األسرى عبيداً، وفرق بني األزواج وزوجام، وبني األبناء ما كان باقياً يف بيوت األغنياء من أشياء ذات قيمة واختذ آالف
؛ وأرسل Hunericوآبائهم، وأخذ جيسريك اإلمرباطورة يودكسيا وابنيهما معه إىل قرطاجنة؛ وزوج يودوسيا ابنه هونريك 

 ومل يكن انتهاب روما على هذا النحو .إىل القسطنطينية استجابة لطلب اإلمرباطور ليو األول) صغرى ابنتيهما(اإلمرباطورة وبالسيديا 
لقد ثأرت قرطاجنة لنفسها من قسوة . يف واقع األمر ختريباً ال يراعي فيه عرف أو قانون، بل كان يتفق مع الشرائع القدمية للحروب

ن مخسني عاماً من ذلك أ. وضربت الفوضى وقتئذ أطناا يف إيطاليا.  وكانت يف انتقامها هذا رقيقة رحيمة146روما عليها يف عام 
الغزو والقحط والوباء قد تركت آالف الضياع خمربة، وآالف األفدنة بوراً؛ ومل يكن هذا ألن تربتها أكت من االستغالل، بل ألن 

، Modena ومودينا Bolognaيرثي خلراب بولونيا ) 420حوايل عام (هذا األراضي أعوزها الرجال؛ وأخذ القديس أمربوز 
أقاليم واسعة يف مشايل إيطاليا بأا تكاد ) 480حوايل  (Gelassius ونقص عامرها، ووصف البابا جالسيوس Piacenzaوبياسرتا 

؛ واختص الشرق وقتئذ )49(ونقص سكان روما نفسها من مليون ونصف إىل ثالمثائة ألف يف قرن واحد. تكون مقفرة من اآلدميني
 احمليطة بروما واليت كانت من قبل مآلى Campagna وهجر الناس الكمبانيا .دون غريه جبميع املدائن الكربى يف اإلمرباطورية

بالضياع اخلصبة والقصور الصغرية وجلأوا إىل املدن املسورة ليحتموا فيها من غارات العداء؛ وانكمشت املدن نفسها فلم تعد تزيد 
ايتها من العداء؛ وكثرياً ما كانت السوار يبىن على مساحة أرضها على أربعني فداناً أو حنوها كي تكفي موارد أهلها تسويرها ومح

على أن روما قد بقي فيها . عجل من أنقاض دور التمثيل والباسلقات واهلياكل اليت كانت من قبل جة املدن اإليطالية وسبب رونقها
ولكن الفقر : يودريك واللمباردينقليل من الثروة حىت بعد جيسريك، وانتعشت هي وغريها من املدن اإليطالية فيما بعد حتت حكم ث

 باحلقول واملدن، وبأعضاء جملس الشيوخ والعامة على السواء، سحق أرواح الشعب الذي كان من قبل 470العام الذي حل يف عام 

 واستوىل عليه وجل Priapusعظيماً وأذل نفسه، فملك عليه اليأس واالستسالم قلبه، وتشكك يف اآلهلة كلهم عدا بريابوس 
كوجل األطفال جعله يهاب تبعات احلياة، وجبن غاضب ثائر يندد بكل استسالم ويفر من مجيع الواجبات احلربية، وكان يصحب 

شعب، يف أرستقراطية يف وسعها أن ختدم لكنها عاجزة عن أن هذا االحنطاط االقتصادي واحليوي عفن ينخر سوسه يف مجيع طبقات ال
حتكم، ويف رجال األعمال املنهمكني يف مكاسبهم الشخصية اماكاً حيول بينهم وبني العمل إلنقاذ شبه اجلزيرة، ويف قواد ينالون 

زائن الدولة، وفسدت فساداً مستعصياً بالرشوة أكثر مما يستطيعون نيله بقوة السالح، وبريوقراطية متشعبة متخمة خربت رواتبها خ



 
 Will Durant  37   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وتوالت على عرش اإلمرباطورية يف السنني . على العالج وقصارى القول أن جذع هذه الشجرة العظيمة قد تعفن، وآن هلا أن تسقط
 Avitus فقد أعلن القوط يف غالة قائداً هلم يدعى أفتوس. اخلرية من حياا طائفة من األباطرة ليس فيهم من هو فوق املتوسط

جهداً يف ) Magorian (456-461، ولكن جملس الشيوخ أىب أن يقره، فاستحال أسقفاً؛ ومل يدخر ماجوريان )455(إمرباطوراً 
آلة صماء يف يد ) 466-461(وكان سفريوس .  القوطي الغريب أنزله عن العرشRicimerإعادة النظام، ولكن رئيس وزرائه رمسر 

فيلسوفاً نصف وثين ال يرضى بالغرب؛ فما كان من رمسر إال أن ) Antheimus (467-472يميوس رمسر يفعل ما يشاء، وكان أنث
؛ مث مات ميتة غريبة يف ذلك )472( برعاية رمسر شهرين Olybriusضرب عليه احلصار وقبض عليه وأمر بقتله وحكم أوليربيوس 

. Julius Neposروما عامني حيكمها يوليوس نيبوس ، وظلت )473(وسرعان ما خلع جليسريوس . الوقت إذ كانت ميتة طبيعية

، والروجي Sciri، واإلسكريي Heruliاهلرويل - وبينا كانت هذه األحداث جارية يف إيطاليا، انقض عليها خليط آخر من الربابرة 
Rug )وغريهم من القبائل اليت كانت من قبل تعترف حبكم أتال . وقدم يف الوقت نفسه بنونيائيPnnonian  يدعى أرستيزOrestes 

وطلب الغزاة اجلدد إىل أن يعطيهم ثلث ). 475(على العرش ) امللقب أوغسطولس استهزاء به(فخلع نيبوس، وأجلس ابنه رميولوس 
وهو ابن -، ومل يكن هذا القائد )476( على العرش بدل رميولوس Odoacerإيطاليا، فلما أىب ذحبوه وأجلسوا قائدهم أدوسر 

 اإلمرباطور Zenoوقد بدأ بأن مجع جملس الشيوخ املرتاع، وعن طريقه عرض على زينون .  جمرداً من الكفايات-الإدكون وزير أت
اجلديد يف الشرق أن تكون له سيادة على مجيع اإلمرباطورية على شرط أن حيكم أدوسر إيطاليا بوصفه وزيراً له، ورضى زينون ذا 

بل بدا هلم على " سقوطاً لروما"ويبدو أن أحداً من الناس مل ير يف هذا احلادث . بينيالعرض وانتهت بذلك سلسلة األباطرة الغر
وقد نظر جملس الشيوخ يف روما إىل املسألة . عكس هذا أنه توحيد مبارك لإلمرباطورية وعودا إىل ما كانت عليه يف عهد قسطنطني

يش، واحلكومة، والزراع، يف إيطاليا بالصبغ األملانية قد ظل جيري زمناً هذه النظرة، وأقام يف روما متثاالً لزينون، ذلك أن اصطباغ اجل
أما احلقيقة اليت ال نزاع فيها فهي أن أدوسر . بلغ من طوله أن بدت معه النتائج السياسية حتوالً عدمي الشأن على سطح احلياة القومية

األملان قد فتحوا يف واقع األمر إيطاليا، كما فتح جيسريك ذلك أن . كان حيكم إيطاليا بوصفه ملكاً عليها دون أن يعبأ بزينون
والفرجنة يفتحون غالة، ومل يعد : أفريقية، وكما فتح القوط الغربيون أسبانيا، وكما كان اإلجنليز والسكسون يفتحون بريطانيا

كان معناها من الناحية االقتصادية وترتب على فتوح الربابرة هذه نتائج ال حصر هلا، لقد . لإلمرباطورية العظمى يف الغرب وجوب
ذلك أن الربابرة كانوا يعيشون على احلرث، والرعي، والصيد، واحلرب، ومل يكونوا قد تعلموا بعد . حتول احلياة من املدن إىل الريف

 الغربية قضاء دام سبعة العمال التجارية املعقدة اليت تنتعش ا املدن، وكان انتصارهم إيذاناً بالقضاء على الصبغة املدنية للحضارة
وإىل دخول دم أملاين -وأما من الوجهة العنصرية فإن هجرات الربابرة املتعددة أدت إىل امتزاج جديد بني العناصر البشرية . قرون

 إىل اإليطاليني ومل يِعد هذا االمتزاج للقوة والنشاط. غزير يف إيطاليا، ودم غايل يف أسبانيا، ودم أسيوي يف روسيا والبلقان وبالد ار
أو الغاليني بطريقة خفية معجزة الدرك، بل إن ما حدث مل يزد على إفناء األفراد والسالالت الضعيفة بسبب احلروب وغريها من 

وحيويته، وشجاعته، وصفات الرجولة اليت طمس معاملها طول . ضروب التنافس، وعلى اضطرار كل إنسان ألن ينمي قوته
لسالم؛ وعلى تأثري الفقر يف عودة أساليب للحياة أصح وأكثر بساطة من األساليب اليت ولدها ترف املدن االستسالم إىل األمن وا

وأما من الوجهة السياسية فقد أحلت الفتوح صورة دنيا من امللكية حمل صورة . واعتماد األهلني على الرزاق اليت تقدمها هلم احلكومة
واشتدت الرتعة الفردية . للت من سلطان القوانني ومن اعتماد الناس عليها حلمايتهمفقد زادت من سلطان األفراد وق. عليا منها

ويف الناحية التارخيية حطمت الفتوح اهليكل اخلارجي لذلك اجلسم الذي تعفن من الداخل، وأزالت من الوجود، . وازداد العنف
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 التجدد والنماء، رغم ما كان فيه من فضائل النظام بوحشية يؤسف هلا، نظاماً من احلياة، شاخ ووهن وبلي، وفقد كل قدرة على
فامنحت إمرباطورية الغرب ولكن دول أوربا . والثقافة، والقانون؛ وذا أصبح من املستطاع أن تبدأ حياة جديدة غري متأثرة باملاضي

م، وامتزجوا م وأخذوا عنهم  لقد دخل إيطاليا قبل املسيح بألف عام غزاة من الشمال، أخضعوا أهلها لسلطا-احلديثة قد ولدت
وبعد املسيح بأربعمائة عام تكررت العملية نفسها، ودارت عجلة . حضارم، وبنوا وإياهم يف خالل مثانية قرون حضارة جديدة

  .التاريخ دورة كاملة، وكانت البداية هي نفسها النهاية، ولكن النهاية كانت على الدوام بداية

  الباب الثالث 

  ية تقدم المسيح

364 - 451   

ذلك بأن جيشاً فذاً من رجال الكنيسة قام ليدافع بنشاط ومهارة عن . احتضنت الكنيسة احلضارة اجلديدة وبسطت عليها محايتها
وكانت . االستقرار الذي عاد إىل الوجود، وعن احلياة الصاحلة بعد أن اندكت معامل النظام القدمي يف غمار الفساد واجلنب واإلمهال

ملسيحية من الناحية التارخيية هي أن تعيد األسس الكرمية لألخالق وللمجتمع مبا تفرضه من مثوبة ومعونة إلهليتني ملن يعملون مهمة ا
وفق قواعد النظام االجتماعي وإن خالفت أهواءهم أو كان فيها مشقة عليهم وأن تغرس يف نفوس الربابرة اهلمج السذج مثُالً 

 األوىل، عن طريق عقيدة تكونت تكوناً تلقائياً من األساطري واملعجزات، ومن اخلوف واألمل واحلب، للسلوك أرق وأمجل من مثلهم
لقد كان الدين اجلديد جياهد لالستحواذ على عقول اخللق املتوحشني أو املنحلني الفاسدين وان يقيم منها دولة دينية عظمى تؤلف 

وإن يف هذا اجلهاد لعظمة ال تقل عما جنده يف . سحر اليونان أو عظمة الرومانبينهم وجتمع ما تفرق من مشلهم؛ كما كان جيمعهم 
سري أبطال املالحم وإن لوثته اخلرافة والقسوة، وليست النظم والعقائد إال وليدة احلاجات البشرية؛ فإذا شئنا أن نفهم هذه النظم 

  . والعقائد على حقيقتها وجب أن ندرسها يف ضوء هذه احلاجات

  ألول الفصل ا

  تنظيم الكنيسة 

ذلك أا قد استطاعت أن تؤلف بني . إذا كان الفن هو تنظيم املادة فإن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أروع اآليات الفنية يف التاريخ
خدمتهم، أتباعها املؤمنني خالل تسعة عشرة قرناً كلها مثقلة باألزمات الشداد، وأن تسري وراءهم إىل أطراف العامل وتقوم على 

وتكون عقوهلم، وتشكل أخالقهم، وتشجعهم على التكاثر، وتوثق عقود زواجهم، وتواسيهم يف امللمات واألحزان، وتسمو حبيام 
الدنيوية القصرية فتجعل منها مسرحية أبدية، وتستغل مواهبهم، وتتغلب على كل ما يقوم يف وجهها من زيغ وثورة، وتعيد بناء كل 

ترى كيف نشأ هذا النظام الرائع اجلليل؟ لقد قام هذا النظام على ما كان هناك من خواء روحي . ا يف صرب وأناةما يتحطم من سلطا
يعانيه الرجال والنساء الذين أكهم الفقر، وأضناهم الشقاق والرتاع، وأرهبتهم الطقوس اخلفية اليت ال يدركون كنهها، ومتلكهم 

ولقد .  أرواح املاليني من البشر إمياناً وأمالً حببا إليهم املوت وجعاله أمراً مألوفاً لديهموقد بعثت الكنيسة يف. اخلوف من املوت
وكانت يف . أصبح هذا اإلميان أعز شيء عليهم ميوتون يف سبيله ويقتلون غريهم من أجله، وعلى صخرة األمل هذه قامت الكنيسة
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.  من الكرباء أو القساوسة لريشدها، وواحداً أو أكثر من القراء، والسدنةبادئ أمرها بسيطة من املؤمنني ختتار هلا واحداً أو أكثر

وملا كثر عدد العابدين، وتعقدت شئوم، اختاروا هلم يف كل مدينة قساً مسوه إبسكوبس . والشمامسة، ليساعدوا الكاهن
Episcoposأيضاً يف حاجة إىل من يشرف على وملا زاد عدد األساقفة أصبحوا هم.  أي مشرفاً أو أسقفاً لينسق هذه الشؤون 

أعماهلم وينسقها؛ وهلذا بدأنا نسمع يف القرن الرابع عن كبار األساقفة، أو املطارنة املشرفني على األساقفة واملسيطرين على الكنائس 
ملقدس، وكان حيكم هذه الطبقات من رجال الدين بطارقة يقيمون يف القسطنطينية، وإنطاكية، وبيت ا. يف والية بأكملها

وكان األساقفة وكبار األساقفة جيتمعون بناء على دعوة البطرق أو اإلمرباطور يف امع املقدس، فإذا كان هذا . واإلسكندرية، وروما
معاً امع ال ميثل إال والية مبفردها مسي جممع الوالية، وإذا كان ميثل الشرق أو الغرب مسي امع الكلي؛ وإذا ما مثلهما مجيعاً كان جم

وكانت الوحدة الناشئة من هذا النظام هي اليت أكسبت . عاماً؛ وإذا ما كانت قراراته ملزمة جلميع املسيحيني كان هو امع األكرب
وكان هذا النظام الذي تعتمد قوته يف آخر األمر على العقيدة واهليئة يتطلب شيئاً من تنظيم . الكنيسة اسم الكاثوليكية أو العاملية

الكنسية؛ ومل يكن يطلب إىل القس يف الثالثة القرون األوىل من املسيحية أن يظل أعزب؛ وكان يف مقدوره أن حيتفظ بزوجته احلياة 
إذا كان تزوج ا قبل رسامته، ولكنه مل يكن جيوز له أن يتزوج بعد أن يلبس الثياب الكهنوتية، ومل يكن جيوز لرجل تزوج باثنتني أو 

وكان يف الكنيسة، كما كان يف معظم اهليئات املنظمة متطرفون يزعجوا . أو اختذ له خليلة، أن يصبح قسيساًبأرملة، أو طلق زوجته 
بتطرفهم، من ذلك أن بعض املتحمسني من املسيحيني، يف ثورم على ما كان يف أخالق الوثنيني من إباحة جنسية، استنتجوا من فقرة 

 بني اجلنسني خطيئة، ولذلك كانوا يعارضون يف الزواج بوجه عام، وتستك مسامعهم يف إحدى رسائل القديس بولس أن كل اتصال
أن هذه اآلراء ال تتفق مع الدين، ولكن ) 362حوايل ( الديين Gengraوقد أعلن جملس جنجرا . من اهللع إذا مسعوا أن قساً تزوج

يظلوا بال زواج، ولقد ظلت األمالك توهب للكنائس الكنيسة بعد ذلك ظلت تطالب قساوستها وتلح عليهم إحلاحاً متزايداً أن 
. ويزداد مقدارها زيادة مطردة؛ وكان حيدث من آن إىل آن أن يوصى لقس متزوج، وأن ينتقل املال املوصى له إىل ذريته من بعده

 الشعب، وهلذا فإن جممعاً وكان رجال الدين يؤدي يف بعض األحيان إىل الزىن أو غريه من الفضائح، وإىل احنطاط مكانة القس يف أعني
 بتجريد Siricius أشار على رجال الدين بالعفة املطلقة، وبعد عام من ذلك الوقت أمر البابا سريسيوس 386مقدساً عقد يف عام 

ن وبعد أ. وأيد جريوم، وأمربوز، وأوغسطني هذا املرسوم بقوام الثالث. كل قس يتزوج أو يبقى مع زوجته اليت تزوج ا من قبل
وكانت أخطر املشاكل اليت القتها . لقي مقاومة متفرقة، دامت جيالً بعد جيل من الزمان، نفذ يف الغرب بنجاح قصري األجل

الكنيسة، واليت تلي يف خطورا مشكلة التوفيق بني مثلها العليا وبقائها، هي الوسيلة اليت متكنها من احلياة مع الدولة ذلك أن قيام 
نب موظفي احلكومة كان من شأنه أن خيلق نزاعاً على السلطة ال يسود معه سلم إال إذا خضعت إحدى اهليئتني نظام كهنويت إىل جا

لألخرى؛ فأما يف الشرق فقد خضعت الكنيسة، وأما يف الغرب فقد أخذت حتارب دفاعاً عن استقالهلا، مث أخذت بعدئذ حتارب تأييداً 
من ذلك أن . والدولة يف كلتا احلالتني يتضمن تعديالً أساسياً يف املبادئ األخالقية املسيحيةواكن احتاد الكنيسة . لسيادا على الدولة

 كانا يعلِّمان من قبل أن احلرب غري مشروعة يف مجيع األحوال، أما Lactantius، ولكتنتيوس Origen وأرجن Tertullianترتليان 
ضيت باحلروب اليت تراها ضرورية حلماية الدولة أو الكنيسة، وكانت اآلن فإن الكنيسة، وقد أصبحت حتت محاية الدولة، قد ر

وكانت . الكنيسة نفسها عاجزة عن اصطناع القوة، ولكنها إذا رأت القوة الالزمة هلا كانت تلجأ إىل القوة الدنيوية لفرض إرادا
صبحت يف حاجة إىل الدولة لتحمي كل ما كان هلا تتلقى من الدولة ومن األفراد هبات قيمة من املال، واملعابد واألراضي؛ فأثرت وأ
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ذلك أن الفاحتني الربابرة، مهما كان خروجهم على الدين . من حقوق امللكية، وظلت حتتفظ بثروا حىت بعد أن سقطت الدولة
  . سلطان السيفوخمالفة أوامره، قلما كانوا ينهبون الكنائس أو جيردوا من أمالكها ألن سلطان القول أصبح بعد قليل يضارع

  الفصل الثاني 

  المارقون 

لقد كان أشق الواجبات اليت واجهها التنظيم الكنسي هو منع تفتت الكنيسة بسبب تعدد العقائد املخالفة لتعاريف العقيدة املسيحية 
ح، فكانت تنظر إىل الفردية يف ومل تكد الكنيسة تظفر بالنصر على أعدائها حىت امتنعت عن املناداة بالتسام. كما قررا االس الدينية

العقيدة بنفس النظرة املعادية اليت تنظر ا الدولة إىل االنشقاق عنها أو الثورة عليها، ومل تكن الكنيسة وال اخلارجون عليها يفكرون 
 إىل التحرر من سلطان وكان املرق يف كثري من احلاالت مظهراً فكرياً لثورة حملية دف. يف هذا املرق على أنه مسألة دينية خالصة

  كانوا يريدون أن حيرروا سوريا ومصر من سيطرة القسطنطينية، وكان الدوناتيونMonophsityesفاليعقوبيون . اإلمرباطورية

ذ كانت الكنيسة والدولة قد توحدتا يف ذلك الوقت، فقد كان اخلروج على إحدامها يرجون أن حيرروا أفريقية من نري روما، وإ
وكان أصحاب العقيدة الدينية الرمسية يقاومون القومية، كما كان املارقون يؤيدوا ويدافعون عنها؛ وكانت . خروجاً على االثنتني معا

وأحرزت اآلريوسية نصراً . عملون يف سبيل االستقالل احمللي واحلريةالكنيسة تعمل جاهدة للمركزية وللوحدة، أما املارقون فكانوا ي
وكانت املسيحية قد جاءت إىل القبائل التيوتونية على أيدي . مؤزراً بني الربابرة بعد أن غلبت على أمرها يف داخل اإلمرباطورية

 Alfilasألفالس " الرسول"لث، ومل يكن األسرى الرومان الذين قبض عليهم القوط أثناء غزوهم آسية الصغرى يف القرن الثا

رسوال باملعىن الصحيح هلذا اللفظ، بل كان من أبناء أسري مسيحي من كبدوكية، ولد بني القوط الذين كانوا ) 381-؟311)
ملا  رمسه يوسبيوس مطران نقوميديا األريوسي أسقفاً عليهم، و431يعيشون يف مشال ر الدانوب وترىب بني ظهرانيهم، ويف عام 

 الزعيم القوطي من كان يف أمالكه من املسيحيني أذن قنسطنطيوس األريوسي أللفالس أن يعرب باجلالية Athanaricاضطهد أثنريك 
القوطية املسيحية القليلة العدد إىل ر الدانوب، ويرتهلا يف تراقية، وأراد أن يلم معتنقي دينه من القوط أصول هذا الدين، وأن يكثر 

م يف صرب وأناة مجيع أسفار الكتاب املقدس إىل اللغة القوطية ما عدا أسفار امللوك فقد حذفها ألا يف رأيه ذات نزعة عددهم، فنرج
عسكرية خطرة؛ وإذا مل يكن للقوط وقتئذ حروف هجائية يكتبون ا، فقد وضع هلم هذه احلروف معتمداً يف ووضعها على احلروف 

عمل أديب يف مجيع اللغات التيوتونية، ووثق القوط حبكمة ألفالس واستقامته لشدة إخالصه ومتسكه اليونانية، وكانت ترمجته هذه أول 
بأهداب الفضيلة، ثقة محلتهم على أن يقبلوا مبادئه املسيحية األريوسية دون مناقشة، وإذا كان غري هؤالء من الربابرة قد تلقوا أصول 

نفسهم، فقد كان مجيع من غزوا اإلمرباطورية، إال قليال منهم؛ من األريوسيني، كما املسيحية يف قرنني الرابع واخلامس عن القوط أ
كانت املمالك اجلديدة، اليت أقامها يف البلقان، وغالة وأسبانيا، وإيطاليا، وأفريقية أريوسية من الناحية الرمسية، ومل يكن الفرق بني دين 

هللا ) Homommusios(باع الدين القومي كانوا يعتقدون أن املسيح مطابق يف كينونته ذلك أن أت: الغالبني واملغلوبني إال فرقاً ضئيالً 
ولكن هذا الفرق الضئيل أصبح . هللا اآلب) Homroousios(اآلب، أما األريوسيون فكانوا يعتقدون أنه مشابه ال أكثر، يف كينونته 

تتابع احلوادث على هذا النحو ثبتت األريوسية حىت غلب عظيم األثر يف الشئون السياسية يف القرنني اخلامس والسادس، وبفضل 
 أفريقية الوندالية، وإيطاليا القوطية، وغري ريكارد Belisariusالفرجنة التباع الدين القومي القوط الغربيني يف غالة، وفتح بلساريوس 
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Recared (389 (ا جبميع العقائد الدينية املختلفة اليت كانت وليس يف وسعنا اآلن أن نشغل أنفسن. عقيدة القوط الغربيني يف أسبانيا
 واألبليناريني Anomeans واألنوميني Eunomiansعقائد اليونوميني _ تضطرب ا الكنيسة يف تلك الفترة من تارخيها

Appollinarians واملقدونيني، والسبليني Sabellians واملساليني Massalians والنوفاتيني ،Norvatiansوالربسليانيني  

Priscillianists ا حياة الناس، واليت ستظل متلؤها يف وكل ما يف وسعنا أن نفعله هو أن نرثى هلذه السخافات اليت امتألت ،
 تلك العقيدة اليت مل تكن مروقا من املسيحية بقدر ما كانت Manicheismولكن من واجبنا أن نقول كلمة عن املانية . املستقبل

وقد حاولت أن توفق بني املسيحية والزرادشتية، ولكن . هللا والشيطان، واخلري والشر، والضوء والظالمثنائية فارسية جتمع بني ا
وقد واجهت هذه العقيدة بصراحة منقطعة النظري مشكلة الشر، وما يف العامل الذي تسيطر عليه . الدينيني قاوماها مقاومة شديدة

ينوءون ا ال يستحقوا، وشعرت بأن ليس أمامها أال تفترض وجود روح خبيثة، العناية اإلهلية من عذاب وآالم كثرية يبدو أن من 
أزلية، كالروح اخلرية، واعتنق املانية كثريون من الناس يف الشرق الغرب، وجلأ بعض األباطرة يف مقاومتها إىل وسائل غاية يف القسوة، 

مث ضعف شأا شيئاً فشيئاً وأخذت يف الزوال، إال أا تركت بعض وعدها جستنيان من اجلرائم الكربى اليت يعاقب عليها باإلعدام، 
، وقد Albegensians، واأللبجنسية Bogomiles، والبجوميلية Pauliciansأثارها يف بعض الطوائف املارقة املتأخرة، كالبوليسية 

امة؛ وأنكر الرجل التهمة، ولكنه حوكم أمام  بأنه يدعو إىل املانية وإىل العزوبة الع385أم أسقف أسباين يدعى برسليان يف عام 
مكسموس اإلمرباطور املغتصب يف تريري، وكان اللذان اماه اثنني من األساقفة، وأدين الرجل وحرق هو وعدد من رفاقه يف عام 

سها يكاد يغمرها وبينا كانت الكنيسة تواجه كل أولئك املهامجني، إذ وجدت نف.  بالرغم من احتجاج القديسني أمربوز ومارتن385
، كان قد أنكر ما العشاء الرباين )315(، أسقف قرطاجنة Donatusسيل املارقني الدونانيني يف أفريقية، وتفصيل ذلك أن دوناتوس 

 ا حكمتها إىل عدم األخذذه الذي يقدمه القساوسة من أثر يف اخلطيئة، ومل تشأ الكنيسة أن تنتزع من رجاهلا هذه امليزة الكبرية فهد
ولكن هذه العقيدة املارقة أخذت تنتشر على الرغم من هذا انتشاراً سريعاً يف مشال أفريقية؛ وحتمس هلا الفقراء من األهليني، . الفكرة

وستحال هذا االحنراف الديين إىل ثورة اجتماعية، وغضب األباطرة أشد الغضب من هذه احلركة، وأصدروا املراسيم املتعاقبة ضد من 
 ا، وفرضوا عليهم الغرامات الفادحة، وصادروا أمالكهم، وحرموا على الدوناتيني حق التصرف فيما ميتلكون بالبيع أو يستمسكون

الشراء أو الوصية، وأخرجهم جنود األباطرة من كنائسهم بالقوة، وأعطيت هذه الكنائس للقساوسة أتباع الدين القومي، وسرعان ما 
؛ وأخذت تندد بالفقر واالسترقاق، Circumcelliones ومسيت بأسم اجلوابني -ن واحدشيوعية يف آ-تألفت عصابات مسيحية 

وكانوا إذا قابلوا عربة جيرها . فألغت الديون، وحررت الرقيق، وحاولت أن تعيد املساواة املزعومة اليت كان يتمتع ا اإلنسان البدائي
 خلفه، وكانوا يقنعون عادة بالسرقة وقطع الطريق على املارة، ولكنهم عبيد، أركبوا العبيد العربة ، وأرغموا سيدهن على أن جيرها

كانوا يف بعض األحيان يغضبون من املقاومة، فيعمون أعني أتباع الدين القومي أو أعني األغنياء مبسحها باجلري، أو يضربوم بالعصى 
واستبد م التعصب الديين آخر األمر، فكانوا .  اجلنةوكانوا إذا واجهوا املوت ابتهجوا به ألنه يضمن هلم' الغليظة حىت ميوتون

وكانوا يعترضون السابلة، ويطلبون إليهم . يسلمون أنفسهم إىل والة األمور معترفني بأم مارقون من الدين، ويطالبون باالستشهاد
لقفز يف النريان املتقدة أو بإلقاء أنفسهم أن يقتلوهم، وملا أن تعب أعداؤهم أنفسهم من إجابتهم إىل ما يريدون أخذوا يطلبون املوت با

وحارب أوغسطني الدوناتيني بكل ما كان لديه من الوسائل، وبدا يف وقت ). 2(من فوق األجراف العالية، أو باملشي فوق ماء البحر
ل إىل أفريقية، وسروا أعظم من األوقات أنه قد تغلب عليهم، ولكن الدوناتيني عادوا إىل الظهور أكثر مما كانوا عدداً حني جاء الوندا

السرور لطرد قساوسة الدين القومي، وبقى احلقد الطايف يأكل الصدور، وينتقل من األبناء إىل األباء، وهو أشد ما يكون قوة، حىت 
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ء يثري  يف هذه األثناPelagiusوكان بالجيوس .  فلم جيدوا يف البالد قوة متحدة تقف يف وجههم670جاء العرب إىل أفريقية يف عام
قارات ثالثاً جومه على عقيدة اخلطيئة األوىل، كما كان نسطوريوس يطلب االستشهاد مبا جيهر به من شكوك يف أم املسيح، وكان 

الذي كاد أن يبتدع )  ؟428-؟ Theodore Of Mopsuestia (350نسطوريوس يف بدء حياته من تالميذ ثيودور املبسوستيائي 
وكان من أقوال ثيودور هذا أن سفر أيوب إن هو إال قصيدة مأخوذة من مصادر وثنية، وأن نشيد . سالنقد األعلى للكتاب املقد

األناشيد إن هو إال إحدى أغاين الفرس ذات معىن شهواين صريح، وأن الكثري من نبوءات العهد القدمي اليت يزعم الزاعمون أا تشري 
ورفع ). 3(ية؛ وأن مرمي ليست أم اهللا ، بل هي أم الطبيعة البشرية يف يسوعإىل يسوع، ال تشري إال إىل حوادث وقعت قبل املسيح

، والتفت حوله اجلموع لفصاحته وذالقة لسانه، ولكنه خلق له أعداء )428(نسطوريوس نفسه إىل كرسي األساقفة يف القسطنطينية 
إذا كان : وكانت كثرة املسيحيني تقول . رمية يف مرميبتعسفه يف عقائده، وأتاح الفرصة هلؤالء األعداء بقبوله فكرة ثيودور غري الك

 أي أا أم اهللا؛ ولكن نسطوريوس يقول إن هذا أكثر مما قد يطيق ويرد عليهم Theotokosاملسيح إهلاً، كانت مرمي قد محلت يف اهللا 
وألقى .  تسميتها بأم اهللا أن تسمى أم املسيحبقوله إن مرمي مل تكن أم الطبيعة اإلهلية يف املسيح بل أم الطبيعة البشرية، وإن خرياً من

 أعلن فيها العقيدة اليت تدين فيها كثرة من 429، كبري أساقفة اإلسكندرية، موعظة يف يوم عيد القيامة من عام Cyrilسرييل 
، واستشاط البابا )4(شرية معاًاملسيحيني وهي أن مرمي ليست أم اهللا احلق بل هي أم كلمة اهللا، املشتملة على طبيعيت املسيح اإلهلية والب

، طالب بأن يرجع نسطوريوس عن )430( األول غضباً على أثر رسالة تلقاها من سرييل فعقد جملساً يف روما Celestineسلستني 
جملس عام، مل يعزل نسطوريوس فحسب ) 431(آرائه أو يعزل من منصبه، فلما رفض نسطوريوس، كال املطلبني اجتمع يف إفسس 

 أيضاً من الكنيسة املسيحية، واحتج على ذلك كثريون من األساقفة، ولكن أهل إفسوس قاموا مبظاهرات يعلنون فيها بل حرمه
 أرمتيس، ومسح لنسطوريوس أن يرحتل إىل إنطاكيا، -ابتهاجهم بقرار احلرمان، وكانت مظاهرات أحيت بال ريب ذكريات ديانة

العودة إىل منصبه، فنفاه اإلمرباطور ثيودوسيوس الثاين إىل واحة يف صحراء ليبيا، بقى ولكنه وهو فيها ظل يدافع عن أراءه، ويطالب ب
فيها سنني كثرية، حىت أشفقت عليه حاشية اإلمرباطور يف الدولة الشرقية فبعثت إليه بعفو إمرباطوري، فلما جاءه الرسول وجده 

دوا هلم كنائس وأنشئوا مدرسة لتعليم مذهبهم يف الرها وترمجوا وانتقل أتباعه من بعده إىل شرقي سوريا، وشا) 451حوايل (حيتضر 
. التوراة وكتب أرسطو وجالينوس إىل اللغة السريانية، وكان هلم شأن أميا شأن يف تعريف املسلمني بعلوم اليونان وطبهم وفلسفتهم

وعال شأم بسبب اضطهاد الفرس هلم، . يبنيوملا أضطهدهم اإلمرباطور زينون انتقلوا إىل فارس وأنشئوا مدرسة عظيمة األثر يف نص
وتكونت منهم مجاعات يف بلخ ومسرقند ويف اهلند والصني؛ وال يزالون حىت اآلن يعيشون مجاعات متفرقة يف آسيا، وال يزالون 

هي اليت أنشأها وكانت آخر الشيع املارقة الكربى يف ذلك العصر املضطرب وأعظمها أثراً يف تاريخ املسيحية . ينكرون عبادة مرمي
 رئيس دير قريب من القسطنطينية وكان اوتيكيس هذا يقول إن املسيح ليست له طبيعتان بشرية وإهلية، بل إن Eutychesأوتيكيس 

 بطريق القسطنطينية جممعاً حمالً مقدساً أنكر هذه البدعة القائلة بالطبيعة Flavianودعى فالفيان . له طبيعة واحدة هي الطبيعة اإلهلية
وجلأ الراهب إىل أسقفي اإلسكندرية وروما؛ وأقنع ديوسكوراس، الذي خلف . الواحدة، وحرم اوتيكس من الكنيسة املسيحية

وكان للدين وقت إذ خاضعاً للسياسة فبرئاوتيكس وهوجم ). 449(سرييل، اإلمرباطور ثودوسيوس بأن يدعوا جملساً آخر يف إفسس 
ومل حيضر البابا . وأصدر الس قراراً بلعنة كل من يقول بوجود طبيعتني للمسيح). 5( على حياتهفالَفيان هجوماً خطابياً عنيفاً قضى

وأرتاع ليو من التقرير الذي أرسله إليه مندوبوه، فأطلق على هذا . رسائل يؤيد فيها فالفيان' ليو األول الس، ولكنه بعث إليه بعد
 أبدى استحسانه 451 عامChalcedonراته، مث عقد جملس أخر يف خلقيدون وأىب أن يوافق على قرا" جممع اللصوص"الس 
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ولكن القاعدة الثامنة والعشرين من القواعد اليت أقرها الس . لرسائل ليو على أوتيكيس، وأيد من جديد ازدواج طبيعة املسيح
ن حقه يف أن تكون لكرسيه السلطة العليا وكان ليو قبل ذلك تدافع ع. أكدت مساواة سلطة أسقف القسطنطينية لسلطة أسقف روما

وزاد . لذلك رفض هذه القاعدة وبدأ بذلك نزاع طويل األمد بني الكرسيني. ألنه يرى ذلك ضرورياً لوحدة الكنيسة وسلطاا
 رهبان االضطراب حىت أوىف على غايته حني رفضت كثرة املسيحيني يف سوريا ومصر عقيدة الطبيعتني يف شخص املسيح املفرد، وظل

سوريا يعلمون الناس عقائد اليعقوبيني، وملا أن عني أسقف لكرسي اإلسكندرية من أتباع الدين القومي قتل ومزق جسمه أرباً يف 
وأصبحت اليعقوبية من ذلك احلني الدين القومي ملصر وأثيوبيا املسيحيتني، ومل حيل القرن السادس ). 6(كنيسته يف يوم اجلمعة احلزينة

وكان جناح الثورة الدينية . ا الغلبة يف غريب سوريا، وأرمينيا، بينما انتشرت النسطورية فيما بني النهرين وشرقي سورياحىت كانت هل
من أكرب العوامل يف جناح الثورة السياسية؛ وملا تدفق سيل العرب اجلارف على مصر والشرق األدىن يف القرن السابع رحب م 

  .هلم من استبداد العاصمة البيزنطية الديين والسياسي واملايلنصف سكاا ورأوا فيهم حمررين 

  الفصل الثالث 

  الغرب المسيحي 

   روما 1

يعزى إليه ) 335-314(فها هو ذا سلفستر : مل يظهر أساقفة روما يف القرن الرابع باملظهر الذي يشرف الكنيسة، ويعلى من قدرها
وهي غرب " بعطية قسطنطني" التقية املتدينة إنه تلقى من قسطنطني طيبته املعروفة فضل اعتناق قسطنطني املسيحية، مث تقول الطائفة

سلطة ) 352- 337(وقد أكد يوليوس األول . أوربا بأكمله تقريباً ولكنه مل يسلك مسلك من ميتلك نصف عامل الرجل األبيض
وملا مات تنازع . مر قسطنطني األريوسيةخضع بسبب شيخوخته أو ضعفه إىل أوا) 366-352(كرسي روما العليا ولكن ليربيوس 

 البابوية، وأنقسم الغوغاء أيضاً يف تأييد املتنازعني بكل ما عرفته تقايل الدميقراطية Urinsus ويورنسوس Damasusدماسوس 
م بني  شخصاً يف نزاع قا137الرومانية من عنف يستطيع القارئ أن يتصوره إذا عرف أنه قتل يف يوم واحد ويف كنيسة واحدة 

وقد أدى هذا إىل أن نفى بريتكتاتوس، حاكم روما الوثين، يورنسوس منها ، فاستدب األمر لدماسوس وظل ): 7(أنصار الرجلني
وكان الرجل من علماء اآلثار، فأخذ يزين قبور الشهداء الرومان بالنقوش اجلميلة : يصرف الشئون الدينية بغري قليل من املتعة واحلذر

أي أنه كان بارعاً يف جلب اهلدايا إىل الكنيسة من نساء روما " خيدشون آذان السيدات"ض الوقحني، من الذين وكان كما يقول بع
من األزمات، استطاع فيه ) 461-400(وجلس ليو األول ، امللقب باليو األكرب، على عرش بطرس خالل جبل ). 8(املوسرات

 أن يذعن Hilary Of Poitiersوملا أن رفض هيالري بواتييه . يبتهبشجاعته وحسن سياسته أن يزيد سلطة الكرسي الرسويل وه
حلكمه يف نزاع شجر بينه وبني أسقف غايل آخر، أرسل إليه ليو أوامر حامسة عاجلة، أيدها اإلمرباطور فالنتنيان الثالث مبرسوم من 

، وأعترف أساقفة الغرب بوجه عام ذه السلطة أهم املراسيم اإلمرباطورية يؤكد فيه سلطة أسقف روما على مجيعا الكنائس املسيحية
وقال بطارقة القسطنطينية وإنطاكيا، وبيت املقدس، واإلسكندرية، إن هلم من السلطة ما لكرسي . العليا، أما أساقفة الشرق فقاوموها

واجتمعت .  يف القليل النادرروما، وظل اجلدل العنيف قائماً بني الكنائس الشرقية وكانت يف خالله ال تطيع أوامر أسقف روما إال
صعاب النقل واالتصال مع اختالف اللغة فزادت الفرقة بني الكنيسة الشرقية والغربية، لكن بابوات الغرب أخذوا يزيدون من 

ىت لقد كانوا خيضعون يف غري الشئون الدينية إىل الدولة الرومانية وإىل حكام روما، وظلوا ح: نفوذهم حىت يف غري الشئون الدينية
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ولكن بعدهم عن أباطرة الشرق وضعف حكام الغرب قد تركا . القرن السابع يطلبون إىل اإلمرباطور يعتمد اختيارهم ملنصبهم الديين
البابا صاحب السلطان األعلى يف روما؛ وملا أن فر أعضاء جملس الشيوخ وفر اإلمرباطور من وجه الغزاة، وتقوضت دعائم احلكومة 

ت يف مناصبهم مل يرهبهم شيئاً من هذا كله، ملا حدث هذا ارتفعت مكانتهم ارتفاعاً سريعاً ، وزادت هيبتهم، وملا املدنية، وظل البابوا
وملا تركت األسر الغنية واألرستقراطية الدين . اعتنق الربابرة الغربيون املسيحية زاد ذلك من سلطة كرسي روما ونفوذه زيادة كربى

كنيسة الرومانية نصيب متزايد من الثروة اليت جاءت إىل عاصمة الدولة الغربية، ولشد ما دهش الوثين واعتنقت املسيحية كان لل
). 9(، وميشي يف املدينة مبظاهر األة اإلمرباطوريةLateranأميانوس حني وجد أن أسقف روما يعيش عيشة األمراء يف قصر التران 

ع ديين راق اختلط فيه رجال الدين الظرفاء اختالطاً ممتعاً بالغانيات وازدانت املدينة وقتئذ بالكنائس الفخمة ونشأ فيها جمتم
وكانت مجهرة الشعب املسيحي تشترك مع البقية الباقية من الوثنيني يف مشاهدة . املوسرات، وساعدوهن على أن يكتنب وصاياهن

 األناجيل، وكان اثناسيوس قد جاء إىل روما التمثيل والسباق واأللعاب ولكن أقلية منهم حاويل أن حتىي حياة تتفق مع ما جاء يف
 قد نشر يف الغرب تاريخ األديرة يف الشرق ، فتأثرت Rufinusبراهبني مصريني، وكتب ترمجة حلياة أنطونيوس وكان روفينوس 

 وليو )Sextus III (432-440عقول أتقياء املسيحيني مبا ذاع عن تتدين أنطونيوس وشنوده، وباخوم، وأنشأ سكستوس الثالث 
. األول أديرة، يف روما، ورضيت كثري من األسر أن حتيا حياة العفة والفقر اليت حيياها الرهبان يف األديرة؛ وإن ظلت تقيم يف منازهلا

، وبوال، وثالثة أجيال من أسرة مالنيا عن اجلزء األكرب من ماهلن Marcellaوخرجت كثري من السيدات ذوات الثراء مثل مرسال 
. نشأ، املستشفيات واألديرة وحججن إىل رهبان الشرق، وبلغ من تقشفهن وزهدهن أ، مات بعضهن من احلرمانللصدقات، وأ

وأخذت الدوائر الوثنية يف روما تشكو من أن هذا النوع من املسيحية ال يتفق مع حياة األسر، أو مع نظام الزواج، أو مع القوة اليت 
راء زعيم الزاهدين يف الغرب، وهو يف الوقت نفسه من أكرب العلماء وأنبه الكتاب الذين حتتاجها الدولة، وثار اجلدل الشديد حول آ

  .أجنبتهم الكنيسة املسيحية

   القديس جيروم 2

 القريبة من كويليا، وأغلب الظن أنه من أصل دملاشي، وكأمنا كان أهله يتنبئون مبا Strido يف استرييدوا 340ولد حواىل عام 
أي احلكيم املبجل  "Eusebius Hieronymus Sophroniusسموه يوسبيوس هريونيموس سفرونيوس سيكون له من شأن ف

،ونال قسطاً كبرياً من التعليم يف ترير وروما، ودرس الكتب الالتينية القدمية دراسة طيبة، وأحبها حباً وصل "صاحب االسم املقدس
ك بدينه، عامال بأوامره، ساعياً إىل خريه، انظم إىل روفينوس وغريه من ولكنه مع هذا كان مسيحياً شديد التمس. يف ظنه حد اخلطيئة 

وكان يعظهم مواعظ يدعوهم فيها إىل الكمال، حىت المه أسقفه لقلة صربه . أصدقائه يف تكوين مجاعة من اإلخوان الزهاد يف أكويليا
ف إنه جاهل، اللفظ، آمث، خليق بالقطيع العاملي على ما يف الطبيعة البشرية من أسباب الضعف، وكان جواب جريوم أن قال لألسق

، وترك جريوم وبعض أصدقائه مدينة أكويليا تتردى يف خطاياهم، رحلوا إىل )10(الذي يقوده، مرشد غري حاذق، لسفينة ضالة
لصحي فمات ، ولكنهم مل حيتملوا حرها القاسي غري ا)374(الشرق األدىن ودخلوا ديراً يف صحراء خلقيس بالقرب من إنطاكيا 

ولكن هذا مل يثنه عما أراده لنفسه، فغادر الدير ليعيش عيشة النساك يف صومعة يف . اثنان منهم، فأشك جريوم هو أيضاً أن ميوت
ذلك أنه جاء معه مبكتبته، ومل يكن يف وسعه أن يقطع صلته بالشعر . الصحراء، وكان يرجع بني الفينة والفينة إىل فرجيل وشيشرون

وإن ما يقوله هو نفسه عن هذا ليكشف عن طبيعة . ن كان مجاهلما يستهويه كما يستهوي مجال الفتيان غريه من الرجالوالنثر الذي
وجئ يب إىل جملس إىل القضاة األعلى ، وطلب إيلّ أن أفصح عن أمر : "الناس يف العصور الوسطى، فقد رأى فيما يراه النائم أنه مات 
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إنك لتكذب، فما أنت مبسيحي ، ولكنك من أتباع شيشرون؛ فحيثما : كان يرأس اجللسة قال ولكن من ". ، فأجبت بأنين مسيحي
ويف ... بضربات السوط ألنه أمر يب أن أجلد " مث شعرت" فعقد لساين من فوري ومل أحر جواباً، " يكون كرتك يكون أيضاً قلبك

 وتوسلوا إليه أن يرحم شبايب ويتيح يل فرصة التوبة من آخر األمر خر من كانوا يشهدون احملاكمة سجدا بني يدي رئيس اجللسة
ومل تكن هذه التجربة أضغاث ... ذنيب، على أن يصب على أقصى أنواع العذاب إذا ما عدت إىل قراءة كتب املؤلفني غري املسيحيني 

ضوض بعد أن صحوت بزمن بل إين ألقر بأن جلد كتفي قد ازرق واسود من شدة الضرب، وأين لبثت أحس بالر... أحالم لذيذة 
وعاد إىل ). 11" (وأخذت من ذلك احلني أقرأ كتب اهللاََ حبماسة أكثر من اليت كنت أقرأ ا من قبل كتب بين اإلنسان ... طويل

للغة  جنده يف روما أميناً البابا ادماسوس الذي كلفه لترمجة العهد اجلديد إىل ا382ويف عام .  ورسم فيها قسيسا379ًإنطاكيا يف عام 
وظل يف منصبه اجلديد يلبس للثوب القائم واجللباب اللذين كانا يلبسهما . الالتينية ترمجة خرياً من التراجم املوجودة يف ذلك الوقت

أيام نسكه، ويعيش عيشة الزهد يف بالط البابا الترف، وكانت مرسال وبوال التقيان تستقبالنه يف بيتيهما األرستقراطيني وتديان ديه 
لروحي، وكان نقاده الوثنيون يظنون أنه يستمتع بصحبة النساء أكثر مما يليق برجل مثله ميدح بأقوى األلفاظ عزوبة الرجال، وبقاء ا

أولئك : وقد رد عليهم بأن وجه إىل اتمع الروماين يف عصره هجاء بألفاظ سيظل يذكرها الناس إىل أبد الدهر قال . البنات عذراى
والاليت ال تقنعهن السنون ... بغن خدودهن باالصباغ احلمراء، ويكتحلن باإلمثد ويضعن املساحيق على وجوههن النسوة الالئي يص

ويسلكن أمام أحفادهن مسلك فتيان . مهما طالت بأن قد تقدمت ن السن، والاليت يكدسن الغدائر املستعارة، على رءوسهن
اخلارجات على الدين املسيحي يتباهني بأثوان احلريرية، ويتحلني باجلواهر الرباقة، إن األرامل ... املدارس الالئي يرجتفن من اخلوف

ويستحني من أنوثتهن، ويفضلن أن ... ومن النساء ما يلبسن مالبس الرجال، ويقصصن شعرهن... وتفوح منهن رائحة املسك 
ل، ويقتلن بين اإلنسان قبل أن حيملن م، ومنهم من إذا ومن النساء غري املتزوجات من يستعن بالسوائل ملنع احلم... يظهرن اخلصيان

إن كل شئ طاهر عند : "لكن من النساء من يقلن ... وجدن أن قد محلن نتيجة إلمثهن جيهضن أنفسهن مبا يتعاطني من العقاقري
ة بعبارات تنم عن تقديره جلمال وهو يؤنب امرأة روماني). 12"(فلما إذن أحرم على نفسي ما خلقه اَهللا ألستمتع به ؟... الطاهرات

ومخارك يسقط ... وثدييك مشدودان بأربطة من التيل، وصدرك سجني يف منطقة ضيقة... أن صدرتك مشقوقة عن عمد: "النساء
ويضيف جريوم إىل حتري الرجال ). 13"(أحياناً حىت يترك كتفيك البيضاوين عاريتني، مث تسرعني فتغطني به ما كشفته عن قصد

ويذكرنا هجاه جاء . ي مغاالة الفنان األدب الذي يصور عصوراً من العصور، واحملامي الذي يتبسط يف ملخص دعوىاألخالق
ومن الطريف أن نعرف أن النساء كن على الدوام ذوات سحر ودالل كما هن يف هذه . جوفنال، أو مبا نقرأه من هجاء هذه األيام

وقد روعه أن جيد التسري منتشراً حىت بني . عن يف أمر ال يرضيه يتقصاه برتاهة وشجاعةويشبه جريوم جوفنال يف أنه حني يط. األيام
ترى من أي مصدر وجد : ومن أقواله يف هذا. املسيحيني، وروعه أكثر من هذا أن وجده يتخفى وراء ستار التعفف من أشق السبل

أين جاءت هذه الزوجات الاليت مل يتزوج أحد ن؟ هذه السراري طريقه إىل الكنيسة؟ ومن " األخت العزيزة احملبوبة"هذا الوباء وباء 
احلديثات، وهذه العاهرات اليت اختص ن رجل واحد؟ إن يعشقن مع أصدقائهن من الذكور يف بيت واحد ويشغلن معهن حجرة 

وهو ). 14( رأينا يف هذا عيباواحدة، وكثرياً ما يشتركن معهم يف فراش واحد؛ ومع هذا فهم يقولون عنا إننا نسئ ن الظن إذا
يهاجم القساوسة الرومان الذين كان يف مقدورهم أن يرفعوه بتأييدهم إىل كرسي البابوية، ويسخر من رجال الدين الذين يعقصون 

جر شعورهم، ويعطرون ثيام، ويترددون على اتمعات الراقية؛ والقسيسني الذين جيرون وراء الوصايا ويستيقظون قبل مطلع الف
، ويندد بزواج القساوسة، وبشذوذهم اجلنسي؛ ويدافع دفاعاً قوياً عن بقاء رجال )15(ليزوروا النساء قبل أن يقمن من فراشهن
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الدين بال زواج؛ ويقول إن الرهبان وحدهم هم املسيحيون احلقيقيون املربءون من امللك والشهوات، والكربياء؛ ويدعو جريوم الناس 
 لتعلق به وصار من أتباعه، ألن خيرجوا عن كل ماهلم ويتبعوا املسيح؛ ويطلب إىل Casanovaا كسنوفا كافة، ببالغة لو مسعه

؛ وينصح صديقاته من النساء أن )16(األمهات أن يهنب أول أبنائهن إىل اهللا، ألن أولئك األبناء من حقه عليهن حسب نص الشريعة
إين ال أمدح الزواج إال : "ويكاد جريوم أن يعد الزواج من اخلطايا ويقول. يريعشن عذارى يف بيون إذا تعذر عليهن أن يدخلن الد

؛ ويفضل يوحنا الرسول األعزب على بطرس الذي )18"(يقطع بفأس البكورية خشب الزواج"، ويريد أن )17(ألنه يأتيين بالعذارى
 يف لذة البكورية، ويقول فيها إنه Eustochiumتدعى أوستكيوم ) 384(وأظرف رسائله كلها هي اليت كتبها إىل فتاة ). 19(تزوج

 ومن آالم احلمل، وصراخ األطفال، ومتاعب البيوت، Sodomال يعارض يف الزواج، ولكن الذين يتجنبونه ينجون من سدوم 
 لضياع إن فكرة واحدة قد تكفي: "وهو يعترف بأن طريق العفة شاق أيضاً، وأن مثن البكورية هو اليقظة الدائمة. وعذاب الغرية

وليكن صومك حادثاً يتكرر يف كل يوم، اغسلي ... فليكن رفاقك هم صفر الوجوه الذين هزلت أجسامهم من الصوم... البكورية
ودعي اهللا عريسك هو الذي يلعب ... ولتكن عزلة غرفتك هي حارسك على الدوام... سريرك، ورشي خمدعك كل ليلة بالدموع

جاءك من خلف اجلدار، ومد يده من خالل الباب، ومس ا بطنك، فصحوت من النوم وقمت فإذا غلبك النوم ... معك يف داخلها
ويقول ). 20"(إن أخيت، حبيبيت، جنة مغلقة، وعني ماء غري مفتوحة، وينبوع خمتوم: فتسمعينه يقول" إين أهيم حببك"واقفة وناديته 

؛ ولعل بعض قرائها قد أحسو يف هذه النصائح بلوعة سقيمة يف "ةحياها الناس بوابل من احلجار: "جريوم إنه ملا نشرت هذه الرسالة
 الفتاة الزاهدة بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت Blecillaوملا ماتت بليسال . رجل يبدو أنه مل يسلم بعد من حرارة الشهوات

ائه هو ومجيع رهبان روما يف ر ، أخذ الكثريون ينددون بالزهد الصارم الذي علمها إياه جريوم، وأشار بعض الوثنيني بإلق)384(
وملا تويف البابا . لكن جريوم مل يندم على ما فعل، ووجه إىل أمها الثكلى، اليت كاد احلزن أن يذهب بعقلها، رسالة تعزية وتقريع. التيرب

يها أبداً، وصحب معه  ومل يعد إل385دماسوس يف ذلك العام نفسه مل جيدد خلفه تعيني جريوم أميناً لسره، فخرج من روما يف عام 
وأنشأ يف بيت حلم ديراً للرهبان صار هو رئيسه، وآخر للراهبات تولت رياسته بوال ومن .  أم بليسال وأوستكيوم أختهاPaulaبوال 

واختذ له خلوة يف . بعدها أوستكيوم، كما أنشأ كنيسة ليتعبد فيها الرهبان والراهبات جمتمعني، ومضيفة حلجاج األراضي املقدسة
هف مجع فيها كتبه وأوراقه، وقضى وقته كله يف الدرس والكتابة، وتعليم الناس األسرار القدسية، وأقام فيها األربعة والثالثني عاماً ك

وكتب حنو مخسني كتاباً يف املشكالت الدينية، . وكان جيادل بقلمه كريسستوم، وأمربوز، وبالجيوس، وأوغسطني. الباقية من حياته
. ب املقدس، متتاز بقوة العقيدة اليت ال تقبل جدالً، وكان أعداؤه وأصدقاؤه على السواء حيرصون على قراءة كتبهويف تفسري الكتا

وقد أنشأ مدرسة يف بيت حلم، وكان هو نفسه يعلم فيها األطفال من غري أجر وبتواضع منقطع النظري كثرياً من املوضوعات املختلفة، 
 واآلن وقد أصبح قديساً ثابت العقيدة أحس بأن ال حرج عليه يف أن يقرأ مرة أخرى الكتب القدمية .منها اللغة الالتينية واليونانية

وواصل دراسة اللغة العربية، وكان قد بدأ يدرسها حني أقام يف بالد الشرق أول مرة، وأخرج بعد . اليت حرمها على نفسه يف شبابه
تينية العظيمة الرائعة للكتاب املقدس، وهي الترمجة الالتينية الشائعة اليت تعد حىت مثانية عشر عاماً من اجللد والدرس تلك الترمجة الال

ولسنا ننكر أن يف الترمجة، كما يف كل عمل عظيم مثلها، أخطاء، . اآلن أهم األعمال األدبية اليت متت يف القرن الرابع وأعظمها أثراً
يص على نقاء اللغة؛ ولكن لغة الكتاب الالتينية أضحت هي لغة الدين وعبارات عامية ينفر منها املدقق احلر" عجمة"وأن فيها 

واألدب طوال العصور الوسطى، وصبت سيالً من العواطف واخلياالت العربية يف قوالب التينية، وأدخلت يف األدب آالفاً من 

 وبفضل هذه الترمجة عرف العامل الالتيين الكتاب املقدس كما مل العبارات الرائعة الفصيحة القوية، اليت تعد من جوامع الكلم
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ومل يكن جريوم قديساً إال يف أنه كان حييا حياة الزهد، وأنه وهب نفسه للكنيسة، ولكننا ال نستطيع أن نعده قديساً . يعرفوه من قبل
ومما يؤسف له أشد األسف أن جيد اإلنسان يف أقوال هذا الرجل العظيم كثرياً من العبارات الدالة على الغيظ . قوالهيف أخالقه أو أ

، وبالشيطان، )خائن املسيح(واحلقد واجلدل، وحتريف القول، والشراسة يف اجلدل، فهو يلقب يوحنا بطريق بيت املقدس بيهوذا 
، وقد خلق املتاعب )22"(غراب مشوه اخللق"، ويصف الرجل العظيم بأنه )21(به من العقابويقول إن اجلحيم ال جتد فيها ما يليق 

 بعد وفاته عن أخطاء، وكان يف عمله هذا عنيفاً إىل حد مل ير معه البابا Origenلصديقه القدمي روفينوس بأن أخذ ينقب ألرجن 
طايا املادية لغفرناها له أكثر مما نغتفر هذا احلقد الروحي ، ولو أن جريوم قد ارتكب بعض اخل)400(أنستاسيوس بداً من إدانته 

ومل يتوان نقاده عن أن يرتلوا به أشد القصاص، رأوه يعلّم الكتب اليونانية والالتينية، اموه بالوثنية؛ وملا رأوه يدرس اللغة . الشديد
أهدى كتبه للنساء قالوا إن الباعث له على هذا هو اجلشع املادي، العربية على أحد اليهود، اموه بأنه ارتد إىل الدين اليهودي؛ وملا 

ومل يكن سعيداً يف شيخوخته؛ ذلك أن الربابرة انقضوا على بالد الشرق األدىن، واجتاحوا ). 22(أو ما هو أسوأ من اجلشع املادي
إن العامل "مث ختم أقواله ذه العبارة !" ماءوكم من أديرة استولوا عليها، وكم من أار خضبت مياهها بالد) "395(سوريا وفلسطني 
وظل الرجل يواصل العمل يف كتاب . وماتت يف أثناء حياته بوال ومرساال، وأوستكيوم وكن عزيزات عليه). 24"(الروماين يتساقط

لقد كان - وحضرته الوفاة وهو يكتب شرحاً لسفر أراميا. بعد كتاب، وقد ذبل جسمه وضعف صوته من فرط زهده، وتقوس عوده
رجالً عظيماً أكثر مما كان رجالً صاحلاً؛ وكان هجاء الذعاً ال يقل يف ذلك عن جوفنال، وكاتب رسائل ال تقل فصاحة عن سنكا، 

  .وعاملاً جمداً ال ينقطع عن الدرس والتبحر يف الدين

   الجنود المسيحيون 3

الكنيسة يف بداية اهلصور الوسطى مثانية من " آباء" فقد امتاز من مل يكن جريوم وأوغسطني إال أعظم الرجلني يف هذا العصر العجيب،
منهم يف الشرق أثناسيوس، وباسيلي، وجرجيوري، ونزيانزين، ويوحنا كريستوم، ويوحنا الدمشقي؛ ويف الغرب أمربوز، : علماء الدين

سة على أن جتتذب خلدمتها رجاالً من على قدرة الكني) 395- ؟340(وتدل سرية أمربوز . وجريوم، وأوغسطني، وجرجيوري األكرب
وقد ولد أمربوز يف تريري، وكان أبوه والياً على غالة، . الطراز األول، لو أم وجدوا قبل وقتهم جبيل واحد لكانوا خدماً للدولة

 أنه كان والياً ولسنا ندهش حني نسمع بعد ذلك. وكانت خمايل األمور كلها والسوابق بأمجعها توحي بأنه سيكون من رجال السياسة
العقل : وكان حبكم إقامته يف ميالن وثيق الصلة بإمرباطور الغرب، وقد وجد يف اإلمرباطور اخلالل الرومانية القدمية. على مشال إيطاليا

يداً، أسرع وملا علم أن األحزاب املتنازعة قد اجتمعت يف الكنيسة لتختار أسقفاً جد. الراجح، والقدرة على التنفيذ، والشجاعة اهلادئة
إىل مكان االجتماع وقمع يبته وقوة عبارته بوادر الفتنة بني اتمعني، وملا عجزت األحزاب املتنازعة عن االتفاق على رجل خيتارونه 

م هلذا املنصب الديين، اقترح بعضهم أمربوز، وما كاد يسمع امسه حىت اجتمعت كلمة احلاضرين يف محاسة منقطعة النظري، وأِخذ احلاك
من فوره رغم احتجاجه فعمد، ألنه مل يكن قد عمد بعد، ورسم مشاساً، مث قساً، مث أسقفاً، ومت ذلك كله يف أسبوع واحد 

وشغل الرجل منصبه اجلديد، باهليبة واملقدرة اخلليقتني باحلاكم القدير، وبادر بالتخلي عن زخرف املنصب السياسي، ). 25)(474(
 البساطة، فوزع أمواله وأمالكه على الفقراء، وباع اآلنية املقدسة يف كنيسة ليفتدي بثمنها أسرى وعاش عيشة تعد مضرب املثل يف

وكان عاملاً متفقهاً يف الدين دافع بكل قوة عن املبادئ اليت أقرها جممع نيقية، وكان خطيباً مفوهاً ملواعظه الفضل يف ). 26(احلرب
نيم الكنيسة وأنبلها، وقاضياً فضح بعلمه واستقامته مفاسد احملاكم املدنية، وسياسياً هدى أوغسطني، وشاعراً ألف عدداً من أقدم ترا

تعهد إليه الكنيسة والدولة بأشق املهام وأعظمها خطراً، ومنظماً دقيقاً كان سنداً قوياً للبابا وإن كان قد غطى عليه وحجبه، وعاملاً 
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وكان سبب هذه السيطرة أن كانت .  السيطرة على خطط فلنتنيان الثالثدينياً أرغم ثيودسيوس العظيم على التوبة، وكانت له
ولكن املصلني .  حاولت أن حتصل على كنيسة يف ميالن لقس أريوسيJustinaلإلمرباطور الشاب أم أريوسية العقيدة تدعى جيستنيا 

" ومن مث"مقدساً يتحدون أمر اإلمرباطور بتسليم البناء من أتباع أمربوز ظلوا يف الكنيسة احملاصرة ليالً واراً معتصمني فيها، اعتصاماً 

نشأت عادة إنشاد الترانيم واألغاين، تقليداً لعادات الواليات الشرقية إلنقاذ الشعب من أن يضنيه طول يقظته "كما يقول أغسطني 
وكان بولينوس . ى يديه نصراً مؤزراً، وقاوم أمربوز اإلمرباطور مقاومة عنيفة ذاع صيتها يف اخلافقني ونال التعصب عل)27"(وحزنه

Paulinus (353-431 ( ميثل يف نوالNolaوكان بولينوس .  جبنوب إيطاليا نوعاً من القديسني أرق حاشية وألطف معشراً من أمربوز
، ودرس ، وقد تزوج من سيدة تنتمي إىل أسرة ال تقل عن أسرته يف كرم حمتدBordeauxينتمي إىل أسرة مثرية عريقة تقطن بردو 

فباع : فجأة وحتول عن العامل حتوالً تاماً" انقلب"مث . ، وخاض غمار السياسة وارتقى رقياً سريعاAusoniusًعلى الشاعر أوسنيوس 
 أن تعيش معه Therasiaأمالكه، ووزع ماله كله على لفقراء؛ ومل يبق لنفسه منه إال ما يسد ضرورات احلياة؛ ورضيت زوجته ثرازيا 

ومل تكن حياة األديرة قد نشأت يف الغرب وهلذا فقد اختذا من بيتهما املتواضع يف نوال ديراً خاصاً، عاشا . طاهرة"  املسيحأختاً له يف"
فيه مخسة وثالثني عاماً ممتنعني عن اللحم واخلمر، ويصومان عدداً كثرية من األيام يف كل شهر، وكانا سعيدين ألم ختلصا من متاعب 

اعترض أصدقاء شبابه الوثنيون، وخاصة أوسنيوس أستاذه القدمي، على ما بدا هلم أنه هرب من واجبات احلياة و. الثروة ومشاغلها
. وقد احتفظ إىل آخر حياته بروح التسامح يف هذا القرن املليء باحلقد والعنف. املدنية، فكان جوابه أن دعاهم ليشاركوه يف سعادته

وكتب بولينيوس شعراً مطرباً ساحراً، ولكنه مل يكتبه إال عرضاً، أما . سيحيني يف تشييع جنازتهوملا مات اشترك الوثنيون واليهود مع امل
 Aureliusالشاعر الذي كان ميثل النظرة املسيحية إىل احلياة يف ذلك العصر أصدق متثيل فهو أورليوس برودنتيوس كلمرت 

Prudentius Clemenes كلوديان وأوستيوس ميآلن أشعارمها باآلهلة املوتى، كان فبينا كان).  تقريبا410ً-348( األسباين 
، ويضع الترانيم لكل ساعة من )يف كتاب التيجان(كقصص الشهداء : برودنتيوس يترمن باألوزان القدمية يف املوضوعات احلية اجلديدة

رية وجه إىل هونوريوس تلك ويف هذه القصيدة األخ. ساعات اليوم، ويكتب بالشعر رداً على دفاع سيماكوس عن متثال النصر
ومل يكن يكره الوثنيني، بل إنا لنجد يف أقواله ألفاظاً طيبة عن . الدعوة احلارة الذائعة الصيت، اليت أهاب فيها أن مينع معارك االدين

 كلوديان يف إعجابه وكان يشارك. سيماكوس، وعن يوليان نفسه، وكان يرجو أبناء دينه املسيحيني أال يتلقوا أعمال الوثنيني الفنية
بروما، ويثلج صدره أن يستطيع اإلنسان التنقل يف معظم أحناء عالم الرجل األبيض وهو خاضع لقوانني واحدة آمن على حياته أينما 

ومل يكن . وإنا لنجد يف أقوال هذا الشاعر املسيحي آخر أصداء أعمال روما ايدة وسيادا). 28"(نعيش زمالء مواطنني كنا"حل، 
فقد كان يف القرن الرابع أساقفة عظام ال يقلون شأناً . أقل مفاخر روما أن أصبحت لغالة يف ذلك الوقت حضارة من أرقى احلضارات

 Remi Of Rrims ورميي الرميسي Hilry Of Poitiersعن أوسنيوس وسيدونيوس يف عامل األدب، نذكر منهم هيالري البواتيريي 

) 367(وكان هيالري املتوىف حوايل عام . Martin Of Tours، ومارتن التوري Eyphaonius Of Autuniويفرونيوس األوتوين 

ولكننا . حاول فيها أن يشرح عقيدة التثليث" عشرة مقالة"من أنشط املدافعني على قرارات جممع نيقية وقد كتب رسالة من اثنيت 
يستيقظ يف الصبح الباكر، ويستقبل - ة بالرجل املسيحي املخلص لدينه نراه يف كرسيه املتواضع يف بواتييه حييا احلياة الصاحلة اخلليق

كل قادم عليه، ويستمع للشكليات، ويفصل يف اخلصومات، ويتلو القداس، ويعظ، ويعلم، وميلي الكتب والرسائل، ويستمع يف أثناء 
). 29(ع األراضي أو نسج الثياب للفقراءوجبات الطعام لقراءات من الكتب الدينية، ويقوم يف كل يوم ببعض العمال اليدوية كزر

.  شهرة أوسع من شهرة هؤالء مجيعاSt. Martinّوقد خلف القديس مارتن . وكان بسريته هذه ميثل رجل الدين الصاحل أصدق متثيل
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ية عشرة من ؛ وأراد، وهو يف الثان316وقد ولد يف بتونيا حوايل عام .  قرية تسمى كلها بامسه425 كنيسة و3675ففي فرنسا اآلن 
عمره، أن يكون راهباً، ولكن أباه أرغمه، وهو يف اخلامسة عشرة، على االنضمام إىل اجليش؛ فلما كان فيه جندياً غري عادي، فكان 

ونال مارتن أمنيته بعد . يهب مرتبه للفقراء، ويساعد البائسني، ويتحلى بالوداعة والصرب كأنه يريد أن يتخذ من معسكر اجليش ديراً
ى يف اخلدمة العسكرية مخس سنني، فغادر اجليش ليعيش راهباً يف صومعة، يف إيطاليا أوالً، مث يف بواتييه بالقرب من هيالري أن قض

فوافق .  خرج أهل تور يطالبون بأن يكون أسقفاً عليهم، على الرغم من ثيابه الرثة وشعره األشعث371ويف عام . الذي كان حيبه
 على بعد ميليني من تور ديراً مجع Marmoutlerوأنشأ يف مرموتييه . ن يعيش كما كان عيشة الرهبانعلى طلبهم، ولكنه أصر على أ

وكان األسقف رأيه رجالً ال يكتفي باالحتفال بالقداس، . فيه مثانني راهباً، وعاش معهم عيشة التقشف اخلالية من االدعاء والتظاهر
 يعمل أيضاً على تقدمي الطعام للجياع، والكساء للعرايا، وعيادة املرضى، ومساعدة والوعظ، وتقسيم العشاء الرباين، ومجع املال، بل

وقد أحبته غالة كلها حباً جعل الناس يف مجيع أحنائها يروون القصص عن معجزاته، ولقد بالغوا يف هذا حىت قالوا إنه أحيا . البائسني
بداية أديرة كثرية ) 362(واكن الدير الذي أنشأه مارتن يف بواتييه . ءوقد اختذته فرنسا من قديسيها الشفعا). 30(ثالثة من األموات

، ودعوة "حياة أنطونيوس"وإذ كانت فكرة األديرة قد جاءت إىل روما عن طريق كتاب أثناسيوس املسمى . نشأت بعدئذ يف عالة
ذي انتشر يف الغرب هو أشقها وأكثرها عزلة، جريوم القوية اليت أهاب فيها بالناس أن حييوا حياة الزهد، فقد كان طراز الرهبنة ال

. وقد حاول أصحابه أن ميارسوا أقسى شعائرها يف جو غري رحيم كما كان ميارسها املصريون يف مشس مصر الدفيئة وجوها املعتدل

بع قدميه  عدة سنني عاري الساقني حايف القدمني فوق عمود يف تيري؛ وكانت أظافر أصاWulfilaichفقد عاش الراهب ولفليك 
وحبس القديس سينوخ نفسه بالقرب من تور يف مكان ضيق بني أربعة جدران مل . تتساقط يف الشتاء، وتتعلق قطع اجلليد بلحيته

وأدخل ). 31(وعاش على هذا النحو سنني كثرية، كان فيها موضعاّ إلجالل الشعب. يستطع فيه أن حيرك النصف األسفل من جسمه
فقد أوحت إليه بعض مواعظ .  يف الرهبنة آراء باخوم ليوزان ا نشوة أنطونيوس الروحيةJohn Cassianالقديس يوحنا كسيان 

، وأن يضع هلما أول ما وضع يف الغرب من قوانني حلياة الرهبنة، )415(كريستوم أن ينشئ ديراً للرجال وآخر للنساء يف مرسيلية 
وبعد عام . 435ما وضعه من القواعد قبل أن ميوت يف عام  يعيشون حسب Prevenceوكان مخسة آالف راهب يف بروفانس 

 املواجهة ملدينة كان Lerins ديراً على جزيرة لرين Caprasius وكرباسيوس Honoratus بقليل أنشأ القديسان هونوراتوس 400
Cannes . د الناس التعاون يف العمل، والدرس، والتبحر يف العلوم، أكثر مماتعلمهم التعبد يف عزلة، ومل يلبث وكانت هذه األديرة تعو

وملا توىل القديس بندكت حكم غالة من الوجهة الدينية . أن صارت مدارس لتعليم أصول الدين، كان هلا أبلغ األثر يف أفكار الغرب
  .يف القرن التايل، أقام حكمه على تقاليد كاسيان اليت كانت من خري النظم الدينية يف التاريخ كله

  الفصل الرابع 

  الشرق المسيحي 

   رهبان الشرق 1

ملا أن أصبحت الكنيسة منظمة حتكم املاليني من بين اإلنسان، ومل تعد كما كانت مجاعة من املتعبدين اخلاشعني، أخذت تنظر إىل 
يا، وأن اإلنسان وما فيه من ضعف نظرة أكثر عطفاً من نظرا السابقة، وال ترى ضرياً من أن يستمتع الناس مبالذ احلياة الدن

غري أن أقلية من املسيحيني كانت ترى يف الرتول إىل هذا الدرك خيانة للمسيح، واعتزمت أن . تشاركهم أحياناً يف هذا االستمتاع
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حوايل  (Ashokaولرمبا كان مبشرو أشوكا . جتد مكاا يف السماء عن طريق الفقر، والعفة، والصالة، فاعتزلت العامل اعتزاالً تاماً
قد جاءوا إليه بنظرية بوذية وقوانينها األخالقية؛ ولرمبا كان النساك الذين وجدوا يف العامل قبل املسيحية أمثال سرابيس ) م. ق250

Serapis يف مصر أو مجاعات اإلسينيني يف بالد اليهود قد نقلوا إىل أنطونيوس وباخوم املثل العليا للحياة الدينية الصارمة وأساليب 
كثريون من الناس يرون يف الرهبنة مالذاً من الفوضى واحلرب اللذين أعقبا غارات املترببرين؛ فلم يكن يف الدير وكان ال. هذه احلياة

ومل يكن يطلب إىل الراهب ما يطلب إىل . وال يف الصومعة الصحراوية ضرائب، أو خدمة عسكرية، أو منازعات حربية، أو كدح ممل
ويكاد مناخ مصر أن . أنه سوف حيظى بالسعادة األبدية بعد سنني قليلة من حياة السالمالقسيس من مراسم قبل رسامته، وكان يوقن 

يغري الناس حبياة األديرة، وهلذا غصت بالرهبان النساك الفرادي واتمعني يف األديرة يعيشون يف عزلة كما كان يعيش أنطونيوس، 
يرة للرجال والنساء على طول ضفيت النيل، وكان بعضها حيتوي وأنشأت األد. Tabenneأو مجاعات كما كان يعيش باخوم يف تابن 

أشهر النساك الفرادي، وقد أخذ ينتقل من عزلة إىل عزلة حىت ) 356-251(وكان أنطونيوس . حنو ثالمثائة من الرهبان والراهبات
ذوا حذوه يف تعبده ونسكه، وبنوا وعرف مكانه املعجبون به فح. استقر به املقام على جبل القلزم القريب من شاطئ البحر األمحر

وقلما كان يغتسل، وطالت حياته حىت بلغ . صوامعهم يف أقرب مكان منه مسح به، حىت امتألت الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيني
د أتباع ورفض دعوة وجهها إليه قسطنطني، ولكنه سافر إىل اإلسكندرية يف سن التسعني ليؤيد أثناسيوس ض. مائة ومخساً من السنني

وكان سبعة آالف من أتباعه .  تسعة أديرة للرجال وديراً واحداً للنساء325وكان يليه يف شهرته باخوم الذي أنشأ يف عام . أريوس
الرهبان جيتمعون ليحتفلوا بيوم من األيام املقدسة، وكان أولئك الرهبان اتمعون يعملون ويصلون، ويركبون القوارب يف النيل من 

- ني ليذهبوا إىل اإلسكندرية حيث يبيعون ما لديهم من البضائع ويشترون حاجيام ويشتركون يف املعارك الكنسيةحني إىل ح

 بقوله إن مكاريوس Abbe Duchesneونشأت بني النساك الفرادى منافسة قوية يف بطولة النسك يتحدث عنها دوشني . السياسية
، فإذا امتنع غريه من الرهبان عن أكل الطعام "ال حاول أن يأيت بأعظم منهمل يكن يسمع بعمل من أعمال الزهد إ"اإلسكندري 

يبذل "املطبوخ يف الصوم الكبري امتنع هو عن أكل سبع سنني؛ وإذا عاقب بعضهم أنفسهم باالمتناع عن النوم شوهد مكاريوس وهو 
أن يظل واقفاً طوال هذا الصوم ليالً واراً ال ، وحدث مرة يف صوم كبري "جهد املستميت لكي يظل مستيقظاً عشرين ليلة متتابعة

يذوق الطعام إال مرة واحدة يف األسبوع، ومل يكن طعامه هذا أكثر من بعض أوراق الكرنب، ومل ينقطع خالل هذه املدة عن ممارسة 
). 33(لذباب السامولبث ستة أشهر ينام يف مستنقع، ويعرض جسمه العريان ل). 32(صناعته اليت اختص ا وهي صناعة السالل

 الذي كان يعيش يف كهف يف قاع هاوية مل جيرؤ Serapionومن الرهبان من أوفوا على الغابة من أعمال العزلة؛ ومن ذلك سرابيون 
وملا وصل جريوم وبوال إىل صومعته هذه وجدوا فيها رجالً ال يكاد يزيد جسمه على بضعة . على الرتول إليها عدد قليل من احلجاج

ليس عليه إال خرقه تستر حقويه، ويغطي الشعر وجهه وكتفيه، وال تكاد صومعته تتسع لفراشه املكون من لوح من اخلشب عظام و
ومن النساك من كانوا ال يرقدون قط أثناء ). 34(ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من قبل بني أشراف روما. وبعض أوراق الشجر

منهم من ختصصوا ). 35( أو مخسني عاماً مثل باخومBessarionعني عاماً مثل بساريون نومهم ومنهم من كان يداوم على ذلك أرب
ومنهم من كانوا حيملون معهم أوزاناً ثقاالً أينما . يف الصمت وظلوا عدداً كبرياً من السنني ال تنفرج شفاههم عن كلمة واحدة

منهم من كانوا يفخرون بعدد السنني اليت مل ينظروا فيها إىل و. ومنهم من كانوا يشدون أعضائهم بأطواق أو قيود أو سالسل. ذهبوا
وحيدثنا جريوم . وكان النساك املنفردون مجيعهم تقريباً يعيشون على قدر قليل من الطعام ، ومنهم من عمروا طويالً). 36(وجه امرأة

عنب فلم تطاوعه نفسه على التمتع ذا الترف، وملا مرض مكاريوس جاءه بعضهم ب. عن رهبان مل يطعموا شيئاً غري التني وخبز الشعري
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، وعاد مرة أخرى كامالً )كما يؤكد لنا روفينس(وبعث به إىل ناسك آخر، وأرسله هذا إىل ثالث حىت طاف العنب مجيع الصحراء 
ىل أولئك الرهبان وكان احلجاج، الذين جاءوا من مجيع أحناء العامل املسيحي ليشاهدوا رهبان الشرق، يعزون إ). 37(إىل مكاريوس

 يشفون األمراض ويطردون الشياطني باللمس أو بالنطق -كما يقولون-معجزات ال تقل يف غرابتها عن معجزات املسيح، فكانوا 
وقد أصبحت خملفات النساك أمثن . بكلمة؛ وكانوا يروضون األفاعي أو اآلساد بنظرة أو دعوة، ويعربون النيل على ظهور التماسيح

وكان رئيس الدير ال يطلب إىل الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء، . لكنائس املسيحية، وال تزال مدخرة فيها حىت اليومما متتلكه ا
وتقول إحدى القصص إن واحداً من أولئك الرؤساء أمر راهباً جديداً . وميتحن الرهبان اجلدد بأوامر مستحيلة التنفيذ يلقيها عليهم

وأمر راهب جديد آخر أن يغرس عصا . اهب اجلديد باألمر؛ فانشقت النار حىت خرج منها بسالمأن يقفز يف نار مضطرمة فصدع الر
رئيسه يف األرض ويسقيها حىت خترج أزهاراً؛ فلبث الراهب عدة سنني يذهب إىل ر النيل على بعد ميلني من الدير حيمل منه املاء 

لئال تضلهم "إن الرهبان كانوا يؤمرون بالعمل ) 39(ويقول جريوم). 38(تليصبه على العصا، حىت رمحه اهللا يف السنة الثالثة فأزهر
؛ فمنهم من كان حيرث األرض، ومنهم من كان يعتين باحلدائق، أو ينسج احلصر أو السالل، أو يصنع أحذية من "األوهام اخلطرة

ن كثريين من الرهبان املصريني كانوا أميني على أ. وقد حفظت لنا أقالمهم كثرياً من الكتب القدمية. أو ينسخ املخطوطات. اخلشب
ومنهم من كان يرى أن النظافة ال تتفق مع اإلميان؛ وقد أبت العذراء سلفيا أن ). 40(حيتقرون العلوم الدنيوية ويرون أا غرور باطل

.  قط أو تغسل قدميها راهبة مل تستحم واحدة منهن130تغسل أي جزء من جسدها عدا أصابعها، وكان يف أحد األديرة النسائية 

لكن الرهبان أنسوا إىل املاء حوايل آخر القرن الرابع، وسخر األب اسكندر من هذا االحنطاط فأخذ حين إىل تلك األيام اليت مل يكن 
وكان الشرق األدىن ينافس مصر يف عدد رهباا وراهباا وعجائب فعاهلم فكانت ). 41"(يغسلون وجوههم قط"فيها الرهبان 

ية وبيت املقدس خليتني مليئتني بالصوامع وبالرهبان والراهبات، وكانت صحراء سوريا غاصة بالنساك، منهم من كان يشد إنطاك
نفسه بالسالسل إىل صخرة ثابتة ال تتحرك كما يفعل فقراء اهلنود، ومنهم من كان حيتقر هذا النوع املستقر من املساكن، فيقضي 

-؟Simeon Stylites (390ويروي لنا املؤرخون أن مسعان العمودي ). 42(العشب الربيحياته يف الطواف فوق اجلبال يطعم 

وقد أصر يف عام من األعوام أثناء هذا الصوم كله أن يوضع . كان ال يذوق الطعام طول الصوم الكبري الذي يدوم أربعني يوماً) 459
وبىن مسعان . ان يف يوم عيد الفصح فوجد أنه مل ميس اخلبز أو املاءوأخرج من بني اجلدر" يف حظرية وليس معه إال قليل من اخلبز واملاء

مث رأى أن هذا اعتدال يف احلياة جيلله العار فأخذ يزيد من .  عموداً عند قلعة مسعان يف مشال سوريا وعاش فوقه422لنفسه يف عام 
ستني قدماً ومل يكن حميطه يف أعاله يزيد على ثالث ارتفاع العمود اليت يعيش فوقها حىت جعل مسكنه الدائم فوق عمود يبلغ ارتفاعه 

وعاش مسعان على هذه البقعة الصغرية ثالثني عاماً . أقدام، وكان حول قمته سور مينع القديس من السقوط على األرض حني ينام
وقد .  إىل أعلى العمودمتوالية معرضاً للمطر والشمس والربد، وكان أتباعه يصعدون إليه بالطعام وينقلون فضالته على سلم يصل

شد نفسه على هذا العمود حببل حز يف جسمه، فتعفَّن حوله، وننت وكثرت فيه الديدان، فكان يلتقط الدود الذي يتساقط من 
ا وكان يلقي من منربه العايل مواعظ على اجلماهري اليت حتضر ملشاهدته، وكثرياً م!". كلي مما أعطاك اهللا: "جروحه ويعيده إليها ويقول

هدى املترببرين، وعاجل املرضى، واشترك يف السياسة الكنسية، وجعل املرابني يستحون فينقصون فوائد ما يقرضون من املال إىل ستة 
وال . وكانت تقواه سبباً يف إجياد طريقة النسك فوق األعمدة، وهي الطريقة اليت دامت اثين عشر قرناً).43(يف املائة بدل لثين عشر

ومل ترض الكنيسة عن هذا اإلفراط يف التقشف، ولعلها كانت حتس بشيء من الفخر .  اليوم بصورة دنيوية خالصةتزال باقية حىت
الوحشي يف هذا اإلذالل النفسي، وبشيء من الشراهة الروحية يف هذا اإلنكار الذايت، وبشيء من الشهوانية اخلفية يف هذا الفرار من 
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الزهاد حافلة بالرؤى واألحالم اجلنسية، وصوامعهم تتردد فيها أصداء أنينهم وهم يقاومون وسجالت أولئك . النساء ومن العامل كله
وكانوا يعتقدون أن اهلواء الذي حييط م غاص بالشياطني اليت ال تنفك امجهم؛ ويبدو أن . املغريات اخليالية واألفكار الغرامية

وكثرياً ما كان الناسك ختتل موازين . لو أم عاشوا بني مجيع مغريات املدنالرهبان قد وجدوا أن حياة الفضيلة يف العزلة أشق منها 
عقله؛ فها هو ذا روفينس حيدثنا عن راهب شاب دخلت عليه يف صومعته امرأة مجيلة، فلم يستطع أن يقاوم سحر مجاهلا، مث اختفت 

وجهه، إىل أقرب قرية له، وقفز يف فرن محام ليطفئ من فورها يف اهلواء كما ظن هو، فما كان من الراهب إال أن خرج هائماً على 
وتروي قصة أخرى عن فتاة استأذنت يف الدخول إىل صومعة راهب مدعية أن الوحوش تطاردها فرضى أن . النار املستعرة يف جسمه

تقشف الطوال اليت يؤويها وقتاً قصرياً، ولكن حدث يف تلك الساعة أن مست جسمه مصادفة، فاشتعلت نار الشهوة فيه كأن سين ال
ويقول الرواة . مرت به قد انقضت دون أن حتدث فيها أقل أثر، وحاول الراهب أن ميسك ا، ولكنها اختفت عن ذراعيه وعن عينيه

إن مجاعة من الشياطني أخذت تغني ولل طرباً وتضحك من سقطته، ويقول روفينس إن الراهب مل يطق حياة الرهبنة بعد تلك 
 ألناتول فرانس عن أن يبعد عنه رؤيا اجلمال اليت أبصرها Tuais يف مسرحية تييس Paphnuceجز كما عجز بفنوس الساعة؛ فقد ع

ومل يكن ). 44(أو ختيلها، فغادر صومعته وانغمس يف احلياة املدنية، وسار وراء هذه الرؤيا حىت أوصلته آخر األمر إىل اجلحيم
 األمر؛ وقلما كان أولئك الرهبان حيصلون على أية رتبة كهنوتية، غري أا مع ذلك للكنيسة النظامية سلطة على الرهبان يف أول

ومل يكن يف وسع الكنيسة أن . كانت حتس بأن تبعة إفراطها هذا واقعة عليها، فقد كان هلا نصيب من اد الذي ينالونه بأعماهلم
عزوبة، والبكورية، والفقر، ولكن مل يكن يف وسعها أن تعد الزواج، نعم إا كانت متتدح ال. ترضى كل الرضا عن املثل العليا للرهبنة

وكان بعض الرهبان . أو األبوة، أو امللكية من اخلطايا، بل لقد أصبح اآلن من مصلحتها أن يدوم اجلنس البشري ويتناسل ويكثر
نقلون من بلدة إىل بلدة، يدعون إىل الزهد ومنهم من كانوا يت. يغادرون األديرة باختيارهم، ويضايقون الناس بإحلافهم يف السؤال

ويبيعون خملفات حقيقية أو زائفة، ويرهبون اامع الدينية املقدسة، وحيرضون ذوي الطبائع احلامية من الناس على تدمري اهلياكل أو 
نيسة راضية عن هذه األعمال ومل تكن الك .Hypatiaالتماثيل الوثنية، أو يدعونه يف بعض األحيان إىل قتل امرأة من طراز هيباشيا 

أن تفرض رقابة شديدة على من يدخلون ) 451(الفردية اليت يأتيها هؤالء الرهبان من تلقاء أنفسهم، وقد قرر جملس خلقيدون 
 أذن له األديرة، وأن الذين يهبون أنفسهم هلا ال جيوز هلم أن خيرجوا بعدئذ منه، وأال يسمح إلنسان بأن ينشئ ديراً أو يغادره إال إذا

  .بذلك أسقف األبرشية

   األساقفة الشرقيون 2

لقد نالت املسيحية يف الوقت الذي نتحدث عنه نصراً يف بالد الشرق يكاد أن يكون تاماً، ففي مصر أصبح املسيحيون احملليون أو 

 هم أغلبية السكان، وكانوا ميدون باملال مئات من الكنائس واألديرة، واعترف تسعون أسقفاً مصرياً بسلطة بطريق القبط
وكان بعض هؤالء البطارقة ساسة من رجال الدين ومن طراز غري . اإلسكندرية، وهي سلطة تكاد تضارع سلطة الفراعنة والبطاملة

وكان خرياً منه وأحب إىل النفوس األب سينسيوس ). 389(س الوثين ومكتبته حمبوب أمثال توفيلس الذي حرق هيكل سرابي
Sinesiusوقد درس علوم الرياضة والفلسفة يف )365حوايل عام (وكان مولده يف قوريين .  أسقف بطوليمايس املتواضع ،

مث زار أثينة، وفيها ". احلقه للفلسفة احلقهالشارحة : "اإلسكندرية على هيباشيا؛ وظل إىل آخر أيام حياته صديقها الويف، وكان يسميها
، واعتنق على أثر ذلك الدين املسيحي، ووجد أن من ااملة 403قويت عقيدته الوثنية، ولكنه تزوج بامرأة مسيحية يف عام 
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وكتب ). 45(واالبنالبسيطة لزوجته أن حيول ثالوث األفالطونية احلديثة املكّون من الواحد، والفكر، والنفس، إىل األب، والروح، 
كثرياً من الرسائل البديعة، ويعض الكتب الفلسفية القليلة الشأن ال يوجد بينها شيء ذو قيمة للقارئ يف هذه األيام، إذا استثنينا 

 عرض عليه توفليس أسقفية بطوليمايس، وكان وقتئذ من سراة الريف وممن كان مالُهم أكثر 410ويف عام ". يف مدح الصلح"مقاله 
وإنه متزوج، وال ) كما تتطلب ذلك عقائد مؤمتر نيقية(مطامعهم، فقال إنه غري أهل هلذا املنصب، وإنه ال يؤمن ببعث األجسام من 

ولكن العقائد املقررة كانت يف نظر توفليس جمرد آالت، فغض النظر عن هذه املخلفات وعين سينسيوس . يريد أن يهجر زوجته
ومن احلادثات الطريفة اليت تتفق مع ما عرف عن هذا األسقف أن آخر رسالة كتبها كانت .  أمرهأسقفاً قبل أن يفصل الفيلسوف يف

وعوملت اهلياكل الوثنية يف سوريا بالطريقة اليت تتفق مع طباع توفيلس، ). 46(موجهة إىل هيباشيا وأن آخر صالة له كانت للمسيح
لباقية من الوثنيني أمره هذا ولكنهم استسلموا أخرياً للهزمية حني رأوا فقد صدر أمر إمرباطوري يقضي بإغالقها؛ وقاومت البقية ا

ؤالء فمن ه . وكان للمسيحية يف آسية زعماء أعظم حكمة من زعمائهما يف مصر. آهلتهم ترضى بتخريب هياكلها دون مباالة
البالغة على ليبانيوس يف القسطنطينية، ) 379- ؟329(باسيلي العظيم الذي تعلم يف حياته القصرية اليت ال تزيد على مخسني عاماً 

ودرس الفلسفة يف أثينا، وزار النساك يف مصر وسوريا، ومل يوافق على زهدهم وانطوائهم على أنفسهم، مث صار أسقفاً لقيصرية 
 املسيحية يف بالده، فأعاد النظر يف شعائرها، وأدخل فيها نظام رهبنة األديرة اليت تنتج كل ما حيتاجه املقيمون كبدوكيا، ونظم شئون

وقد نصح أتباعه بأن يتجنبوا ما يأتيه النساك . فيها، ووضع قانوناً لألديرة ال يزال هو املسيطر على مجيع أديرة العامل اليوناين الصقليب
سوة املسرحية، وأن يستعيضوا عنها خبدمة اهللا وخدمة صحتهم وعقوهلم بالعمل النافع، وهو يرى أن حرث املصريون من أعمال الق

أما . وال يزال الشرق املسيحي حىت اآلن يعترف مبا له يف املسيحية من أثر ال يضارعه أثر أحد غريه. األرض من خري أنواع العبادة
لوثنية، بيد أن املسيحية نفسها قد تفرقت شيعاً بسبب الرتاع الدائم بني أهلها، فقد القسطنطينية فلم يكد يبقى فيها أثر للعبادة ا

كانت األريوسية ال تزال قوية، وكانت بدع دينية خارجة على الدين ال تنقطع عن الظهور، حىت ليكاد يكون لكل رجل فيها آراؤه 
هذه املدينة مآلى بالصناع والعبيد، وكلها : "و باسيلى  أخGregory Nyassaويف ذلك يقول جرجيوري النيسي . اخلاصة يف الدين

من املتفقهني يف الدين الذين يعظون الناس يف الشوارع واحلوانيت، فإذا طلبت إىل أحد منهم أن يبدل لك قطعة نقود فضية، أخذ 
من األب؛ وإذا سألت هل أعد قبيل ذلك إ، االبن أقل مرتلة ... حيدثك عن الفوارق بني األبن واألب، وإذا سألت عن مثن رغيف 

وكان أول دير أنشئ يف العاصمة اجلديدة هو الذي أنشأه أسحق ). 47"(لك احلمام، كان اجلواب أن األبن قد خلق من الشيء
 كان الرهبان طائفة ذات قوة 400السوري يف أيام ثيودوسيوس األول وسرعان ما تضاعف عدد األديرة فيها حىت إذا واىف عام 

وتعلم .  الرعب يف املدينة، وكان هلم شأن صاخب يف الرتاع القائم بني هذا البطريق وذاك وبني البطريق واإلمرباطوروبأس تنشر
وكان ). 379(جرجيوري نزيانزين مرارة احلقد الطائفي حني قبل دعوة وجهها إليه مسيحيوا القسطنطينية ألن يكون أسقفاً عليهم 

س الذين ناصرهم اإلمرباطور من قبل، كانوا ال يزالون يتولون معظم املناصب الكنسية ويقيمون فالرت قد مات تواً، ولكن أتباع أريو
ولذلك أضطر جرجيوري أن يصنع مذحبه ويأوي أتباعه يف بيت صديق له، ولكنه أطلق على كنيسته . صلوام يف كنيسة أيا صوفيا

، وكان رجال أوتى من التقوى بقدر ما أوتى من )البعث (Anastasiaا املتواضعة امساً يدل على كبري أمله فيها، لقد مساها أناستازي
العلم، درس يف أثينة مع مواطنه باسلي، ومل يكن أحد افصح منه إال الرجل الذي جاء بعد خلفه وزاد أتباعه زيادة مطردة حىت كانوا 

اعة من األريوسيني على كنيسة األناستازيا  هجم مج379أكثر من املتعبدين يف الكنائس الرمسية، ويف عشية عيد الفصح من عام 
ورمجوها باحلجارة، وبعد مثانية عشر شهراً من هذا احلادث أخذ األمرباطور ثيودوسيوس بيد جرجيوري ورفعه على عرشه اخلليق به يف 
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أطمئنانه، فقام مجاعة ولكن السياسة الكهنوتية مل تلبث أن قضت على هدوءه و. كنيسة أياصوفيا وسط مظاهر التكرمي والنصر العظيم
من شانئيه األساقفة يعلنون أن تعينه باطل، وأمروه أن يدافع عن نفسه أمام جملس ديين، ورأى جرجيوري أنه أكرب من أن يدافع عن 

عن  يف كبدوكيا ليقضي فيها الثماين السنني الباقية من حياته بعيداً Nazianzus، وعاد إىل فرتيانزوس )381(كرسيه، فاعتزل منصبه 
وخلفه يف منصبه رجل خامل غري خالق الذكر، وملا مات دعت احلاشية اإلمرباطورية إىل كنيسة أياصوفيا . أعني اخللق يف عزلة وهدوء

 من أسرة 345وقد ولد حوايل عام .  أي صاحب الفم الذهيب-قساً من إنطاكية يعرف يف التاريخ باسم القديس يوحنا كريستوم
ة يف ليبانيوس، وأمل باآلداب والفلسفة الوثنية، وكان األحبار الشرقيون بوجه عام أغزر علماً وأكثر براعة شريفة، وتلقى فنون البالغ

يف اجلدل من أحبار العرب، وكان يوحنا رجالً قوي الذهن حاد الطبع، أزعج أتباعه اجلدد باصطناع اجلد يف املسيحية، والتنديد مبظامل 
. وصف املسرح بأنه معرض للنساء الفاجرات، ومدرسة للفسق والغوايات والدسائس). 48(العصر وفساده اخللقي بأصرح األلفاظ

وأخذ يسائل سراة املسيحيني يف العاصمة ِلم ينفقون الكثري من أمواهلم يف اخلالعة واون، وال يهبون الكثري منها إىل الفقراء كما 
شرون محاماً، وألف عبد، وأبواب من العاج،وأرض من ويعجب كيف يكون لبعض الناس عشرون قصراً وع. أمرهم املسيح

الفسيفساء وجدران من الرخام، وسقف من الذهب؛ وينذر األغنياء بعذاب النار ألم حييون ضيوفهم بالبنات الفاسدات 
بيوم الكنسية مما وعلى قيام النساء خبدمتهم يف ). 50(وكان يلوم أتباعه من رجال الدين على حياة التبطيل والنعيم). 49(الراقصات

وقد أقال ثالثة عشر أسقفاً من اخلاضعني لسلطته لفساد أخالقهم أو متاجرم . حيمل الناس على االرتياب فيهم وإساءة الظن م
وكان هو نفسه يضرب أحسن . بالدين، وأبن رهبان القسطنطينية ألم يقضون يف الشوارع من الوقت أكثر مما يقضونه يف صوامعهم

ة يف العمل مبا يعظ به فلم يكن ينفق إيراد دائرته الدينية يف املظاهر الكاذبة اليت كانت من مميزات األسقفيات الشرقية، بل كان األمثل
ومل تسمع القسطنطينية قبله مواعظ تضارع مواعظه قوة، وبالغة، وصراحة، فلم تكن . ينفقها يف بناء املستشفيات، ومساعدة الفقراء

هل يف الناس من . "الدالة على التقى والورع، بل كانت سننا مسيحية تطبق تطبيقاً صارماً إىل أقصى حدود الصرامةمليئة باملعنويات 
فهم يفرضون . هم أظلم من املالّك ؟ فأنت إذا نظرت إىل الطريقة اليت يعاملون ا مستأجري أمالكهم رأيتهم أشد وحشية من الربابرة

ن أك اجلوع والكدح أجسامهم طوال حيام، مث يفرضون عليهم فوق ذلك خدمات ال طاقة ضرائب فادحة ال آخر هلا على الذي
يرغموم على العمل طوال فصل الشتاء يف الربد واملطر، وحيرموم من النوم ويرسلوم إىل بيوم حمرومني من كل ... هلم ا
اب، وضرب، وما يرغمون على أدائه من ضرائب فادحة، وإن ما يقاسيه أولئك الرجال على أيدي عمال املالك من عذ... شئ 

ومنذا الذي يستطيع إحصاء الوسائل اليت يلجأ إليها أولئك الوكالء . وخدمات خالية من الرمحة، ال شد عليهم من أمل اجلوع
تلكه أولئك الوكالء من معاصر الستخدام املستأجرين يف جر املغامن هلم مث حرمام من مثار كدحهم ؟ فهم يديرون بقوة عضالم مما مي

الزيتون، ولكنهم ال ينالون نصيباً مهماً قلَ مت الزيت الذي يرغمون على تعبئته يف الزجاجات أولئك الوكالء ظلماً وعدواناً؛ وهم ال 
ومن . بون أن يقومواوبعد، فأن مجاعة املصلني يف الكنائس حيبون أن يؤنبوا، ولكنهم ال حي". يؤجرون على عملهم هذا إال أجراً ضئيالً

أجل هذا ظلت النساء يتعطرن، وظل األغنياء يقيمون املآدب الفخمة، وظل رجال الدين منهمكني يف شئوم النسائية اخلاصة، 
وبقيت دور التمثيل تعرض مناظرها املألوفة؛ وسرعان ما وقفت كل طائفة يف املدينة، عدا الفقراء الذين ال حول هلم وال طول، 

وكانت اإلمرباطورة يودكسيا زوجة أركاديوس تتزعم الطائفة املتنعمة من أهل العصمة يف حياة . ل ذا الفم الذهيبتعارض الرج
وقد فسرت إحدى العبارات الواردة يف مواعظ يوحنا بأا تشري إليها هي، وطلبت إىل زوجها الضعيف أن يعقد جملساً دينياً . الترف

ورفض يوحنا املثول أمامه .  جملس من أساقفة الشرق يف خلقيدون403ر إىل طلبها، وعقد يف عام وأجاا اإلمرباطو. حملاكمة البطريق
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فقرر الس خلعه، وذهب الرجل إىل املنفى يف هدوء، ولكن الناس ضجوا باالحتجاج ضجيجاً . حمتجاً بأنه جيب أال حياكم أمام أعدائه
عة أشهر حىت قام مرة أخرى يندد بالطبقات الغنية، ويبدى بعض آراء انتقادية ومل متض إال بض. أخاف اإلمرباطور، فارجعه إىل كرسيه

على متثال لإلمرباطورة، فطلبت يودكسيا مرة أخرى طرده، وقام توفيلس بطريق اإلسكندرية، وهو الرجل املتأهب على الدوام ألن 
 يزال قائماً، ميكن تطبيقه عليه، وأرسل اجلند للقبض يضعف الكرسي املنافس له، يذكر أركاديوس بأن قرار خلقيدون القاضي خبلعه ال

وملا أن مسع أتباعه األوفياء ذا ). 404(على كريستوم؛ ونقل الرجل إىل الضفة األخرى من البسفور ونفى يف قرية من قرى أرمينية 
كريستوم من منفاه رسائل استغاثة إىل وأرسل . أثنائها كنيسة أياصوفيا وجملس الشيوخ القريب منها. النبأ ثاروا ثورة عنيفة، أحرقت

ولكن األب املنهوك القوى مات يف الطريق . هونوريوس وإىل أسقف روما، فأمر أركاديوس بنقله إىل صحراء بتيوس البعيدة يف بنطس
 استثناء  مع-وظلت الكنيسة الشرقية منذ ذلك اليوم حىت اآلن ). 407( يف الثانية والستني من عمره Comanaعند بلدة كومانا 

  . خادمة للدولة خاضعة ألوامرها-فترات قصرية

  الفصل الخامس 

  القديس أوغسطين 

   اآلثم 1

وكانت أفريقية الشمالية اليت ولد فيها أوغسطني موطن خليط من األجناس والعقائد، أمتزج يف أهلها الدم البوىن والنوميدى بالدم 
وهي لغة قرطاجة الفينيقية القدمية، وقد -ون من الناس يتكلمون اللغة البونية وكان كثري. الروماين، ولعلهما أمتزجا يف أوغسطني

وكانت الدونانية فيها . بلغوا من الكثرة حداً اضطر معه أوغسطني وهو أسقف أال يعني من القساوسة إال من كان يتكلم هذه اللغة
وكان مسقط رأس أوغسطني هو ). 52(هلني كانت ال تزال وثنيةتتحدى الديانة القومية، واملانية تتحدامها مجيعاً، ويلوح أن كثرة األ

 مسيحية خملصة قضت حياا كلها تقريباً يف العناية بولدها الضال Monicaوكانت أمه القديسة مونكا . بلدة تاجسيت يف نوميديا
ائه ليقينها أنه لن يستمر على هذا إىل أما والده كان رجال قليل املال، ضعيف املبادئ صربت مونكا على عدم وف. والدعاء له باهلداية

، وملا بلغ السابعة عشر أرسل ليتم دراساته Madauraوملا بلغ الغالم الثانية عشرة من عمره أرسل إىل املدرسة يف مدورا . أبد الدهر
بالوعة " قرطاجنة بأا ، كما وصف"بالوعة أقذار العامل"وقد وصف سلفان أفريقية بعد ذلك الوقت بقليل بأا . العليا يف قرطاجنة

لقد أمرتين، . "ومن أجل هذا كانت النصيحة اليت أسدا مونكا لولدها وقت وداعه هي كما جاءت على لسانه". أقذار أفريقية
وخيل إيل أن هذه األقوال . وحذرتين يف جد وصرامة من خمالفة أمرها، وأال أرتكب الفحشاء، وخاصة أال أدنس عرض امرأة متزوجة

واندفعت يف غواييت اندفاع األعمى، حىت كنت أخجل وأنا بني لذايت ...و أن تكون نصائح امرأة، وأن من العار أن أعمل ا ال تعد
من أن أرتكب ذلك اجلرم الشنيع فأكون أقل منهم قحة حني كنت أستمع إليهم يتفاخرون أعظم الفخر بآثامهم؛ نعم فقد كان 

كنت أسر من هذه األعمال الفاضحة، ولكم يكن ذلك ملا فيها من لذة فحسب، بل ملا أناله و. تفاخرهم يعظم كلما زادت حيوانيتهم
تظاهرت بأين قد : فإذا عدمت فرصة ارتكاب عمل من األعمال اإلجرامية، اليت تسلكين مع السفلة اخلاسرين ... بسببها من املديح

وكان " اللغة الالتينية، ويف العلوم الرياضية، واملوسيقى والفلسفةوقد أظهر أوغسطني أنه تلميذ جمد يف ). 54"(فعلت ما مل أفعله قط
ومل يكون حيب اللغة اليونانية، ولذلك مل يتقنها ومل يتعلم آداا، ولكنه افتنت بأفالطون ). 55"(عقلي القلق عاكفاً على طلب العلم

وقد هيأه مرانه الوثين يف املنطق . عد أن صار مسيحياً، ومل ميتنع عن أن يكون أفالطونياً ب)56"(نصف اإلله"افتتاناً جعله يلقبه 
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. وملا أمت دراسته أخذ يعلم النحو يف تاجسىت مث البالغة يف قرطاجنة. والفلسفة ألن يكون أعظم الفقهاء دهاء يف الكنيسة املسيحية

وهي - فضل أن يتخذ له خليلة ولكنه". كثر الكالم حول اختيار زوجة يل"وإذا كان قد بلغ وقتئذ السادسة عشر من عمره فقد 
وإذ مل يكن أوغسطني قد عمد بعد، فقد كان يف وسعه أن يستمد . طريقة سهلة ترضاها املبادئ األخالقية والوثنية والقوانني الرومانية

سي الطليق، ويلوح أنه وكان اختاذه خليلة له ارتقاء من الناحية األخالقية، فقد أنقطع بعدها عن االختالط اجلن. مبادئه اخللقية أىن شاء
 وهو ال يزال يف الثامنة عشر من عمره أباً لولد ذكر 382ووجد أوغسطني نفسه يف عام . 385ظل وفياً خلليلته حىت افترقا يف عام 

 أي -Adeodatus، ولكنه كان يسميه عادة أديوداتوس "ابن خطيئيت"على كره منه، وقد لقب هذا الولد يف وقت من األوقات 
وملا بلغ التاسعة عشرة من العمر غادر قرطاجنة . ، وقد أحب الولد فيما بعد حباً شديداً، ومل يكن يسمح له أن يبتعد عنه قطعطية اهللا

فتظاهر . وخشيت أمه أال يعمد فرجته أال يذهب إىل روما، فلما أصر على الذهاب، توسلت إليه أن يأخذها معه. إىل عامل روما الواسع
وقضى عاماً يف روما ). 57( ولكنه حني ذهب إىل امليناء تركها تصلي يف معبد صغري وأحبر دون أن يأخذها معهمبوافقتها على توسلها،

يعلم البالغة، ولكن تالميذه مل يؤدوا له أجره، فطلب أن يعني أستاذاً يف ميالن، وامتحنه سيماخوس ووافق على طلبه وأرسله إىل 
لشجاعة، وأقنعته بأن يسمع معها إىل مواعظ أمربوز، وتأثر هو ذه املواعظ، ولكنه تأثر ميالن بربيد الدولة، وهناك حلقت به أمه ا

وأقنعته مونكا يف الوقت عينه بأن يتزوج، مث خطبت له عروساً بالفعل، وكان اآلن يف . أكثر من هذا بالترنيمة اليت ترمن ا املصلون
. يف السن عظيمة الثراء ورضى أوغسطني أن ينتظر عامني حىت تبلغ الثانية عشرالثانية والثالثني من عمره، وكانت عروسه بنتاً صغرية 

وكان امتناعه عن النساء أسابيع قليلة . وكان أول ما أستعد به لزواجه أن أعاد حظيته إىل أفريقية، حني دفنت أحزاا يف دير النساء
). 58"(ارزقين العفة، ولكنها مل حيل أواا بعد:"رى، ودعا اهللا قائال كافياً ألن يسبب له اياراً يف أعصابه، فأستبدل بالزواج حظية أخ

ولقد بدأ الرجل حياته بعقيدة أمه البسيطة، ولكنه نبذها بأنفه . وقد وجد يف خالل هذه املشاغل املختلفة وقتاً لدراسة العلوم الدينية
 املانية ألنه رأى وسيلة لفهم العامل املركب من اخلري والشر وكربياء حني ذهب إىل املدرسة، ظل تسع سنني معتنقاً عقيدة األثنينية

وقضى بعض الوقت يداعب تشكك امع العلمي املتأخر، ولكن مزاجه الشديد التأثر واالنفعال مل يكن يطيق البقاء . بالتمييز بينهما
لسفته أشد التأثر باألفالطونية اجلديدة، ودرس وهو يف روما وميالن كتب أفالطون وأفلوطني وتأثرت ف. زمناً طويالً معلق احلكم

. وكانت هذه الفلسفة سبيل أوغسطني إىل املسيحية. Abelardوظلت تسيطر على طريقة على علوم الدين املسيحية إىل أيام أبيالر 

ووجد ". مل للحياةاحلرفية تقتل ولكن الروح تع"وكان أمربوز قد أشار عليه بأن يقرأ الكتاب املقدس على ضوء ما قاله بولس من أن 
أوغسطني أن التفسري الرمزى للكتاب املقدس يزيل ما كان يبدو له يف سفر التكوين من سخف، وملا قرأ رسائل بولس شعر بأنه قد 

وجد رجالً مرت به مثله آالف الشكوك، فلما ثبتت عقيدته أخر األمر مل يكن عقال أفالطونيا جمرداً بل وجد كلمة اهللا اليت أصبحت 
وبينما كان أوغسطني جالساً يف يوم من األيام يف إحدى حدائق ميالن مع صديقه اليبيوس، خيل إليه أنه يسمع صوتاً يطن يف . ناًإنسا

ال بالبطر والسكر، ال باملضاجع والعهر، ال باخلصام : ففتح رسائل بولس مرة أخرى وقرأ ". خذ واقرأ، خذ واقرأ: "أذنيه ويناديه 

وكانت هذه الفقرة خامتة تطور طويل  . رب يسوع املسيح، وال تضعوا تدبرياً للجسد ألجل الشهواتبل ألبسوا ال. واحلسد
فكراً من كل ما يف منطق الفلسفة؛ وقد وجد يف هذا الدين العجيب شيئاً أعظم حرارة وأعمق . األمد يف مشاعر أوغسطني وأفكاره

لقد جاءته املسيحية لترضى فيه عاطفته املنفعلة القوية؛ فلما أن ختلص من التشكك الذهين وجد ألول مرة يف حياته دافعاً خلقياً قوياً، 
هذا االستسالم منهما وراحة عقلية، وأقر صديقه اليبيوس أنه هو األخر مستعد ألن خيضع مثله هلذا الصوت اجلديد، وتلقت موِنكا 

 عمد أمربوز أوغسطني، وأليبيوس وأديوداتس، 387ويف يوم عيد الفصح من عام . فعكفت على الصالة محداً هللا على هذه النعمة
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 مث. ووقفت موِنكا إىل جانبهم أثناء التعميد فرحة مستبشرة، وصمم أربعتهم على أن يذهبوا إىل أفريقية ليعيشوا فيها معيشة الرهبان
وملا وصلوا إىل أفريقية باع أوغسطني ما خلفه له أبوه من .  وهي واثقة من أا ستجتمع م يف اجلنةOstiaماتت مونكا يف أستيا 

مرياث صغري ووزع مثنه على الفقراء، مث ألف هو وأليبيوس وطائفة من األصدقاء مجاعة دينية وعاشوا معاً يف تاجسىت، فقراء، عزاباً، 
  .، وهي أقدم أخوة رهبانية يف الغرب كله)388(وعلى هذا النحو وجدت الطريقة األوغسطينية . والصالةمنقطعني للدرس 

   العالم الديني 2

 وحزن عليه أوغسطني كأنه مل يزل وقتئذ يشك فيما ينتظره الذين ميوتون وهم مؤمنون باملسيح من 389توىف أديوداتس يف عام 
 Hpoo استعان به فلرييوس أسقف هبو 391ويف عام . هذا احلزن العميق هو العمل والكتابةوكان عزاؤه الوحيد يف . سعادة أبدية

وكثرياً ما كان فلرييوس يترك له منرب اخلطابة، فكانت . على إدارة أبرشيته، ورمسه قسيساً ليمكنه من القيام ذا العمل) بونة احلالية(
وكانت هبو ثغراً يسكنه حنو أربعني ألفاً من السكان، وكان . وها أو مل يفهموهابالغة أوغسطني تؤثر أبلغ األثر يف املصلني سواء فهم

املاين صاحب  األسقف Fartunatusوكان فرتوناتس .  ، أو الوثنينيوكان بقية السكان من املانيني. للكاثوليك فيه كنيسة
السيطرة الدينية يف هذه البلدة، وهلذا أنظم الدوناتيون إىل الكاثوليك يف حتريض أوغسطني على أن يقابله يف نقاش ديين، وقبل 

أوغسطني هذا الطلب، ولبث هذان اخلصمان، أو إن شئت االدان اجلديدان يومني كاملني يف جدهلم أمام حشد كبري امتألت به 
وبعد أربعة أعوام من ذلك ). 392(وفاز أوغسطني على مناظره، فغادر فرتوناتس هبو ومل يعد إليها أبداً . Sociosمحامات سوسيوس 

الوقت طلب فلرييوس إىل أتباعه أن خيتاروا خلفه معلال طلبه هذا بشيخوخته، فأمجعوا أمرهم على اختيار أوغسطني، ولكنه عارض يف 
سمحوا له بالعودة إىل ديره، غري أم تغلبوا عليه؛ وطل األربعة والثالثني عاماً الباقية من عمره هذا االختيار وبكى، وتوسل إليهم أن ي

فبدأ عمله باختيار مشاس أو مشاسني، وجاء براهبني من ديره ليساعداه يف عمله، . ومن هذه البقعة الصغرية كان حيرك العامل. أسقفاً هلبو
مسكنهم الكنسي، ولذلك استولت بعض الدهشة على أوغسطني حني رأى أحد أعوانه يترك وعاشوا مجيعاً عيشة الدير الشيوعية يف 

وقد وصف أوغسطني نفسه . وكانوا مجيعاً يعيشون على اخلضر ويبقون اللحم لألضياف واملرضى). 59(حني وفاته مرياثاً ال بأس به
وكان مرهف . طراباً يف الرئة، وكان شديد التأثر بالربدبأنه قصري القامة، حنيل اجلسم، ضعيف البنية على الدوام؛ وكان يشكو اض

وما من شك يف أنه كان يتصف بكثري من اخلالل احملبوبة رغم . األعصاب، سريع التهيج، قوي اخليال مكتئبه، حاد الذهن، مرن العقل
 مما جاءوا ليأخذوا عنه فنون البالغة وقبل كثريون. متسكه الشديد بآرائه، وتعسفه يف أحكامه الدينية، وعدم تساحمه يف بعض األحيان

ومل يكد أوغسطني جيلس على كرسي األسقفية حىت بدأ كفاحه الذي أستمر . زعامته الدينية، وظل أليبيوس من أتباعه إىل أخر حياته
ليل منهم، مث دعاهم فكان يتحدى زعمائهم ويدعوهم إىل املناقشة العلنية، ولكن مل يقبل دعوم إال عدد ق. مدى احلياة ضد الدوناتية

إىل مؤمترات حبية، ولكنهم أجابوه بالصمت، مث باإلهانة، مث بالعنف، وشنوا هجوماً شديداً على عدد من األساقفة الكاثوليك يف مشايل 
يس على أننا ال نستطيع أن نقطع يف هذا برأي حاسم ألنه ل). 60(أفريقية؛ ويبدو أن عدة حماوالت قد بذلت الغتيال أوغسطني نفسه

 اجتمع جملس ديين يف قرطاجنة استجابة لدعوة اإلمرباطور هونوريوس ليضع 411لدينا ما يقوله الدوناتية يف هذا الشأن؛ ويف عام 
 لكننا جيدر بنا أن نشري هنا - أسقفاً 286 من أساقفتهم، كما أرسل الكاثوليك 279حداً الرتاع مع الدوناتية؛ وأرسل الدوناتيون 

 مندوب اإلمرباطور Mercellinus يكن له يف أفريقية معىن أكثر من لفظ قسيس وبعد أن مسع مرسلينوس إىل أن لفظ أسقف مل
ورد الدوناتية . حجج كل من الفريقني أمر أال يعقد الدوناتية اجتماعاً عاماً بعد ذلك اليوم، وأن يسلموا مجيع كنائسهم إىل الكاثوليك
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 أحد قساوسة هبو وبتروا بعض أعضاء Restitutus ما يقال، أم قتلوا رستتيوتوس على ذلك بأعمال يف منتهى العنف منها، على
جيب أال "، وخرج على آرائه القدمية القائلة بأنه )61(رجل من رجال أوغسطني، وأحل أوغسطني على احلكومة أن تنفذ قرارها بالقوة

وختم ). 62"(ناس إال بقوة احلجة، وأال نتغلب إال بقوة العقلوأنه ينبغي لنا أن ال نقاتل ال... يرغم أحد على القول بوحدة املسيح
دعوته بقوله إن الكنيسة هي األب الروحي جلميع الناس، ومن مث جيب أن يكون هلا ما لألب من حق يف عقاب االبن املشاكس لرده 

عنة على اجلميع حلاجتهم إىل من من أن تصب الل"؛ وقد بدا له أن إيقاع األذى ببعض الدوناتية خري )63(إىل ما فيه اخلري له
وإذا غضضنا ). 65(وكان يف الوقت نفسه يكرر الدعوة إىل موظفي الدولة أال ينفذوا عقوبة اإلعدام على املارقني). 64"(يرغمهم

مملكة العقل النظر عن هذا الرتاع املرير، وعن املشاغل اليت تتطلبها أعمال منصبه الديين، حق لنا أن نقول إن أوغسطني كان يعيش يف 
فقد كان يكتب يف كل يوم تقريباً رسالة ال يزال هلا أعظم األثر يف أصول املذهب الكاثوليكي؛ وإن . وإن معظم عمله كان بقلمه

ومع أن بعضها قد أفسدته البالغة املصطنعة وما فيه من مجل متقابلة متوازنة؛ ومع أن الكثري . مواعظه وحدها لتمأل جملدات ضخمة
واعظ يبحث يف موضوعات حملية، ال شأن هلا بغري الوقت الذي قبلت فيه، ويبحث فيها بأسلوب بسيط يتفق مع عقلية من هذه امل

اجلماعات غري املتعلمة اليت كانت تستمع إليه، ومع هذا كله فإن الكثري من هذه املواعظ يسمو إىل مرتلة عليا من الفصاحة منشؤها 
ثابتة املتأصلة يف أعماق نفسه، ومل يكن يف وسع نفسه أن حيصر عقله يف أعمال أبرشيته ألنه عقل عاطفته الصوفية القوية، والعقيدة ال

وقد بذل غاية جهده فيما أصدره من الرسائل اليت كان بعضها يأخذ برقاب بعض يف أن . دأب على العمل ومرن على منطق املدارس
لها ويرى أا دعامة النظام واألخالق الفاضلة يف هذا العامل اخلرب يوفق بني العقل وبني العقائد عقائد الكنيسة اليت كان جيه

وكان يدرك أن التثليث هو العقبة الكؤود يف سبيل هذا التوفيق، وهلذا قضى مخسة عشر عاماً يعمل يف أدق كتبه وأحسنها . املضطرب
سانية نظائر لثالثة أشخاص يف إله واحد، ومما  الذي حاول فيه أن جيد يف التجارب اإلنDe Trinitateتنظيماً وهو كتاب التثليث 

حريه أكثر من هذه املسألة، ومأل حياته كلها بالدهشة واادلة، مشكلة التوفيق بني حرية اإلرادة وعلم اهللا األزيل السابق ألعمال 
بتة ال تتغري فإن ما لديه من صورة فإذا كان علم اهللا يشمل كل شئ فهو يرى املستقبل بكل ما فيه، وملا كانت إرادة اهللا ثا. اإلنسان

فكيف واحلالة هذه . للحوادث اليت تقع يف املستقبل حيتم عليها أن تقع وفقاً هلذه الصورة، فهي إذا مقررة من قبل التغري فيها وال تغيري
ن اهللا عليماً بكل شئ، فقد يكون اإلنسان حراً يف أعماله؟ أال جيب على اإلنسان إذن أن يعمل وفق ما هو سابق يف علم اهللا ؟ وإذ كا

عرف منذ األزل املصري األخري لكل روح خلقها؛ فلم إذن خلق األرواح اليت قدر عليها اللعنة ؟ وكان أوغسطني قد كتب يف السنني 
خلري حاول فيها وقتئذ أن يوفق بني وجود الشر وبني ا". De libero arbitrioيف حرية اإلرادة "األوىل من حياته املسيحية رسالة 

وكان احلل الذي وصل إليه يف هذه املشكلة هو أن الشر نتيجة حلرية اإلرادة؛ ذلك أن اهللا . الذي يتصف به اهللا القادر على كل شئ
مث تأثر فيما بعد برسائل بولس فقال إن خطيئة آدم قد . ال ميكن أن يترك اإلنسان حراً، دون أن ميكنه أن يعمل الشر كما يعمل اخلري

 البشري بوصمة امليل إىل الشر، وإن األعمال الصاحلة مهما كثرت ال تستطيع أن متكن النفس البشرية من التغلب وصمت اجلنس
ولقد عرض . على هذا امليل، وحمو هذه الوصمة، والنجاة منها؛ بل الذي ميكنها من هذا هو النعمة اإلهلية اليت يهبها اهللا لكل من أراد

اً ولكن الكثريين منها رفضوها، وكان اهللا يعلن أم سريفضوا، ولكن العقاب الذي قد حل م نتيجة اهللا هذه النعمة على الناس مجيع
وعلم اهللا السابق ال يتعارض مع هذه . هلذا الرفض هو الثمن الذي يؤدونه هلذه احلرية األخالقية اليت بغريها ال يكون اإلنسان إنساناً

ومل يبتدع أوغسطني عقيدة اخلطيئة االوىل، ). 66( من قبل ما سيختاره اإلنسان مبحض حريتهاحلرية، إذ كل ما يف األمر أن اهللا يرى
الذي هداه قد غرسا " والصوت"ذلك أن بولس، وترتليان، وسربيان، وأمربوز كلهم قد علموها الناس، ولكن اخلطايا، اليت أرتكبها
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ل الشر، وأال شئ يستطيع ردها إىل اخلري إال فضل اهللا الذي يهبه للناس فيه اعتقاداً مقبضاً بأن إرادة اإلنسان ترتع من مولده إىل عم
ومل يكن يف مقدور أوغسطني أن يفسر نزعة اإلرادة البشرية إىل الشر بأكثر من أا نتيجة خلطيئة حواء، وحب آدم . من غري مقابل

ألن اخلطيئة األوىل كانت نتيجة :  الواقع أبناء هذا اإلمث ويقول أوغسطني أننا وحنن كلنا أبناء آدم، نشاركه يف أمثه، بل أننا يف. هلا
شهوته، وال تزال هذه الشهوة تدنس كل عمل من أعمال التناسل؛ وبفضل هذه الصلة بني الشهوة اجلنسية واألبوة، كان اجلنس 

نجو، ولكن جناة هؤالء لن تكون نعم إن بعضنا سوف ي. وحلت اللعنة على الكثرة الغالبة من اآلدميني" مجعاً من اخلاسرين"البشري 
لقد حل بنا اهلالك بفعل امرأة، وعادت . "إال نعمة ينالوا بسبب ما قاساه ابن اهللا من اآلم، وبشفاعة األم اليت محلت فيه من غري دنس

كان سبب احنداره ولقد أحندر أوغسطني أكثر من مرة إىل مبالغات حاول فيما بعد أن خيفف منها، و). 67(إلينا النجاة بفضل امرأة
فكان يف بعض األحيان يدعو إىل العقيدة الكلفنية . إليها كثرة ما كتب وسرعته يف كتابته اليت كثرياً ما كان ميليها إمالء كما نظن

ب وقد قامت طائفة كبرية من النقاد تص). 68(اليت سيهبها نعمة النجاة" الصفوة"القائلة بأن اهللا قد أختار مبحض إرادته منذ األزل
وجاءه من . عليه جام غضبها ألخذه بأمثال هذه النظرية؛ ولكنه مل يتراجع عن شئ منها بل دافع عن كل نقطة منها إىل أخر أيام حياته

 وهو أقدر معارضيه بدفاع قوي عن حرية اإلنسان، وعن قدرة األعمال الصاحلة على جناته من Pelagiusإجنلترا الراهب بالجيوس 
ه بالجيوس إن اهللا يف واقع األمر يعيننا على اخلري مبا يرتله علينا من الشرائع والوصايا، ومبا يضربه قديسوه من وكان ما قال. العذاب

ولكن اهللا ال يرجح كفة خسراننا بأن جيعل الطبيعة البشرية . األمثلة الصاحلة قوالً وفعالً، ومبياه التعميد املطهرة، وبدم املسيح املنقذ
ن مثة خطيئة أوىل، ومل يكن هناك سقوط اإلنسان، ولن يعاقب على الذنب إال من أرتكبه، ولن ينتقل منه جرم إىل فلم تك. آمثة بفطرا

واهللا ال يقدر على هؤالء األبناء أن يكون مصريهم اجلنة أو النار، وال خيتار متعسفاً من يلعنه ومن ينجيه، بل يترك لنا حنن ). 69(أبنائه
إن اإلنسان يشعر . جيوس فيقول إن القائلني بفساد اإلنسان األخالقي إمنا يلومون اهللا على خطايا البشروميضي بال. أن خنتار مصرينا

 400وجاء بالجيوس إىل روما حواىل عام ". وإذا كنت مرغماً فإين قادر"بأنه مسئول عما يعمل ومن أجل هذا فهو مسئول عنه حقاً، 

 فر من ألريك، وكان فراره إىل قرطاجنة مث إىل فلسطني، مث عاش 409ويف عام . ضيلةوعاش فيها مع أسر صاحلة، وأشتهر بالتقي والف
وعقد جممع ديين شرقي ليحاكم الراهب، ) : 415(يف سالم حىت جاء أورسيوس الشاعر األسباين من عند أوغسطني حيذر منه جريوم 

 األول فأعلن Innocentأوغسطني وجلأ إىل البابا إنوسنت ولكنه قرر صحة عقائده، غري أن جممعاً أفريقياً نقض هذا احلكم بتحريض 
 Causa finitaالقضية قد أصبحت مفروغاً منها "أن بالجيوس مارق من الدين؛ وحينئذ مأل األمل صدر أوغسطني فأعلن أن 

estنوسنت وخلفه زومسوس  مث مات إZosimusوأعلن أن بالجيوس برئ  . وجلأ أساقفة أفريقية إىل هونوريوس، وسر
، وأعلن جملس إفسوس أن ما يراه بالجيوس من أن يف مقدور )418(اإلمرباطور أن يصحح خطأ البابا، وخضع زومسوس لإلمرباطور 

ويف استطاعة الباحث أن جيد يف أقوال أوغسطني متناقضات . لاإلنسان أن يكون صاحلاً دون أن يستعني بنعمة اهللا زيغ وضال
وسخافات بل وقسوة سقيمة يف التفكري، ولكن ليس من السهل أن يتغلب عليه ألن الذي يشكل آراءه الدينية يف أخر األمر هو 

ي عليه العقل البشري من ضعف، ولقد كان يعرف ما ينطو. مغامراته الروحية، ومزاجه اجلياش بالعاطفة ال تفكريه املنطقي املتسلسل
كيف تستطيع أربعون عاماً : "ويدرج أن جتارب الفرد القصرية هي اليت حتكم حكماً طائشاً على جتارب اجلنس البشري كله ويقول

 لك يف التعارض حبجج قوية هائجاً فيما ال يزال عسري الفهم عليك، أو فيما يبدو: "وقد كتب إىل صديق له يقول" فهم أربعني قرناً ؟
ال حتاول أن . إن اإلميان جيب أن يسبق الفهم) 71"(يف وداعة اليوم الذي تفهمه فيه... من تباين وتناقض، بل أجل...الكتاب املقدس

لكنه يرى أن ليس من ). 73"(وقوة األسفار املرتلة أعظم من مجيع جهود الذكاء البشري)."72"(تفهم لكي تؤمن، بل آمن لكي تفهم



 
 Will Durant  60   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

هم الفاظ الكتاب املقدس حرفياً؛ فقد كتبت أسفاره لكي تفهمها العقول الساذجة، وهلذا كان البد من أن تستخدم فيه احملتم أن نف
وإذا أختلف الناس يف تفسريها كان علينا أن نرجع إىل حكم جمالس ). 74(ألفاظ خاصة باجلسم للداللة على احلقائق الروحية

على أن اإلميان نفسه ال يكفي وحده للفهم الصحيح؛ بل ). 75(من أعظم رجاهلا حكمةالكنيسة إي إىل احلكمة اجلامعة املستمدة 
جيب أن يصحبه قلب طاهر يسمح بأن ينفذ فيه ما حييط بنا من أشعة قدسية، فإذا تطهر اإلنسان وتواضع على هذا النحو ارتقى بعد 

؛ إين أريد أن أعرف اهللا والنفس، وهل مثة شئ أكثر " احلياالستحواذ على اهللا"سنني كثرية إىل الغاية احلقى وإىل جوهر الدين وهو 
إن أكثر ما تتحدث عنه املسيحية الشرقية هو املسيح، أما علم أوغسطني ). 76"(من هذا ؟ ال شئ أكثر من هذا على اإلطالق

افاً، ألن اهللا وحده هو الذي وهو ال خيلع على اهللا أوص. يتحدث ويكتب عن اهللا األب وإىل اهللا األب". الشخص األول"فيتحدث عن 
، ولكن يف وسعنا أن نعرف )78"(اهللا احلق ليس بذكر وال بأنثى، وليس له عمر وال جسم"والراجح أن ). 77(يعرف اهللا حق املعرفة

ميكن أن اهللا، معرفة أكيدة مبعىن ما، عن طريق خلقه، ألن كل شئ يف العامل أعجوبة من أعظم للعجائب يف نظامها ويف وظيفتها، وال 
، وإن ما يف الكائنات احلية من نظام، وتناسب، واتزان، ليدل على وجود نوع من القدرة )79(يكون إال إذا أوجدها عقل خالق

؛ وأكرب الظن أن اهللا "أيام"وال شئ يضطرنا إىل االعتقاد بأن العامل خلق يف ستة ). 80(اإلهلية األفالطونية يتوحد فيها اجلمال واحلكمة
 كانت rationes seminales، ولكن النظام البذري، أو املقدرة اإلنتاجية )nebulosa species( أول األمر كتلة سدميية قد خلق يف

 - كما يرى أفالطون-وكان أوغسطني يرى ). 81(كامنة يف هذا النظام، ومن هذه القدرة اإلنتاجية نشأت األشياء كلها بعلل طبيعية

كما يوجد ختطيط " وحوادث قد وجدت كلها أوالً يف عقل اهللا قبل أن توجد على سطح األرض أن ما يف العامل من أشياء حقيقية
  .، ويتحدث اخللق يف الوقت املناسب حسب هذه الصورة األزلية املوجودة يف العقل اإلهلي)82"(البناء يف عقل املهندس قبل أن يقيمه

   الفيلسوف 3
ويف صاحب هذه الشخصية القوية وهذا القلم اخلصيب حقه من التمجيد والتكرمي؟ ترى كيف نستطيع يف هذا احليز الصغري من أن ن

 رسالة، كتبها بأسلوب 230إن هذا الرجل مل يكد يترك مشكلة دينية أو سياسية إال جهر فيها برأيه وحبثها يف رسائله البالغ عددها 
فقد حبث يف حياء ودهاء . اغتها من معينه الذي ال ينضبيفيض بقوة الشعور احلار وبعبارات خالبة أستعمل فيها ألفاظاً جديدة ص

ففند آراء رجال امع الديين يقولون إن اإلنسان ال " إين أفكر وهلذا أنا موجود:"، وسبق ديكارت إىل قوله )83(طبيعة الزمن
وكذلك ). 84"( شك فهو حيذلك بأنه أن... منذا الذي يشك يف أنه حي وأنه يفكر ؟:"يستطيع أن يكون واثقاً من أي شئ، وقال 

 Kant يف شكواه من العقل اطول حبثه يف األشياء اجلسمية قد أصبح مادي الرتعة؛ واعلن كما أعلن كانت Bergesonسبق برجسن 

ال عن ملا كانت املادة ال تعرف إ"أن الروح هي أكثر احلقائق كلها علماً بنفسها، وعرب تعبرياً واضحاً عن الرتعة املثالية القائلة إنه 
وأشار إىل مبحث شوبنهور يف أن اإلرادة، ال ). 85(طريق العقل فليس يف مقدورنا من الناحية املنطقية أن بط بالعقل فنجعله مادة

ومن مؤلفاته ). 86(العقل، هي العنصر األساسي يف اإلنسان وأتفق مع شوبنهور يف أن العامل يصلح إذا وقف كل ما فيه من تناسل
هي أول ما كتب من التراجم الذاتية وأوسعها ) 400حوايل عام (فاعترافاته .  خري كتب األدب القدمي يف العامل كلهكتابان يعدان من

ويبدأ الكتاب بوصف ما اقترفه من . والكتاب موجه إىل اهللا مباشرة بوصفه توبة إليه من الذنوب صيغت يف مائة ألف كلمة. شهرة
أن االعترافات كلها . وضوح، وتتخلل هذه القصة أحياناً نشوة قوية من الصلوات واألدعيةالذنوب يف صباه، مث يروي قصة هدايته ب

بعد أن بلغ الرابع والستني من -ولقد قال هو نفسه . ستار اجلرمية، ولكن يف اعترافات أوغسطني بالذات إخالصاً ذهل منه العامل كله
فهي تساورين يف نومي ال لتسرين ...ال حية يف ذاكريت، تندفع إىل افكاريال تز" إن الصورة الشهوانية القدمية، -عمره وأصبح أسقفاً



 
 Will Durant  61   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وتلك صراحة وحتليل ). 87"(فحسب بل قد يبلغ يب األمر أن أرضى عنها وأوافق عليها وأحب أن أخرجها من التفكري إىل التنفيذ
وإنا . س بلغت أعلى درجات اإلميان والسالموكتابه هذا الذي يعد خري كتبه كلها هو قصة نف. نفساين الجندها عادة يف األساقفة

وملا بلغ هذه ". لقد خلقتنا يارب لنفسك ولن تعرف قلوبنا الراحة حىت تستريح لديك: "لنجد يف سطوره األوىل خالصة له كله 
ت األوان، يا إهلي يا لقد أحببتك يارب بعد فوا: "املرحلة كانت عقيدته ثابتة ال تتسرب إليها ريبة مؤمنة مبا يف خلق الكون من عدالة

فأي شئ ... إن السماء واألرض وكل ما فيهما لتوحي إيلّ من مجيع نواحي أن الواجب علي أن أحبك.. ذا اجلمال التليد والطارف
وسألت البحر واألعماق البعيدة وكل ما يدب ... لقد سألت األرض فاجابت لست أنا الذي حتب... أحب اآلن حني أحبك يارب ؟

لقد كان : وسألت الرياح العاصفة فأجابين اهلواء بكل ما فيه . لسنا حنن إهلك، فاحبث له من فوقنا: فأجابت كلها على األرض 
فأجبتها . لسنا حنن اهللا الذي تبحث عنه : وسألت السموات، والشمس والقمر والنجوم فقالت . أنكسيمانس خمدوعاً، لست أنا اهللا

وإن الذين ال جيدون ... لقد خلقتنا: فصاحت كلها بصوت عال . ين أنت هو فحدثيين عنهحدثيين عن اهللا؛ إذا مل تكو... كلها 

ر يف صورة نثر؛ أما واعترافات أوغسطني شع . ويف رضاك يا إهلي عنا سالمنا... السرور يف كل شي خلقته لقوم فقدوا عقوهلم
فهو فلسفة يف صورة تاريخ، وان الباعث له على كتابه أنه ملا ترامت إىل أفريقية أنباء ب )426-413" (مدينة اهللا"كتبه األخر

ألريك لروما، وما أعقبه من فرار آالف الالجئني ثارت نفس أوغسطني، كما ثارت نفوس جريوم وغريه، هلذه الفاجعة اليت بدت هلم 
مل يترك اإلله اخلري الرحيم تلك املدينة اليت أبدع الناس : وتساءل الناس قائلني .  عمالً شيطانياً ال يفعله من أوتى ذرة ن العقلكلهم

مجاهلا وأنشئوا قوائمها وظلوا جيلوا القرون الطوال، واليت أضحت اآلن حصن املسيحية احلصني، مل يتركها اإلله إىل الربابرة يعيثون 
ذلك أن اآلهلة القدمية قد ختلت عن محاية : داً ؟ وقال الوثنيون يف كل مكان إن املسيحية هي سبب ما حل باملدينة من دمار فيها فسا

وكانت هذه املدينة قد منت وازدهرت وعمها الرخاء مدى . روما بسبب ما أصاب تلك اآلهلة من ب وثل لعروشها، وحترمي لعبادا
وشعر أوغسطني يف قرارة نفسه ذا التحدي، .  وتزعزع إميان كثريين من املسيحيني بسبب هذه الكارثة .ألف عام بفضل هداية اآلهلة

وأدرك أن ذلك الصرح الديين العظيم الذي شاده لنفسه على مر السنني، يوشك أن ينهار إذا مل يعمل شيئاً خيفف من هذا الذعر 
من عبقرية إلقناع العامل الروماين أن هذه الكارثة وأمثاهلا التغيب املسيحية وال ولذا قرر أن يبذل كل ما وهب . املستويل على النفوس 

وظل ثالثة عشر عاماً يواصل الليل بالنهار يف تأليف هذا الكتاب باإلضافة إىل ما كان يقوم به من واجبات وما حييط . تزرى بفضلها
ومن . تباعدة حىت نسى وسطه أوله ومل يدر ما سيكون أخرهوكان ينشره أجزاء متقطعة يف فترات م. به من مشاغل تشتت افكاره

 صفحة سلسلة من املقاالت املهوشة يف مجيع املوضوعات من اخلطيئة األوىل إىل 1200أجل هذا كان البد أن تصبح صفحاته البالغة 
وكان . مق تفكريه وبراعة أسلوبهومل يرفعه من الفوضى السارية فيه إىل أعلى مكانة يف أدب الفلسفة املسيحية إال ع. يوم احلساب

جواب أوغسطني األول عما يدور خبلد الناس من أسئلة حمرية أن ما حل بروما مل يكن عقاباً هلا العتناقها الدين اجلديد بل كان جزاء 
قااله عن مث أخذ يصف ما ميثل على املسرح الوثين من مفاسد، ونقل عن سالست وشيشرون ما . هلا على ما تنفك ترتكبه من آثام

مفاسد السياسة الرومانية وقال إن الرومان كانوا يف وقت من األوقات أمة من الرواقيني يبعث فيها القوة رجال من أمثال كاتو 
وسبيو، وكادت أن ختلق القانون خلقاً، ونشرت لواء السلم والنظام على نصف العامل، ويف هذه األيام القدمية أيام النبل والبطولة جتلى 

ليها بوجهه، وأشرق عليها بنوره ، ولكن بذور الفساد اخللقى كانت كامنة يف دين روما القدمي نفسه، كامنة يف ثنايا تلك اآلهلة اهللا ع
 على أن Subigusاليت كانت تشجع الغرائز اجلنسية بدل أن تقاومها، تشجع اإلله فرجنيوس على أن حيل حزام العذراء، وسبجوس 

 الذي أُمرت العروس اجلديدة أن تقوم وجتلس Priapusوتشجع بريابوس ...  على أن تتكئ عليهاPermaيضعها حتت الرجل وبرما 
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ولقد أبقى . لقد عوقبت روما، ألا كانت تعبد أمثال تلك اآلهلة ال ألا غفلت عن عبادا). 89(فوق عضوه الضخم احليواين
كنهم مل يرمحوا املعابد الوثنية، فكيف إذن يكون الغزاة صوت عذاب يف الربابرة على الكنائس املسيحية وعلى الذين جلأوا إليها، ول

فقد كان حماولة منه لتفسري احلوادث اليت وقعت يف أزمنة -وكان رد أوغسطني الثاين ضرباً من فلسفة التاريخ . أيدي اآلهلة الوثنية؟
، "يف مكان ما يف السماء"عن الدولة املثالية القائمة فقد استمد أوغسطني من فكرة أفالطون . التاريخ املدون على أساس عام وواحد

 الدونايت Tyconius، ومن عقيدة تكنيوس )90(ومن فكرة القديس بولس عن وجود جمتمع من القديسني األحياء منهم واألموات
: به وهو أنه قصة مدينتنيعن الوجود جمتمعني أحدمها هللا واآلخر للشيطان، استمد من هذا كله الفكرة األساسية اليت قام عليها كتا

مدينة أرضية يسكنها رجال هذه الدنيا املنهمكون يف شؤون األرض ومباهجها، ومدينة إهلية هي مدينة عباد اهللا الواحد احلق يف املاضي 
بس أي مدينة سكر: يف وسع الشاعر أن يقول ألثينة: "وملاركس أورليوس يف هذا املعىن عبارة ما أعظمها. واحلاضر واملستقبل

Cecropsويقول . وكان أورليوس يقصد بقوله هذا الكون املنظم كله). 92"(فهالّ قلت أنت للعامل أي مدينة اهللا مجيلة؟!  اجلميلة
واجلنس البشري منقسم ". أوغسطني أن مدينة اهللا قد نشأت خبلق املالئكة وإن املدينة األرضية قد قامت بعصيانه بسبب الشياطني

وحنن نطلق على هذين القسمني امسني رمزيني . قسم يعيش طبقاً لسنن اآلدميني، وقسم يعيش طبقاً لسنة اهللامنهم : قسمني خمتلفني
فواحدة منهما قُدر هلا أن تحكُم إىل أبد الدهر مع اهللا، وأخرى قد حِكم عليها أن تعذّب إىل الدهر ". اتمعني"أو " املدينتني"فنسميها 

 أن تنحصر املدينة أو اإلمرباطورية الواقعية من مجيع نواحيها يف داخل نطاق املدينة األرضية؛ فقد وليس حتماً). 93"(مع الشيطان
تقوم بأعمال طيبة، فتسن الشرائع احلكيمة، وتصدر األحكام العادلة، وتساعد الدين، كأن هذه األعمال الصاحلة حتدث يف داخل 

 الكنيسة الكاثوليكية، فإن الكنيسة أيضاً قد تكون هلا مصاحل أرضية، وقد ينحط مدينة اهللا؛ كذلك ليست املدينة الروحية هي بعينها
أتباعها فيعلمون ملصلحتهم اخلاصة، ويرتكبون الذنوب، وينحدرون من إحدى املدينتني إىل األخرى، ولن تنفصل املدينتان وتصبح 

تكون هي بعينها مدينة اهللا، وإن أوغسطني ليجعلها ويف وسع الكنيسة أن ). 94(كلتامها مبعزل عن األخرى إالّ يف يوم احلساب
كذلك يف بعض األحيان، وذلك بأن تتسع عضويتها اتساعاً رمزياً لألرواح السماوية والرواح األرضية، وللصاحني من الناس الذين 

ا هي مدينة اهللا واختذا سالحاً وقد احتضنت املسيحية فيما بعد هذه الفكرة القائلة بأ). 95(عاشوا قبل املسيحية ويف أيام املسيحية
أدبياً استخدمته يف شؤون السياسية، كما أا استنتجت استنتاجاً منطقياً من فلسفة أوغسطني عقيدة الدولة الدينية ختضع فيها 

كتاب على الوثنية وقد قضى هذا ال. السلطات الدنيوية املستمدة من البشر إىل السلطة الروحية املمثلة يف الكنيسة واملستمدة من اهللا
  .بوصفها فلسفة، كما بدأت به املسيحية من حيث هي فلسفة؛ وهو أول صياغة حمددة جازمة لعقلية العصور الوسطى

   البطريق 4

وكان البطل املؤمن الشيخ ال يزال يف منصبه حني هجم الوندال على مشال أفريقية، وقد بقي يف صراعه الديين إىل آخر أيام حياته 
وكان يبحث يف جد هل تبقى نساء يف دار . ويرد على املعترضني، وحيل املشاكل. ويالقي الناقدين. البدع اجلديدةيقضي على 

اآلخرة، وهل يبعث املشوهون، واملبتور األعضاء، والنحاف والسمان يف تلك الدار كما كانوا يف حيام الدنيوية، وكيف يف السبيل 
ولكن الشيخوخة أدركته وحلقته معها إهانات حمزنة، وسئل يف ذلك الوقت عن ). 96(القحط؟إىل عودة الذين أكلهم غريهم يف أيام 

وأما من حيث اجلسم فأنا طريح الفراش، ال أقوى على املشي أو الوقوف أو ... أما ِمن حيث الروح فأنا سليم: "صحته فأجاب
وكان قد ). 97"(رتضاه يل اهللا، فماذا أقول غري أين يف حالة؟ومع ذلك فما دام هذا هو الذي ا... اجللوس إصابيت بالبواسري املتورمة

وملا تقدم جيسريك يف زحفه . بذل غاية جهده يف أن يؤجل خروج بنيفاس على روما؛ واشترك يف دعوته إىل االحتفاظ بوالئه هلا
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وملا . بالبقاء وضرب هلم املثل بنفسهاستشاره كثريون من األساقفة والقساوسة هل يبقون يف مناصبهم أو يلجأون إىل الفرار؟ فأمرهم 
أن حاصر الوندال مدينة هبو كان أوغسطني يعمل على تقوية الروح املعنوية لألهلني اجلياع مبواعظه ودعواته، وظل كذلك حىت مات 

ه كتب بنفسه يف الشهر الثالث من أشهر احلصار يف السادسة والسبعني من عمره، ومل يترك وصية ألنه مل يكن ميتلك شيئاً ، ولكن
وقلَّ أن جند يف التاريخ رجالً يضارعه يف ). 98"(ما الذي يثقل قلب املسيحي؟ إن الذي يثقله هو أنه حاج مشتاق إىل بلده: "قربيته

 نعم إن الكنيسة الشرقية مل تشغف بتعاليمه؛ ويرجع بعض السبب يف هذا إىل أنه كان بعيداّ كل البعد عن اليونانية يف. نفوذه وقوة أثره

أما يف "قلة علمه ويف إخضاعه الفكر للشعور واإلرادة كما يرجع بعضه إىل أن الكنيسة الشرقية قد خضعت قبل أيامه لسلطان الدولة 
الغرب فقد طبع املذهب الكاثوليكي بطابعه اخلاص، وسبق جرجيوري السابق وإنوسنت الثالث فيما طلبته الكنيسة من أن تكون هلا 

. ول الناس وعلى الدولة، ومل تكن املعارك الكربى اليت شبت بني الباباوات واألباطرة إال نتيجة سياسية لتفكريهالسلطة العليا على عق

ولقد ظل حىت القرن الثالث عشر املسيطر على الفلسفة الكاثوليكية وصبغها بصبغة الفلسفة األفالطونية، وحىت أكويناس 
، يعتقدون ام يعودون إىل Luther، ولوثر Huss، وهوس Wyclifلف وكان ويك. األرسطوطيلي الرتعة قد سار يف ركابه
 عقيدته الصارمة على نظريات أوغسطني اخلاصة بالصفوة املختارة Calvinولقد أقام كلفن . أوغسطني حني خرجوا على الكنيسة

هم ملن كانت مسيحيتهم خارجة من ويف الوقت الذي كان يبعث رجال الفكر على التدبر والتفكري، كان هو املل. والطائفة املعونة
فكان املتصوفة حياولون أن يترمسوا خطاه وهم يتطلعون إىل رؤية اهللا، وكان الرجال والنساء . القلب أكثر من خروجها من العقل

نفوذه جيدون يف خشوعه ورقة دعواته وصلواته حاجتهم من الغذاء الروحي ومن األلفاظ القوية اليت تأخذ مبجامع القلوب ولعل سر 
وسلطانه على األجيال التالية انه ألف بني العناصر الفلسفية والصوفية يف الديانة املسيحية، وبعث فيها قوة مل تكن هلا من قبل، فمهد 

وكانت عباراته القوية العاطفية اليت ال يلجأ ا إىل .  أيضاThomas ( Kempisًبذلك الطريق لتومس أكوناس ولنومس أكمبيس 
وإذا شئنا أن نفهم العصور الوسطى على حقيقتها .  الشعور، إيذاناً بانتهاء األدب القدمي، وانتصار أدب العصور الوسطىالعقل بل إىل

وجب علينا أن ننسى نزعتنا العقلية احلديثة، وثقتنا اليت نفخر ا بالعقل والعلم، ودأبنا يف البحث عن الثروة والسلطان واجلنة 
 أن ندرك مزاج أولئك الرجال الذين كانت آماهلم يف هذه املطالب، والذين وقفوا عند اية ألف عام من الرضية، مث جيب علينا بعدئذ

أعوام الرتعة العقلية ووجدوا أن مجيع ما كانوا حيلمون به من قيام دولة فاضلة خالية من مجيع اآلالم واآلثام قد حطمنها احلرب والفقر 
م فيما يؤملونه من سعادة يف الدار اآلخرة، ووجدوا هلم سلوى وراحة وإهلاماً يف قصة املسيح والرببرية، فأخذوا يبحثون عن عزاء هل

ويف شخصيته، فألقوا بأنفسهم حتت رمحة اهللا ورضوانه، وعاشوا حيام يفكرون يف وجوده السرمدي، ويف حسابه الذي ال مفر منه، 
ر من غريه، حىت يف ايام سيماخوس، وكلوديان، وأوسنيوس عن ويكشف أوغسطني أكث. ويف موت ابنه الذي كفر به عن خطاياهم

  .وذا كان أقوى وأصدق وأفصح صوت ارتفع يف املسيحية يف عصر اإلميان. هذه الرتعة ويعرب عنها أحسن تعبري

  الفصل السادس 

  الكنيسة والعالم 

ت بعده الوثنية مبعناها األخالقي أي بوصفها كانت حجج أوغسطني ضد الوثنية آخر رد يف ألعظم جدل قام يف التاريخ، وقد بقي
إطالقاً ممتعاً للشهوات الغريزية؛ أما بوصفها ديناً فلم تبق إال يف صورة طقوس قدمية وعادات تغتفرها، أو تقبلها، الكنيسة الكثرية 

ثنية، وأرضت نزعة الشرك اليت توائم ولقد حلت عبادة القديسني املخلصة الواثقة حمل شعائر اآلهلة الو. التسامح مث تعدهلا بعد قبوهلا
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وبدل امسا متاثيل إيزيس وحورس بامسي مرمي وعيسى؛ وأصبح عيد اللوبركاليا وتطهري إيزيس . أصحاب العقول الساذجة أو الشعرية
قدمي لألموات ؛ واستبدلت حبفالت الساترناليا حفالت عيد امليالد، وحبفالت عيد الزهور عيد العنصرة، وبعيد )99(عيد مولد املسيح

وأعيد تكريس املذابح الوثنية لألبطال املسيحيني، وأدخل يف طقوس ). 101(، ويبعث أتيس بعث املسيح)100(عيد مجيع القديسني
الكنيسة ما كان يغتبط به الناس يف الشعائر القدمية من خبور، وأنوار، وأزهار، ومواكب، ومالبس، وترانيم؛ وتسامت العادات القدمية 

وكان أوغسطني قد عارض يف عبادة القديسني، واحتاج .  الضحية احلية فكانت هي التضحية الروحية يف العشاء الرباينعادة ذبح
علينا أال ننظر إىل القديسني على ام آهلة، إنا ال . "Ferenyعلى ذلك بعبارات خليقة بأن ينطق ا فلتري يف تدشني كنيسته يف فريين 

 الذين يعبدون املوتى، وهلذا جيب أال نبين هلم معابد، وال نقيم هلم مذابح، بل أن نرفع مبخلفام مذحباً إىل نريد أن نقلد أولئك الوثنيني
لقد قاومت يف بادئ . لكن الكنيسة قبلت عن حكمة هذا التجسد الذي البد منه يف دين الشعب). 102"(اإلله الواحد

وعارضت يف عبادة التماثيل والصور، . بعدئذ ا، مث أساءت استخدامها، عبادة القديسني وخملفام، مث استعانت )103(األمر
ال أكثر؛ ولكن قوة الشعور العام تغلبت على هذا التحذير، ) 104(وحذرت املؤمنني من تعظيمها إال إذا فعلت ذلك بوصفها رموزاً

كذلك قاومت الكنيسة السحر والتنجيم، . وأدت إىل ذلك اإلسراف الذي أثار مشاعر حمطمي الصور والتماثيل الدينية البيزنطيني
والتنبؤ بالغيب، ولكن آداب العصور الوسطى، كاآلداب القدمية؛ مآلى ذا كله؛ وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا عالمة 

 كان يطلب إليه وكانت التعاويذ تقرأ على رأس طالب التعميد، كما. الصليب على أا رقبة سحرية تفيد يف طرد الشياطني أو بعدها
وأضحى العالج باألحالم ). 105(أن يغمره املاء وهو عار من مجيع مالبسه حىت ال خيتبئ شيطان يف ثوب يلبسه أو حلية يزين ا

 ودميان يف Cosmos موفوراً يف حمراب القديسني كزمس Aesculapiusالذي كان يسعى إليه من قبل يف هيكل إيسكوالبيوس 
ستطاع أن حيصل عليه يف مائة ضريح أخرى، ومل يكن رجال الدين هم الذين أفسدوا الشعب يف هذه األمور، روما، مث اصبح من امل

ذلك أن روح الرجل الساذج ال تتأثر إال عن طريق احلواس واخليال، واحلفالت . بل أن الشعب هو الذي أقنع رجال الدين مبا يريد
ولقد كان من الطبيعي أن .  الدين من هذا كله رفضه، أو عدله حىت يدخله فيهواملعجزات، واألساطري، واخلوف، واألمل؛ فإذا خال

يلجأ الشعب اخلائف الذي حييط به احلرب واخلراب، والفقر واملرض، إىل األضرحة والكنائس الصغرى والكربى، وإىل األضواء 
واستطاعت الكنيسة بالتجائها إىل هذه .  فيها سلواهاخلفية، ونغمات األجراس املطرية، وإىل املواكب، واألعياد والطقوس املمتعة ليجد

فقد حاول أمربوز، وهو اإلداري الروماين احلازم يف مجيع . الضرورات الشعبية أن تغرس يف قلوب الناس مبادئ أخالقية جديدة
 لكي توافق حاجاته، وكانت مراحل حياته، أن يصوغ املبادئ األخالقية الرومانية يف ألفاظ وعبارات وواقية، وبدل عبارات شيشرون

أخالق عظماء املسيحيني يف العصور الوسطى، من أوغسطني إىل سفنروال، وفضيلتا ضبط النفس والتمسك التام بأهداب الفضيلة 
ومها من املثل العليا للرواقية، كانت هذه هي اليت شكلت النمط املسيحي لألخالق، لكن أخالق الرجولة مل تكن هي املثل األعلى 

 عامة الشعب؛ لقد طال عهد الشعب بالرواقيني، ورأوا فضائل الرجولة تصبغ نصف العامل بالدماء، وتاقت نفوسهم إىل أساليب عند
أرق وأهدأ من األساليب السابقة، يستطاع بفضلها إقناع الناس بأن يعيشوا مستقرين مساملني؛ ولذلك أخذ معلمو اجلنس البشري 

تاريخ أوربا مبادئ الرأفة واحلنان، والطاعة، واخلشوع، والصرب، والرمحة، والطهارة، والعفة، ينشرون على الناس ألول مرة يف 
والرقة، وكلها فضائل لعلها مستمدة من األصول االجتماعية الدنيا للكنيسة املسيحية ومن كثرة انتشارها بني النساء، ولكنها خليقة 

عنوية، وأن تروض أخالق الربابرة النهابني، وأن دئ من عنف العامل املتداعي إىل أعظم حد بأن تعيد النظام إىل شعب فقد قوته امل
ذلك أن الوثنية قد أجازت . وكان أعظم إصالح قامت به الكنيسة هو اخلاص باملسائل اجلنسية بني الرجال والنساء. اآلخذ يف االيار
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تشن على الدعارة محلة شعواء ال هوادة فيها، وتطلب إىل الدعارة على أا وسيلة لتخفيف مشاق وحدة الزواج، فجاءت الكنيسة 
نعم إا مل تنجح النجاح كله، فقد رفعت من . الرجل واملرأة أن يلتزما يف زواجهما مستوى واحد من الوقار ال تفريق فيه بينهما

ولعل األخالق . سفل من االحنطاطاملستوى األخالقي يف البيت، ولكن البغاء ظل على حاله، وإن اندفع إىل اخلفاء وإىل الدرك األ
اجلديدة قد أرادت أن تقاوم الغريزة اجلنسية اليت حتللت من مجيع القيود، فتعالت يف العفة حىت جعلتها شغلها الشاغل، وجعلت 

، ومضى بعض الزواج واألبوة أقل مرتلة من العزوبة والبكورية مدى احلياة، ورفعت هذه العزوبة أو البكورية إىل مقام املثل العليا
على أن من اليسري أن يدرك اإلنسان هذا . الوقت قبل أن يدرك آباء الكنيسة أن ال بقاء ألي جمتمع يعيش على هذه املبادئ العقيمة

االرتداد إىل التزمت إذا ذكرنا ما كان عليه املسرح الروماين من فساد خلقي طليق، وإىل ما كان يف بعض اهلياكل اليونانية والرومانية 
ن بغاء، وإىل انتشار اإلجهاض وقتل األطفال، وإىل ما كان يرسم على جدران مبيب من الرسوم املخلة باآلداب، وإىل رذائل الشذوذ م

اجلنسي اليت كانت واسعة االنتشار يف بالد اليونان والرومان، وإىل اإلفراط الشائع عند األباطرة، والشهوانية املنتشرة بني الطبقات 
ووصلت الكنيسة يف آخر األمر إىل آراء أسلم من هذه وأحكم، . ف عنها كاتلوس ومارتيال، وتاسيتوس، وجوفنالالعليا كما يكش

غري انه قد أسئ بعض اإلساءة إىل فكرة األبوة واألسرة، فقد كثر يف هذه . ووقفت بعد زمن ما موقفاً ليناً معتدالً من خطايا اجلسم
أو على األصح أن خري طريقة ينجون -ون أن خري ما يؤدونه من خدمات هللا سبحانه وتعاىل القرون األوىل عدد املسيحيني الذين يظن

 أن يتركوا آباءهم، أو أزواجهم، أو أبناءهم، ويفروا من تبعات احلياة سعياً وراء النجاة بأشخاصهم جناة قائمة -ا من عذاب النار
 وحدة اجتماعية دينية؛ وكان من أعظم اخلسائر أن أصبح الفرد هو هذه على األثارة املرذولة، مع أن األسرة كانت يف عهد الوثنية

غري ان الكنيسة قد قوت األسرة ملا أحاطت به الزواج من مراسم جدية رهيبة ورفعته من تعاقد . الوحدة يف مسيحية العصور الوسطى
وشجعت على الصرب .  وأمنتها على مركزهاإا جعلت رابطة الزواج غري قابلة للحل فرفعت بذلك كرامة الزوجة. إىل عمل مقدس

ولقد أصاب مرتلة املرأة بعض األذى القصري األجل من جراء عقيدة بعض آباء الكنيسة املسيحية بأن املرأة . الذي يولده فقد األمل
كنيسة قد رضيت عن وملا كانت ال. أصل اخلطيئة وأداة الشيطان، ولكن هذه العقيدة قد خفف من أثرها ما تلقاه أم اإلله من تكرمي

الزواج، فقد حبذت كثرة النسل وباركته، وحرمت اإلجهاض وقتل األطفال حترمياً قاطعاً؛ ولعل حترميها هذا وذاك هو الذي حدا 
بعلماء الدين املسيحيني إىل إنزال اللعنة على كل طفل ميوت من غري تعميد، وإىل القول بأن جزاءه يف الدار اآلخرة هو السجن يف 

ومل حترم الكنيسة . وبفضل نفوذ الكنيسة جعل فلنتيان األول وأد األطفال من اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام.  السرمديالظالم
االسترقاق، بل كان أتباع الدين القومي واملارقون والرومان، والربابرة، كان هؤالء مجيعاً يرون أن االسترقاق نظام طبيعي ال ميكن 

والشرائع اليت سنها األباطرة . د كبري من الفالسفة حيتجون على هذا الرأي، ولكنهم هم أيضاً كان هلم عبيدوقام عد. القضاء عليه
مثال ذلك أن الشرائع الوثنية كانت . واملسيحيون يف هذا املوضوع ال تسمو إىل مرتلة شرائع أنطونينس بيوس أو ماركس أورليوس

ن تكون هي األخرى جارية؛ أما قوانني قسطنطني فكانت تقضي بقتل هذه املرأة، وإحراق حتكم على املرأة احلرة اليت تتزوج رقيقاً بأ
وأصدر اإلمرباطور جراتيان مرسوماً يقضي بأن حيرق العبد حياً إذا وجه لسيده أي مة عدا مة اخليانة . العبد الذي تزوجها حياً

ولكن الكنيسة، وإن رضيت ). 106(حتقيق يف صحة التهمةالعظمى للدولة، وأن تنفذ فيه العقوبة على الفور دون حبث أو 
فقد جعلت . باالسترقاق وعدته جزءاً من قوانني احلرب، قد فعلت أكثر من أية هيئة أخرى يف ذلك الوقت لتخفيف شرور الرق

ن هذا اللفظ أم أكفاء يف مثالً، على لسان آباء الكنيسة، املبدأ القائل بأن الناس مجيعاً أكفاء، ولعل املعىن الذي كانت تقصده م
احلقوق القانونية والدينية؛ وطبقت هذا املبدأ فرضيت أن يدخل فيها الناس مجيعاً من كل الطوائف والطبقات؛ وكان يف وسع أفقر 
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ع وألغت الكنيسة ما كان يف الشرائ. رجل حر أن يرقى إىل أعلى املناصب الدينية؛ وإن مل يكن يف مقدور العبد أن يكون قسيساً
الوثنية من متييز بني الضرر الذي يلحق باحلر، والذي يلحق بالعبد، وكانت تشجع عتق العبيد، فجعلت فك الرقاب من وسائل 

وقد أنفقت أمواالً طائلة يف حترير . التكفري عن الذنوب، واالحتفال حبظ يصيب صاحب العبد والقرب من كرسي القضاء اإلهلي
لكن االسترقاق، رغم هذا، ظل قائماً طوال العصور الوسطى، وملا مات مل يكن ). 107(قاقاملسيحيني أسرى احلروب من االستر

وكان . وكان اكرب فضل للكنيسة من الناحية األخالقية هو ما وضعته للصدقات من نظام واسع النطاق. لرجال الدين فضل يف موته
ولكن العامل مل . وفقراءهم" مواليهم"ان أعيان الوثنيني يعينون األباطرة قد قرروا إعانات من أموال الدولة لألسرة الفقرية، كما ك

يشهد قبل املسيحية نظاماً لتوزيع الصدقات كالنظام الذي أقامت الكنيسة، فقد كانت تشجع اإليصال باملال للفقراء، على أن توزعه 
رص اإلمرباطور يوليان على منافسة الكنيسة ولسنا ننكر أن بعض املفاسد واخليانات قد تسربت إىل هذا النظام، ولكن ح. هي عليهم

فقد كانت تساعد األرامل، واليتامى، واملرضى، والعجزة، . يف هذه الناحية يشهد بأا قد قامت بواجبها على نطاق واسع
). 108(واملسجونني، وضحايا الكوارث الطبيعية؛ وكثرياً ما تدخلت حلماية الطبقات الدنيا من االستغالل أو الضرائب الباهظة

وخصصت كثري من النساء مثل فبيوال . وكثرياً ما كان القساوسة يهبون أمالكهم كلها للفقراء إذا وصلوا إىل مرتبة األساقفة
Fabiola ،وبوال، ومالنيا ثروات طائلة لألغراض اخلريية، وقد حذت الكنيسة حذو الوثنيني يف إقامة املصحات واملستشفيات ،

فأقام باسيلي مستشفى ذائع الصيت، كما أقام قيصرية . مستشفيات عامة على نطاق مل يعرف قط من قبلفأنشأت أو أنشأ أثرياؤها 
وقامت خانات لالجئني أو أبناء السبيل على طول طرق احلجاج، وقرر جممع نيقية أن . بكبدوكيا أول مستشفى للمصابني باجلذام

ألرامل لتوزيع الصدقات فوجدن يف هذا العمل قيمة جديدة حلياة واستخدمت الكنيسة ا. يقام خان من هذا النوع يف كل مدينة
هذا ما فعلته ). 109(وكان الوثنيون يعجبون بدأب املسيحيني على العناية باملرضى يف املدن اليت جيتاحها القحط أو الوباء. الوحدة

ة ال تزال قائمة يف ذلك الوقت، وهلذا مل تر من الكنيسة يف تلك العهود ألجسام الناس، فماذا فعلت لعقوهلم؟ كانت املدارس الروماني
هذا إىل أا كانت ترفع الشعور فوق العقل، وبذلك كانت املسيحية من هذه الناحية مبثابة رد . واجبها أن تعمل على ترقية العقول

ومل يكن خياجل . وغسطني مصغراًبالعقل واالعتماد عليه؛ ومل يكن روسو من هذه الناحية إال أ" اإلتباعي"على اإلميان " إيداعي"فعل 
الكنيسة شك يف أن بقائها يتطلب تنظيمها، ويف أن هذا يتطلب االتفاق على مبادئ وعقائد أساسية، وأن الكثرة الغالبة من أتباعها 

هذه تتوق إىل أن ترجع إىل عقائد مقررة ثابتة، فحددت من اجل ذلك عقيدا يف قواعد مقرة ال تبديل فيها، وجعلت الشك يف 
وادعت الكنيسة أا قد وجدت عن طريق الوحي . القواعد ذنباً، وتورطت يف نزاع ال اية له مع عقل اإلنسان املرن وآرائه املتغرية

: يقول) 307(اإلهلي جواباً لكل مسألة من املسائل القدمية املتعلقة بأصل اخللق، وطبيعتهم، ومصريهم، ويف ذلك كتب لكتنيوس 

وكان ترتليان قد قال هذا القول نفسه قبل ذلك ) 110"( عن الكتاب املقدس علم احلقيقة نعرف بداية العامل وايتهحنن الذين أخذنا"
وإذ كانت املسيحية قد حولت اهتمام الناس من ). 111(وأراد أن يغلق باب الفلسفة أمام الناس). 197(الوقت بقرن من الزمان 

ت عليهم تفسريات مساوية للحادثات التارخيية، فقاومت بذلك مقاومة سلبية البحث عن الدار الدنيا إىل الدار اآلخرة، فقد عرض
العلل الطبيعية؛ وضحت بكل ما أنتجه العلم اليوناين من تقدم خالل سبعمائة عام يف سبيل علم نظام الكون وأصل احلياة كما 

لسنا ننكر أن معظم آباء الكنيسة كانوا يعادون اآلداب وبعد فهل أدت املسيحية إىل اضمحالل يف األدب؟ . وصفهما سفر التكوين
الوثنية؛ ألا تسري فيها كلها عقيدة الشرك الشيطانية، والفساد اخللقي املزري بكرامة اإلنسان؛ ولكن اعظم هؤالء اآلباء كانوا على 

م، وسيدنيوس، وأوسيدنيوس، الرغم من هذا حيبون اآلداب القدمية، وكان املسيحيون أمثال فرتناتوس وبردنتيوس، وجريو
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وأوسنيوس، يتطلعون إىل أن يكتبوا شعراً كشعر فرجيل، أو نثراً كنثر شيشرون، وإن كفة جرجيوري نزيرتين، وكريسستوم، 
وأمربوز، وجريوم، وأوغسطني ترجح، من الناحية األدبية نفسها، على كفة معاصريهم الوثنيني أمثال أميانوس، وسيماخوس، 

لكن أسلوب النثر تدهور بعد أيام أوغسطني، وتسربت من اللغة العامية إىل الكتابة الالتينية املفردات اخلشنة غري . يانوكلوديان، ويول
املصقولة، وقواعد البناء اخليالية من العناية والدقة، واحنط الشعر الالتيين يف وقت من األوقات حىت صار جمرد نظم ركيك قبل أن 

لكن العلة األساسية يف تدهور الثقافة مل تكن املسيحية بل الرببرية، ومل تكن الدين . لترانيم الدينية الفخمةتصاغ األمناط اجلديدة يف ا
ذلك أن تيار الربابرة اجلارف قد خرب املدن واألديرة ودور الكتب، واملدارس، أو أقفرها، وجعل حياة طالب العلم أو . بل احلروب

تفظ بقدر من النظام يف هذه احلضارة املتداعية لكان اخلراب اشد والبلية أعظم؛ ويف ذلك يقول ولو أن الكنيسة مل حت. العامل مستحيلة
لقد ظلت الكنيسة ثابتة ال تزعزعها العواصف اهلوج وسط ما حل بالعلم من اضطراب، فالفوضى ضاربة أطناا يف كل شيء "أمربوز 

وكانت . ولقد كان هذا شاا يف معظم األوقات). 112"( فيه األمن والسالمةحوهلا، أما هي فتقدم جلميع املنكوبني مرفأ هادياً جيدون
اإلمرباطورية الرومانية قد رفعت العلم، والرخاء، والسلطان، إىل الذروة اليت بلغتها يف العهد القدمي، فلما اضمحلت اإلمرباطورية يف 

 جديداً، ليكونا للناس سلوى وعزاء مما حل م من أرزاء، الغرب، وعم الفقر وساد العنف، تطلب هذا مثالً أعلى جديداً، وأمالً
وسارت احلال على هذا املنوال فلم يرفض العقل اإلميان، . فحل عصر اإلميان حمل عصر السلطان: وتشجيعاً هلم على الكدح املتواصل

ولكن إذا ما خاب . لعامل يف عصر النهضةويترك السماء لينشئ املدينة الفاضلة على األرض، إال بعد أن عاد الثراء والكربياء إىل ا
العقل وعجز عن حل املشكالت، ومل جيد العلم جواباً لألسئلة الكثرية احملرية، بل زاد املعرفة والسلطان من غري أن يصلح ضمائر 

: اء على اإلساءة إىل الضعفاءالناس أو يرقي بأهدافهم، وإذا ما اار كل ما تصوره الناس من مدائن فاضلة اياراً تاماً الستمرار األقوي

إذا ما حدث هذا كله أدرك الناس ملاذا وىل أسالفهم ظهورهم يف بربرية القرون املسيحية األوىل حنو العلم، واملعرفة، والسلطان 
  .والكربياء، وجلأوا مدى ألف عام إىل اإلميان، واألمل والصدقات، وما تستلزمه من تذلل وخشوع

  الباب الرابع 

  كل أوربا تتش

325-529   

  الفصل األول 

  بريطانيا تصبح إنجلترا 

325-577   

ذلك أن الضياع الكبري زادت مساحتها مبا . أثرت مجيع الطبقات يف بريطانيا حتت حكم الرومان عدا طبقة مالك األراضي الزراعية
 الزراع األحرار، وأصبح هؤالء نقص من مساحة األمالك الصغرى، فقد اشترى املالك الكبار يف كثري من األحيان أراضي صغار

وإذا استثنينا هذه الطبقة ). 1(السكسون ضد كبار املالك-مستأجرين أو من صعاليك املدن، وأيد كثريون من الفالحني الغزاة اإلجنليز
متعت كثري ، واست)2( استطعنا أن نقول إن بريطانيا قد عمها الرخاء، فقد كثرت املدن ومنت، وازداد الثراء-طبقة صغار الزراع-
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، وأقام كثري من الكرباء قصوراً ذات حدائق، وأخذ النساجون الربيطانيون )3(من املنازل بوسائل التدفئة املركزية، والنوافذ الزجاجية
وكانت بضعة . من ذلك الوقت البعيد يصدرون املنسوجات الصوفية املمتازة اليت ال يزال هلا املقام األول بني أقمشة العامل الصوفية

لكن هذا األمن أصبح يف القرنني الرابع واخلامس . يالق رومانية تكفي يف القرن الثالث لضمان األمن اخلارجي والسالم الداخليف
كلدونيا، ومن الشرق واجلنوب املغريون من أهل الشمال ومن ) Picts(فكان يهدده من الشمال بكت : مهدداً من مجيع اجلهات

. املغامرون أهل إيرلندة" واالسكتلنديون "Gaelsويلز الذين مل خيضعون للرومان، واجليل  Celtالسكسون، ومن الغرب ِكلْت 

 حىت أصبحت خطراً مروعاً يتهدد 367، 364والسكسون على سواحل بريطانيا بني عامي " االسكتلنديني"وازدادت غارات 
ضطر استلكو إىل أن يعيد الكرة عليهم بعد جيل من ذلك البالد؛ وصدها اجلنود الربيطانيون واجليل، ولكن هذه الغارات مل تنقطع، وا

 الفيالق اليت كانا يف حاجة إليها ليدافعا ا 407 واملغتصب قسطنطني يف عام 381وسحب مكسموس من بريطانيا يف عام . الوقت
وبدأ الغزاة جيتازون التخوم، . عن قلب الدولة وعن أغراضهما الشخصية، ومل يرجع من هذه الفيلق بعدئذ إىل بريطانيا إال عدد قليل

وملا استغاثوا مرة أخرى . ؛ ولكنه كان منهمكاً يف صد القوط واهلون عن إيطاليا وغالة)400(وطلبت بريطانيا املعونة من استلكو 
ى  انته409يف عام "و ). 4(باإلمرباطور هونوريوس أجام على الربيطانيني أن يعتمدوا على أنفسهم على أحسن وجه يستطيعون

 نفسه أمام غزوة كربى يشنها Votigeruوألقى الزعيم الربيطاين فرجترين . Bede، كما يقول يبدي )5"(حكم الرومان يف بريطانيا
، واإلجنليز من سلزوج Elbe، فأقبل عليه السكسون من إقليم ر األلب )6(، فاستغاث ببعض قبائل اجلرمان الشماليةPictsالبكت 

Schleswig واجلوت ،Jutes من جتلندة Jutland . 449 إن اجلوت جاءوا -  أو لعلها القصص اخلرافية-وتقول بعض الروايات 

وطرد اجلرمان . ، أي احلصان والفرسHorsa وهورسا Hengistبقيادة أخوين يسميان بامسني يدعوان إىل الريبة، مها هنجست 
 األراضي، وأدركوا ما كانت عليه بريطانيا من الضعف من وكوفئوا على عملهم هذا مبساحات من" واالسكتلنديني"األشداء البكت 

وجاءت مجوع كبرية من اجلرمان؛ ونزلت على سواحل ). 7(الناحية احلربية، وبعثوا ذا النبأ السار إىل مواطنيهم يف بالدهم األصلية
ظلوا قرناً كامالً بني كر وفر حياربوم بريطانيا من غري دعوة من أهلها، وقاومهم األهلون بشجاعة تفوق ما كان لديهم من مهارة، و

، وأصبحت هلم السيادة على البالد )Deorham (577حرب العصابات، وانتهى هذا القتال بأن هزم التيوتون الربيطانيني عند ديرهم 
 هذا الفتح، ومزجوا قبل معظم الربيطانيني فيما بعد". Angletere أو إجنلتر Englandإجنلند "اليت مسيت فيما بعد أرض اإلجنليز 

دمائهم بدماء الفاحتني، وارتدت أقلية شديدة البأس إىل جبال ويلز وواصلت احلرب ضد الغزاة، وعرب غريهم القناة وأطلقوا امسهم 
وخربت مدائن بريطانيا يف خالل هذا الرتاع، واضطربت وسائل النقل، واضمحلت .  يف فرنسا احلاليةBrittanyعلى بريطاين 

 اآلهلة -وكانت ال تزال يف بداية عهدها- فسد القانون والنظام، وحل بالفن سبات عميق، وطغت على مسيحية اجلزيرة الصناعة، و
وأصبحت إجنلترا ولغتها تيوتونية، واختفت منها الشرائع والنظم اليونانية، وحلت العشائر الفردية حمل . الوثنية والعادات اجلرمانية

كلتياً ظل باقياً يف دم اإلجنليز، ومالحمهم، وأخالقهم، وأدم، وفنهم، وأما اللغة اإلجنليزية فلم يبق فيها اهليئات البلدية، ولكن عنصراً 
وإذا . من هذا العنصر الكليت إال القليل الذي يكاد يذكر وأمست اللغة اإلجنليزية يف هذه األيام مزجياً من اللغتني األملانية والفرنسية

تلك األيام املريرة من اضطراب وثوران يف النفوس فعلينا أن ننتقل من التاريخ إىل قصص امللك آرثر شئنا أن نعرف ما كان يسود 
Arthur وحيدثنا القديس جلداس ". لتحطيم الكفرة وتأييد املسيح" وفرسانه، وما كالوه من الضربات الشدادSt. Gildae وهو 

خلط فيه التاريخ باملواعظ، ) ؟On The Destruction Of Britain" (546تدمري بريطانيا "راهب من ويلز يف كتاب له عجيب عن 
 Nenniusيف تلك احلروب، كما حيدث مؤرخ بريطاين بعده يدعى ننيوس " Mons Badonicusحصار مرت بادنكس "حيدثنا، عن 
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رب من باث  بالقMt. Badonعن اثنيت عشرة معركة حارب فيها امللك آرثر كانت آخرها عند جبل بادون ) 796حوايل (
Bath(8 .( ويرد جفري املنموثيGeoffrey Of Onmouth (1100كيف خلف امللك : تفاصيل روائية يصف فيها) 1154- ؟

 على عرش بريطانيا، وكيف قاوم الغزاة السكسون وفتح أيرلندة، وأيسلندة، Uther Pendragonآرثر والده أثر بندراجون 
 ابن أخيه كلفته Modredوطرد الرومان من بريطانيا، وقمع فتنة أوقد نارها مدرد  505والنرويج، وغالة، وحاصر باريس يف عام 

 اليت جرح فيها هو جرحاً بليغاً مميتاً، مات من أثره يف السنة Winchesterكثرياً من اخلسائر يف األنفس، وقتله يف واقعة ونشستر 
- ؟Malmesbury ،(1090تب آخر يدعى وليم من أهل ملمزبري وحيدثنا كا). 9"(الثانية واألربعني بعد اخلمسمائة من جتسد إهلنا

، اضمحلت قوة الربيطانيني، ولوال ما قام أمربوزيوس )Vortigernأخو فرجترين  (Vortimerوملا مات فرمتر : فيقول) 1143
Ambrosiusصاحب البأس الشديد من صد تيار الربابرة املتغطرسني بفضل ما قدمه له امللك آرثر... ، الذي بقى وحده من الرومان 

وقضى آرثر زمناً طويالً يدعم كيان الدولة املنهارة، ويثري روح مواطنيه . من معونة صادقة لوال هذا هللك الربيطانيون على بكرة أبيهم
بدد  من األعداء معتمداً على صورة للعذراء ثبتها يف درعه، و900مث نازل مبفرده يف آخر األمر . احملطمة وحيرضهم على القتال

وعلينا أن نقع بأن آرثر . فلنقل مع القائلني أن هذا ال يصدقه العقل). 10(مشلهم بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة ال يصدقها العقل
شخصية غامضة، ولكنه على أية حال شخصية تارخيية اتصفت بأهم الصفات اجلوهرية اليت حيدثنا عنها الكتاب، وأنه عاش يف القرن 

 من أهل تروي، وإىل Chr(tienأما فيما عدا هذا فلنتركه إىل كرتني . ه مل يكن من القديسني، أو من امللوكالسادس؛ والراجح أن
  . العف الطاهرTennyson الكاتب املطرب املبدع وإىل تنيسن Maloryملوري 

  الفصل الثاني 

  أيرلندة 

160-529   

قد سكنها يف أول األمر "م جزيرة الضباب والفاكهة الرطبة  إن جزير- وال نستطيع أن نكذم فيما يقولون- يقول األيرلنديون
، وكونال Conor، وكونور Cutchalainاليونان والسكوذيون قبل ميالد املسيح بألف عام أو أكثر، وإن زعماءهم األولني كتشلني 

Conallوقد مس مهلكو ). 12(، من أبناء اآلهلةHimilco ا . ق510عام  املستكشف الفينيقي أرض أيرلندة حوايلم ووصفها بأ
ولعل مجاعة من املغامرين الكلت قد عربوا البحر إىل أيرلندة من غالة أو بريطانيا أو منهما معاً يف ) 13"(بالد خصبة كثرية السكان

ة بثقافة عصر ويبدو أن قد جاءوا معهم إىل أيرلند. القرن اخلامس قبل امليالد، وغلبوا األهلني األصليني الذين ال نعرف عنهم شيئاً
، كما جاءوا معهم بنظام قوي من الصالت العائلية جيعل الفرد فخوراً بقبيلته فخراً مينعه أن يكون دولة Hallstattاحلديد اهلولستاتية 

مستقلة، وظلت القبائل حتارب بعضها بعضاً، واملمالك تقتتل حنو ألف عام، فإذا سكتت حرب القبائل أو املمالك فترة من الزمان 
 ، واقفني متأهبني للقتال، Patrickتتل أفراد القبائل فيما بينهم؛ فإذا ماتوا دفن األيرلنديون الصاحلون قبل أيام القديس باترك اق

وتقول الروايات األيرلندية إنه ). 15(وقد مات معظم ملوك البالد يف املعارك احلربية أو اغتيلوا). 14(ووجوههم متجهة حنو أعدائهم
ء امللوك أن يفضوا بكارة كل زوجة قبل أن يسلموها إىل زوجها، ولعلهم كانوا يفعلون هذا ألنه فريضة تتطلبها كان من حق هؤال

وقد وجه إىل امللك . الرغبة يف حتسني النسل، أو لعلهم كانوا يفعلوا بوصفهم خدام اآلهلة الذين يتطلبون أن جينوا هم أوىل الثمار
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وكانت كل قبيلة حتتفظ بسجل ألفرادها، ). 16( حلرصه الشديد على أداء هذا الواجب أعظم الثناءConchobarكنكوبار 
وفرض الكلت سلطام على البالد بوصفهم الطبقة ). 17"(منذ بداية العامل"ونسبهم، ومللوكها ووقائعها احلربية، وتارخيها القدمي 

، وكنوث Munster الشمالية، ومونستر Leinster، ولينستر Ulsterاحلاكمة، ووزعوا قبائلهم يف مخس ممالك؛ ألصتر 
Connaught . وكان كل ملك من هؤالء امللوك تام السيادة يف مملكته، ولكن القبائل كلها رضيت أن تكون تاراTara من أعمال 

ن أيرلندة  أو مؤمتر أعياFeis عاصمتها القومية، فيها يتوج كل ملك من امللوك، وفيها جيمع يف بداية حكمة الفيس Meathميث 
وشاد . كلها إلقرار التشريعات اليت ختضع هلا املمالك بأمجعها، ولتصحيح أنساب القبائل وتدوينها، مث تسجيلها يف احملفوظات األهلية

 يف القرن الثالث واً كبرياً ال يزال أساسه باقياً حىت اآلن لتعقد فيه جلسات هذا Cormac Mac Airtامللك كرماك ماك إيرت 
 جيتمع مرة كل سنة أو كل ثالث سنني يف عاصمة كل مملكة، ليسن قوانينها، Aonachوكان جملس إقليمي يدعى األوناك . املؤمتر

وكانت األلعاب واملباريات تسري على النمط التقليدي . ويقر الضرائب اليت جيب على أهلها أداؤها، ويقوم بوظيفة حمكمة اإلقليم
الشعوذة؛ والتمثيل اهلزيل، والقصص، وإنشاد الشعر وكانت تعقد يف أثنائها الزجيات فتزيدها جة، املوسيقى، والغناء، وألعاب : اآليت

ويبدو ملن يرجع بفكره من خالل القرون الطوال، اليت ختلع على القدمي . وكان عدد كبري من السكان يشتركون يف هذه احلفالت
) Feisالفيس (وظل املؤمتر . حلرية اإلقليمية أنه هو املثل األعلى للنظم احلكومةرواء وسحراً، إىل هذا التوفيق بني احلكومة املركزية وا

وأول شخصية نستطيع أن نعدها وتقني . 1168فقد بقي حىت عام ) Aonachاألوناك (، أما الس احمللي 560قائماً حىت عام 
ومن ملوك أيرلندة أيضاً . م160ث حوايل عام  وميLeinster الذي حكم لينستر Tuathalشخصية تارخيية حبق هي شخصية تواثال 

الذي غزا ويلز وعاد منها بغنائم ال حتصى، وأغار على غالة، مث قتل رجل من أهل أيرلندة عند ر ) 358حوايل  (Niallامللك نيال 
) Learyلريي  (Laeghaireويف السنة اخلامسة من حكم ولده ليجري . وكان معظم ملوك أيرلندة الذي جاءوا بعده من نسله. اللوار

وكان األيرلنديون قد استنبطوا هلم حروفاً هجائية مكونة من خطوط مستقيمة؛ وكان هلم أدب . وفد القديس بتريك على أيرلندة
وكان . واسع من شعر وقصص يأخذه الناس مشافهة بعضهم عن بعض، وكانت هلم مصنوعات طيبة من الزخرف والربونز والذهب

ك وعبادة الطبيعة؛ فكانوا يعبدون الشمس والقمر وغريمها من خمتلف األجسام الطبيعية، وقد أسكنوا بقاعاً ال دينهم من أديان الشر
وكانت طائفة من الكهنة ذوي الثياب البيض تتنبأ بالغيب، وتسيطر يف زعمها على . حصر هلا يف أيرلندة باجلن والشياطني والعفاريت
ل أمطاراً وتوقد نرياناً سحرية، وحتفظ أخبار القبائل وأشعارها عن ظهر قلب، وتلقنها الشمس والرياح بعصى وعجالت سحرية، وترت

إىل من يأتون بعدها، وتدرس مواقع النجوم، وتعلم الشبان، وتسدي النصح إىل امللوك، وجتلس للقضاء بني الناس، وتسن الشرائع، 
كان من بني أوثاا املقدسة متثال مغطى بصفائح الذهب يسمونه كرم و. وتقرب القرابني لآلهلة من فوق مذابح قائمة يف اهلواء الطلق

؛ وكان هو إله مجيع القبائل األيرلندية؛ ويلوح أنه كان يقَرب إليه االبن األول الذي يولد لكل أسرة يف Crom Cruachكرواك 
لنديون يؤمنون بتجسد األرواح بعد املوت، وكان أير. ورمبا كان منشأ هذه العادة الرغبة يف احلد من كثرة النسل-) 18(البالد

ليس فيها عويل أو غدر، وال خشونة أو عنف، بل فيها موسيقى حلوة "ولكنهم كانوا حيملون بوجود جزيرة مساوية وراء البحر، 
األمري وتقول إحدى القصص إن ). 19"(تشنف األمساع، وفيها أرض مجيلة عجيبة ذات منظر ال يدانيه شيء آخر يف روعته وائه

وكانت املسيحية قد دخلت إجنلترا قبل .  تأثر ذا الوصف فأحبر يف قارب من اللؤلؤ ليكشف هذه اجلزيرة السعيدةCouallكونال 
وقد ورد يف أحد التواريخ اإلخبارية، اليت يؤيدها بيدي، ضمن حوادث عام . قدوم القديس بتريك إليها بنحو جيل أو كثر من جيل

 أسقفاً وأرسله إىل من يؤمنون باملسيح من األيرلنديني ليكون أول Palladius قد رسم بلديوس Celstineين الباب سلستي" أن 431
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، لكن بلديوس تويف ذلك العام ذاته ونال القديس بتريك راعي أيرلندة وحاميها شرف اعتناق أيرلندة املذهب الكاثوليكي "أسقف هلم
 من قرى غريب إجنلترا، من أسرة متوسطو الثراء Bonnaventa يف قرية بنافنتا 389وكان مولده حوايل . الذي مل تتحول عنه قط

ومل ينل من التعليم إال قسطاً قليالً، وهلذا . Patriciusوإذ كان طفل ابن مواطن روماين فقد مسي باسم روماين هو بتريكيوس . واجلاه
 يستطيع معها أن يورد منه شواهد من الذاكرة يف كل ما كان يعتذر للناس عن خشونة، ولكنه درس الكتاب املقدس دراسة متقنة

وجاءوا به إىل ) أي األيرلنديني" (وملا بلغ السادسة عشرة من عمره أسره مجاعة من املغريين األسكتلنديني. يعرض له من املناسبات
بعيداً عن اخللق فتبدلت حاله من يف هذه الساعات اليت كان يقضيها " حتول"و ). 21(أيرلندة، حيث أقام ست سنني يرعى اخلنازير

عدم املباالة بشؤون الدين إىل الصالح البالغ احلد؛ ويقول هو عن نفسه إنه كان يستيقظ يف كل يوم قبل الفجر، مث خيرج للصالة 
ر، وعثر عليه مث استطاع آخر األمر أن يفر، واختذ سبيله إىل البح. سواء كان يتساقط فيه الربد أو املطر أو الثلج-مهما يكن اجلو 

مث متكن من أن يسلك سبيله إىل إجنلترا، وأن . مجاعة من املالحني يف مكان مقفر، فأخذوه معهم إىل غالة أو لعلهم أخذوه إىل إيطاليا
 وقد يكون هذا الشيء هو ذكرى -ولكن شيئاً ما دعاه أن يعود إىل أيرلندة. ينضم مرة أخرى إىل أسرته، وأن يعيش معها بضع سنني

. وفسر هو هذا اإلحساس بأنه رسالة إهلية، تدعوه إىل نشر املسيحية بني األيرلنديني. ا الريفي، أو طيبة قلوب أبنائها وحنوهممجاهل

وملا وصل إىل أوكسري نبأ وفاة بلديوس، عني بتريك .  ودرس الالهوت، ورسم قسيساAuxerrً وأوكسري Lerinsفذهب من لرينز 
ووجد فيها ملكاً وثنياً مستنرياً يدعى ليجري جيلس على ). 432(س وبولس، وأرسل إىل أيرلندة أسقفاً، وأعطى بعض خملفات بطر

وعجز بتريك عن هداية هذا امللك إىل الدين املسيحي، ولكنه حصل على عهد منه بأن يكون له مطلق احلرية يف التبشري . عرش تارا
وقابل بتريك عملهم هذا بأن عرض على األهلني تعاويذ طاردي . موقاومه كهنة البالد، وعرضوا على البالد سحره. ذا الدين

اليت كتبها " االعترافات"وحيدثنا بتريك يف . األرواح اخلبيثة، وهم طائفة من صغار الكهان جاء م معه ليستعينهم على طرد الشياطني
ر اثنيت عشرة مرة؛ وإنه هو ورفاقه قبض إن حياته تعرضت للخط: حني تقدمت به السن عما تعرض له من األخطار يف عمله فيقول

عليهم يف يوم من األيام، وظلوا يف األسر أسبوعني، وهددوا بالقتل، ولكن بعض أصدقائهم أفلحوا يف إقناع من قبضوا عليهم بإطالق 
 عن معجزات وتقص الروايات املتواترة الصادرة عن بعض األتقياء الصاحلني من الكتاب مئات من القصص املدهشة). 22(سراحهم

، وطهر اذومني، وأخرج الشياطني، وأعاد )23(رد البصر للعمي والسمع للصم" من أنه Nenniusمن ذلك ما قاله ننيوس . بتريك
ولكن أغلب الظن أن أخالق بتريك ال معجزاته هي اليت هدت األيرلنديني إىل ".  كتابا365ًاألسرى، وأحيا تسعة من املوتى وكتب 

ومل يكن الصرب من طبعه، وكان استعداده ألن .  هدم ثقته اليت ال تتزعزع بعقيدته، ودأبه على عمله وحتمسه له-الدين املسيحي 
، على أن هذا العمل نفسه كان يصدر عن إقناع متليه عقائده الواثق ا واليت )24(يصب اللعنات ال يقل عن استعداده ملنح الربكات

اوسة، ويشيد الكنائس، وينشئ األديرة للرجال والنساء، ويترك حاميات روحية قوية لتقوم وكان يعني القس. ال يقبل فيها جدالً
حبراسة فتوحه الدينية يف كل مكان غزاه، وجعا الناس يظنون أن قبوهلم يف دولته الكهنوتية مغامرة من أمسى املغامرات وأجلها خطراً، 

على . لون مجيع احلرمان ليبشروا الناس بأن اإلنسان قد جنا من اخلطيئةومجع حوله رجاالً ونساء من ذوي الشجاعة واإلخالص، يتحم
أن بتريك مل يهد أيرلندة كلها، بل بقيت فيها للوثنية جيوب منعزلة، كما بقي هلا شعرها، وال تزال فيها إىل اآلن آثار من الدين 

وهو أن رجالً واحداً قد هدى أمة .  عن رجل غريهكان ميكن أن يقال عنه؛ ما ال أن يقال) 461(القدمي، لكنه حني واتته منيته 
 Brigidوأقرب الناس بعده لقلوب األيرلنديني امرأة كان هلا أكرب الفضل يف تثبيت دعائم نصره، تلك هي القديسة بردجد . بأمجعها

كنيسة "ستطاعت أن تنشئ وقد ا. 476ويقال إا ابنة عبد وملك؛ ولكننا ال نعرف عنها شيئاً موثوقاً به قبل أن تترهب يف عام 
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بعد أن تغلبت على عقبات خيطئها احلصر؛ وال يزال املوضع الذي أقامتها فيه يسمى ذا ) Cill Daraكل دارا " (شجرة البلوط
وسرعان ما استحالت الكنيسة ديراً للرجال وللنساء، ومدرسة ال تقل شهرة عن املدرسة األخرى .  حىت اليومKildareاالسم كلدير 

، معززة مكرمة من مجيع األيرلنديني، وال يزال عشرة آالف من 525وتوفيت بردجد يف عام . Armaghقامت يف أرماغ اليت 
وبعد جيل من ذلك الوقت صب القديس روادهان لعنة على تارا؛ مث . Mary of Gaelاأليرلنديات يسمني باسم ماري اجليلية 

، واعتنق ملوك أيرلندة الدين املسيحي وإن ظلوا مع هذا Diarmuid ديرمويد  حني مات امللك558هجرت األاء القدمية بعد عام 
  .وثنيني يف ثقافتهم

  الفصل الثالث 

  بداية تاريخ فرنسا 

   األيام األخيرة من تاريخ غالة القديمة 1

ناحية املادية وأعظمها رقياً من كانت غالة يف القرنني الرابع واخلامس أكثر الواليات الغربية يف اإلمرباطورية الرومانية رخاء من ال
فقد كانت ترتبها خصبة كرمية، وصناعتها اليدوية متقدمة، وأارها وحبارها تعج باملتاجر وكان نربونه وأرليز، وبردو، . الناحية العقلية

واخلطباء، والشعراء، ، وليون، ومرسيلية، وبواتيه، وتريبه جامعات مزدهرة تنفق عليها الدولة، وكان املدرسني، )طلوشة(وطولوز 
ويف أيام أوسنيوس وسيدنيوس عقد لغالة الزعامة األدبية يف أوربا . واحلكماء مرتلة ال يناهلا يف العادة إال رجال السياسة واملالكون

.  شاعر العصر الفضي يف غالة، وفيه تتمثل روح هذا العصرDeecimus Magnus Ausoniusوكان ديسموس أوسنيوس . كلها

، وكان والده كبري أطبائها، وفيها تلقى علومه، وقد حدث العامل فيما بعد يف شعر كرمي سداسي 310 بردو حوايل عام وقد ولد يف
وسارت حياته بعدئذ سرياً هادئاً مطمئناً حىت عني أستاذاً يف بردو ). 25(األوتاد عن فضائل معلميه، ذكر فيه بسمام وأغفل ضربام

حنو ثالثني عاماً، وكان مربياً لإلمرباطور ) أي اخلطابة والفلسفة" (البالغة"و ) د به وقتئذ األدبوكان يقص" (النحو"وظل يعلم 
وإن فيما كتبه عن والديه وأعمامه وأخواله، وزوجته، وأبنائه وتالميذه ما يوحي بأن حياته . جراتيان قبل أن يتوىل عرش اإلمرباطورية

وهو يصف بعبارات . ن اجلامعية يف الواليات املتحدة األمريكية يف القرن التاسع عشريف البيت ويف خارجه كانت شبيهة حبياة املد
جذابة البيت واحلقول اليت ورثها عن أبيه، وحيدثنا عن املكان الذي يرجو أن يقضي فيها أخريات أيامه، ويقول لزوجته يف سين 

وجيب أن ... ني اللذين مسى ما كالنا اآلخر يف بداية حبنافلنعش على الدوام كما نعيش اآلن، ولنحتفظ باالمس. "زواجهما األوىل
على أما سرعان ما ). 26"(يبقى كالنا يف سن الشباب، وستكونني على الدوام مجيلة يف عيين، وعلينا أال حنسب حساباً ملر السنني

لقد . أن أبكيك يا بكر أبنائي وبامسيلن أتركك دون : "فقدا أول طفل رزقه منها، وقد كتب حيي ذكراه بعبارات تفيض باحلب فقال
إنك اآلن ترقد على صدر والد ... اختطفك املوت منا يف الوقت الذي كنت حتاول فيه أن تبدل لغطك إىل أوىل كلمات الطفولة

 من حبه وماتت زوجته ومل ميض على زواجهما املوفق إال زمن قليل، وتركت له ابناً وبنتاً؛ وقد بلغ). 27"(جدك الذي تشاركه قربه
ووفائه هلا أنه مل يتزوج قط بعد؛ ووصف يف شيخوخته أمله لفقدها ولوعته اليت مل خيففها مر السنني، كما وصف السكون احملزن املخيم 

وكان الناس يف أيامه حييون قصائده ملا فيها من عواطف رقيقة، . على بينهما الذي طاملا عرف عناية يديه وأحس بنغم وقع قدميها
وكان بولينس الذي أصبح فيما . ة مجيلة، ولغتها الالتينية اخلالصة، ولشعرها الذي ال يكاد يقل يف رقته عن شعر فرجيلوصور ريفي

بعد من القديسني، يشبه نثره بنثر شيشرون، وكان سيماخوس يقول إنه ال يستطيع أن جيد يف شعر فرجيل شيئاً أمجل من قصيدة 
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ويقول يف . وكان الشاعر قد أولع بذلك النهر حني كان مع جراتيان يف ترييه.  ر الوزل اليت وصف فيها أوسنيوسMosellaموزال 
وصفه إنه جيري وسط جنة حقه من الكروم، والبساتني والقصور الصغرية ذات احلدائق، واملزارع الفاخرة الغنية، ونكاد حنس يف 

ذا املستوى الرفيع فيصف يف عبارات تتكرر مراراً ما يف جمرى مث ال يلبث أن يتدىل من ه. وقت ما خبضرة شواطئه، وموسيقى جريانه
 Whitmanوتذكرنا هذه الرغبة اجلاحمة يف ذكر األقارب واملدرسني، والتالميذ، والسمك بكتابات هومتان . النهر من مسك لطيف

ض أن أوسنيوس بعد أن ظل ثالثني وسبب ذلك النق. ولكنها ينقصها شعور هومتان الفياض وفلسفته القوية اللذين خيففان من سآمتها
فقصائده مسبحة صداقة، وأوراد مدح، ولكن الذين مل . عاماً يعلم النحو كان يصعب عليه أن يضمن عباراته شيئاً غري العاطفة األدبية

وملا . ثرون ذا املديحيعرفوا منا أمثال أولئك األعمام واألخوال الذين نفتنت حببهم، أولئك األساتذة الذين يغرونا بتمجيدهم قلما يتأ
، وجلس جراتيان على عرش اإلمرباطورية استدعى إليه معلمه القدمي، وأفاض عليه وعلى من معه كثرياً )375(تويف فلنتيان األول 
مث  وإيطاليا، وأفريقية وغالة، واحدة بعد واحدة يف فترة قصرية، Illyricumفعني أوسنيوس حاكماً على إلريكم . من املنح السياسية

عني آخر األمر قنصالً وهو يف سن التاسعة والستني، وبفضل مشورته أصدر جراتيان مراسيم تفرض إعانات من الدولة لشؤون 
وبفضل نفوذه أيضاً عني سيمكس حاكماً على روما، وبولينس والياً على . التعليم، وللشعراء، واألطباء، وحلماية روائع الفن القدمي

وس حني اعتزل بولينس شؤون الدنيا وانقطع للدين، ألن اإلمرباطورية املهددة من مجيع نواحيها كانت إحدى الواليات وحزن أوسني
نعم إن أوسنيوس نفسه كان أيضاً مسيحياً، ولكن مل يكن جاداً كل اجلد يف مسيحيته، فقد كانت ميوله، . يف حاجة إىل أمثاله

وملا بلغ الشاعر سن السبعني عاد إىل بردو حيث عاش . ة وسارة مطربةوموضوعات شعره، وأوزانه، وما فيه من أساطري كلها وثني
وكان وقتئذ حياً، يف وسعه أن يوفق يف قصائد البنوة اليت نظمها يف شبابه وبني حب األجداد ألحفادهم حني يبلغ . عشرين سنة أخرى

ضربات الكثرية يتردد يف املدرسة، وإن جتهم ال ختف، وإن كان صدى ال: "انظر إليه وهو يقول حلفيده. هؤالء األجداد الشيخوخة
وجه املدرس، وال ترتعد فرقاً إذا مسعت يف أثناء ساعات الصباح صراخاً أو طرق أذنيك صوت العصا، فإذا كان املدرس يتخذ العصا 

ث به اخلوف الكاذب يف فليس هذا أو ذاك إال مظهراً خارجياً يبع... صوجلاناً يهزه بيده، وإذا رأيت لديه جمموعة كاملة من العصي
وما ). 28"(لقد مر أبوك وأمك ذا كله يف أيامهما، مث عاشا بعدمها ليخففا عين يف شيخوخيت اهلادئة الصافية عبء السنني. النفوس

 Appolinarisوكانت مرتلة أبلينارس سيدونيوس . أسعد حظ أوسنيوس إذ عاش ومات قبل أن جيتاح البالد تيار الربابرة اجلارف

Sidoniusلقد خرج سيدونيوس على العامل .  يف النثر الغايل أثناء القرن اخلامس كمرتلة أوسنيوس يف الشعر الغايل يف القرن الرابع
وكان جده قد شغل هذا املنصب نفسه قبل أبيه، وكانت أمه من أقارب . حيث كان يقيم أبوه حاكم غالة) 432(فجأة مدينة ليون 

وكانت كل هذه . 452والذي تزوج سيدونيوس بابنته عام . 455رش اإلمرباطورية يف عام  الذي جلس على عAvitusأفتوس 
وجاءت إليه ببيانال ببائنة هي قصر ريفي مترف بالقرب من كلريمنت . سبالً ممهدة يصعب على اإلنسان أن جيد خرياً منها

Clermont .وكان أولئك . ء والعودة من هذه الزياراتوقد قضى عدداً من سين حياته يف الذهاب لزيارة أصدقائه من النبال
، يعيشون يف بيوم الريفية، وقلما يغمسون أيديهم يف رجس )29(األصدقاء أناساً ذوي ثقافة ورقة مييلون إىل الدعة واملغامرة

ن، فقد أخذ ذوو الثراء ومل يكونوا يهتمون حبياة املد. وكان يف وسعهم أن حيملوا حيام الناعمة املترفة من الغزاة القوط. السياسة
الواسع من اإلجنليز والفرنسيني يف ذلك العهد يرون ما يف حياة الريف من متع ال توجد يف املدن، وقد مجعت هذه البيوت الريفية 

املنبسطة ذات احلدائق كل وسائل الراحة وأسباب اجلمال، من أرض مرصوفة بالفسيفساء، وأاء ذات عمد، وجدران منقوشة عليها 
، ومن حوهلا غياض يستطيع )30(اظر طبيعية، ومتاثيل من الرخام أو الربونز ومواقد فخمة، ومحامات، وحدائق ومالعب تنسمن
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 حجرة، ويف كل منها إال القليل النادر مكتبة عامرة 125وكان بعضها حيتوي . الرجال والسيدات أن يصيدوا فيها ويطلقوا البزاة
وكان بعض أصدقاء سودونيوس نفسه من هواة مجع ). 31( وبعض النصوص املسيحية اجلليلةبالكتب، فيها كتب الوثنني القدمية

الكتب وال ريب يف أنه كان يف غالة كما كان يف روما كثري من األثرياء الذين يقدرون جتليد الكتب اجلميلة أكثر مما يقدرون حمتوياا 
ويضرب لنا سيدونيوس أحسن مثل هلذه احلياة اللطيفة . من جلود كتبهموحدها، ويقنعون بالثقافة اليت يستطيعون أن حيصلوا عليها 

وملا ذهب أفنوس إىل . حياة حسن الضيافة وااملة، والبهجة، واآلداب الراقية، وما فيها من شعر جيد الصقل، ونثر حلو النغم-
، مث عاد إىل غالة بعد سنة )456(ترحيب روما ليجلس على عرش اإلمرباطورية، صحبه سودنيوس، واختري ليلقي بني يديه خطاب ال

 يشغل منصب حمافظ املدينة حني كانت الدولة يف 468من ذلك الوقت مع أفنوس املخلوع؛ ولكننا جنده يف روما مرة أخرى يف عام 
 يف غالة وكان الرجل يسري مطمئناً وسط هذه الفوضى، فاستطاع بذلك أن يصف اتمعات العليا. آخر مرحلة من مراحل االيار

ومل يكن األدب يف ذلك الوقت جيد ما . وروما يف رسائل من طراز رسائل بلين وسيماخوس، وال تقل عن رسائلهما مباهاة وظرفاً
يتحدث عنه إال القليل، وقد بذل يف هذا القليل من العناية ما أبقى على شكل هذا األدب وسحر ألفاظه بعد أن ذهب كل ما عدامها، 

وهي .  يقال عن هذه الرسائل أا حوت ما يف طبيعة الرجل املهذب املتعلم من تسامح وظرف وتفاهم وتعاطفوخري ما ميكن أن
وقد جاء سيدونيس إىل غالة مبا ميتاز به الرومان من حب . الصفات اليت أزدان ا أدب فرنسا منذ تلك األيام اليت مل فيها أدباً فرنسياً

شرون وسنكا وانتقل عن طريق بلين وسيماخوس، ومكروبيوس، وسيدونيوس إىل مونتاين احلديث املمتع اللطيف الذي بدأ بشي
ومنتسكيو، وفلتري، ورينان، وسانت بيف، وأناتول فرانس، وهؤالء يكونون سلسلة متصلة احللقات، ومن نعم اهللا أم يكادون 

دقة لسودونيوس، فالبد لنا أن نضيف هنا أنه كان وإذ كنا ال حنب أن نعطى القارئ صورة غري صا. يكونون كلهم ذوي عقلية واحدة
وقد وجد الرجل نفسه، على حني غفلة ، وعلى كره منه، يندفع من مرتلته املدنية العلمانية إىل . مسيحياً صاحلاً، وأسقفاً شجاعاً

وقد كان ذوو التجارب . دوكان على األسقف يف تلك األيام أن يكون حاكماً إدارياً وهاداً روحياً يف آن واح. أسقفية كلريمنت
. والثراء أمثال أمربوز وسيدونيوس ميتازون مبؤهالت أقوى أثراً وأعظم نفعاً يف مناصبهم اجلديدة من علوم الدين مهما تعمقوا فيها

ل أن يشغل وإذا كان سيدونيوس مل يحصل من هذه العلوم إال القليل، فإنه مل يكن يصب اللعنات الدينية إال على القليلني، وكان بد
ونتبني من إحدى رسائله أنه . نفسه ذا يعطى صحافة الفضية للفقراء، ويغفر ذنوب الناس بسرعة روعت الكثريين من رجال الدين

مث حطمت احلقيقة املرة هذه احلياة املمتعة ). 23(كان يف بعض األحيان يقطع صلوات املصلني يف كنيسته حني يتناولوا بعض املرطبات
وظل القوط حياصرون كلريمنت .  إىل البالد اخلاضعة حلكمهAuvergne ملك القوط الغربيني أن يضم أوفرين Euricريكحني قرر أو

وكان سيدونيوس يقاتلهم بالسياسة وبالصلوات، ولكنه عجز عن . عاصمة هذه الوالية كلما حل فصل الصيف أربع سنني متوالية
؛ مث أطلق سراحه بعد )Carcassonne (475ن يف حصن بالقرب من كاركسن وملا سقطت املدينة أخر األمر، أسر، وسج. صدهم

ولسنا نعرف كم من الزمن عاش بعدئذ، ولكنا نعلم أنه قبل أن يتجاوز اخلامسة واألربعني من عمره كان . علمني وأعيد إىل كرسيه
أنه كان قد فقد إميانه باإلمرباطورية الرومانية، ذلك ) 32"(يتخلص من آالم احلياة احلضرة ومتاعبها بأن يعجل اهللا مبنيته"يتمىن أن 

وقد غفرت له الكنيسة ما يف شعره من نزعة وثنية وضمته إىل مجاعة . وبىن كل آماله يف تقدم احلضارة على الكنيسة الرومانية
  .القديسني
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   الفرنجة 2

340-511   

فقد ظل الناس يف .  حقنا أن نبالغ يف ظالم هذا الليلعلى أننا ليس من. أرخى ليل اهلمجية سدوله على غالة بعد موت سيدويوس
ويسكون النقود، ويقرضون الشعر، ويشتغلون بالفن، وقد بلغت مملكة القوط " خالله حيتفظون مبهارام االقتصادية، فكانوا يتجرون

رجة من النظام، واحلضارة، د) 507-484(وألريك الثاين ) Euric(484-507الغربيني يف جنويب غالة الغريب أيام ملكيها أوريك 
 نشر أريك الثاين موجزاً من القوانني ململكته، وكان 506ويف عام ). 34(والرقى، أطلقت لسان سيدونيوس نفسه بالثناء عليها

عد ثابتة دستوراً مستنرياً بالنسبة لغريه من دساتري ذلك الوقت، فقد كان يقرر العالقة بيت السكان الرومان الغالبني والفاحتني على قوا
 دستوراً شبيها ذا، وكان هؤالء امللوك قد أسكنوا شعبهم يف جنويب غالة 510وسن ملوك برغندية يف عام . قائمة على العقل

الشرقي وبسطوا سلطام على هذا اإلقليم بطريق السلم، وظلت أوربا الالتينية حتكمها الشرائع القوطية والربغندية وشرائع الفرجنة 
ويبدأ التاريخ حيدثنا .  عنهما كثرياً، حىت عادت الشرائع الرومانية إىل الوجود يف بولونيا يف القرن احلادي عشر امليالدياليت ال ختتلف

) أي الشاطئيون (Ripuarian حني هزمهم اإلمرباطور أورليان بالقرب من ميرت، واستقر الفرجنة الربواريون 240عن الفرجنة يف عام 

، واختذوها عاصمة هلم ، وبسطوا سلطام على )463(ن منحدرات الرين الغربية، واستولوا على كولوين يف بداية القرن اخلامس م
وبقيت بعض قبائل الفرجنة على ضفة النهر الشرقية وأطلقوا امسهم على فرنكونيا .  إىل متزAechenوادي الرين من آخن 

Franconia . ورمبا كان الفرجنة الساليونThe Salic Franksر ساال  وق د اشتقوا امسهم منSala) املعروف اآلن باسم إجسل
Ijsselاإلقليم الواقع بني 356مث حتركوا من هذا اإلقليم حنو اجلنوب والغرب، واحتلوا حوايل عام .  الذي جيري يف األرض الوطيئة 

 بل أن الرومان أنفسهم كانوا يدعوم وكان أكثر انتشارهم بطريق اهلجرة السليمة. Somme واحمليط ور السوم Meuseر املوز 
. 430وذه الوسائل املختلفة أصبحت غالة الشمالية نصف فرجنة قبل أن حيل عام . أحياناً إىل أن يعمروا األراضي القليلة السكان

غة اليت يتحدث ا املقيمون على وقد جاء الفرجنة معهم بلغتهم األملانية وعقيدم الوثنية، وكان من أثر هذا أن اللغة الالتينية مل تعد الل
" بأم " القانون السايل"ويصف الفرجنة الساليون أنفسهم يف مقدمة . جمرى الرين األدىن، كما مل تعد املسيحية دين هؤالء األقوام

ريع، الذي ال تلني له الشعب ايد، احلكيم يف جمالسه، النبيل يف جسمه، الذي تشع منه الصحة والعافية، املمتاز جبماله، اجلريء، الس
ومل يكونوا يعدون أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون إم رجال ). 35(هذا هو الشعب الذي ألقى على عاتقه نري الرومان... قناة 

وكانوا طوال القامة، شقر الوجوه، .  هو احلر، الذي نال حقوقه السياسيةFranksأحرار انتزعوا حيتهم بأيديهم، ومعىن لفظة فرجنة 
جيمعون شعرهم الطويل يعقدونه فوق رؤوسهم، مث يتركونه يسقط منها أشبه ما يكون بذيل احلصان، وكانوا يطيلون شوارم، 

ويف هذه . وحيلقون حلاهم، ويشدون قباءهم على وسطهم بأحزمة من اجللد مغطاة يف بعض أجزائها بقطع من احلديد املطلي بامليناء
؛ وكان الرجال والنساء مولعني باحللي، )36(ربية، وبعض أدوات الزينة كاملقصات واألمشاطوالبلطة احل. املنطقة يعلق السيف

وكان كل رجل قوي اجلسم جندياً حمارباً، يتعلم منذ صباه اجلري، والقفز، والسباحة، . يتزينون باخلوامت، واألساور وعقود اخلرز
ى الفضائل كلها، من أجلها يغتفر القتل، والنهب، واالغتصاب، ولكن وكانت الشجاعة عندهم أمس. وإصابة اهلدف باحلربة أو البلطة

التاريخ، مبا يلقيه من ضوء ساطع على بعض احلوادث دون بعضها اآلخر، خيطئ يف تصوير الفرجنة إذ يدخل يف روعنا أم أقوام 
. عنا، كما كانت أقل منها أتساعاً وختريباًواحلق أن فتوحهم ووقائعهم احلربية مل تكن أكثر من فتوحنا حنن ووقائ. حماربون ال غري
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ويسدل من شرائعهم على أم كانوا يشتغلون بالزراعة والصناعات اليدوية، وام أنشئوا يف مشايل غالة الشرقي جمتمعاً ريفياً مزدهراً 
نفس اجليل الذي شهد آخر وقننت الشرائع السالية يف بداية القرن السادس، وأكرب الظن أن ذلك كان يف . يتمتع عادة بالسالم

هم الذين كتبوه، وإن ثالثة مجعيات " أربعة من الزعماء املوقرين"ويقولون إن . مرحلة من مراحل تطور قوانني جستنيان الرومانية
الذين وكانت الطريقة املتبعة يف حماكم املتهمني هي طريقة التحكيم اإلهلي واالستعانة بالشهود ). 37(شعبية متتالية حبثته وأقرته

فإذا تعهد عدد كاف من الشهود الصاحلني هلذه الشهادة أن املدعي عليه طيب اخللق، برئ من أية مة ال . يقسمون أن املتهم برئ
فسبعة وسبعون شاهداً يكفون : وكان عدد الشهود خيتلف تبعاً جلسامة اجلرم املنسوب إىل املتهم . وجد دليل قاطع على أنه ارتكبها

بالقتل، ولكن ملا أن امت إحدى ملكات فرنسا يف عفتها تطلب األمر ثالمثائة من النبالء يشهدون بصحة انتساب ابنها لتربئة املتهم 
من ذلك أن املتهم كانت تربط يداه وقدماه ويلقى . فإذا ظل األمر بعد هذا موضعاً للشك اتبع قانون التحكيم اإلهلي). 38(إىل أبيه

وذلك ألن املاء كانت تقرأ عليه رقى خاصة يف حفل ديين جتعله يرفض الشخص (، وإذا طفا كان مذنباً يف النهر، فإذا غطس كان بريئاً
؛ أو كان يطلب إىل املتهم أن ميشي حايف القدمني يف نار متقدة أو فوق حديد حيمى حىت حيمر من احلرارة؛ أو ميسك )39)(املذنب

بضاً عليها مدة حمددة من الزمن؛ أو يضع ذراعه عارية يف وعاء به ماء يغلي بيده قطعة من احلديد حممية إىل هذه الدرجة ويظل قا
وخيرج شيئاً من قاع اإلناء؛ أو يقف املدعي واملدعي عليه وميدان ذراعيهما على هيئة صليب ويظالن كذلك حىت تثبت التهمة على 

وكانت .  فإذا كان مذنباً فال بد أن حتل به نقمة اهللاأحدمها إذا أنزل ذراعه من شدة التعب؛ أو يأخذ املتهم ماء القربان املقدس،
وتدل األبستاق على أن التحكيم . املبارزة تفصل أحياناً يف الرتاعيني حرين إذا بقى بعد إيراد األدلة القانونية جمال للشك املعقول

شئ من ) م100قبل عام  (Mnau مانو وقد ورد يف قوانني. اإلهلي باملاء املغلي كان من الوسائل اليت يستخدمها الفرس األقدمون
التحكيم اإلهلي عند اهلنود باإلغراق يف املاء، كما ورد ذكر التحكيم اإلهلي بطريق النار أو احلديد احملمى يف مسرحية أنتيجون 

أنه خرافة، أما أما الساميون فكانوا يرون أن هذا التحكيم يأباه الدين ولذلك كانوا يرفضونه، وكان الرومان يرون ). 40(لسفكليز
واحملاكمة . األملان فقد ساروا فيه إىل آخر مرحله؛ وقبلته الكنيسة املسيحية وهي كارهة، وأحاطته مبراسيم دينية، وأميان مغلظة

، بأنه كان إجبارياً يف الدمنرقة يف القرن Aaxo Grammaticusويصفه ساكسو جراماتيكوس . باالقتتال قدمية قدم التحكيم اإلهلي
امليالدي؛ وتدل شرائع اإلنكليز؛ والسكسون، والفرجنة، والربغنديني، واللمبارد على أنه كان شائعاً بينهم، وقد وجده القديس األول 

 ملك برغانديا وقال له أن هذا التحكيم ال حيكم على Oondobabبتريك يف ايرلندة، وملا أن شكا مسيحي روماين إىل جندوباد 
أليس حقاً أن نتائج احلروب املبارزات إمنا تتقرر بقضاء اهللا، وأن العناية اإلهلية تؤيد :"ه امللك بقوله اجلرمية بل على املهارة، أجاب

وكان كل ما حدث يف هذا األمر بعد ا، اعتنق الربابرة الدين املسيحي أن تبدل اسم اإلله الذي ). 41"(بنصرها القضية العادلة ؟
كم على هذه العادات أو نفهمها إال إذا وضعنا أنفسنا يف مكان قوم يؤمنون إمياناً ال يقبل وليس يف وسعنا أن حن. حيكمونه فيما بينهم

وأمام هذه التجربة املرعبة كان املدعون . اجلدل بأن اهللا هو الذي يسبب احلوادث مجيعها، وأنه ال يرضى عن أي حكم غري عادل
ن كثرياً قبل أن يشغلوا احملاكم بقضاياهم وشكايتهم؛ كما أن املتهمني الذين ال يثقون من عدالة قضاياهم أو من قوة بينام يترددو

ذلك أنه كان لكل جرمية مثنها، وكان يف . ارمني كانوا يتهربون من التحكيم اإلهلي ويعرضون أن يؤدوا بدالً منه تعويضاً للمدعني
 ا على أن يكون ثلثه للحكومة، ثلثه ملن وقعت عليه وسع املتهم عادة أن يفتدي نفسه بأن يؤدي التعويض املقرر للجرمية املتهم

اجلرمية أو ألسرته، وكان املبلغ املفروض خيتلف باختالف مرتلة من وقعت علية اجلرمية، وهلذا كان ارم امللم بالشئون االقتصادية 

 غرامة مقدارها مخسة عشر ديناراًفإذا لطم رجل يد امرأة يف غري حياء فرضت عليه . يدخل يف حسابه عدداً كبرياً من احلقائق
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، فإذا مس صدرها بغري رضاها ) دوالرات5ر25(؛ وإذا لطم عضدها غرم مخسة وثالثني ديناراً )حنو دوالرين أمريكيني وربع دوالر( 
فقد كان جزاء اعتداء : ومل يكن هذا التقدير باهظاً إذا قيس بغريه من الغرامات ). 42)( دوالرات6ر75 (غرم مخسة وأربعني ديناراً

 ديناراً إذا اعتدى 1400؛ وختفض هذه الغرامة إىل )دوالر375( دينار 2500روماين على فرجني أو سرقته بإكراه غرامة قدرها 
إذا كان املقتول رومانياً؛ ) 43( دينار ختفيض إىل أربعة آالف8000اً غرم القاتل فرجني على روماين أو سرقه؛ إذا قتل فرجني روماني

إىل هذه الدرجة احنطت مرتلة الروماين العظيم يف أعني الفاحتني، وإذا مل ينل املعتدي عليه أو أقاربه للتعويض الكايف، كان من حقهم أن 
االنتقام وسفك الدماء تدوم بني اخلصوم عدة أجيال، وكانت الغرامات ينتقموا ألنفسهم من املعتدي؛ وذه الطريقة كانت سلسلة 

ونصت . والبارزات القضائية خري الوسائل اليت استطاع األملان البدائيون ابتكارها لكبح مجاح غريزة االنتقام وإحالل القانون حملها
واعتمدت فرنسا على هذه ). املادة السادسة(ضي السالية ال جيوز أن ترث امرأة شيئاً من األرا"أهم مادة يف القانون السايل على أنه 

املادة يف القرن الرابع عشر فرفضت ادعاء امللك إدوارد الثالث ملك إنكلترا حقه يف عرش فرنسا الذي يرثه عن طريق أمه إزابل 
Esabelleا )العقارات(بتة وكانت هذه املادة مقصورة على األمالك الثا. ؛ وأدى هذا الرفض إىل نشوب السنني املائةاليت يفترض أ ،

نعم إن دية املرأة . حتتاج يف محايتها إىل قوة الرجال العسكرية، وميكن القول بوجه عام إن القانون السايل مل يكن يرفع من شأن النساء
يفعل ن ما يفعله ، ألم كانوا يدخلون يف تقديرها أا قد تكون أما للكثريين من الرجال، ولكنه )44(كانت ضعفي دية الرجل

وقد جعل القتل عقاب املرأة . القانون الروماين يف أوائل عهده، فيضعهن على الدوام حتت وصاية آبائهن أو أزواجهن أو أبنائهن
وكانت العادة تبيح مللوك الفرجنة بأن ). 46(، وكان يبيح الطالق للرجل مىت شاء هواه)45(الزانية، ولكنه مل يكن يعاقب الزاىن

 الذي Chlodioوكان أول ملوك الفرجنة املعروفني بامسهم هو كلوديو. وا بأكثر من واحدة، وإن مل يبح ذلك القانون نفسهيتزوج
، ولكن كلوديو جنح يف احتالل غالة من شرقها إىل ر السوم يف الغرب، Aetius؛ ولقد هزمه إيتيوس 431هاجم كولوين يف عام 

 -وقد يكون هذا جمرد خرافة-) ابن البحر (Merovingianالعرش ملك آخر يدعى مروفك وخلفه على . واختاذ تورناي عاصمة له

 Childericوأغوى ابنه كلدريك . 751 اليت حكمت الفرجنة حىت عام Merovingianوهو الذي مسيت بامسه األسرة املروفنجية

إا ال تعرف رجال أحصف منه : ته، وقالت؛ فجاءت إليه لتكون ملكThuringian زوجة أحد امللوك الثورجنيني Basinaباسينا 
، الذي أنشأ فرنسا والذي تسمى بامسه مثانية عشر من Clovisوولدت له كلوفوس . عقال، أو أقوى منه جسماً، أن أمجل منه خلقاً

، وكان وقتئذ يف اخلامسة عشر من عمره، ومل تكن مملكته 841 وورث كلوفيس عرش املروفنجيني يف عام  .امللوك الفرنسيني
تشغل وقتئذ إال ركناً من أركان غالة ، فقد كانت قبائل أخرى من الفرجنة حتكم ارض الترين، وكانت مملكتا القوط الغربيني 

وكان الطرف الشمايل العريب من غالة، اخلاضع باالسم .  تاماً بعد سقوط روماوالربغنديني القائمتان جنويب غالة قد استقلتا استقالال
حلكم روما حىت ذلك الوقت، ضعيفاً ال جيد من يدافع عنه، فغزاه كلوفيس، واستوىل على الكثري من مدنه وعلى عدد من أكابر 

" رومانياً" وهزم جيشاً Soissonsزحف على سواسون وباع الغنائم، وابتاع اجلند واملؤن، واألسلحة، و. مث قبل الفدية منهم. رجاله

وضم إىل جانبه السكان الغاليني بأن . مث وسع فتوحه يف السنني التالية حىت المست حدود شبه جزيرة بريطاين، ور اللوار). 486(
 تزوج مسيحية تدعى 493 ويف عام. ترك هلم أراضيهم، كما ضم إليه رجال الدين املسيحيني بأن احترم دينهم وأبقى هلم ثروم

، وما لبث أن اعتنق بتأثريها الدين املسيحي على أساس العقائد النيقية، وعمده رميي األسقف والقسيس يف رميز Clothildeكلوثيلد 
ل أمام حشد من رجال الدين واألعيان، دعوا هلذا الغرض وحلكمة ال ختفى، من مجيع أحناء غالة، مث تقدم كلوفيس إىل ميدان القتا

ورمبا كان سبب اعتناق كلوفيس الدين اجلديد أنه كان يتوق إىل الوصول إىل شواطئ البحر املتوسط، وأنه . يتبعه ثالثة آالف جندي
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وأخذ أتباع الدين القومي يف غالة القوط الغربيني، وغالة الربغنديني، . كان يرى أن ملك فرنسا خليق بأن يعتنق من أجله هذا الدين
ورأى ألريك الثاين بداية هذا . مهم شرراً، وأصبحوا من ذلك احلني حلفاء امللك الفرجني الشاب يف السر أو يف العلنينظرون إىل حكا

 وعقدا Amboiseالتيار اجلارف، وحاول أن يصده بالكالم املعسول، فدعا كلوفيس إىل االجتماع به، واجتمعا بالفعل يف أمبواز 
لتآمرهم مع الفرجنة، . بض على مجاعة من األساقفة أتباع الدين األصيل بعد عودته إىل طولوزميثاق الصداقة الدائمة، ولكن ألريك ق

يعز على نفسي أرى هؤالء األريوسيني ميتلكون جزءاً من غالة، فلنخرج لطردهم منها : "فدعا كلوفيس مجعيته احلربية وخطبها قائالً
القريبة ( Vouillدفاع ومعه شعب منقسم على نفسه؛ ولكنه هزم يف فوييه ودافع ألريك عن نفسه بكل ما وسعه ال). 47"(مبعونة اهللا

 Gregory Of، كما يقول جرجيوري التوري " وبعد أن قضى فصل الشتاء يف بردو. "وقتله كلوفيس بيده). 507(من بواتييه 

Tours واستوىل على مجيع كنوز ألريك اليت كانت يف طولوز، زحف حلصار أحبوليم Angoul(me .اهللا عليه بفضله فتساقطت و من
وكان . نغمة املؤرخ اإلخباري اليت ا العصور الوسطى) 48(وها حنن أوالء نرى منذ ذلك الزمن". أسوار املدينة من تلقاء نفسها

ا بعد واآلن أوحى كلوفيس إىل سديربت بامليزات اليت يناهل. سجيربت الشيخ ملك الفرجنة الربواريني حليفاً لكلوفس من زمن بعيد
فلما مت ذلك لكلوفيس زحف . فقتل االبن والده وأرسل كلوفيس إىل القاتل شعائر الود والصداقة ومعها عماله ليقتلوه. موت أبيه

وجعل اهللا أعداءه خيرون يف كل يوم "ويقول جرجيوري يف ذلك . على كولوين وأقنع زعماء الربواريني بأن يرتضوه ملكاً عليهم
وسرعان ما اعتنق األريوسيون ). 49"(نه كان يسري أمام اهللا بقلب سليم، وألنه كان يفعل ما تقر به عني اهللاأل... صرعى حتت قدميه 

املغلوبون املذهب الصحيح، ومسح لقساوستهم أن حيتفظوا مبناصبهم الدينية بعد أن ختلوا عن الفارق بني املذهبني وهو فارق ليس ذا 
يس وسار إليها مثقالً باألسرى والعبيد، والدعوات الصاحلات، ومات فيها بعد أربع سنني ونقل كلوفيس عاصمته إىل بار. شأن كبري

إىل تور بعد موت زوجها "وجاءت امللكة كلوثيلد، اليت كان ملعونتها بعض الفضل يف إنشاء فرنسا الغالية، . يف سن اخلامسة واألربعني
  ).50"(كان عفيفة رحيمة طول أيام حياا، وأدت الصالة يف كنيسة القديس مارتن، وعاشت يف ذلك امل
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511614   
كان كلوفيس يتوق إىل أن يكون له أبناء ذكور، وقد كان له قبل وفاته أكثر مما كان حيب، وهلذا قسم مملكته بينهم لكي يتجنب 

 إقليم أورلني Chlodemer كلودمر  اإلقليم احمليط بباريس، ووىلChildebertفأعطى كلدبرت . نشوب حرب للوراثة بعد وفاته
Orleans وأعطى كلوتار ،Chlotar إقليم سواسون Soissons وثيودريك إقليم متز ورميز وواصل األبناء مبهمتهم الرببرية 

، وعلى 534، وعلى برغندية يف عام 530السياسية املؤدية إىل توحيد فرنسا عن طريق الفتح، فاستوىل على ثوررجنيا يف عام 
وعاش كلوتار بعد أن مات اخوته مجيعاً فورث مما هلم، وكانت غالة حتت . 555، وعلى بافاريا وسوبيا يف 536نس يف عام بروفا

إقليم رميز ومتز :  قسم غالة مرة أخرى ثالثة أقسام 561وقبيل موته يف عام . حكمه أوسع رقعة من فرنسا يف العهود املستقبلة
، Gunthram، وبرغندية وأعطاها إىل جنثرام Sigebertوخص به ابنه سجيربت ) لشرقأي ا (Austrasiaاملعروف بأستراسيا 

ولقد كان تاريخ فرنسا منذ . Chilpericإىل كلربيك ) أي القسم الثاين الغريب (Neustriaوأعطى إقليم سواسون املعروف بنوستريا 
من ذلك أن سجيربت أرسل هدايا غالية إىل . ب واحلربزواج كلوفيس إىل وقتنا هذا مزجياً من الرجولة واألنوثة جامعاً بني احل

، ووافق أثاناجلد على هذا الزواج خلوفه من الفرجنة وإن أرسلوا اهلدايا؛ Brunhilda ملك أسبانيا برلدا Athanagildأثاناجلد 
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إال زوجة ساذجة تدعى أودوفريا ودب احلسد يف قلب كلربيك، ألنه مل يكن له ). 566(وأقبلت برلدا لتزدان ا أاء متز ورميز 
Audovera وعشيقة فظة تدعى فردجندا Fredegunda لدا؛ وجاءت جلزونثافطلب إىل أثاناجلد أن يزوجه أخت بر ،

Galswintha ا جاءت معها بكنوز عظيمة، ولكنها كانت أكرب سناً من أختها؛ فعاد كلربيك إىلإىل سوسوان وأحبها كلربيك أل 
، وأعلن سجيربت احلرب على كلربيك )567( وطلبت جلزونثا أن تعود إىل أسبانيا، فأمر كلربيك بقتلها خنقاً .أحضان فردجندا 

وهزمه، ولكن فردجندا بعثت إليه بعبدين قتال سجيربت، وقبض على برلدا ولكنها استطاعت الفرار وتوجت ابنها الشاب كلدبرت 
ويصف املؤرخون كلربيك كأنه نريون ذلك الوقت . ثرياً من احلزم والكفاية الثاين، وحكمت البالد بامسه حكماً أظهرت فيه ك

ويفسر جرجيوري التوري، وهو عمدتنا الوحيد . وهريوده، يصفونه بأنه غليظ القلب، سفاك للدماء، شهواين م شره، يف مجع الذهب
صره، فيقول إن كلربيك كان يسخر من فكرة يف هذه املعلومات، تلك الصفات إىل حد ما بأن يصوره كأنه فردريك الثاين يف ع

وجود ثالثة أشخاص يف إله واحد، وبتصوير اهللا كأنه إنسان، وكان يعقد مع اليهود مناقشات مزرية، وحيتج على ثروة الكنيسة 
ساقفة ملن يؤدي الطائلة، وعلى نشاط األساقفة السياسي، وألغى الوصايا اليت يترك ا الناس ما هلم للكنائس، وكان يبيع كراسي األ

ويصف الشاعر فرتناتوس هذا امللك نفسه بأنه مجاع الفضائل، ). 51(أكثر األمثان، وحاول أن خيلع جرجيوري نفسه من كرسي تور
ومات . فهو حاكم عادل لطيف، شيشرون زمانه يف الفصاحة؛ ولكن جيب أال ننسى أن كلربيك قد أجاز فرتناتوس على شعره

، ورمبا كان طاعنه مسلطاً عليه من برلدا، وترك وراءه ولداً رضيعاً هو كلوتار الثاين فحكمت 584ام كلربيك بطعنة خنجر يف ع
من ذلك أا جاءت . فردجندا نستريا بالنيابة عنه، مبهارة، وغدر، وقسوة ال تقل عن مثيالا يف أي رجل من رجال ذلك الوقت

لكن مرجعنا يف هذه األخبار هو أيضاً . أن يؤدي مهمته أمرت بقطع يديه وقدميهبشاب من رجال الدين ليقتل برلدا، وملا عاد دون 
وكان أعيان أستراسيا يف هذا الوقت ال ينقطعون عن الثورة على برلدا املتغطرسة، يشجعهم على هذا كلوتار ). 53(جرجيوري

غتيال؛ ولكنهم أفلحوا آخر األمر يف خلعها وهي الثاين؛ وكانت ختمد هذه الثورات بقدر ما تستطيع وتستعني على ذلك باخلتل واال
يف الثمانني من عمرها، وظلوا يعذبوا ثالثة أيام كاملة، مث ربطوها من شعرها وإحدى يديها يف ذيل حصان وضربوه بالسياط 

 بالدماء على أن وقد حيملنا هذا السجل امللطخ. وورث كلوتار الثاين املمالك الثالث وتوحدت مرة أخرى دولة الفرجنة). 614(
نبالغ يف اهلمجية اليت كانت ختيم على غالة وملا يكد ميضي على موت سيدونيوس املتحضر املثقف قرن من الزمان، ولكن الناس ال بد 

ولقد أفسد خلفاء كلوفيس ما بذله من جهود لتوحيد البالد كما فعل . هلم أن جيدوا وسيلة يستخدمونه إذا أعوزم االنتخابات
على أن أقل مل يقال يف هذا الثناء على هذا العهد أن احلكومة قد ظلت تؤدي واجباا، وأن غالة مل تكن . ارملان مبلكه بعدهخلفاء ش

كلها تطيق وحشية ملوكها وتعد زوجام، وأن ما يبدو من استبداد امللوك كان حمدداً بقوة النبالء الذين حيسدوم على سلطتهم، 
ما يؤدون له من خدمات يف اإلدارة واحلرب بأن يهبهم ضياعاً يكادون يكونون فيها سادة مستقلني؛ ويف وكان امللك يكافئهم على 

وكثر أرقاء األرض، وبدأ االسترقاق حييا مرة أخرى بسبب . هذه األمالك الواسعة بدأ اإلقطاع الذي حارب امللكية الفرنسية ألف عام
ىل بيوت الريف، فضاقت رقعة املدن، وخضعت لسيطرة السادة اإلقطاعيني؛ وكانت احلروب اجلديدة، وانتقلت الصناعات من املدن إ

. التجارة ال تزال نشيطة، ولكنها كان يقف يف سبيلها عدم ثبات النقد، وكثرة اللصوص وقطاع الطرق، وارتفاع الضرائب اإلقطاعية

-الفرجنة مبن بقي من نساء طبقة أعضاء الشيوخ الغالينيوتزوج زعماء . وكان القحط والوباء حياربان بنجاح غريزة التكاثر اآلدمية

وكانوا يف ذلك الوقت أشرافاً يتصفون بالقوة، حيبون احلرب، وحيتقرون اآلداب، . الرومان، ونشأ من هذا التزاوج أشراف فرنسا
 طبقة عليا ال تعبأ باملبادئ األخالقية ولسنا جند يف تاريخ. ويتباهون بلحاهم الطويلة، وأثوام احلريرية، وكثرة من يتزوجون من النساء
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كما مل تعبأ ا هذه الطبقة؛ ومل يكن العتناقها املسيحية أثر فيها على اإلطالق، فقد بدت املسيحية هلم كأا جمرد وسيلة كثرية النفقة 
وكان االغتيال، . مدى مخسة قرونكانت الرببرية صاحبة الكلمة العليا " انتصرت الرببرية وانتصر الدين"للحكم ودئة الشعب؛ وملا 

وقتل اآلباء، واالخوة، والتعذيب، وبتر األعضاء، والغدر، والزىن، ومضاجعة احملارم؛ كان هذا كله هو الوسيلة اليت خيففون ا ملل 
ضو من  القوطي باحلديد احملمى، وأن يرتع كل عSigilaفقد قيل إن كلربيك أمر بأن يكون كل مفصل من مفاصل سجيال . احلكم

) Dagobert (628-639 عشيقتان أختان وإحدامها راهبة، ومجع دجوبرت Charipert، وكان لكاريربت )54(أعضائه من موضعه

ومن أمثلة : ورمبا كان اإلفراط اجلنسي هو السبب فيما أصاب املروفنجيني من عقم منقطع النظري. بني ثالث زوجات يف وقت واحد
. ن أبناء كلوفيس األربعة وهو كلوتار كان له أبناء، وأن واحداً من أبناء كلوتار األربعة كان له طفلهذا العقم أن واحداً ال أكثر م

وكان امللوك يتزوجون يف اخلامسة عشرة من عمرهم ويفقدون مىت بلغوا سن الثالثني، ومات كثريون منهم قبل الثامنة 
يف غمار هذه .  استنفد مجيع حيويته وتأهب ألن خيلي مكانه لغريه حىت كان بيت املروفنجيني قد614ومل حيل عام ). 55(والعشرين

 حىت كانت معرفة القراءة والكتابة ترفاً ال يتمتع به إال رجال الدين، أما 600الفوضى مل يكد يكون للتعليم وجود، فلم حيل عام 
ة امللوك، أما بني الشعب فقد كان السحر وبقى الطب، ألنا نسمع عن وجود أطباء يف حاشي. العلوم الطبيعية فقد امنحت أو كادت

مبن يستخدمون األدوية بدل الصلوات يف عالج ) 594-؟538(وقد ندد جرجيوري أسقف تور . والصالة يف نظرهم خرياً من الدواء
نفعه بشيء، مث وملا مرض هو أرسل يدعو إليه طبيباً، ولكنه سرعان ما صرفه ألنه مل ي. إن هذا إمث يعذم عليه اهللا: املرضى، وقال

وكان جرجيوري هذا أشهر كتاب ). 56(شرب قدحاً من املاء ممزوجاً بتراب جئ به من قرب القديس مارتن شفي على أثره شفاء تاماً
وقد روى يف . النثر يف أيامه، وكان يعرف كثريين من امللوك املروفنجيني معرفة شخصية، وكثرياً ما كانوا يستخدمونه يف بعثات هلم

اريخ الفرجنة قصة العصر املروفنجي املتأخر بطريقة فجة، مضطربة قائمة على اهلوى واخلرافة، ولكنه روى هذه القصة بأسلوب كتابه ت
وهو يعتذر عن أغالطه النحوية، ويرجو . واضح، وكانت حوادثها مما شاهده بنفسه، ولغته الالتينية فاسدة، قوية، خالية من االلتواء

وهو يؤمن باملعجزات وخوارق العادات، ويتصورها ). 57(احلساب على ما ارتكبه من إمث بسبب هذه األخطاءأال يعاقبه اهللا يف يوم 
وسنمزج يف قصتنا معجزات : "تصور الطفل الذي ال خياجله فيها أدىن ريب أو يؤمن ا إميان األسقف احلصيف املاكر اللطيف ويقول

، وأن قرية قد اختفت فجأة جبميع مبانيها 587األفاعي سقطت من السماء يف عام مث ميضي فيؤكد أن ). 58"(القديسني مبذابح األمم
وهو يشهر بكل شيء يف أي إنسان ال يؤمن باهللا أو يعمل ما يضر بالكنيسة، ولكنه يقبل ما يرتكبه أبناء الكنيسة ). 59(وسكاا

وهو صريح يف حتيزه وعدم نزاهته، .  تشمئز منه نفسهاملؤمنون من أعمال وحشية، وغدر، وخيانة، وفساد خلقي، وال جيد يف هذا ما
وأصبحت . ومن اليسري علينا أن نتغاضى عن بعض عيوبه، والصورة األخرية اليت ال تنطبع يف ذهننا عنه هي أنه رجل ساذج حمبوب

يف حالة واحدة دون غريها، تلك آداب غالة بعده تغلب عليها الصبغة الدينية يف موضوعاا، والصبغة الرببرية يف لغتها وأسلوا إال 
وقد ولد هذا الكاتب يف إيطاليا، وتعلم يف . البليغة) 610-530حوايل  (Vanantius Fortunatusهي كتابات فنانتيوس فرتناتوس 

ياً رافنا، مث أنتقل إىل غالة يف الثالثني من عمره، وكتب ميدح أساقفتها وملكاا، وأحب ردجندا زوجة كلوتار األول حباً عذر
وملا أنشأت هي ديراً صار فرتناتوس قسيساً، ودخل يف خدمتها، وما زال يرقى يف الدرجات الكهنوتية حىت أصبح أسقف . أفالطونياً

بواتييه؛ وكتب قصائد مجيلة ميدح ا األحبار، والقديسني، منها تسع وعشرون قصيدة يف مدح جرجيوري التوري وحده؛ مث كتب 
 أوحت إىل تومس Pange Lingueوكان أحسن مل كتبه بعض ترانيم حلوة النغم منها واحدة تدعى . نترمجة شعرية للقديس مارت

 أصبحت هي اجلزء Vexilla Regisأكوناس بقصيدة تشبهها يف موضوعها وتعلو عليها يف أسلوا؛ ومنها قصيدة أخرى تدعى 
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ر البليغ، وإذا ما قرأنا أبياته الدائمة اجلدة، اللطيفة وقد نزع يف مزج اإلحساس القوي بالسع. األخري من القداس الكاثوليكي
األسلوب، تبينا ما كان ينطوي عليه قلبه من رمحة، وإخالص، وعواطف رقيقة وسط ما كان يتصف به عصر املروفنجيني من وحشية 

  .وجرائم يرتكبها امللوك

  الفصل الرابع 

  أسبانيا تحت حكم القوط الغربيين 

456-711   

، وعادوا بعدئذ إىل روما، ولكن روما كانت 420 القوط الغربيني حكام غالة استردوا أسبانيا من الوندال يف عام سبق القول أن
 خرجوا من معاقلهم يف التالل الواقعة يف اجلنوب الغريب من شبه اجلزيرة Sueviعاجزة عن محاية أسبانيا، وهلذا فإن السويفي 
بعد أن عربوا جبال ) 466(وأوريك ) 456(بيون مرة أخرى بقيادة ثيودريك الثاين واجتاحوها كلها، فانقض عليها القوط الغر

الربانس، وفتحوا معظم أسبانيا واحتفظوا بالبالد يف هذه املرة وضموها إىل أمالكهم، وحكمت أسبانيا من ذلك الوقت أسرة من 
يدة، يف بلدة طليطلة عاصمة فخمة، ومجعت فيها وأنشأت امللكية اجلد. القوط الغربيني وظلت على عرشها حىت جاءها املسلمون

ملكني قويني، هزما الغزاة ) 568-586 (Leovigildوليوفيجلد ) Athanagild (563-567وكان أثاناجلد . حاشية موفورة الثراء
تلتا ومها ملكتان الفرجنة يف الشمال وجيوش بيزنطية يف اجلنوب؛ وكانت ثروة أثاناجلد هي اليت أكسبت ابنتيه ميزة فذة هي ام ق

 مذهبه ومذهب الكثرة الغالبة من القوط الغربيني يف أسبانيا من Recared أن غري ريكارد 589وحدث يف عام . مللكني من الفرجنة
ومن ذلك أصبح األساقفة أكرب املؤيدين . ولعل سبب هذا التغري أنه قرأ من قبل تاريخ ألريك الثاين. األريوسية إىل املسيحية األصلية

للملكية وأقوى سلطة يف الدولة؛ فقد سيطروا بفضل تفوقهم يف العلم ودقة النظام على األشراف الذين كانوا جيتمعون معهم يف 
جمالس احلكم يف طليطلة؛ ومع أن سلطة امللك كانت سلطة مطلقة من الوجهة النظرية، ومع أنه كان هو الذي خيتار األساقفة، فإن 

تاره، وتأخذ عليه قبل أن يباشر احلكم املواثيق بشأن السياسة اليت تريد منه أن يتبعها، ووضعت بإرشاد هذه االس كانت هي اليت خت
وقد أصلحت من شأن اإلجراءات القضائية . ، كانت أوىف مجيع شرائع الربابرة وأقلها تساحماً)634(رجال الدين طائفة من القوانني 

أخالق املتهمني بدل شهادات األصدقاء، وطبقت قوانني واحدة على الرومان والقوط بأن عمدت إىل تقدير شهادة الشهود يف تقدير 
ولكنها مل تأخذ مببدأ حرية العبادة، وحتمت على مجيع السكان أن يعتنقوا ). 60(الغربيني، فوضعت بذلك مبدأ املساواة أمام القانون

ونسي القوط الغربيون قبل . وارتكبت فيه أشد ضروب القسوةاملسيحية الصحيحة، وأقرت اضطهاد يهود أسبانيا الذي دام طويالً، 
أن ينقضي على فتحهم أسبانيا لغتهم األملانية بتأثري نفوذ الكنيسة اليت ظلت تستخدم اللغة الالتينية يف مواعظها وطقوسها الدينية، 

النسوي اللذين متتاز ما اللغة األسبانية احلاضرة، وأفسدوا الالتينية املستعملة يف شبه اجلزيرة بأن أدخلوا عليها قوة الرجولة واجلمال 
وكانت املدارس امللحقة باألديرة واألسقفيات هي اليت تقوم بالتعليم، وكان معظمه تعليماً كنسياً، ولكنه كان يشمل شيئاً من دراسة 

 الشعر يلقى تشجيعاً كبرياً، وأما  وطليطلة، وسرقسطة، وأشبيلية، وكانVaclaraالكتب القدمية، وأنشئت جمامع علمية يف بقالرا 
 األشبيلي Isidorcومل حيفظ التاريخ من أمساء األدباء يف أسبانيا القوطية إال اسم إزدور . التمثيل فكان يقاوم ملا فيه من فحش وبذاء

له، وأخذ وتروي إحدى األقاصيص الطريقة كيف هرب غالم أسباين من بيته غضباً من تأنيبه من أجل كس). 636-560حوايل (
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ومرت به يف ذلك . يطوف بالبالد حىت أكه التعب، فجلس إىل جانب بئر، فاستلفت نظره شق عميق يف حجر جماور حلافة البئر
إذ كان : "الوقت فتاة فقالت له إن هذا الشق من أثر احتكاك احلبل الذي يرتل الدلو يف البئر ويرفعها، فلما مسعها إزدور قال يف نفسه

". ذا احلبل اللني بدأ به على العمل يف كل يوم أن يشق احلجر، فما من شك أن املثابرة ميكن أن تغلب على بالدة عقلييف استطاعة ه

ولسنا نعلم إال القليل عن حياته، وكل ). 61(مث عاد من فوره إىل بيت أبيه وواصل الدرس حىت أصبح أسقف أشبيلية املتبحر يف العلم
ني مشاغله الدينية الكثرية، اليت كان يقوم ا مبا يرضي ضمريه، متسعاً من الوقت يكتب فيه ستة ما نستطيع أن نقوله إنه وجد ب

ولعله أراد أن يعني ذاكرته فجمع يف خالل عدد كبري من السنني فقرات خمتلفة يف مجيع املوضوعات نقلها من كتب املؤلفني . كتب
سقف سرقسطة على أن ينشر هذه املختارات، فأجابه إىل طلبه، وحورها حىت  أBroulioالوثنيني واملسيحيني واستحثه صديقه بروليو 

وضمها اآلن جملد ضخم حيتوي على " عشرون كتاباً يف االشتقاقات واألصول"أصبحت من أقوى كتب العصور الوسطى أثراً ومساها 
ة؛ وتبحث على التوايل يف اموعة وهو موسوعة علمية ولكنها غري مرتبة على احلروف اهلجائي.  صفحة من القطع الكبري900

الثالثية من العلوم القدمية وهي النحو، والبالغة، واملنطق؛ مث يف احلساب، واهلندسة، واملوسيقى، والفلك وهي اموعة الرباعية عند 
لم الكون، واجلغرافية األقدمني؛ مث تبحث يف الطب؛ والقانون؛ والتواريخ، والدين، والتشريح، ووظائف األعضاء، وعلم احليوان، وع

الطبيعية، واهلندسة املعمارية، واملساحة، والتعدين، والزراعة واحلرب، واأللعاب الرياضية، والسفن، واملالبس، واألثاث، واألدوات 
ل مثال ذلك أنه يقو. وكلما انتقل املؤلف إىل موضوع من هذه املوضوعات عرف مصطلحاته األساسية، وحبث عن منشأها...املرتلية،

، ألما Genus، والركبتان تسميان )Humusهومس (ألن اهللا قد خلقه من التراب ) Homoهومو (إن اإلنسان يسمى بالالتينية 
وكان إزدور عاملاً جمداً وإن مل يعن بالتفرقة بني موضوعات درسه؛ وكان واسع ). 62(يف اجلنني) Genaeيكونان مقابل اخلدين 

، وقد حفظ )وهو الذي ال يذكر يف العصور الوسطى (Lukretiusيعرف الكثري من كتابات لكريتيوس اإلطالع على اللغة اليونانية، 
وحبوثه خليط من االشتقاق الغريب، واملعجزات اليت . لنا قطعاً خمتارة من فقرات كثرية من اآلداب الوثنية لواله لضاعت عن آخرها

قدس؛ ومن العلوم الطبيعية والتاريخ حورت لكي تثبت مبادئ أخالقية، ال يقبلها عقل، ومن تفسريات جمازية خيالية للكتاب امل
وال . وكتابه هذا أثر خالد يدل على ما كان فاشياً يف هذا العهد من جهالة. وأخطاء يف احلقائق يكفي القليل من املالحظة لتصحيحها

 أن طليطلة، وإيطاليا وقرطبة، وغرناطة، ومديرا يكاد يبقى شيء من الفنون اليت كانت يف أسبانيا يف عهد القوط الغربيني رياوح
وغريها من املدن كانت حتتوي على كنائس، وقصور، ومبان عامة مجيلة املنظر، أقيمت على الطراز القدمية، ولكنها ميزت عنها 

 وكنيستها الكبرية مخسة ويقول املؤرخون املسلمون إن العرب الفاحتني وجدوا يف طليطلة). 63(بالرموز املسيحية، والنقوش البيزنطية
وعشرين تاجاً من الذهب املرصع باجلواهر، وكتاباً مزخرفاً للتراتيل مكتوباً على ورقة من الذهب مبداد مصنوع من الياقوت 

املصهور، وأقمشة منسوجة خبيوط من الذهب والفضة، ودروعاً، وسيوفاً، وخناجر مرصعة من اجلواهر، مزهريات مملوءة ا، ومنضدة 
 وكانت هذه املنضدة إحدى اهلدايا الكثرية الغالية اليت أهداها أغنياء الغربيني إىل كنيستهم اليت -لزمرد مطعمة بالفضة والذهبمن ا

وظل استغالل األقوياء واملهرة البائسني والسذج جيري جمراه يف عهد القوط الغربيني كما كان جيري يف . حتميهم وترد األذى عنهم
فكان األمراء واألحبار جيتمعون يف حفالت دينية أو دنيوية فخمة، ويضعون قواعد للتحليل والتحرمي، . لقدميةعهد سائر احلكومات ا

وتركزت الثروة يف أيدي عدد قليل . ويدبرون وسائل لإلرهاب والرعب ليتغلبوا بذلك كله على مشاعر اجلماهري ويهدئوا أفكارهم
 األغنياء عن الفقراء، واملسيحيني عن اليهود تقسم األمة ثالث دول خمتلفة؛ فلما أن من األفراد، وكانت الثغرة الواسعة اليت تفصل

جاء العرب مل يبال الفقراء واليهود بسقوط دولة ملكية وكنيسة مل تظهر شيئاً من االهتمام بفقرهم وسامتهم كثرياً من أنواع 
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 مل يقبل األشراف أن خيلفه على العرش أحد من أبنائه، 708ام  ملك أسبانيا الضعيف يف عWitizaوملا مات وتيزا . االضطهاد الديين
وقام املسلمون ببضع غارات . ، ففر أبناء وتيزا إىل أفريقية، واستغاثوا بزعماء املسلمنيRoderick) لزريق(بل أجلسوا عليه ردريك 

د تكون جمردة من وسائل الدفاع، فجاءوا إليها متهيدية على السواحل األسبانية، عرفوا ا أن أسبانيا منقسمة على نفسها، وأا تكا
 يف والية قادس، Jandaوالتقت جيوش طارق ولزريق يف معركة على سواحل حبرية يندا .  بقوة أكرب من قوم السابقة711يف عام 

قرطبة، وطليطلة؛ وتقدم املسلمون املنتصرون إىل أشبيلية، و. انضمت فيها قوة من القوط إىل العرب؛ واختفى لزريق من املعركة
، وأعلن أن أسبانيا )713(وأقام قائد العرب موسى ابن نصري يف العاصمة األسبانية . وفتحت كثري من املدائن األسبانية أبواا للغزاة

  .أصبحت من ذلك الوقت ملكاً للمسلمني وللخليفة األموي يف دمشق

  الفصل الخامس 

  إيطاليا تحت حكم القوط الشرقيين 

493-536   

   ثيودريك 1

وكان .  استعاد القوط الشرقيون استقالهلم، وكان قد أخضعهم من قبل حلكمه453ملا تصدعت أركان مملكة أتال بعد وفاته يف عام 
البيزنطيون يرشوم ليصدوا غريهم من الربابرة األملان حنو الغرب، وكافئوهم على عملهم هذا بأن أقطعوهم والية بنونيا، وأخذوا 

 رهينة يف أيديهم إىل القسطنطينية ليضمنوا بذلك والء القوط -ومل يكن قد جتاوز السابعة من عمره-ملكهم ثيودمري ثيودريك ابن 
وقضى ثيودريك يف بالط إمرباطور القسطنطينية أحد عشر عاماً اكتسب فيها فطنة وذكاء، وإن مل يتلق فيها تعليماً؛ . الشرقيني هلم

) 473(؛ وأعجب به اإلمرباطور ليو األول، فلما مات ثيودمري )64(و أنه مل يتعلم قط الكتابةوحذق فنون احلرب واحلكم، ولكن يبد

وخشي زينون الذي خلف ليو على عرش اإلمرباطورية الشرقية أن يسبب . اعترف ليو بثيودريك ملكاً على القوط الشرقيني
 قد اعترف امسياً خبضوعه لإلمرباطور الشرقي ولكنه كان وكان أدكور. ثيودريك املتاعب البيزنطية، فأشار عليه أن يفتح إيطاليا

يتجاهله فعالً، وكان زينون يأمل أن يعيد ثيودريك إيطاليا إىل حكم بيزنطية؛ وسواء مت هذا أو مل يتم فإن زعيمي القبائل األملانية 
 ويقول بعضهم إنه هو -فكرةوأعجب ثيودريك ذه ال. اخلطرة سيسلى أحدمها اآلخر ويتركان زينون يدرس الدين على مهل

). 488(وقاد ثيودريك القوط الشرقيني بوصفه وزير زينون، وكان حتت لوائه عشرون ألف حمارب، وعرب م جبال األلب . صاحبها

 وعاون أساقفة إيطاليا القائد األريوسي وإن كانوا هم من أتباع الدين الصحيح ألم كانوا يكرهون أريوسية أدوكر، وألن ثيودريك

وبفضل هذه املساعدة استطاع ثيودريك أن حيطم مقاومة أدوكر الشديدة . يف رأيهم ميثل إمرباطوراً يكاد يكون من أتباع الدين القومي
مث دعا أدوكر وابنه إىل الطعام معه . بعد حرب طاحنة دامت مخس سنني، وأقنعه على أن يعقد معه صلحاً يرتل فيها كالمها عن مطالبه

وكانت بضع محالت . وذا الغدر بدأ عهد أكثر العهود استنارة يف التاريخ). 493( أن أكرم وفادما قتلهما بيده يف رافنا، وبعد
وظل ثيودريك خاضعاً خضوعاً امسياً إىل بيزنطية، . عسكرية كافية ألن ختضع حلكم ثيودريك غريب البلقان، وجنويب إيطاليا، وصقلية

ن يكتب الرسائل إىل جملس الشيوخ، الذي ظل يعقد جلساته يف روما، مبا يليق به من التوقري وضرب النقود باسم اإلمرباطور، وكا
وكان هذا اللفظ يف الزمن القدمي من أبغض األلفاظ إىل الرومان، ولكنه كان وقتئذ لقباً .  أي امللكRexواختذ لنفسه لقب ركس 
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بل قوانني اإلمرباطورية الغربية اليت زالت من الوجود ونظمها، وحرص أشد وق. عاماً حلكام األقاليم اليت تعترف بسيادة بيزنطية عليها
احلرص على الدفاع عن آثارها وأشكاهلا، ووهب كل ما أويت من جد ونشاط إلعادة احلكم املنظم إىل البالد والرخاء االقتصادي إىل 

ة واخلدمة العسكرية، وسكن تذمرهم مبا كان وقصر عمل القوط الذين جاءوا معه على وظائف الشرط. الشعب الذي أخضعه حلكمه
أما مناصب اإلدارة والقضاء فقد ظلت يف أيدي الرومان، وترك ثلثي إيطاليا الزراعية للرومان أنفسهم . يؤديه هلم من األجور العالية

وافتدى ثيودريك .  تفلحووزع الثلث الباقي على القوط، ومع هذا فقد بقيت بعض األراضي الصاحلة للزراعة يف إيطاليا من غري أن
الرومان الذين وقعوا يف أسر األمم األخرى، وأسكنهم إيطاليا، وأقطعهم فيها أرضاً يزرعوا؛ وجفف املستنقعات البنتية، وأعادها 

وكان ثيودريك يؤمن بضرورة تنظيم احلالة االقتصادية وإخضاعها لسيطرة احلكومة، . أرضاً صاحلة للزراعة غري مضرة بالصحة
وكل ما يقال لنا هو أن نفقات . ولسنا نعرف كيف كانت هذه األمثان". مرسوماً خاصاً باألمثان، اليت جيب أن تكون يف رافنا"در فأص

وأنقص عدد موظفي احلكومة ومرتبام، ومنع اإلعانات اليت . الطعام يف حكم ثيودريك كانت أقل مما كانت عليه قبل مبقدار ثلثها
ومع هذا فقد كانت إيرادات الدولة ال تكفي إلصالح كثري من الضرر الذي أحلقه الغزاة . ض الضرائبكانت تعطى للكنيسة، وخف

ويف أيامه . San Vitale وسان فيتال Sant' Appollinareبروما وإيطاليا، إلقامة قصر متواضع يف رافنا وكنيسيت سنتا أبليناري 
وبسط . وغريها من مدن إيطاليا ما كان ا يف أيام عزها من مبان فخمة Spoletoاستعادت فريونا، وبافيا، ونابلي، وأسبوليتو 

ثيودريك محايته على الكنائس التابعة للمذهب األصيل من حيث أمالكها وحرية العبادة فيها وإن كان هو من أتباع املذهب 
ليس يف ! " يف تلك العبارة اخلالدة الكاثوليكي املذهب سياسة احلرية الدينيةCassiodorusاألريوسي؛ وصاغ وزيره كسيودوروس 

وكتب مؤرخ بيزنطي  . "مقدورنا أن نسيطر على الدين، ألنا ال نستطيع أن نرغم أحداً على أن يؤمن مبا ال يريد أن يؤمن به
لقد كان : ثناء ليس فيه شيء من احملاباة فقال" الرببري" مؤرخي اجليل التايل يثين على امللك  منProcopiusيدعى بروكبيوس 

ومع أنه كان من الناحية االمسية مغتصباً .... وبلغ أعلى درجات احلكمة والرجولة... ثيودور شديد احلرص على مراعاة العدالة
 ذلك عن أي إمرباطور ممن ميزوا أنفسهم يف هذا املنصب اخلطري منذ بداية للملك، فقد كان يف الواقع األمر إمرباطور حبق، ال يقل يف

ومل يكن كل ما تركه قبل وفاته هو الرعب الذي قذفه يف قلوب أعدائه، ... وكان القوط والرومان مجيعاً حيبونه أعظم احلب. التاريخ
  ).67(بل أنه ترك فوق ذلك يف قلوب رعاياه شعوراً قوياً باخلسارة واحلرمان

   بؤيثيوس 2

ومن أشهر أدباء ذلك العصر . ويف هذه البيئة اليت عمها السلم واألمن بلغ األدب الالتيين آخر مرحلة من مراحل الرقي واالزدهار
الذي كان أمني سر أدوكر ) Flavius Magnus Aurelis Cassiodorus (480-573فالفيوس ماجنوس أورليس كسيودورس 

وكان يهدف إىل أن يظهر للرومان املتشاخمني أن للقوط أيضاً ) 68(ء على إشارة ثيودريك، تاريخ القوطوقد ألَّف، بنا. وثيودريك
ولعل أكثر من هذا موضوعية تارخيه اإلخباري الذي أرخ فيه العامل كله من آدم إىل ثيودريك، ونشر يف . أنباء نبالء وأعماالً جميدة

راقه املتعلقة بشؤون الدولة بعضها سخيف بعض السخف، وبعضها كثري املبالغة أواخر حياته السياسية جمموعة من رسائله وأو
 450وملا شهد يف عام . والتباهي، وبعضها يكشف عن مستوى أخالقي رفيع ومقدرة إدارية عظيمة كان يتصف ما الوزير ومليكه

، وأنشأ Calabria بكلبرييا Squillaceس اضمحالل احلكومة اليت خدعها مث سقوطها اعتزل منصبه وآوى إىل ضيعته يف اسكويال
وقد علم زمالءه الرهبان . هناك ديرين، وعاش فيها عيشة وسطاً بني عيشة الرهبان والعظماء حىت وافته املنية يف سن الثالثة والتسعني
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 األخرى حذوه، وهلذا وحذت بعض املعاهد الدينية. أن ينسخوا املخطوطات، الوثنية منها واملسيحية، وأعد هلذا العمل حجرة خاصة
فإن كثرياً مما لدينا من الكنوز احلديثة املنقولة عن األدب القدمي هو مثرة من مثار أعمال النسخ اليت متت يف األديرة، واليت بدأها 

 فيه دفاعاً منهجاً يف الدين والدراسات غري الدينية دافع: وألّف أواخر سين حياته كتاباً مدرسياً مساه. كسيودورس وزمالءه الرهبان
 والذي قسم Marianus Capellaواتبع فيه منهج الدراسة املدرسي الذي وضعه مريانوس كابال . جريئاً عن قراءة اآلداب الوثنية

وكانت . اموعة الثالثية واموعة الرباعية، وهو التقسيم الذي ظل متبعاً يف التعليم طوال العصور الوسطى: فيه العلوم إىل جمموعتني
شبيهة حبياة كسيودورس ) 534-؟Anicius Manlius Severinus Boethius (475ة أنيسيوس مانليوس سفرينوس بؤيثيوس حيا

فكالمها من أبناء األسرة الرومانية الغنية، وكالمها كان وزيراً لثيودريك، وكالمها بذل جهداً كبرياً . يف كل شيء إال يف قصر مدا
وكان والد بؤيثيوس .  املسيحية، وكتب كتباً مملة ظلت ألف عام تقرأ وتعد من الذخائر القيمةلسد الثغرة اليت تفصل الوثنية عن

وتعلم أحسن تعليم . ، وكان والد زوجته سيماخوس األصغر من نسل سيماخوس الذي دافع عن مذبح احلرية483قنصالً يف عام 
يف مدارس أثينة عاد بعدها إىل قصوره الريفية يف إيطاليا، وامك يف تستطيع روما أن تقدمه ألبنائها، مث قضى بعدئذ مثانية عشر عاماً 

وهو أكرب ما يعتز به -الدرس، واعتزم أن ينقذ عناصر الثقافة اليونانية والالتينية القدمية اليت رآها آخذة يف الزوال، فوهب وقته كله 
وبطليموس ) امليكانيكا( احلساب، وأرمخيديز يف علم احليل  يف تلخيص كتب إقليدس يف اهلندسة النظرية ونقوماخوس يف-العامل اد
 املعروف باسم مقدمة ملقوالت أرسطو Porhyryوكتاب برفريي ) Organon(وكانت ترمجته لرسالة أرسطو يف املنطق ... يف الفلك

سبيل للجدل الطويل بني الواقعية هي اليت استمد منها علم املنطق يف السبعة القرون التالية أهم نصوصه وأفكاره، وهي اليت مهدت ال
فألَّف رسالة يف التثليث دافع فيها عن النظرية املسيحية السائدة، ووضع : وحاول بؤيثيوس أن يكتب أيضاً يف الالهوت. واالعتبارية

يام، ولكننا مهما وليس يف هذه املؤلفات كلها ما هو خليق يف هذه األ. املبدأ القائل إنه إذا اختلف الدين والعقل وجب إتباع الدين
وأوحت إليه تقاليد أسرته أن . أطنبنا يف وصف آثارها يف التفكري يف العصور الوسطى فإنا ال ميكن أن نتهم باملبالغة يف هذا الوصف

نصالً، مث وارتقى يف هذه احلياة رقياً سريعاً، فكان ق. يتنحى عن هذه األعمال املغلقة على اإلفهام، وأن يرتل إىل قسم احلياة السياسية
وامتاز يف هذه املناصب كلها حببه لإلنسان وبفصاحته، وكان الناس يشبهونه ). 522(أي رئيس وزراء -وزيراً، مث سيد املناصب 

لكن العظمة ختلق للعظيم أعداء، فقد ساء املوظفني القوط يف بالط امللك ما رأوه من عطفه على السكان . بدمستني وشيشرون
أثاروا شكوك امللوك فيه؛ وكان ثيودريك وقتئذ يف التاسعة والستني من عمره، ضعيف اجلسم والعقل ال يدري الرومان والكاثوليك، و

. كيف ينقل إىل خليفته حكماً مستقراً تتواله أسرة قوطية أريوسية على امة تسعة أعشارها من الرومان، ومثانية أعشارها كاثوليك

وكان مما . د بأن الكنيسة واألشراف يناصبانه العداء، وأما يترقبان موته بفارغ الصربوكان لديه من األسباب ما حيمله على االعتقا
قوى هذه الشكوك أن جستنيان نائب اإلمرباطور يف بيزنطية أصدر مرسوماً يقضي بنفي مجيع املانيني من اإلمرباطورية، وحترمي مجيع 

وظن ثيودريك أن هذا االستثناء ال . ا فيهم مجيع األريوسيني ما عدا القوط مب- املناصب املدنية والعسكرية على مجيع الوثنني واملارقني
يقصد به إال إضعاف حجته، وإن جستنيان فيه عند أول فرصة، ورأى أن هذا املرسوم جزاء غري عادل للحريات اليت منحها أتباع 

الذي كتب رسالة عن التثليث يعارض فيها العقيدة أمل يرفع إىل أعلى مناصب الدولة بؤيثيوس . العقيدة الكنسية األصلية يف الغرب
 أهدى إىل كنيسة القديس بطرس ماثلتني فخمتني من الفضة املصمتة دليالً على جماملته 523األريوسية؟ ويف تلك السنة نفسها سنة 

 يف ميالن، وجنوى، وروما لكنه مع هذا أغضب طائفة كبرية من السكان حبمايته لليهود، ذلك أنه حني دمر الغوغاء معابدهم. للبابا
وقيل مل إن زعيم املؤامرة هو . ويف هذه الظروف ترامى إىل ثيودريك أن جملس الشيوخ يأمتر به ليخلعه. أعاد بناءها من األموال العامة



 
 Will Durant  86   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

نوس وقال فما كان من العامل الكرمي إال أن أسرع إىل ثيودريك وأكد له براءة ألبي. ألبينوس رئيس جملس الشيوخ وصديقه بؤيثيوس
وقام ثالثة رجال ذوي مسعة سيئة يتهمون بؤيثيوس ". إذا كان ألبينوس مذنباً فإين أنا وجملس الشيوخ كله ال تقل عنه جرماً: "له

وأنكر بؤيثيوس هذه . باالشتراك يف املؤامرة، وقدموا وثيقة عليها توقيع بؤيثيوس، موجهة إىل إمرباطور بيزنطية تدعوه إىل فتح إيطاليا
لو كان هناك أمل يف أن يوصلنا ذلك إىل احلرية ملا ترددت فيه، ولو : "م كلها، وقال إن الوثيقة مزورة، لكنه اعترف فيما بعد بأنهالته

وسعى ثيودريك ألن يتفاهم ): 523(فلما قال هذا قبض عليه ). 70"(ملا عرفتم نبأها مين... أنين عرفت أن هناك مؤامرة على امللك
إن من يدعي لنفسه حق السيطرة على الضمائر يغتصب : ب إىل جستني رسالة خليقة بامللك الفيلسوف قال فيهامع اإلمرباطور، وكت

حق اهللا وحده على عباده، أما سلطان امللوك فهو بطبيعة األشياء مقصور على احلكومة السياسية، وليس من حقهم أن يعاقبوا إنساناً 
د خطورة من مروق امللك الذي يفصل نفسه عن قسم من رعاياه ألم ال يؤمنون مبا وليس مثة أش. إال إذا عكر صفو السلم العام

إن من حقه أن حيرم من مناصب الدولة من ال يثق بوالئهم له، وإن نظام اتمع يتطلب : ورد عليه جستني بقوله). 71"(يؤمن هو به
لب إىل البابا يوحنا األول أن يسافر إىل القسطنطينية لدى وطلب األريوسيون يف الشرق إىل ثيودريك أن حيميهم، فط. وحدة العقيدة

ورد عليه البابا بأن هذه الرسالة ال تليق برجل أخذ على نفسه أن يقضي على . اإلمرباطور يف أمر األريوسيني املفصولني من وظائفهم
غة، مث عاد صفر اليدين، فامه ثيودريك الزيغ والضالل، ولكن ثيودريك أصر على مطلبه، وقوبل يوحنا يف القسطنطينية حبفاوة بال

ويف هذه األثناء كان ألبينوس وبؤيثيوس قد حوكما أمام امللك وأدينا ). 72(باخليانة، وألقاه يف السجن، حيث مات بعد سنة واحدة
 العقوبة اليت حكم وروع هذا احلكم جملس الشيوخ فأصدر مراسيم يتربأ فيها منهما ويصادر أمالكهما، ويقر. وحكم عليهما باإلعدام

وألف بؤيثيوس وهو يف السجن كتاباً من أشهر ما ألف من الكتب يف . وقام سيماخورس يدافع عن زوج ابنته فاعتقل. ا عليهما
، ومجع فيه بني النثر العادي والشعر البديع الساحر، Consolatione Philosophiaeالعصور الوسطى وهو كتاب سلوى الفالسفة 

معه، بل كان كل ما حيويه هو تسليم كتسليم الرواقيني بتصرفات األقدار اليت ختبط خبط عشواء، وحماولة صادقة مل يذرف فيه د
للتوفيق بني مصائب األبرار وما يتصف به املوىل سبحانه وتعاىل من حب للخري، وقدرة على كل شيء، وعلم سابق مبا يقع يف الكون 

. وأبناء بررة" حٍم نبيل، وزوجة طاهرة" من ثراء و -عم اليت توالت عليه يف حياتهويذكر بؤيثيوس نفسه جبميع الن. من أحداث

ويتذكر املناصب العليا اليت شغلها، والساعة العظيمة اليت هز فيها بفصاحة لسانه مشاعر أعضاء جملس الشيوخ حني كان ولداه 
ىل أبد الدهر، بل ال بد أن توجه األقدار بني الفينة والفينة ملن ويقول لنفسه إن هذه السعادة ال ميكن أن تدوم إ. القنصالن مها رئيسيه

ومع هذا فإن ذكرى تلك ). 73(وتلك السعادة العظيمة خليقة بأن تذهب تلك اجلائحة القاصمة. ينعم ا ضربة تطهره وتزكيه
يردد دانيت صداه على لسان فرنسسكا ويف ذلك يقول بؤيثيوس يف بيت من الشعر . السعادة املاضية من شأا أن تزيد من حدة األمل

Francesca" :وهو يسأل السيد ). 74"(إن أعظم ما يشفى به اإلنسان حني تصرعه الشدائد هو ذكرى ما كان ينعم به من سعادة
ال أو  عن موضع الفلسفة احلقه، ويتبني أا ال تكون يف امل- بعد أن يرتهلا مرتلة العقالء كما يفعل أهل العصور الوسطى-الفلسفة

النعمة احلقه هي "اد، وال يف اللذة أو السلطان؛ ومن مث يرى أنه ال توجد سعادة حقه أو دائمة إال يف االتصال باهللا، ويقول إن 
ومن أغرب األشياء أنه ليس يف الكتاب كله سطر واحد يشري إىل فساد األخالق الشخصية، وليس فيه إشارة ). 75"(االتصال باهللا
ومن مث فإن آخر كتاب . أو أية عقيدة من عقائدها، وال سطر واحد غري خليق بأن يكتبه زينون، أو أبيقور، أو أورليوسإىل املسيحية 

ودخل عليه اجلالد يف اليوم الثالث والعشرين . Gelgothaيف الفلسفة الوثنية قد كتبه مسيحي تذكر يف ساعة موته أثينة ال جلجوثا 
بطوا عنقه حببل وشدوه حىت جحظت مقلتاه وخرجتا من وقبيهما،مث ااال عليه ضرباً بالعصي ، مث ر524من شهر أكتوبر من عام 
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إن ثيودريك بكى ملا ارتكبه من ) 76(ويقول بروكبيوس. الغليظة حىت قضى حنبه، وقتل سيماخوس بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت
مل تبقى مملكته طويالً بعد موته، وكان قبل وفاته قد اختار و.  حلق ضحيته إىل القرب526ظلم يف حق بؤيثيوس وسيماخوس، ويف عام 

 ليخلفه على العرش، ومل يكن حفيده هذا قد جاوز العاشرة من عمره ولذلك حكمت أمه أماالسنثا Athalricحفيده أثلريك 
Amalasunthaكانت تلميذة له؛ فلما ، وكانت امرأة نالت قسطاً كبرياً من التعليم والتثقيف، وكانت صديقة لكسيدورس أو لعلها 

شرعت حتكم البالد باسم ولدها دخل يف خدمتها كما كان من قبل يف خدمة أبيها، ولكنها كانت متيل كل امليل إىل األساليب 
الرومانية، فأغضبت بذلك رعاياها القوط، ومل يكونوا راضني عن الدراسات اليونانية والالتينية القدمية اليت كانت تضعف ا، كما 

هلذا أسلمت ابنها إىل مربني من القوط، وأطلق الصيب العنان لشهواته اجلنسية، ومات يف الثامنة عشر من . ن، مليكهم الصغرييرو
 معها على العرش بعد أن أخذت عليه املواثيق بأن يترك هلا شؤون Theodahadوأجلست أماالسنثا ابن عمها ثيوداهاد . عمره
لقاها يف السجن، فطلبت إىل جستنيان، الذي أصبح وقتئذ إمرباطور الدولة البيزنطية، أن خيف ولكنه مل يلبث أن خلعها وأ. احلكم

  .Belisariusملعونتها، فجاءها بلساريوس 

  الباب الخامس 

  جستنيان 

527-565   

  الفصل األول 

  اإلمبراطور 

وقامت بلشرييا . ملا يتجاوز السابعة من العمر وخلفه ابنه ثيودوسيوس الثاين، إمرباطوراً على الشرق و408تويف أركاديوس يف عام 
Pulcheria وكانت تكربه بعامني، بتربيته، وكانت طوال املدة اليت أشرفت فيها على تربيته تظهر من اجلزع واإلشفاق عليه مما ،

لقدمية وتزيينها، جعله غري أهل للحكم، وهلذا ترك شئون الدولة لرئيس احلرس ولس الشيوخ، وامك هو يف نسخ املخطوطات ا
 أصبحت بلشرييا وصية على العرش وهي يف السادسة عشر من 414ويف عام . ويبدو أنه مل يقرأ قط كتاب القوانني الذي خلد امسه

ويبدو أن قد أوفني . عمرها، وظلت تصرف شؤون اإلمرباطورية ثالثاً وثالثني سنة، ونذرت هي وأختها أنفسهن بأن يضللن عذارى
ويؤلفن وينشدن الترانيم الدينية، ويصلني، وينشئن املستشفيات، .  كن يلبسن مالبس بسيطة تنم عن الزهد والتقشفبالنذر، فقد

ويف . واستحال القصر ديراً، وحرم دخوله إال على النساء وعدد قليل من رجال الدين. والكنائس، واألديرة، ويغدقن عليها العطايا
، وبوديسيا زوجة أخيها، ووزراؤمها، البالد حكما صاحلاً، وهب اإلمرباطورية الشرقية يف وسط هذه املظهر الدينية حكمت بلشرييا

خالل نيابتهما عن ثيودسيوس اليت دامت اثنتني وأربعني سنة هدوءاً مل تعهده من زمن بعيد، بينما كانت الفوضى ضاربة أطناا يف 
فقد عهد يف عام ). 438(صفحات التاريخ نشر شرائع ثيودوسيس وكانت أهم حوادث ذلك العهد الذي مل ميح ذكراها من . الغرب
 إن طائفة من فقهاء القانون بأن جيمعوا كل ما شن يف اإلمرباطورية من قوانني مذ جلس قسطنطني على العرش، ونفذت 429

شرت شرائع جستنيان اليت الشرائع اجلديدة يف الشرق والغرب على السواء، وظلت هي الشرائع املعمول ا يف اإلمرباطورية حىت ن
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وحكم اإلمرباطورية الشرقية بني ثيودوسيوس وجستنيان األول حكام كثريون، كان الناس يلهجون . كانت أعظم منها وأوسع
وحسبنا ! إن يسر العظماء كلهم لتذكرنا بأن اخللود قصري األجل. بذكرها يف أيامهم، أما اآلن فال يكاد يعرف عنهم اكثر من أمسائهم

أكرب أسطول حشدته حكومة رومانية، ) 467(الذي أرسل حملاربة جيسريك ) 774-457(كر من هؤالء احلكام ليو األول أن نذ
 زوج ابنته شقاقاً كبرياً بني الكنيستني اليونانية Zenothe Isaurianوأحدث زينون اإلصوري . ولكن هذا األسطول هزم ودمر

 أن Henoticonاملعروفة باسم اهلنوتيكون " التوحيدية"وبني، وذلك حني قرر يف رسالته والالتينية بسبب رغبته يف دئة ثائرة اليعق
رجال قديراً، شجاعاً، حمباً للخري، دعم مالية الدولة بإدارته ) 518-491(ليس للمسيح إال طبيعة واحدة، وكان أناستاسيوس 

يف احلفالت واأللعاب، وجعل القسطنطينية أمنع من االقتصادية احلكيمة، وخفض الضرائب، وألغى صراع اآلدميني مع الوحوش 
عقاب اجلو بإنشاء األسوار الطويلة، اليت كانت متتد أربعني ميال من حبر مرمرة إىل البحر األسود، وانفق الكثري من أموال الدولة يف 

هي اليت ) يال أمريكي ر131ر400ر900( رطل من الذهب 320ر000غري هذه من األعمال العامة الكثرية، وترك يف خزائنها 
مث . لكن الشعب مل يعجبه اقتصاده وميوله اليعقوبية، فحاصر الغوغاء قصره، وقتلوا ثالثة من أعوانه. مهدت السبيل لفتوح جستنيان

 .أشرف عليهم تعلوه مهابة الشيوخ اليت قاربت الثمانني، وعرض عليهم أن يرتل عن العرش إذا اتفق الشعب على من خيتاره خليفة له

وملا تويف بعد قليل من ذلك . انتهى األمر بعده بأن طلبت إليه اجلماهري الثائرة أن حيتفظ بالتاج. وكان هذا شرطاً مستحيل التنفيذ
، حيب الراحة اليت مييل إليها ابن السبعني، ولذلك ترك حكم )527-518(الوقت اغتصب امللك جستني، وهو شيخ أمي 

يف عني بركبيوس , ومل يكن هذا االختيار لريوق فيما بعد، ومن يوم أن ولد جستنيان نفسه. وابن أخيهاإلمرباطورية إىل جستنيان نائبه 
 يقيمان بالقرب -)1(أو لعله صقليب- من أبوين مزارعني من أصل إلريى 482ذلك بأن اإلمرباطور قد ولد يف عام . مؤرخه وعدوه

وملا أصبح جستنيان . عمه جستني اىل القسطنطينية ورباه تربية صاحلةوجاء به .  وهي مدينة صوفيا احلاليةSardicaمن سرديكا 
خلفه على عرش ) 527(وملا مات عمه . ضابطاً يف اجليش ولبث تسع سنني ياوراً ومساعداً جلستني، أظهر يف عمله براعة عظيمة
 الذقن، متورد الوجه، متجعد الشعر، رقيق اإلمرباطورية، وكان وقتئذ يف اخلامسة واألربعني من عمره، متوسط القامة والبنية، حليق

احلاشية، تعلو ثغره ابتسامة تكفي ألن ختفي وراءها ما ال حيصى من األغراض، وكان متقشفاً يف طعامه وشرابه تقشف الزهاد، ال 
يامه ال ينقطع عما وكان يف أثناء ص. وكثراً ما كان يصوم حىت تكاد ختور قواه). 2(يأكل إال قليال، ويعيش معظم أيامه على اخلضر

، وكثرياً ما كان يظن أعوانه أنه "من مطلع الفجر إىل الظهرية، وإىل غسق الليل"اعتاده من االستيقاظ مبكراً، وتصريف شئون الدولة 
هاً يف قد آوى إىل مضجعه، بينما كان هو منهكماً يف الدرس، يبذل جهده ليكون موسيقياً ومهندساً ومعمارياً، وشاعراً ومشترعاً، وفقي

وكان ذا عقل . ولكنه رغم هذا كله مل يتخل عن خرافات عصره. الدين وفيلسوف، وإمرباطوراً جييد تصريف شئون اإلمرباطورية
ومل يكن قوي اجلسم أو شجاعاً، وقد حدثته نفسه بالتخلي . نشيط على الدوام، عظيم اإلملام بالشؤون الكربى والتفاصيل الصغرى

ولعل من عيوبه الناشئة من دماثة . عب اليت قامت يف بداية حكمه ومل يرتل قط إىل امليدان يف حروبه الكثريةعن امللك يف أثناء املتا
وخيضع يف أحكامه . خلقه ورقة طبعه، أن كان من السهل على أصدقائه أن يؤثروا فيه ومن أجل هذا كان كثرياً ما يتقلب يف سياسته

عدمي اإلخالص، خمادع، منافق، خيفي عن الناس غضبه، "امل من تارخيه، يصفه بأنه وقد خص بروكبيوس جستنيان مبجلد ك. لزوجته
يظهر غري ما يبطن، حاذق، قادر كل املقدرة على التظاهر بالرأي الذي يدعي أنه يعتنقه، بل إنه يستطيع يف كثري من األحيان أن 

ويواصل . ح أن يكون وصفاً للدبلوماسي القديروغري هذا كله يص). 3"( إذا اقتضت الظروف ذلك000يذرف الدمع من عينيه 
وكان صديقاً متقلباً يف صداقته، عدواً إذا عقد هدنة ال حيافظ على عهده، حريصاً كل احلرص على : "بروكبيوس وصفه فيقول 
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من ذلك أن قائداً و. ويلوح أنه كان يتصف ذا كله يف بعض األوقات، ولكنه كان يستطيع أن يكون رحيماً كرمياً" االغتيال والنهب
 قد ام بسبه، فجئ به ليحاكم بتهمة اخليانة، وملا عرض التقرير الذي وضع عن حماكمته على جستنيان قام Probusيدعى بروبوس 

). 4"(إين أغفر لك ما ارتكبته من ذنب يف حقي، وأدعو اهللا أيضاً أن يساحمك: "من مقعده وأرسل رسالة إىل بروبوس يقول فيها 

أسهل مناالً من أي إنسان آخر يف العامل، "، الذي رزئ مبؤرخه "وكان هذا الرجل الظامل" النقد الصريح وال يغضب منه وكان يقبل
ومع هذا ). 5"(وكان أحقر الناس يف الدولة، ومن ال شأن هلم فيها على اإلطالق، يستطيعون كلما شاءوا أن يأتوا إليه ليتحدثوا معه

قام يف بالط اإلمرباطور من مراسيم وحفالت غاية يف األة والفخامة، حىت فاقت ما كان حيدث منها فقد عمل على أن جيعل ما كان ي
ومل . وكان كنابليون يعوزه التأييد الذي يناله املليك الشرعي، وذلك ألنه ورث امللك من مغتصب له. يف أيام دقلديانوس وقسطنطني

 طقوس ومراسيم تبعث الرعب يف القلوب كلما ظهر أمام اجلماهري أو السفراْء يكن مهيباً يف مظهره ومنشئه، ومن أجل هذا عمد إىل
وهلذا السبب عينه شجع فكرة امللكية املقدسة، واستخدم لفظ مقدس يف وصف شخصه وملكه؛ وكان يطلب إىل من . األجانب

وعمل على أن يعمده ويتوجه  . هميثلون أمامه أن يركعوا ويقبلوا أطراف ثوبه األرجواين، أو أصابع قدميه من فوق حذاءي
وقصارى القول أنه ما من حكومة قد عملت ما عملته احلكومة البيزنطية لتنال إجالء . بطريق القسطنطينية، ولبس قالدة اللؤلؤ

فخمة، ولقد كان هلذه السياسة أثرها إىل حد كبري؛ ولسنا ننكر أنه قد حدثت انقالبات كثرية يف الشعب له عن طريق املراسيم ال
تاريخ البيزنطية ولكنها كانت يف معظم األحوال انقالبات مفاجئة قام ا موظفو القصر، ألن احلاشية نفسها مل تكن ترهبها ما وضعته 

وكادت أن تقضي على ) 532( عهد جستنيان هي اليت حدثت يف بدايته وكانت أكرب فتنة قامت يف. لنفسها من مراسيم وطقوس
 وهم احلزبان اللذان انقسم إليهما أهل القسطنطينية حسب الثياب اليت كان يلبسها راكبو - وكان سببها أن اخلضر والزرق. حياته

ري مأمونة، وحىت أضطر األغنياء إىل  قد بلغت اخلصومة بينهم حد العنف، حىت أصبحت شوارع العاصمة غ-خيول السباق احملببون
وانقضت احلكومة آخر األمر على الطائفتني . أن يرتدوا مالبس الفقراء املساكني لينجوا بذلك من طعنات اخلناجر يف الليل

املتنازعتني، وقبضت على عدد كبري من زعمائهما، فما كان من هذين احلزبني إال أن ضما صفوفهما وقاما بفتنة مسلحة ضد 
كومة، وأكرب الظن أن بعض الشيوخ قد اشتركوا يف هذه الفتنة أو حاول رعاع املدن أن يقلبوها ثورة عارمة، فهجموا على احل

السجون، وأطلقوا سراح املسجونني، وقتلوا عدداً من رجال الشرطة واملوظفني، وأشعلت النار يف املباين، وحرقت كنيسة أياصوفيا 
وأفقد هذا .  وبذلك أطلق هذا االسم على تلك الفتنة- أي النصر" Niha"فت اجلماهري قائلة وأجزاء من قصر اإلمرباطور، وهت

النصر العظيم وعيه، فطالب إبعاد اثنني من أعضاء جملس جستنيان ، مل يكن حيبهما، ولعل سبب ذلك اما كانا من ظلمة احلكام، 
، أحد الشيوخ ، بأن يقبل التاج، فقبله على Hypatius هيباشيوس ووافق اإلمرباطور على هذا الطلب، فازداد العصاة جرأة وأقنعوا

الرغم من معارضته زوجته وتوسلها إليه أال يقبله، وخرج بني هتاف اجلماهري ليجلس على مقعد اإلمرباطور يف األلعاب اليت كانت 
بر أمر اهلرب، ولكن اإلمرباطورة ثيودورا واختبأ جستنيان أثناء ذلك يف القصر، وأخذ يد. قائمة على قدم وساق يف امليدان الكبري

وتعهد لبساريوس قائد اجليش أن يقوم ذا العمل، واختار من بني جنوده . أقنعته بالعدول عن هذه الفكرة، وأشارت عليه باملقاومة
. وأمر بقتله يف السجنعدداً من القوط، وسار على رأسهم إىل ميدان األلعاب، وقتل ثالثني ألفاً من العامة، وقبض على هيباشيوس، 

وأعاد جستنيان املوظفني املفصولني إىل عملهما، وعفا عن املتآمرين من أعضاء جملس الشيوخ، ورد إىل أبناء هيباشيوس ما صودر من 
 ال أكثر وظل جستنيان بعد هذه الفتنة آمناً على نفسه وملكه خالل الثالثني عاماً التالية، ولكن يبدو أن إنساناً واحداً). 6(أمالكهم

  .هو الذي كان حيبه
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  الفصل الثاني 

  ثيودورا 

إنه مجيل، ولكن مجاله أقل من مجال اإلمرباطورة؛ ذلك بأن : "وصف بروكبيوس يف كتاب له عن فن البناء متثاال لزوجة جستنيان فقال 
 وهو -جند يف كل ما كتب هذا املؤرخولسنا ). 7"(التعبري عن مجاهلا بالقول، أو إبرازه يف متثال عمل ال يستطيعه خملوق من البشر

ولكن .  إال الثناء على ثيودورا، إذا استثنينا موضعاً واحداً ال أكثر من هذا التعميم-أعظم املؤرخني بالبيزنطيني على بكرة أبيهم
ن فضيحة ع_ " أي الذي مل خيرج "Anecdota وهلذا مسى األنكدوتا -بروكبيوس قد كشف يف كتاب له مل ينشر يف أثناء حياته

. وقد بلغت هذه القصة عن الشناعة حداً بعث على الشك فيها وجعلها مثاراً للجدل مدى ثالثة عشر قرناً. للملكة قبل زواجها

موجز ملا كان يف صدر املؤرخ من حقد دفني صريح، وقد كتبه من وجهة نظر واحدة، وخصه كله بتسوءة " التاريخ السري"وهذا 
وإذا كان بروكبيوس هو أهم املراجع اليت نعتمد علها يف تأريخ ذلك العصر، وإذا . ليساريوس بعد وفاممسعة جستنيان وثيودورا، وب

كان هو نفسه يبدو يف مؤلفاته األخرى دقيقاً نزيهاً، فإنا ال نستطيع أن نرفض األنكدوتا ونعدها كلها تزييفا وافتراء، وكل ما نستطيع 
وها هو ذا جون اإلفسوسي، الذي كان . ه رجل غاضب من رجال احلاشية مل تتحقق مطامعهأن نقوله فيها هو أا انتقام عمد إلي

وفيما عدا هذا فإنا قلما جند يف أقوال ). 6"(ثيودورة العاهر: "يعرف اإلمرباطورة حق املعرفة، ال يطعن عليها بأكثر من قوله فيها 
ولكن ما من أحد منهم . نعم إن كثريين من رجال الدين ينددون مبروقها. املؤرخني املعاصرين ما يؤيد التهم اليت رماها ا بركبيوس

وقد يكون يف مقدورنا أن نستنتج من كل ما يقال .  وهو كرم منهم ال يقبله العقل إذا كانت فاجرة حبق-يذكر شيئاً عن فجورها 
ويقول بروكبيوس قول الواثق . مللوك الطيبة عن ثيودورا أا بدأت حياا سيدة غري مكملة، واختتمتها ملكة متصفة جبميع صفات ا

إا ابنة مدرب دببة، وإا نشأت يف جو حلبة ألعاب الوحوش، مث صارت ممثلة ومومساً، تثري مشاعر أهل القسطنطينية، وتدخل 
 غري شرعي، وجنحت أكثر من مرة يف إجهاض نفسها، ولكنها ولدت أبناً. البهجة يف قلوم بتمثيل املسرحيات الصامتة اخلليعة

 مث هجرها هذا العشيق، واختفت عن األعني فترة من الزمان يف Hecebolusوصارت عشيقة رجل سوري يدعى هسبولوس 
اإلسكندرية، عادت بعدها إىل الظهور يف القسطنطية فقرية ولكنها عفيفة شريفة، تكسب قوا بغزل الصوف، مث أحبها جستنيان، 

وليس يف وسعنا اآلن أن نعرف على وجه التحقيق ما يف هذه األقوال من صدق ). 9(وجعلها ملكةفاختذها عشيقة له، مث تزوج ا 
وتوج . وكذب؛ ولكن الذي نستطيع أن نقوله إذا كانت هذه املقدمات مل تقلق بال إمرباطور فهي خليقة بأال نقف عندها طويالً

من "جت ثيودورا إمرباطورة إىل جانبه، ويقول بركبيوس إنه جستنيان يف كنيسة القديسة صوفيا بعد أن تزوجها بزمن قليل، وتو
وأيا كان منشأ ثيودورا فإا أضحت بعد زواجها باإلمرباطور سيدة ال يستطيع أحد ). 10"(قسيس أظهر غضبه هلذا اإلجرام الشنيع

ة، وتدبر املؤامرات لتصل إىل أغراضها وكانت حتب املال والسلطان حباً مجاً، وتثور يف بعض األحيان ثورة جاحم. أن يتهمها يف عفافها
وكانت نؤوما، تكثر من الطعام والشراب ، وحتب الترف، واحللي، واملظاهر، وتقضي عدداً كبرياً . اليت ال تتفق مع أغراض جستنيان

رب الفالسفة لكن جستنيان ظل طول حياته حيبها رغم هذه الصفات، ويصرب ص. من اشهر السنة يف قصورها القائمة عل شاطئ البحر
لقد خلع عليها وهو كلف ا حلة من السيادة ال تقل من الوجهة النظرية عن سيادته هو، ومل يكن . على تدخلها يف خططه وأعماله

وكانت تنصب . وقد اشتركت اشتراكاً فعلياً يف السياسة اخلارجية والشئون الكنسية. يف مقدوره أن يشكو إذا مارست هذه السيادة
وكانت يف بعض األحيان تصدر من األوامر ما يتعارض وأوامر زوجها، . بطارقة وختلعهم، وتعزل أعداءها من مناصبهمالبابوات وال
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ويتهمها فربوكبيوس بقسوا على . وكثرياً ما كانت أوامرها هي يف صاحل الدولة، ذلك أن ذكائها كان يتناسب مع سلطاا
دداً قليالً منهم، وكان الذين يسيئون إليها إساءات شديدة خيتفون دون أن يقف هلم معارضيها، وبأا ألقت بعضهم يف اجلب وقتلت ع

لكنها مل خيل قلبها من الرمحة، . أحد على أثر، وكانت تسري يف هذا على املبادئ األخالقية السائدة بيننا يف هذا القرن الذي نعيش فيه
ولعلها . جستنيان لنفيه ملروقه من الدين وأخفته يف جناحها عامني كاملنيمن ذلك أا بسطت محايتها على البطريق أنثميوس الذي أمر 

مجيل تلجأ إليه " دير للتوبة"ولكنها كفرت عن هذا بإقامة . كانت لينة فوق ما ينبغي مع زوجة بليساريوس اليت عرفت بالزىن
النوافذ ألن ضقن ذرعاً وفضلن عليه على أن بعض التائبات قد تنب من توبتهن، وألقني بأنفسهن من . العاهرات التائبات

وكانت تعىن عناية اجلدات بزواج صديقاا، وكان هلا هي الفضل يف ترتيب هذه الزجيات، وكثرياً ما كانت جتعل ). 12(املوت
إلنسان من وقد صارت يف شيخوختها حارسة قوية الشكيمة لألخالق الكرمية وهو ما ينتظره ا. الزواج شرطاً أساسياً للرقي يف بالطها

فقد كان جستنيان يبذل غاية جهده . مث وجهت عنايتها يف آخر حياا لدراسة الدين، وكانت تناقش زوجها يف طبيعة املسيح. أمثاهلا
غري أن ثيودورا مل تكن تستطيع أن تفهم . ليوحد الكنيستني الشرقية والغربية العتقاده أن احلدة الدينية البد منها لوحدة اإلمرباطورية

ومن أجل هذا اعتنقت مذهب اليعاقبة، وهي تعلم أن . وإن مل جتد صعوبة ما يف وجود ثالثة أقانيم يف اهللا. جود طبيعتني يف املسيحو
لكنها كانت ترى أن قوة اإلمرباطورية ومستقبلها إمنا يعتمدان على واليتها الغنية . الشرق ال ميكن أن خيضع للغرب يف هذه العقيدة

وكان هلا الفضل يف ختفيف حدة تعصب . ومصر، ال على واليتها الغربية اليت خرا الربابرة وأهلكتها احلروبيف آسية وسوريا، 
جستنيان للمذهب الديين األصيل، وبسطت محايتها على اخلارجني على هذا املذهب، وحتدت البابوية، وشجعت خفية قيام كنيسة 

ق هذه الغايات يف أن تعارض بكل ما تستطيع من قوة اإلمرباطور والبابا على يعقوبية مستقلة يف الشرق؛ ومل تترد يف سبيل حتقي
  .السواء

  الفصل الثالث 

  بليساريوس 

يف وسعنا أن نغتفر جلستنيان شغفه العظيم بالوحدة، ألن هذا الشغف من أعظم ما يولع به الفالسفة ورجال احلكم على السواء؛ ولقد 
ومل تكن استعادة أفريقية من الوندال، وإيطاليا من القوط الشرقيني، وأسبانيا من . تضتهم احلرباقتضاهم يف بعض األحيان أكثر مما اق

القوط الغربيني، وغالة من الفرجنة، وبريطانيا من السكسون؛ ومل يكن طرد الربارة إىل مرابضهم، وإعادة احلضارة الرومانية إىل مجيع 
 أخرى يف مجيع بقاع الرجل األبيض من الفرات إىل سور هدريان، مل تكن هذه املطامع ميادينها القدمية، ونشر الشريعة الرومانية مرة

وكان من الوسائل اليت اتبعها جستنيان لبلوغ . كلها مطامع غري نبيلة، وإن كانت قد أكت املنقذين ومن أريد إنقاذهم على السواْء
ع حول مسألة البابوية، وكان من أكرب أمانيه أن يرد األريوسيني هذا الغرض أن أزال ما بني الكنيستني الشرقية والغربية من نزا

ولقد كان من حسن . واليعاقبة وغريمها من اخلارجني على الدين إىل حظريته، ومل يكن أحد قد فكر يف هذا كله منذ أيام قسطنطني
ان شعبه غري راغب يف احلروب اليت  فلقد ك-حظ جستنيان أن وهب قادة عظماء، ومن سوء حظه أنه كانت موارده املالية قليلة 

وسرعان ما استنفذ الثالمثائة والعشرين ألف رطل من الذهب . كان يريد أن خيوض غمارها، وغري قادر على أداء ما تطلبه من نفقات
ىل اليت تركها أسالف جستني يف خزانة الدولة، واضطر بعد استنفادها أن يلجأ إىل الضرائب اليت نفرت من قلوب الشعب، وإ

وكانت اخلدمة العسكرية اإلجبارية العامة قد امتنعت قبل عهده بنحو مائة عام، وأصبح . ضروب االقتصاد اليت عرقلت أعمال قواده
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جيش اإلمرباطورية يتألف كله تقريباً من جنود مرتزقة من الربابرة يؤتى م من مائة قبيلة ودولة، ويعيشون على النهب والسلب، 
الغتصاب؛ وكثرياً ما كانوا يشقون عصا الطاعة يف أشد أزمات القتال، وكثرياً ما فقدوا مثار النصر الشتغاهلم جبمع وحيلمون بالثراء وا

وكان . الغنائم واألسالب، ومل يكن شئ جيمعهم ويؤلف بينهم، أو يشحذ مهمهم إال أداء أجورهم بانتظام أو خضوعهم لقواد عظام
أورليوس، وبروبوس، _  من أسرة من الفالحني اإللرييني، ويذكرنا باألباطرة البلقانينيبليساريوس، كما كان جستنيان، منحدراً

ولسنا نعرف من أيام قيصر قائداً قبل بليسلريوس انتصر يف وقائع كاليت .  الذين أجنو اإلمرباطورية يف القرن الثالث-ودقلديانوس
وما أقل من تفوقوا عليه يف رسم اخلطط احلربية أو احلركات العسكرية، . لانتصر فيها هذا القائد مبثل موارده القليلة من الرجال واملا

 كاإلسكندر، وقيصر، وبليساريوس، -ولعل مما جيدر ذكره يف هذا املقام أن أعظم القواد . ويف حب رجاله له وشفقته على أعدائه
 بليساريوس، كما كان أولئك القواد، ذا  قد وجدوا أن الرمحة أقوى من اسلحة احلروب، ولقد كان-وصالح الدين، ونابليون 

ومصداق هذا أن بليساريوس كان يشغف . احساس مرهف وقلب رقيق جيعالن من اجلندي حمباً وإهلاً مبجرد فراغه من واجباته الدموية
ه من هذه وكان هذا القائد يتحمل خيانتها له، وال يلبث أن ينسى غضب. حبب أنطونيا كما كان اإلمرباطور يشغف حبب ثيودورا

ذلك أن احلرب قد . وكان أول ما نال من النصر يف حروبه مع الفرس. اخليانة، وكان يصحبها معه يف حروبه لكثري من األسباب
جتددت بني اإلمرباطوريتني بسبب املنافسة القدمية بينهما للسيطرة على الطرق التجارية املؤدية إىل أواسط آسية وبالد اهلند، وبعد أن 

وبينما كان بليساريوس يتابع انتصاراته ايدة إذ أستدعى فجأة إىل القسطنطينية، وكان سبب .  مدى مائة ومخسني عاماًجنحا للسلم
 رطل من الذهب، مث أرسل 11ر000بأن أدى إىل كسرى أنوشروان ) 532(استدعائه أن جستنيان عقد الصلح مع بالد الفرس 

ن قد استقر رأيه على أنه ال يستطيع االحتفاظ بفتوح دائمة يف بالد الشرق ألسباب وكان جستنيا. قائده ليسترد أفريقية الوندال
أما الغرب ففيه أمم اعتادت احلكم الروماين . منها أن السكان سيظلون معادين له، وأن احلدود يصعب عليه أن يدافع منها: كثرية 

 يد املساعدة للدولة الرومانية بالتعاون معها عليهم يف احلرب من عدة قرون، وهي تبغض سادا الربابرة اخلارجني على الدين، ومتد
ومن أفريقية يستطاع أخذ احلبوب اليت تسد أفواه أهل العاصمة فيسكتون عن توجيه اللوم . وبأداء الضرائب هلا يف السلم

الية بعد موته إىل معظم أساليبها ، وعادت أفريقية الوند)477(وكان جيسريك قد توىف بعد حكم دام تسعة وثالثني عاما . لإلمرباطور
وأعيد بناء دار التمثيل يف . فكانت الالتينية لغتها الرمسية، وكان الشعراء يكتبون فيها شعراً ميتاً ليكرموا به امللوك املنسيني. الرومانية

ويصف بركبيوس .  جديدة فخمة، ويعظموا آثار الفن القدمي، ويقيمون مباين)14(قرطاجة، وعاد األهلون ميثلون املسرحيات اليونانية
الطبقات احلاكمة بأا من رجال مهذبني متحضرين، تظهر عليهم يف بعض األحيان مسحة من الربنزية ولكنهم يف األغلب األعم قد 

واجتمعت يف البسفور يف شهر يونية من عام ). 15(أمهلوا فنون احلرب، وأخذوا يضعفون ويضمحلون شيئاً فشيئاً حتت أشعة الشمس
وكان .  مخسمائة سفينة نقالة، وتسع وتسعون بارجة حربية، وتلقت أوامر اإلمرباطور، وبركات البطريق، وأحبرت إىل قرطاجة533

ونزل بليساريوس يف أفريقية مبا ال يزيد على مخسمائة ". حلرب الوندال"بركبيوس من الذين صحبوا بليساريوس، وكتب وصفاً رائعاً 
وعجل .  الدفاع الواهية عن قرطاجة، ومل متض أكثر من بضعة أشهر حىت قضى على قوة الوندالمن الفرسان، واكتسح وسائل

جستنيان فدعاه إىل احتفال بالنصر يقام بالقسطنطينية، فانقض املغاربة من التالل على احلاميات الرومانية، وأسرع بليساريوس بالعودة 
وقادهم بعدها للنصر، وبقيت أفريقية القرطاجة من ذاك احلني خاضعة للحكم يف الوقت املناسب القضاء على فتنة قامت بني جنوده، 

وكان جستنيان قد هداه دهاؤه السياسي إىل عقد حلف مع القوط الشرقيني حني كان بليساريوس . الروماين إىل أن جاء العرب فاحتني
 يف الوقت الذي أمر فيه بليساريوس بفتح إيطاليا اليت يهاجم أفريقية؛ فلما مت هذا الفتح أغرى الفرجنة بأن يعقدوا معه حلفاً آخر،
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كانت بليساريوس بالد تونس قاعدة له، هاجم منها صقلية، ومل جيد صعوبة يف االستيالء عليها، مث عرب البحر منها إىل إيطاليا يف عام 
وكانت قوات القوط الشرقيني . ملغطاة، واستوىل على نابلي بأن أمر بعض جنوده أن يدخلوا املدينة زحفاً يف قنوات املياه ا536

ضعيفة منقسمة على نفسها، ورحب سكان روما ببليساريوس وحيوه حتية احملرر املنقذ، كما رحب به رجال الدين ألنه من القائلني 
قيون ، فخلع القوط الشرAmalathunsa بقتل أماالتنسا Theadahadوأمر ثيوداهاد . بالتثليث، فدخل روما دون أن يلقى مقاومة

.  رجل حاصر به بليساريوس يف روما105ر000وحشد وجتيس جيشاً مؤلفاً من .  ملكاً عليهمWitigisثيوداهاد وأختاروا وجتيس 

وملا اضطر أهلها إىل االقتصاد يف الزاد واملاء، واالمتناع عن االستحمام يف كل يوم، بدءوا يتذمرون من بليساريوس الذي مل يكن معه 
 مسلح، دافع م عن املدينة مبهارة وشجاعة، اضطر معهما وجتيس أن يعود إىل رافا بعد ما بذل من اجلهد الكبري إال مخسة آالف رجل

وظل بليساريوس ثالث سنني يلح على جستنيان بأن ميده بعدد آخر من اجلند، حىت أرسلهم آخر األمر ولكنه عقد . مدة عام كامل
وط الشرقيون احملاصرون يف رافا، والذين أوشكوا على اهلالك جوعاً، أن يسلموا املدينة وعرض الق. لواءهم لقواد معادين لبليساريوس

). 540(وتظاهر بليساريوس بالقبول حىت استوىل على املدينة، مث أسلمها إىل جستنيان . إذا رضى بليساريوس أن يكون ملكاً عليهم

يساريوس قد كافأ نفسه على عمله باالستيالء على قدر كبري من ذلك أن بل. وشكر له اإلمرباطور حسن صنيعه وداخلته فيه الريبة
الغنائم، هذا إىل أنه كسب والء جنوده إىل حد أزعج اإلمرباطور وأنه قد عرضت عليه مملكة كاملة، فهل يستبعد عليه مع هذا كله 

اه جستنيان، وشاهد وهو قلق مرتاب أن يتطلع إىل االستيالء على العرش من ابن أخي رجل أغتصبه من صاحبه الشرعي؟ هلذا استدع
إن سكان بيزنطة كانوا يبتهجون حني يشهدون بليساريوس خيرج من بيته "حاشية القائد العظيم ومظهرها الفخم، ويقول بركبيوس 

د ذلك بأن خروجه منه وسريه يف الطريق كان شبيهاً مبوكب يف عيد احتشد فيه كثري من اخللق، ألنه كان يصحبه عد... كل يوم 
كبري من الوندال، والقوط، واملغاربة، يضاف إىل هذا أنه كان ي الطلعة، طويل القامة، مجيل الوجه، ولكنه كان وديعاً رقيق احلاشية، 

ومل يعن القواد الذين خلفوه يف إيطاليا بنظام اجلند، وتنازعوا ). 16"(دمث األخالق، حىت لقد كان يبدو كأنه رجل فقري ال يعرفه أحد
ينهم، فكسبوا ألنفسهم احتقار القوط، فنادوا برجل قوطي، جم النشاط، موفور العقل، رابط اجلأش، ملكاً على الشعب فيما ب

 امللك اجلديد جمندين ذوي بأس شديد من الربابرة اجلوالني الذين ال مأوى هلم يف إيطاليا واستوىل م Totilaومجع توتيال . املغلوب
وقد أدهش الناس برمحته ووفائه بوعده، وعامل األسرى معاملة طيبة انضووا . احلصار على روماوتيبور وضرب ) 543(على نابلي 

بفضلها حتت لوائه، واستمسك مبا قطعه على نفسه من العهود اليت استسلمت ا نابلي، حىت بدأ الناس يتساءلون من هو الرببري 
الشيوخ أسريات يف يده عاملهن بلطف وشهامة واطلق سراحهن، وملا وقعت زوجات بعض اعضاء جملس . ومن هو اليوناين املتحضر

وأما الربابرة الذين يف خدمة اإلمرباطور فلم يظهروا مثل هذه الرقة يف املعاملة؛ بل أخذوا يعيثون يف البالد فساداً ألن جستنيان مل يؤد 
ى وحنان حكم ثيودريك وما كان يسوده من عدل اليهم أجورهم لنفاذ ما كان يف خزائنه من املال، حىت أخذ الناس يتذكرون يف أس

فلما عاد إىل إيطاليا تسلل وحده إىل روما احملاصرة خمترقاً صفوف توتيال لكنه . وأمر بليساريوس أن يعود إلنقاذ املوقف). 17(ونظام
ين؛ وفتح بعض اخلونة أبواب وصلها بعد فوات الوقت، فقد فقدت احلامية اليونانية روحها املعنوية، ألن ضباطها كانوا جبناء عاجز

وبعث بليساريوس وهو خارج منها رسالة إىل توتيال يطلب ). 546(املدينة، ودخلها جنود توتيال البالغ عددهم عشرة آالف رجل 
سكان ومحى ومسح توتيال جلنوده اجلياع الذين مل ينالوا أجورهم أن ينهبوها، ولكنه منعهم من إيذاء ال. إليه أال يدمر املدينة التارخيية

فلما غاب عنها استردها بليساريوس، وملا عاد توتيال .النساء من شهوات اجلنود اجلاحمة مث أخطأ إذ غادر روما ليحاصر رافنا
وظن جستنيان أن الغرب قد خضع له فأعلن احلرب على بالد .وحاصرها مرة أخرى عجز عن أن خيرج منها القائد اليوناين املوهوب
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ومن بعدها صقلية، ) 549(فلما ذهب استوىل توتيال على روما من جديد . اريوس ليذهب إىل الشرق الفرس، واستدعى بليس
مبلغاً كبرياً جداً  "Narsesوأخرياً أعطى جستنيان قائداً من اخلصيان يدعى نارسيز . وكورسكا، وسردينية، وشبه اجلزيرة كلها تقريباً

وأدى نارسيز هذه املهمة مبهارة وسرعة، فهزم توتيال، وقتل يف . القوط من إيطالياوأمره أن حيشد جيشاً جديداً يطرد به " من املال
بعد أن دامت مثانية عشر عاماً " احلرب القوطية"أثناء فراره، ومسح ملن بقى من القوط أن خيرجوا من إيطاليا ساملني، وانتهت بذلك 

 أيدي اجليوش احملاربة مخس مرات متوالية، وحوصرت ثالث ذلك أن روما قد وقعت يف. وأمتت هذه السنون خراب إيطاليا). 553(
نصفهم تقريباً من املعدمني ). 18(مرات، ونفذ منها الطعام، وتعرضت للنهب والسلب، ونقص عدد سكاا من مليون إىل أربعني ألفاً

ت من املدن والقرى إىل هوة وتدهورت مئا. الذين يعيشون على الصدقات البابوية، ودمرت ميالن وقتل أهلها على بكرة أبيهم
اإلفالس بسبب اغتصاب احلكام وب اجلنود، وبارت الكثري من األراضي اليت كانت من قبل خصبة وهجرها السكان، ونقصت 

). 19( وحدها يف خالل هذه األيام الثمانية عشرPicenumويقول الرواة إن مخسني ألفاً ماتوا من اجلوع يف بيسينوم . موارد الطعام

م كيان األشراف، فقد قتل كثريون منهم يف املعارك احلربية ويف أعمال النهب، وفر عدد كبري منهم إىل خارج البالد حىت مل يبق وحتط
ودمت قنوات مياه الشرب اليت أصلحها ). 20(579منهم من يكفى لقيام جملس شيوخ روما، فلم تعد تسمع عنه شيئاً ما بعد عام 

وبطل . ستحالت الكمبانيا مرة أخرى مناقع واسعة تتفشى فيها املالريا، وال تزال كذلك حىت يومنا هذاثيودريك من قبل وأمهلت، وا
استعمال احلمامات الفخمة اليت كانت متدها هذه القنوات باملاء ودمت، وحطمت مئات من التماثيل اليت جنت من عبث ألريك 

وكانت آثار اخلراب والدمار هي كل ما يشهد مبا . يف أثناء احلصاروجيسريك، أو صهرت لتصنع من معادا قذائف وعدد حربية 
ولبث اإلمرباطور الشرقي زمناً قليالً حاكماً على إيطاليا بعد هذا اخلراب، . كان لروما القدمية عاصمة نصف العامل من عظمة وجالل

العناء، ومل تنج روما من آثار هذا النصر حىت عصر ولكن ما ناله من النصر كان نصراً عدمي القيمة كلفه الكثري من املال والرجاء و
  .النهضة

  الفصل الرابع 

  قانون جستنيان 

وكان قد مضى قرن من الزمان منذ نشر . لقد نسي التاريخ حروب جستنيان، وحق له أن ينساها، وال يذكر امسه إال مقترناً بقوانينه
ري الظروف اليت شرعت فيها، وسنت قوانني جديدة كثرية اختلطت قانون ثيودوسيوس، وأضحت كثري من أصوله عتيقة ال تطبق لتغ

يضاف . بعضها ببعض يف كتب القوانني، ووجد تناقض كثريين بعض القوانني والبعض اآلخر عاق أعمال احملاكم والسلطة التنفيذية
دنية كثرياً ما كانت تتعارض مع قوانني األمم مث إن قوانني روما امل. إىل هذا أن تأثري املسيحية قد بدل كثرياً من الشرائع وغري تفسريها

وقصارى القول أن . اليت تتألف منها اإلمرباطورية، وإن كثرياً من التشريعات مل تكن تتفق مع تقاليد الشرق املصطبغ بالصبغة اليونانية
مل يكن جستنيان، وهو صاحب الرتعة القوية و. شريعة روما كلها أضحت أكداساً من املواد القانونية التجريبية ال قانوناً منطقياً واحداً

 عشرة من فقهاء 528وهلذا عني يف عام . إىل الوحدة، لريضى عن هذه الفوضى كما مل يكن يرضى عن متزيق أوصال اإلمرباطورية
ريبونيان وكان أكثر أعضاء هذه اللجنة نشاطاً ونفوذاً هو الكوستر ت. القانون لينظموا قوانني الدولة، ويوضحوها، ويصلحوها

Tribonian الذي ظل إىل أن مات أشهر املوحني خبطط جستنيان التشريعية، والناصحني له، واملنفذين آلرائه، وذلك رغم حرصه 
 529وأممت اللجنة اجلزء األول من عملها بسرعة أكثر مما كان خليقاً ا، وأصدرته يف عام . الشديد على املال ومظنة الكفر باهللا
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دستوري، وأعلن اإلمرباطور أنه هو قانون اإلمرباطورية، وأنه يلغي مجيع ما سبقه من التشريعات إال ما تضمنه منها، باسم القانون ال
جيب ان يسلح جاللة اإلمرباطور بالقانون كما جيب أن يعلو جمده : إىل الشبان الراغبني يف دراسة القانون: وصدر ذه العبارة اجلميلة
ال تقل عنايته بالعدالة ... بذلك احلكم الصاحل يف احلرب والسلم على السواء، وحىت يتبني للناس أن احلاكمبقوة السالح، حىت يسود 

مث أنتقل اعضاء اللجنة إىل القسم الثاين من مهمتهم، وهي أن يضموا يف جمموعة واحدة آراء ). 21(عن عنايته بالنصر على أعدائه
 تزال خليقة بأن تكون هلا قوة القانون، ونشرت هذه اآلراء باسم جمموعة القوانني والفتاوى فقهاء القانون الرومان، اليت رأوا أا ال

؛ وقالت اللجنة إن آراء الفقهاء والشروح اليت وردت يف هذه اموعة ستصبح من ذلك احلني واجبة الطاعة على )533(املدنية 
ا من قوة شرعية، وامتنع من ذلك احلني نسخ ما عدا هذه من آراء مجيع القضاة، وإن مجيع ما عداها من اآلراء قد فقدت ما كان هل

فقهاء القانون واختفى معظمها، ويستدل مما بقي منها على أن احملررين قد حذفوا ما كان من آراء مناصرة للحرية، وأم عمدوا إىل 
وبينا كانت اللجنة تقوم ذا .  للحكم املطلقالغش والتزوير فبدلوا بعض أحكام فقهاء القانون األقدمني حىت تكون أكثر مالءمة

). Institutiones (533 واثنان من زمالئه كتاباً موجزاً يف القانون املدين مسياه القانون Tribonianالعمل الكبري أصدر تريبونيان 

ن جايوس هذا قد وكا.  معدلة ومصححة حىت تالئم روح ذلك العصرGiusوكان هذا الكتاب يف جوهره عبارة عن شروح جايوس 
وكان . وأظهر يف هذا العمل من الرباعة ما يثري اإلعجاب. خلص يف القرن الثاين بعد امليالد القوانني املدنية املعمول ا يف أيامه

 ضم تريبونيان وأربعة من مساعديه هذه القوانني إىل النسخة 534فلما كان عام . جستنيان يف هذه األثناء يصدر قوانني جديدة
وملا مات . وبعد صدورها أصبحت النسخة األوىل غري ذات موضوع، ومل يعثر عليها بعدئذ. يدة املعدلة من كتاب القواننياجلد

ومل تنشر هذه باللغة الالتينية كما كانت تنشر الكتب السابقة بل . جستنيان نشر ما سنه من قوانني جديدة باسم التشريعات اجلديدة
وقد أطلق على هذه املؤلفات . ت هي آخر ما صدر بالالتينية من كتب القانون يف اإلمرباطورية البيزنطيةنشرت باللغة اليونانية، وكان

وجرى هذا القانون على ما جرى به . وكان يشار إليها يف غري دقة باسم قانون جستنيان. كلها فيما بعد اسم جمموعة القوانني املدنية
وقد بدأ بتقرير التثليث وصب اللعنات على نسطوريوس، . صلية قانون الدولةقانون ثيودوسيان فجعل الشريعة املسيحية األ

ولكن . واعترف بالزعامة الدينية للكنيسة الرومانية وأمر كل اهليئات املسيحية باخلضوع إىل سلطاا. وأوتبكيس، وأبولينارس
مجيع القوانني الكنسية كجميع القوانني املدنية الفصول اليت جاءت بعد املقدمة أعلنت سلطة اإلمرباطور على الكنيسة فقالت إن 

تصدر عن العرش، مث مضى كتاب القانون يذكر القوانني اخلاصة باملطارنة، واألساقفة، ورؤساء األديرة، والرهبان، وحيدد العقوبات 
بة املانيني واملارقني املرتدين وجعل عقو). 22(اليت توقع على القساوسة الذين يقامرون، أو يرتادون دور التمثيل أو يشهدون األلعاب

أما الدوناتيون، واملنتانيون، واليعقوبيون وغريهم من الطوائف املنشقة فكان عقام أن تصادر امالكهم، وأن حيكم . هي اإلعدام
ا حرموا من حق وحرمت عليهم الوظائف العامة، واالجتماعات، كم. عليهم بأم غري أهل ألن يبيعوا أو يشتروا، أو يرثوا أو يورثوا

وأباح القانون يف بعض مواده الرحيمة لألساقفة أن . مقاضاة املسيحيني أتباع الدين القومي للحصول على ما لديهم ِقبلهم من الديون
. وبدل القانون امليزات القدمية اليت كانت تتمتع ا بعض الطبقات. يزوروا السجون، ليحموا املسجونني من سوء استعمال القانون

ن ذلك أن املعاتيق مل يعودوا يعاملون على أم طائفة خاصة قائمة بنفسها، بل أصبحوا يتمتعون من ساعة حتريرهم جبميع مميزات م
وقسم األحرار مجيعاً إىل طبقة ذوي الشرف أو الرتبة، . األحرار، فيباح هلم أن يكونوا أعضاء يف جملس الشيوخ وأن يكونوا أباطرة

 Illustres، وممتازين Patricii القانون نظام الطبقات الذي نشأ منذ أيام دقلديانوس فقسمها إىل أشراف وأقر. وإىل طبقة عامة

 Gloriosi، وأجماد Claricsimi، وأصفياء ) أي حمترم اإلجنليزيةRespecablsوهي اليت أخذ منها لفظ  (Specabitesوحمترمني 
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وظهرت فيما ورد يف هذه الشرائع من قوانني خاصة بالرق بعض آثار .  الشرقيةولقد كان يف هذا القانون الروماين كثري من العناصر
مثال ذلك أن اغتصاب أمة كان عقابه اإلعدام كاغتصاب احلرة سواء بسواء؛ كذلك كان حيق للعبد أن يتزوج . املسيحية أو الرواقية

عه الكنيسة، لكن القانون كان جييز بيع الطفل حني وكان جستنيان يشجع العتق كما تشج. من حرة إذا وافق سيده على هذا الزواج
وكان يف قانون جستنيان فقرات تشجع استرقاق رقيق األرض، ومتهد السبيل ). 23(يولد يف سوق الرقيق إذا كان أبواه معدمني

وأبنائه إىل أبد الدهر مثال ذلك أن الرجل احلر إذا زرع قطعة من األرض ثالثني عاماً كان يطلب إليه أن يبقى هو . لنظام اإلقطاع
وكان القانون هذا بأن مينع الزارع من ترك األرض؛ وإذا هرب رقيق األرض أو صار من رجال الدين من ). 24(مرتبطني ذه األرض

ا وكان إخضاعه. رفع هذا القانون من مرتلة املرأة إىل حد ما. غري رضاء سيده، جاز هلذا السيد أن يطالب به كما يطالب السيد بعبده
للوصاية عليها طول حياا قد انتهى يف القرن الرابع، وبطل املبدأ القدمي القاضي بأن األبناء الذكور هم وحدهم الذين حيق هلم أن 

وحاول جستنيان . يرثوا آباءهم، وبذلت الكنيسة جهوداً كبرية لتأييد املبدأ اجلديد ألن كثريات من النساء كن يوصني هلا بأمالكهن
غري أن هذا العمل كان .  الكنيسة اخلاصة بالطالق، وحرمه إال إذا أراد أحد الزوجني أن يدخل ديراً للنساء أو الرجالأن ينفذ آراء

خروجاً متطرفاً على العادات والقوانني القائمة وقتئذ ولذلك عارضه كثريون من الشعب حبجة أنه سيزيد من حوادث التسميم، 
اإلمرباطورية الرومانية حاالت كثرية خمتلفة يباح فيها الطالق، وظلت هذه معموالً ا، يف وذكرت فيما سن بعدئذ من القوانني يف 

وحمى من القانون ما فرضه أغسطس من عقوبات على العزوبة ). 25( فيما عدا فترات منقطعة1453اإلمرباطورية البيزنطية حىت عام 
مرتكبها باإلعدام، وإن مل ينفذ هذا العقاب إال يف حاالت نادرة، أما وكان قسطنطني قد جعل الزىن من اجلرائم اليت يعاقب . والعقم

وأباح القانون للزوج أن . جستنيان فقد احتفظ بعقوبة اإلعدام للزىن من الرجال، اما الزانية فقد جعل عقاا اإلقامة يف دير للنساء
كذلك فرض القانون . نذارها ثالث مرات أمام شهوديقتل عشيق زوجته إذا وجدها يف مرتله أو شاهدها تتحدث معه يف حانة بعد إ

وكان هتك العرض غصباً يعاقب عليه . عقوبات صارمة على من يزين بامرأة غري متزوجة أو بأرملة إال إذا كانت حظية أو عاهراً
قرير عقوبة اإلعدام للواط، ومل يكتف جستنيان بت. باإلعدام ومصادرة األمالك، وكان مثن هذه األمالك املصادرة يعطى للمرأة املغتصبة

بل كان يف كثري من األحيان يضيف إليها التعذيب، وبتر األعضاء، وعرض املذنبني على اجلماهري يف الشوارع قبل إعدامهما، وإنا 
 لنحس يف هذا التشريع الصارم ضد الشذوذ اجلنسي بأثر املسيحية اليت روعتها آثام احلضارة الوثنية فدفعتها إىل هذا التزمت

من ذلك أنه ألغى ما كان ينص عليه القانون القدمي من حق األقارب من العصب . وغري جستنيان قانون امللكية تغيرياً أساساً. الوحشي
أن يرثوا من ميوت دون أن يترك وصية؛ وجعل حق املرياث ألبناء امليت وأحفاده اخل من الظهور والبطون، وشجع قانون اهلبات 

وأعلن أنه ال جيوز الرتول عن شيء من أمالك الكنيسة، سواء كانت ثابتة أو منقولة، أو كانت أجور أمالك، أو والوصايا جلهات الرب؛ 
رقيق أرض، أو عبيد؛ فلم يكن حيق ألي رجل من رجال الدين أو غري رجال الدين وال ألية مجاعة دينية أو غري دينية الرتول عن أي 

وأضحت هذه القوانني اليت وضعها ليو األول وأنثميوس وأيدها قانون جستنيان هي . بهشيء متتلكه الكنيسة أو بيعه أو اإليصاء 
فقد كانت أمالك غري رجال الدين تنقسم وتتفرق، أما أمالك الكنيسة فظلت تتراكم . األساس الشرعي لثروة الكنيسة املتزايدة

رميه؛ وأجاز القانون القبض على املدينني الذين وحاولت الكنيسة أن حترم الربا، ولكنها عجزت عن حت. وتزداد جيل بعد جيل
وحرم . يتخلفون عن جلسات احملاكمة، ولكنه أجاز إطالق سراحهم بالكفالة أو إذا أقسموا أن يعودوا حني يطلبون للمحاكمة
ديداً دقيقاً ال القانون سجن أي شخص إال بأمر أحد كبار القضاة، وحدد الزمن الذي ميكن أن ينقضي بني القبض عليه وحماكمته حت

وبلغ عدد احملامني من الكثرة حداً جعل جستنيان يشيد هلم باسلقا خاصة نستطيع أن نتصور مساحتها إذا عرفنا أن مكتبتها . يتعداه
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وكان املتهم حياكم أمام قاضي يعينه اإلمرباطور، غري أنه كان من املستطاع حتويل القضية إىل .  جملد أو ملف150.000كانت تضم 
وكان . وكانت نسخة من الكتاب املقدس توضع أمام القاضي يف كل جلسة. مة األسقف إذا رغب يف ذلك الطرفان املتقاضيانحمك

وكيال الطرفني يقسمان على الكتاب أما سيبذالن كل ما يف وسعهما للدفاع عن موكليهما بذمة وامانة، ولكنهما يتخليان عن 
وكان املدعي واملدعي عليه يلزمان أيضاً بأن يقسم كل منهما على الكتاب املقدس أن . ألمانةالقضية إذا وجدامها مما خيل بالشرف وا

وكانت العقوبات اليت ينص عليها القانون صارمة ولكنها قلما كانت ملزمة فقد كان يف وسع القاضي مثالً أن خيفف . قضيته عادلة
وكان السجن للمحافظة على املتهمني حىت حياكموا، ولكنه قلما كان . ءالعقاب عن النساء والقُصر، والسكارى الذين يقدمون للقضا

وقد أجاز قانون جستنيان عقاب ارم ببتر اعضائه، فكان يف هذا أكثر رجعية من قانون هدريان . يستخدم لعقاب املدنيني
اآلداب الدينية اليعقوبية كان جيوز مثال ذلك أن جباة الضرائب الذين يزورون ىف حسابام، والذين ينسخون . وأنطونينوس بيوس

وكثرياً ما يذكر القانون عقوبة جدع . عقام بقطع يدهم، اتباعاً للنظرية القائلة بأن العضو الذي اقترف ذنباً جيب أن جيازى مبا أقترفه
ه الوارثني للعرش أو املتطلعني األنف أو قطع الرقبة، وأضافت القوانني البيزنطية إليهما سلم العينني، وأكثر ما يكون ذلك لتشويه وج

وكانت عقوبة اإلعدام تنفذ يف األحرار بقطع رءوسهم، ويف بعض األرقاء بصلبهم؛ وكان السحرة والفارون من اجليش حيرقون . له
الشيوخ أحياء؛ وكان يف وسع املواطن احملكوم عله أن يستأنف احلكم أمام حمكمة أعلى درجة من احملكمة اليت أصدرته، مث إىل جملس 

وإنا لنعجب بقانون جستنيان إذا نظرنا إليه يف جمموعه أكثر مما نعجب به لو نظرنا إىل كل جزء . مث إىل اإلمرباطور نفسه آخر األمر
وأكثر ما خيتلف فيه عن القوانني اليت صدرت قبله هو تشدده يف اتباع املبادئ والسنن املقررة، وسد الطريق . من أجزائه على انفراد

تعديل واإلصالح، وما يسري فيه من ميل إىل القسوة يف االنتقام، حىت لقد كان يف وسع الروماين املتعلم أن جيد احلياة يف حكم على ال
وكان سبب هذه العيوب أن اإلمرباطور مل يكن يستطيع التخلص من البيئة اليت . األنطونيني أكثر حضارة منها يف حكم جستنيان

فيه، وقد اضطرته رغبته امللحة يف ان يوحد كل شيء على أن يقنن ما يف عصره من اخلرافات يعيش فيها والزمن الذي وجد 
وكان القانون شديد التمسك بالقدمي واحملافظة عليه، شأنه يف هذا شأن كل ما هو . والوحشية كما يقنن ما فيه من عدالة ورمحة

لكنه سرعان ما نقص اخلاضعون له فلم يتعدوا أهل . لن متوت أبداًبيزنطي، وكان موائماً كل املواءمة حلضارة خيل إىل أهلها أا 
ذلك أن الشرقيني اخلارجني على الدين والذين أذاقهم هذا أشد العذاب قد فتحوا صدورهم . مملكة صغرية آخذة يف النقصان

للمبارد، وغالة حتت حكم الفرجنة وأغفلت إيطاليا حتت حكم ا. للمسلمني وكانوا أكثر رخاء يف ظل القرآن منهم يف ظل هذا القانون
لكن هذا القانون . وإجنلترا حتت حكم األجنليسكسون، وأسبانيا حتت حكم القوط الغربيني، أغفلت هذه البالد كلها أوامر جستنيان

كثري بالرغم من هذا كله، ظل بضعة أجيال يبسط النظام واألمن على خليط من الشعوب، وبفضله استطاع الناس أن جيتازوا حدود 
. من األمم وينتقلون يف شوارع مدا وهم أكثر أمناً وأعظم حرية مما يستمتع به الذين ينتقلون يف ذلك اإلقليم نفسه يف هذه األيام

وعمل به . ولقد ظل هو قانون اإلمرباطورية إىل آخر أيامها، ولقد أحيا سنته مسترعو بولونيا بعد مخسة قرون من اختفائه يف الغرب
  .البابوات، وسرى يف نظم كثري من الدول احلديثة، فكان هو اهليكل الذي قام عليه نظامهااألباطرة و

  الفصل الخامس 

  الفقيه الديني اإلمبراطوري 
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وأكرب الظن أن . مل يبق بعدئذ أمام جستنيان إال أن يوحد العقيدة الدينية، وأن جيعل الكنيسة أداة متجانسة يتخذها وسيلة للحكم
لصاً يف عقيدته الدينية، وأن غرضه من توحيد الدين مل يكن سياسياً فحسب، فقد كان هو نفسه يعيش يف قصره جستنيان كان خم

عيشة الراهب يف ديره على قدر ما تسمح له بذلك ثيودورا؛ يصوم، ويصلي، وينكب على دراسة املؤلفات الدينية، ويناقش دقائق 
وينقل بروكبيوس يف هذا املعىن قول أحد املتآمرين على جستنيان دون أن خيفي . بواتالعقائد الدينية مع الفالسفة، والبطارقة، والبا

إن من أويت أقل قسط من عزة النفس ال يليق به أن يرفض العمل على قتل جستنيان؛ وخليق به أال : "موافقته التامة على ما ينقله
ويقضي اجلزء األكرب من الليل يقلب صفحات الكتب يداخله أقل خوف من رجل جيلس على الدوام يف ردهة قصره من غري حرس 

ويكاد يكون من أول األعمال اليت استعان فيها جستنيان ). 26"(املسيحية املقدسة هو ومجاعة من القساوسة الطاعنني يف السن
اإلمرباطور زينون بسلطته وهو نائب عن جستني أنه رتق الفتق الذي اتسع بني الكنيستني الشرقية والغربية على أثر نشر رسالة 

 وقد استطاع جستنيان أن يكسب تأييد القساوسة اإليطاليني أتباع الدين األصلي ضد Henotuconاملعروفة باسم هنوتوكون 
وكانت هذه الشيعة . القوط، وإخوام يف الشرق ضد اليعقوبني، بقبوله وجهة نظر البابوية يف املسائل اليت كانت موضوع اخلالف

وبلغ من كثرم يف . ول بأن ليس للمسيح إال طبيعة واحدة قد كثر عددها يف مصر حىت كاد يعادل عدد الكاثوليكاألخرية اليت تق
وكان أفراد . اإلسكندرية أن انقسموا هم أيضاً إىل طائفتني يعقوبيتني إحدامها تؤمن بنصوص الكتاب املقدس وأخرى ال تؤمن به

وملا ان أجلست قوات اإلمرباطور .  كانت نساؤهم يتبادلن القذائف من سطوح املنازلالطائفتني يقتتلون يف شوارع املدينة بينما
املسلحة أسقفاً كاثوليكياً يف كرسي أثناسيوس كانت أول حتية حياه به املصلون أن رمجوه بوابل من احلجارة، مث قتله جنود اإلمرباطور 

 اإلسكندرية، كان اخلارجون عليها يزداد عددهم زيادة مطردة وبينما كانت الكثلكة تسيطر على أسقفية. وهو جالس على كرسيه
يف ريف مصر، فكان الفالحون ال يأون بقرارات البطريق أو بأوامر اإلمرباطور، وكانت مصر قد خرجت عن طاعة اإلمرباطورية أو 

ستنيان املتردد يف هذه املسألة كما وتغلبت ثيودورا بثباا على ج. أوشكت أن خترج عن طاعتها قبل أن يفتتحها الغرب بقرن كامل
 وتعرض عليه أن تنصبه بابا إذا Vligiliusتغلبت عليه يف كثري من املسائل األخرى، فأخذت تأمر مع مشاس روماين يدعى فيجلوس 

 جزيرة ونفي إىل) 537(وأمثرت هذه املؤامرة مثرا، فأخرج بليساريوس البابا سلفريوس من روما . قبل بعض مطالب اليعقوبيني
وقبل جستنيان آخر األمر رأي .  حيث مات مما لقيه من قسوة، ونصب فيجليوس بابا يف مكانه بأمر اإلمرباطورPalmariaبلماريا 

ثيودورا القائل بأن مذهب اليعاقبة ال ميكن القضاء عليه، فحاول أن يسترضي أتباعه يف وثيقة دينية إمرباطورية تعرف باسم الفصول 
وأجابه فيجليوس إىل طلبه يف كره منه، فما كان . دعى فيجليوس إىل القسطنطينية وأحل عليه بأن يوافق على هذه الوثيقةمث است. الثالثة

وحينئذ قام جستنيان ). 550(من رجال الدين الكاثوليك يف أفريقية إال أن أعلنوا طرده من الكنيسة وجتريده من رتبه الكهنوتية 
مل ) 553(ذلك أنه دعا جملساً عاماً لالجتماع يف القسطنطينية . بوية مل يقم ا إمرباطور غريه من قبلهمبحاولة سافرة للسيطرة على البا

يكد حيضره أحد من أساقفة الغرب، ووافق الس على املبادئ اليت وضعها جستنيان، ولكن الكنيسة الغربية رفضتها ، وعاد الرتاع 
وتغلب املوت آخر األمر على كل هذا .  عليه من قبل، ومل خيمد لظاه مدة قرن من الزمانبني الكنيستني الشرقية والغربية إىل ما كان

. ، وكانت وفاا أشد الضربات اليت حطمت شجاعة جستنيان، وصفاء ذهنه، وقوة بدنه548اجلدل، فقد توفيت ثيودورا يف عام 

فترك شؤون احلكم لعماله، وأمهل . ه من ازمات متعاقبةوكان وقتئذ يف اخلامسة والستني من عمره، وكان قد أضعفه نسكه وما حل ب
وسائل الدفاع اليت بذل غاية جهده إلقامتها، وامك يف البحوث الدينية، وحلت بالبالد كوارث ال حصر هلا عليه نغصت عليه حياته 

زل اليت دمرت اثنيت عشرة مدينة فقد امتاز حكمه بكثرة ما حدث فيه من الزال. يف السبعة عشر عاماً اليت عاشها على حافة القرب
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وكادت متحو آثارها من الوجود، ونضب معني خزانة الدولة من جراء النفقات اليت تطلبتها إعادة بنائها، وفشا الطاعون يف البالد يف 
 اجتاز اهلون الكترجيور 559ويف عام . 558، وعاد الطاعون مرة أخرى يف عام 556، وجاء بعده القحط يف عام 542عام 

Kutrigur Huns م السبايار الدانوب، وهتكوا أعراض األمهات والعذارى الراهبات، وألقوا إىل الكالب باألطفال الذين ولد 
واستغاث اإلمرباطور يف هلعه الشديد بالقائد العظيم الذي . الالئي أخذوهن معهم يف زحفهم، وتقدموا حىت بلغوا أسوار القسطنطينية

وكان بليساريوس وقتئذ ضعيفاً منهوك القوى، ولكنه انتضى سيفه ولبس درعه، ومجع ثالمثائة من . ث من قبلطاملا أجناه من الكوار
جنوده احملنكني الذين حاربوا معه يف إيطاليا، وضم إليهم بضع مئات من اجلنود غري املدربني، وسار م ليالقي اهلون البالغ عددهم 

ذق وبعد نظر، فأخفى مائتني من خرية جنوده يف غابات قريبة من ميدان القتال، فلما أن وزع قواه مبا تعود من ح. سبعة آالف رجل
وارتد الربابرة على . تقدم اهلون لقتاله انقض هؤالء على جناحهم، بينما كان بليساريوس يتلقى هجوم أعدائه على رأس جيشه الصغري

 وغضبت اجلماهري يف العاصمة ألن بليساريوس مل يقتف أثر العدو .أعقام وولوا األدبار قبل أن يصاب روماين واحد جبرح خطري
ودأبت الغرية يف قلب اإلمرباطور فاستمع إىل وشاية الواشني بقائده الكبري، وامه بالتآمر . ويقبض على قائد اهلون ويأت به أسرياً

وعاش اإلمرباطور بعد . تنيان نصف ممتلكاته صادر جس565وملا مات بليساريوس يف عام . عليه، وأمره بأن يسرح جنوده املسلحني
فقد . وهل أعجب من أن خيرج على الدين حامي محى الدين! وأمثرت دراسته للدين يف سنيه األخرية مثرة عجيبة. قائده مثانية أشهر

 من حاجات اجلسد أعلن جستنيان أن جسد املسيح غري قابل للدنس، وأن طبيعة املسيح البشرية مل تتعرض يف يوم من األيام حلاجة
فسيلقى يف نار جهنم ويبقى فيها إىل "وأنذره رجال الدين بأنه إذا مات قبل أن يرجع عن هذه اخلطيئة . الفاين، وال لشيء من مساوئه

، بعد حياة دامت ثالثة ومثانني عاماً، جلس منها على العرش مثانية )556(ولكنه مات قبل أن يتوب من ذنبه ). 27"(أبد اآلبدين
لقد كان يف حياته إمرباطور رومانياً . وكان موت جستنيان نقطة أخرى من النقاط اليت ميكن أن تعد خامتة التاريخ القدمي. ثنيوثال

وليعيد إىل . حبق، يفكر يف مجيع شؤون اإلمرباطورية شرقيها وغربيها على السواء، ويبذل كل ما وسعه من جهد ليصد عنها الربابرة
فقد استرد أفريقية، ودملاشيا، : ولقد أفلح يف حتقيق جانب كبري من هذا الغرض. حكماً منظماً وشرائع متجانسةاإلمرباطورية الواسعة 

. وإيطاليا، وقورسقة، وسردينيا، وصقلية، وبعض أسبانيا، وطرد الفرس من سوريا، وتضاعفت رقعة اإلمرباطورية يف عهده ضعفني

ولسنا ننكر أن إدارته لشؤون اإلمرباطورية قد . اع يف األفق، ذروة يف تاريخ القانونومتثل شريعته مبا فيها من وحدة، ووضوح، واتس
لوثها فساد املوظفني، ورشوة احلكام، وفدح الضرائب، وتدخل األهواء، والرتوات يف العفو والعقاب؛ ولكنها مع ذلك كانت متتاز 

ة؛ ولقد أفلحت يف إقامة صرح من النظام إن يكن معادياً للحرية بالعمل املتواصل على تنظيم حكم اإلمرباطورية وشئوا االقتصادي
هذا إىل أنه . فإنه قد حفظ كيان احلضارة يف ركن من أركان أوربا يف الوقت الذي غرقت فيه سائر القارة يف ظلمات العصور املظلمة

وما من شك يف أن أشياعه من . آثارهقد خلد امسه يف تاريخ الصناعة والفن كما يشهد بذلك جامع أياصوفيا الذي هو أثر من 
غري ان الذي . معاصريه قد بدا هلم أن اإلمرباطورية استطاعت مرة أخرى أن تصد تيار التدهور وأن تبعد عنها يد الردى إىل حني

القاسية فقد ترك جستيان خزائن الدولة خاوية، وكان قد وجدها عامرة، وكانت شرائعه . يؤسف له مل يكن أكثر من مهلة جد قصرية
اخلالية من التسامح الديين، وكان جباته اللصوص، سبباً يف نفور األمم اليت استولت جيوشه على بالدها، فلم يطل والؤها له، وكانت 
هذه اجليوش قد ضعفت ِمرتها، وتبدد مشلها، ومل تنل أجورهاـ فلم يكن يف وسعها أن يطول دفاعها عن البالد اليت افتتحتها وأحلت 

. وسرعان ما تركت أفريقية للرببر، وسوريا؛ وفلسطني، ومصر، مث أفريقية وأسبانيا للعرب، وإيطاليا للمبارد. راب والدمارا اخل

وإذا ما عدنا إىل املاضي أدركنا من . وقبل أن ينقضي قرن واحد على موت جستنيان خسرت اإلمرباطورية أكثر مما كسبه هو هلا
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وبدا لنا أنه كان من اخلري أن جتمع . اً ذا اإلدراك، ما كان يف نظام حكم اإلمرباطورية من أخطاءخالل ثناياه، وامتألت نفوسنا زهو
القوميات واملذاهب الدينية الناشئة يف نظام احتادي، وأن متد يد الصداقة إىل القوط الشرقيني الذين حكموا إيطاليا حكاً صاحلاً إىل حد 

. افة القدمية من الضياع ومِعيناً غزيراً تستمد منه الدول اجلديدة أسباب حضارا ورفاهيتهاوأن تكون الدولة أداة حلفظ الثق. كبري

لقد كان ) 28(وليس مثة ما يضطرنا إىل قبول حكم بروكبيوس على جستنيان، فقد كفانا بروكبيوس نفسه مؤونة دحض هذا احلكم
فنشأ اضطهاده من ثقته، ونشأت حروبه : ريه فيها على سنن مطلقةاإلمرباطور حاكماً عظيماً، نشأت أخطاؤه من إخالصه لعقيدته وج

فنحن نأسف أشد األسف لضيق أفقه وعنف أساليبه، ونطرب لتحقيقه . من نزعته الرومانية، ومصادرته لألمالك من هذه احلروب
  .لقد كان هو وبليساريوس، البنياس وإبتيوس، آخر الرومان. أغراضه

  الباب السادس 

  نطية الحضارة البيز

336-565   

  الفصل األول 

  العمل والثروة 

. كان االقتصاد البيزنطي مزجياً من املشروعات الفردية، والتنظيم احلكومي، والصناعات املؤممة، شبيهاً مبا جيرى به العمل يف هذه األيام

ا يف الزراعة؛ ولكن الضياع كانت وكان امتالك الفالحني لألراضي اليت يزرعوا ال يزال يف عصر جستنيان هو القاعدة املعمول 
آخذة يف االتساع، وكان كثري من الزراع يضطرون شيئاً فشيئاً إىل اخلضوع اإلقطاعي لكبار املالك، وكان الذي يرغمهم على هذا 

 باطن وكانت املوارد املعدنية اليت يف. اخلضوع هو اجلفاف، والفيضان، والتنافس، والعجز عن فلح األرض، والضرائب، واحلروب
وكانت مناجم بالد اليونان قد نضب . األرض ملكاً للدولة ولكن معظمها كانت تستعمله اهليئات اخلاصة اليت تستأجره من احلكومة

أي أم مل " أحراراً"وكان معظم عمال الصناعة . معينها، ولكن مناجم قدمية وجديدة كانت تستغل يف تراقية، وبنطس، وبالد البلقان
ى العمل إال عدم رغبتهم يف املوت جوعاً؛ ومل يكن لالسترقاق املباشر يف خارج اخلدمة املرتلية وصناعة النسيج إال يكن يرغمهم عل

شأن ضئيل، ولكن الدولة كانت تلجأ إىل السخرة يف سوريا، ويف مصر ومشايل أفريقية على األرجح للمحافظة على قنوات الري 
وأثار مجاعة الرهبان ). 2(ها معظم ما حيتاجه اجليش واملوظفون، واحلاشية من البضائعوكانت احلكومة تنتج يف مصانع). 1(الكربى

 اهتمام اإلمرباطور جستنيان بصناعة احلرير، إذ عرضوا عليه أن ميدوا اإلمرباطورية مبوارد 552النساطرة من أواسط آسية حوايل عام 
بت نارها بني بالد اليونان والرومان من جهة وبالد الفرس من جهة وإذا ذكرنا كثرة احلروب اليت ش. مستقلة عن غريها من البالد

الذي كان يطلق على املمرات الشمالية " طريق احلرير"أخرى للسيطرة على الطرق التجارية املوصلة إىل الصني واهلند، والحظنا اسم 
ومان يطلقونه على بالد الصني واسم الذي كان الر) أرض احلرير " (Sericaسريكا"املوصلة إىل بالد الشرق األقصى، واسم 

الذي كانوا يطلقونه على اإلقليم الواقع بني الصني واهلند، إذ ذكرنا هذا كله أدركنا سبب قبول جستنيان هلذا  " Serindiaسرنديا"
اءوا معهم أيضاً وعاد الرهبان إىل أواسط آسية مث جاءوا إليه ومعهم بويضات دود القز، وأكرب الظن أم ج. االقتراح والتحمس له
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وكانت صناعة احلرير قائمة قبل ذلك يف بالد اليونان، ولكنها كانت قائمة يف نطاق ضيق، وكانت تعتمد ). 3(ببذور شجر التوت
وكانت نتيجة هذا االقتراح أن قامت صناعة احلرير . على دود القز الربي الذي يعيش على أوراق أشجار البلوط والدردار والسرو

 يف بالد اإلمرباطورية وخاصة يف سوريا وبالد اليونان، وتقدمت يف بالد البلوبونيز تقدماً أكسب اجلزيرة اسم موريا يف نطاق واسع
Morea أي أرض شجر التوت Morus Alba . وكانت الدولة حتتكر صناعة بعض أنواع من املنسوجات احلريرية والصبغات

ومل يكن ). 4(صناعتان تقومان يف حوانيت داخل القصر اإلمرباطوري أو قريبة منهاألرجوانية يف مدينة القسطنطينية، وكانت هاتان ال
يسمح بارتداء الثياب احلريرية املصبوغة الغالية إال لكبار موظفي احلكومة، وكان أغالها كلها ال يسمح به لغري أفراد األسرة 

ثل منسوجات احلكومة وباعتها لغري الطبقات املمتازة وملا أخرجت املشروعات الفردية خفية منسوجات حريرية متا. اإلمرباطورية
بأن أزال معظم القيود املفروضة على لبس احلرير الغايل واملالبس ذات الصبغة الغالية، " السوق السوداء"قضى جستنيان على هذه 

ملا قضى ذه الطريقة على املنافسة وأغرق احلوانيت باملنسوجات احلكومية، وباعها هلا بأمثان ال تستطيع املصانع اخلاصة جمازاا؛ و
وحذا جستنيان حذو دقلديانوس فعمل على بسط السيطرة احلكومية على مجيع األمثان ). 5(عادت احلكومة فرفعت األمثان مرة أخرى

.  أن نقضت األيدي العاملة، وارتفعت أجور العمال، وتضاعفت أمثان السلع542وحدث بعد انتشار الطاعون يف عام . واألجور

، فأراد أن يساعد أصحاب األعمال واملستهلكني 1348 بعد طاعون 1351وعمل جستنيان ما عمله الربملان اإلجنليزي يف عام 
لقد وصل إىل علمنا أن التجار، والصناع، والزراع، والبحارة قد تغلبت عليهم، بعد أن حل : مبرسوم حيدد األمثان واألجور جاء فيه

لذلك حنرم على .... أخذوا يطلبون أمثاناً وأجوراً تعادل ضعفي ما كانوا ينالونه قبل أو ثالثة أضعافبنا غضب اهللا، روح اجلشع، ف
كذلك حنرم على متعهدي البناء، أو األعمال الزراعية . هؤالء مجيعاً وأمثاهلم أن يطلبوا أمثاناً أو أجوراً أكثر مما كانوا يطلبونه من قبل

وليس ما لدينا ما يدلنا على ما كان هذا املرسوم ). 6(أعلى مما جرت العادة بأدائه يف األيام املاضيةأو غريها أن يؤدوا للعمال أجوراً 
وكان ما فيها . وراجت التجارة الداخلية واخلارجية يف اإلمرباطورية البيزنطية من عهد قسطنطني إىل أواخر حكم جستنيان. من أثر

ظام، ودفع احلرص الشديد على الكسب وما يبعثه من إبداع وإنشاء إىل بناء أساطيل من الطرق واجلسور الرومانية يتعهد ويصلح بانت
وظلت القسطنطينية يف القرن اخلامس إىل القرن اخلامس عشر أعظم األسواق . حبرية ربطت العاصمة مبئات الثغور يف الشرق والغرب

 كانت هلا السيادة يف هذه الناحية منذ القرن الثالث قبل التجارية ومراكز النقل البحري يف العامل كله، واحنطت اإلسكندرية اليت
وكانت سوريا كلها تعج باملتاجر واملصانع، ويرجع هذا إىل موقعها بني بالد ). 7(امليالد، فأصبحت مرتلتها يف التجارة بعد إنطاكية

غامرة حبيث مل يكن ينافسهم يف انتشار الفرس والقسطنطينية، وبني القسطنطينية ومصر، وإىل ما اتصف به جتارها من حذق وحب للم
كجارم ودهائهم إال اليونان الذين ال جياروم يف املثابرة واجللد، كما يرجع إىل انتشارهم هم أنفسهم يف مجيع بالد اإلمرباطورية، 

 الطريق التجاري القدمي بني وإذا كان. فكانوا بذلك عامالً يف إجياد ذلك الطابع األخالقي والفين الذي طبعت به احلضارة البيزنطية
سوريا وأواسط آسية خيترق بالد الفرس املعادية للدولة البيزنطية، فقد أراد جستنيان أن ينشئ طريقاً جديداً بإقامة صالت ودية بينه 

ى أبواب وبني احلمرييني املقيمني يف الطرف اجلنويب الغريب من جزيرة العرب، وملوك احلبشة، وكان هؤالء وأولئك يسيطرون عل
وكانت السفن التجارية البيزنطية ختترق هذه املضايق واحمليط اهلندي يف طريقها إىل اهلند؛ ولكن الفرس الذين . البحر األمحر اجلنوبية

فلما خاب رجاء . كانوا يسيطرون على ثغور اهلند كانوا يفرضون على هذه التجارة رسوماً عالية كأا متر ببالد إيران نفسها
 هذا الطريق شجع إنشاء املرافئ البحرية على البحر األسود، فكانت املتاجر ترد إىل هذه املرافئ مث تنقل يف السفن إىل جستنيان يف

، حيث يلتقي جتار الصني وجتار الغرب ويتساومون دون أن يتدخل Sogdiana ومنها بطرق القوافل إىل سجديانا Colchisخلقيس 
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رة الناشطة اليت كانت تسري يف هذا الطريق الشمايل ارتفعت سرينديا إىل أعلى درجات الثروة وبفضل هذه التجا. الفرس فيما بينهم
وكان من أكرب العوامل يف هذا . وظلت التجارة اليونانية يف هذه األثناء حمتفظة مبنافذها القدمية يف الغرب. والفن يف العصور الوسطى

وكان قسطنطني قد . كان عملة مقبولة يف مجيع أحناء العامل تقريباً لثباته وسالمتهالنشاط االقتصادي الكبري النقد اإلمرباطوري الذي 
وكانت هذه القطعة النقدية اجلديدة املعروفة باسم صوليدوس .  الذي سكه قيصرAuruesسك نقداً جديداً ليحل حمل األوريوس 

Solidus أو بيزنت Bezant 5.83وقية اإلجنليزية من الذهب، وتعادل قيمته  جرامات أو جزءاً من ستة أجزاء من األ4.55 تزن 

وإن تدهور الصوليدوس يف قيمته املعدنية واالقتصادية حىت صار هو . 1946من الدوالرات يف الواليات املتحدة األمريكية عام 
ي بأن االدخار فضيلة الصلدي ليدل أوضح داللة على ارتفاع األمثان خالل عصور التاريخ املختلفة، وعلى احنطاط قيمة النقد، ويوح

وارتقت أعمال املصارف كثرياً يف ذلك الوقت، ويف وسعنا أن نعرف ما كان يسود . تتطلب ممارستها كثرياً من الدقة واحلصافة
ض اإلمرباطورية البيزنطية من رخاء عندما ارتقى جستنيان العرش إذا عرفنا أنه حدد سعر الفائدة مبا ال يزيد على أربعة يف املائة لقرو

ومل تكن فوائد القروض ). 8(الفالحني، وستة يف املائة للقروض التجارية، واثين عشر يف املائة للنقود املستثمرة يف املشروعات البحرية
وكان أعضاء جملس الشيوخ وكبار التجار يستمتعون بثراء عظيم . منخفضة هذا االخنفاض يف ذلك الوقت يف أي بلد من بالد العامل

رف قلما استمتع ما أمثاهلم قبلهم يف روما وذلك بفضل ما كان ميتلكه األولون من أراض واسعة، وما يقدم عليه ومبظاهر من الت
وكان األشراف يف الشرق . اآلخرون من مغامرات جتارية يف أقطار نائية تتناسب أرباحها مع ما كانت تتعرض له أمواهلم من اخلطر

فلم يكن أفراد هذه الطبقة يتخمون بطوم باألطعمة الغريبة حيضروا من .  شيشرون وجوفنالأرقى ذوقاً من نظائرهم يف روما يف أيام
البالد النائية، وكان الطالق عندهم أقل منه يف روما، وكانوا أكثر منهم إخالصاً وجداً يف خدمة الدولة، وكان أكثر ما يسرفون فيه 

ة بالفراء واألصباغ الربقة، واجلالبيب احلريرية املصبوغة بصبغات غالية هو املالبس املزركشة، واألثواب ذات األهداب، املغطا
". جبدران صور متحركة"واملطرزة خبيوط الذهب واملنقوشة عليها مناظر مستمدة من الطبيعة أو من التاريخ وكان بعض الناس أشبه 

وكان حتت هذه الطبقة ذات ). 9( آخرهامن ذلك أن أحد أعضاء جملس الشيوخ قد صورت على ثوبه قصة املسيح من أوهلا إىل
الغشاء الذهيب طبقة وسطى ترزح حتت أعباء الضرائب، وطبقة أخرى كادحة من موظفي الدولة، وخليط من الرهبان الذين ال 
 ينقطعون عن التدخل يف شؤون الناس، وأمشاج من صعاليك املدن كانوا ضحية نظام األمثان، ال خيفف عنهم أعباء احلياة إال ما

ومل تكن املبادئ اخللقية من الناحيتني التجارية واجلنسية ختتلف اختالفاً بيناً عن أمثاهلا يف الثقافات . يتلقونه من الدولة من إعانات
لقد كان كريستوم يندد بالرقص ويقول إنه يثري الشهوات، ولكن القسطنطينية . األخرى يف نفس هذه املرحلة من التطور االقتصادي

 الرقص رغم تنديد كريستوم، وظلت الكنيسة ترفض تعميد املمثلني، ولكن املسرح البيزنطي ظل يعرض متثيلياته الصامتة مل تنقطع عن
ويقول بروكبيوس يف كتابه التاريخ . اإلحيائية، ألن الناس جيب أن جيدوا ما خيفف عنهم متاعب وحدة الزواج وملل احلياة الرتيبة

وكانت وسائل منع احلمل من املوضوعات ). 10"(كن مجيعهن تقريباً فاسدات"إن النساء يف وقته السري، وهو الذي ال يوثق به قط، 
 أشهر أطباء القرن الرابع فصالً خاصاً يف كتابه Oribasiusوقد أفرد هلا أريباسيوس . اليت ال ينفك الناس عن دراستها والبحث فيها

 من رجال القرن السادس باستخدام اخلل وماء البحر، أو Aetius وأوصى كاتب آخر يف الطب يدعى إيتيوس. املوجز يف الطب
وحاول جستنيان وحاولت ثيودورا أن يقلال من الدعارة بنفي القيودات ). 11(االمتناع عن اجلماع يف بداية فترة احليض وايتها

 بوجه عام عالية، ومل تكن النساء يف أي وكانت مرتلة املرأة. ولكن نتيجة العمل مل تدم طويالً. وأصحاب املواخري من القسطنطينية
  .عصر من العصور السابقة أقل تقيداً بالقوانني والعادات أو أعظم نفوذاً يف احلكومة منهن يف ذلك العصر
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  الفصل الثاني 

  العلم والفلسفة 

364-565   

و يف ظاهره جمتمعاً دينياً؟ لقد ظل التعليم نرى ماذا كان حظ التربية والتعليم، واألدب، والعلوم والفلسفة يف هذا اتمع الذي يبد
أما التعليم العايل . االبتدائي يف أيدي مدرسني خصوصيني يؤدي هلم اآلباء أجورهم قدراً معيناً عن كل تلميذ يف فترة حمددة كم الزمن

. م املدينة أو الدولة أجورهمفقد ظل إىل أيام ثيودوسيوس الثاين يقوم به احملاضرون ليس لغريهم سلطان عليهم، وأساتذة تؤدي هل

ويشكو ليبانيوس من ضآلة أجور هؤالء األساتذة ويقول إم كانوا يتوقون من شدة اجلوع إىل الذهاب إىل اخلباز، ولكنهم ميتنعون 
اضون غري أننا مع ذلك نقرأ عن مدرسني أمثال يومانيوس يتق). 12(عن الذهاب إليه خشية أن يطالبهم بأداء ما عليهم من الديون

يتناولون أجوراً . وكان أحسن األفراد يف هذه املهنة وأسوأهم). 13(يف كل عام)  ريال أمريكي؟30.000( سسترس 600.000
وعمل يوليان على نشر الوثنية بأن جعل االمتحانات اليت . أكثر مما يستحقون، أما من عداهم فإم يتقاضون أقل مما جيب أن يتقاضوه

وجاء ثيودوسيوس الثاين، ألسباب عكس ). 14(ني من قبلها هو القاعدة املتبعة يف تعيني أساتذة اجلامعات كلهاتقوم ا الدولة والتعي
هذا السبب السابق، فجعل اإلقدام على التعليم بغري ترخيص من الدولة جناية، وما لبث هذا الترخيص أن أقتصر على أتباع الدين 

يف الدولة يف اإلسكندرية، وأثينة، والقسطنطينية، وإنطاكية؛ وكانت هذه اجلامعات وكان مقر اجلامعات الكربى . الرمسي للدولة
-325حوايل عام ( الربمجومي Oribasiusومجع أريباسيوس . تتخصص على التوايل يف تعليم الطب، والفلسفة، واألدب، والبالغة

 طبيب البالط يف عهد Aetius of Amidaميدي ؛ وألف إيتيوس األ"كتاباً"طبيب يوليان موسوعة طبية مؤلفة من سبعني ) 403
جستنيان أخرى شبيهة ذه املوسوعة متتاز بأحسن ما يف الطب القدمي من حتليل ألمراض العني، واألذن، واألنف، والفم، واألسنان؛ 

 وكان اإلسكندر .وبفصول شيقة يف تضخم الغدة الدرقية والصرع، والعمليات اجلراحية من استئصال اللوز إىل جراحة البواسري
فقد وضع أمساء لكثري من : أكثر مؤلفي الطب ابتكاراً يف ذلك العهد) 605-525حوايل عام  (Alexander of Trallesالتراليسي 

الطفيليات املعوية املختلفة، ووصف اضطرابات القناة اهلضمية وصفاً دقيقاً؛ وحبث يف أمراض الرئتني وعالجها حبثاً وافياً ال نظري له 
وترجم كتابه املدرسي يف علم األمراض الباطنية العالجي، إىل اللغات السريانية، والعربية، والعربية، . ا سبقه من البحوثفيم

ويقول أوغسطني إن ). 15(والالتينية، وكان له يف العامل املسيحي أثر ال يعلو عليه إال أثر كتب أبقراط، وجالينوس، وسورانوس
مث طغت اخلرافات على الطب شيئاً فشيئاً، فآمن معظم األطباء بالتنجيم، ). 16(ألوفاً يف القرن اخلامستشريح األجسام اآلدمية كان م

وكان مما أشار به إيتيوس ملنع احلمل أن تضع املرأة ). 17(وأشار بعضهم باستخدام طرق يف العالج ختتلف باختالف مواقع الكواكب
احملدثني فأشار بلبس قدم ) DeMedicamentis (395كتابه يف الطب ، وسبق مارسلوس يف )18(بالقرب من شرجها سن طفل

وكان للبغال حظ أحسن من حظ اآلدميني؛ ذلك أن أحسن كتاب علمي يف ذلك العهد هو كتاب فالفيوس الفجتيوسي ). 19(أرنب
Flavius Vegitius ،(383- 450 ( املعروف باسم:Digestorumartis Mulomedicinae Libri IVا الكتاب أن  ويكاد هذ

وسارت الكيمياء . يكون هو األساس الذي قدم عليه الطب البيطري، وقد ظل هو املرجع الذي يعتمد عليه حىت عصر النهضة
وكان الباحثون يف الكيمياء الكاذبة بوجه عام خملصني يف . وكانت اإلسكندرية مركزمها مجيعاً. والكيمياء الكاذبة جنباً إىل جنب

وقد كان هلم الفضل يف تقدم كيمياء . طرق التجريبية بأمانة أكثر مما يستخدمها غريهم من العلماء األقدمونحبثهم، يستخدمون ال
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كذلك كان للتنجيم أساس . املعادن والسبائك تقدماً كبرياً؛ ولسنا واثقني من أن املستقبل لن حيقق ما كانوا يسعون إليه من أغراض
ن إمياناً ال يقبل الشك بأن النجوم، والشمس، والقمر، تؤثر كلها فيما يقع على األرض صحيح شريف؛ فقد كان الناس مجيعاً يؤمنو

من أحداث، ولكن الدجالني أقاموا على هذه األسس صرحاً عجيباً من السحر، والتنبؤ بالغيب والتمائم والرقى املستمدة من أمساء 
أكثر انتشاراً يف مدائن العصور الوسطى منه يف نيويورك أو باريس وكان استطالع األبراج السماوية ملعرفة مستقبل الناس . الكواكب

وشاهد ذلك أن القديس أوغسطني حيدثنا عن صديقني كانا يرصدان بعناية مواقع النجوم وقت مولد حيواناا . يف هذه األيام
. مما ورثه املسلمون عن اليونان األقدمنيولقد كان املثري مما عند العرب من سخافات يف التنجيم والكيمياء الكاذبة ). 20(املستأنسة

 هو آخر Theonوكانت أظرف شخصية يف علوم ذلك العصر هي شخصية هيباشيا الفيلسوفة والعاملة الرياضية، وكان والدها ثيون 
ه من  لبطليموس أقر فيه ملا كان البنتSyntaxisوقد كتب شرحا لكتاب . من سجلت أمساؤهم يف سجل أساتذة متحف اإلسكندرية

ويقول سويداس إن هيباشيا كتب شروحاً لكتاب القوانني الفلكية لبطليموس، وكتاب املخروطات ألبلونيوس . نصيب يف تأليفه
مث انتقلت من الرياضيات إىل الفلسفة، وسلكت يف حبوثها على هدى أفالطون . ، ولكن مؤلفاا كلها مل يبق منها شئ)21(الربجى

وملا عينت أستاذة للفلسفة يف متحف ). 22)(على حد قول سقراط املؤرخ املسيحي" (فة زماابزت مجيع فالس"وأفلوطني، و 
وهام بعض الطالب حببها، ولكن يبدوا أا مل تتزوج . اإلسكندرية هرع لسماع حماضراا عدد كبري من الناس من شىت األقطار النائية

وينقل لنا هو نفسه قصة أخرى، ). 23(واجها بقيت عذراء طول حيااوحياول سوداس أن يقنعنا بأا تزوجت، وبأا رغم ز. قط
إن الذي :"لعل أعداءها هم خمترعوها مضموا أن شاباً ضايقها بإحلاحه حىت عيل صربها فما كان منها إال أن رفعت ثياا وقالت له 

ن حبها للفلسفة من أا كانت تقف يف الشوارع وقد بلغ م). 24"(حتبه هو الذي يرمز إىل التناسل القذر وليس هو شيئاً مجيال قط
قد بلغ من رباطة جأشها ودماثة "وتشرح لكل من يسأهلا النقط الصعبة يف كتب أفالطون أو أرسطو، ويقول سقراط املؤلف إنه 

أن تفقد وهي يف أخالقها الناشئتني من عقلها املهذب املثقف أن كانت يف كثري من األحيان تقف أمام قضاة املدينة وحكامها دون 
لكن هذا ". حضرة الرجال مسلكها املتواضع املهيب الذي امتازت به عن غريها، والذي أكسبها احترام الناس مجيعاً وإعجام ا

اإلعجاب مل يكن يف واقع األمر يشمل الناس مجيعاً، فما من شك يف أن مسيحي اإلسكندرية كانوا ينظرون إليها شزراً، ألا مل تكن 
 كبري Cyrilوملا أن، حرض سرييل .  حاكم املدينة الوثينArestes فاتنة فحسب، بل كانت إىل ذلك صديقة وفية ألرستيزكافرة

أتباعه الرهبان على طرد اليهود من اإلسكندرية أرسل أرستيز إىل ثيودوسيوس الثاين تقريراً عن احلادث بعيداً عن الرتاهة -األساقفة 
وقذف بعض الرهبان احلاكم باحلجارة، فأمر بالقبض على زعيم الفتنة وتعذيبه . فة ورجاله أشد االستياءبعداً استاء منه كبري األساق

وأم أنصار سرييل هيباشيا بأا صاحبة السلطان األكرب على أرستيز، وقالوا إا هي وحدها اليت حتول دون ). 415(حىت مات 
أي كاتب صغري من موظفي سرييل، " قارئ"يها مجاعة من املتعصبني يتزعمهم ويف ذات يوم هجم عل. االتفاق بني احلاكم والبطريق

وأنزلوها من عربتها، وجروها إىل إحدى الكنائس، وجردوها من مالبسها، وأخذوا يرمجوا بقطع القرميد حىت قضوا على حياا، مث 
عاقب أحد من ارمني واكتفى اإلمرباطور ومل ي). 25)(415(قطعوا جسمها إرباً، ودفنوا ما بقي منها يف مرح وحشي شنيع 

. وبذلك كان انتصار سرييل انتصاراً كامالً). 416سبتمرب عام (ثيودوسيوس الثاين بأن قيد حرية الرهبان يف الظهور أمام اجلماهري، 

حي ال يزال حراً نسبياً وال يزال ورحل أساتذة الفلسفة الوثنيون بعد موت هيباشيا إىل أثينة ليتقوا فيها األذى، وكان التعليم غري املسي
وكانت حياة الطالب فيها ال تزال نشيطة يسودها معظم ما يسود احلياة . معلموه آمن على أنفسهم من غريهم يف املدن األخرى

من تآخ بني الطالب، وأثواب متيزهم من غريهم، وعقاب يفرض عليهم يف صورة عمل إضايف، -العلمية الراقية من ضروب السلوى 
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وكانت املدرستان الرواقية واألبيقورية قد اختفتا من املدينة، ولكن امع العلمي األفالطوين كان يتدهور ). 27(مرح عام وجةو
) 380حوايل (وكان لثمستيوس . Proclus وبركلو Priscusذلك التدهور الرائع الذي آل إليه أمره يف عهد مثستيوس وبرسكوس 

وكان برسكسوس يف فترة . سطو أثر كبري يف ابن رشد وغريه من زعماء الفكر يف العصور الوسطىمبا كتبه من شروح على كتب أر
من الزمن صديق يوليان ومشريه، وقد قبض عليه فالرت وفلنتنيان األول واماه باستخدام السحر لكي تصيبهما احلمى، مث عاد بعد 

الرياضيات طريقاً إىل الفلسفة ) 485-410(واختذ بركلوس . لتسعنيوهو يف سن ا395ذلك إىل أثينة وظل يعلم فيها حىت تويف عام 
وكان هذا الفيلسوف رجل صرب وجلد، فرتب آراء الفلسفة اليونانية كلها يف نظام واحد، وخلع . كما يفعل األفالطونيون احلقيقيون

فة األفالطونية احلديثة، وكان يضن أن يف ولكنه إىل هذا كان يتصف أيضاً بشيء من املزاج الصويف للفلس. علها صورة علمية سطحية
وكانت مدارس أثينة قد فقدت حيويتها ). 28(وسع اإلنسان بفضل صومه وتطهري نفسه أن يكون على صلة بالكائنات غري البشرية

، وكان التراث ، واقتصر عملها على ترديد نظريات املعلمني األقدمني وإعادا مراراً وتكرارا529ًبعد أن أغلقها جستنيان يف عام 
العظيم الذي آل إليها قد أثقلها حىت كاد يقضي عليها، ومل خترج عله إال إىل نزعة تصوفية تستعري مادا من املذاهب املسيحية البعيدة 

مث أغلق جستنيان مدارس علماء البالغة كما أغلق مدارس الفالسفة، وصادر أمالكها وحرم االشتغال بالعليم . عن الدين األصيل
ويبدو االنتقال من الفلسفة إىل . ى مجيع الوثنيني، وبذلك انقضى عهد الفلسفة اليونانية بعد حياة دامت أحد عشر قرناً من الزمانعل

الدين، ومن أفالطون إىل املسيح، واضحاً جلياً يف بعض الكتابات اليونانية العجيبة اليت يعزوها مفكرو العصور الوسطى عن ثقة ويقني 
وأهم مؤلفات هذا .  ، وهو رجل من أهل أثينة اعتنق تعاليم بولسDionysius the Areopagite األريوباجيإىل ديونيسيوس

ولسنا . يف السلطة الكهنوتية السماوية، ويف السلطة اإلكلريوسية، ويف األمساء القدسية، ويف الالهوت الصويف: الكاتب أربعة هي
مىت ألفت أو أين ألفت وتدل حمتوياا على أا كتبت بني القرنني الرابع نعرف من هو ديونيسيوس صاحب هذه املؤلفات، وال 

وقد ترجم يوحنا اسكوتوس .والسابع، وكل الذي نعرفه أنه قلما كان لغريها من الكتب ماهلا من اثر عميق يف علم الالهوت املسيحي
 وتوماس أكويناس Albertus Magnusس جمنوسوكان ألربتو.  واحداً منها وبىن عليها تعاليمهJohn Scotus Erigenaأرجينا 

جيالا، وكان مائة من املتصوفة اليهود، واملسلمني، واملسيحيني على السواء يستمدون آراءهم منها، وكان فنانو العصور الوسطى 
وكان غرضها .  األبرارورجال الدين الشعبيون يتخذوا مرشداً هادياً معصوماً من الزلل يصل ا الكائنات العليا وطبقات الصديقني

أن اهللا موجود يف مجيع الكائنات، وأنه مصدر حياا : ومن تعاليمها . العام أن جتمع بني األفالطونية احلديثة وعلوم الكون املسيحية
افيم، السري: مجيعاً، وإن كان جالله فوق مدارك العقل، وأن بني اهللا والبشر ثالث طبقات ثالثية من الكائنات غري البشرية هي 
وليذكر القارئ (والشريوبيم، ومحلة العرش، والقوى املسيطرة، والفضائل، والسلطات، مث املالئكة العليا وكبار املالئكة، واملالئكة 

وتقول هذه الكتب إن ). كيف رتب دانيت هذه الطوائف التسع حول عرش اهللا، وكيف مجع ملنت بعض أمسائها يف بيت له طنان رنان
أي أن األشياء مجيعها تنبعث من اهللا عن طريق تلك الطبقات من املالئكة، مث تنعكس اآلية فتقود هذه : انبعاثاخللق هو عملية 

  .الطبقات التسع من اهليئة السماوية العليا بين اإلنسان ومجيع املخلوقات وتعود م إىل اهللا

  الفصل الثالث 

  األدب 
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 تنظيم التعليم العايل يف القسطنطينية وقرروا رمسياً إنشاء جامعة مؤلفة من واحد 425يف عام أعاد ثيودوسيوس الثاين، والنائبون عنه 
وكان العلماء . اللغة اليونانية والالتينية وبالغتها" لنحو"وثالثني مدرساً، منهم واحد للفلسفة ، واثنان للقانون، ومثانية وعشون 

 عدد املدرسني املخصصني هلذه اآلداب مبا كان يوجه إىل اآلداب من عناية األخريان يشمالن دراسة آداب اللغتني، وتوحي كثرة
 كتاباً ضخماً يف حنو اللغتني الالتينية واليونانية 526 حوايل عام Priscianوقد وضع أحد أولئك األساتذة وامسه برسكيان . كبرية

ة مل تكن تعترض وقتئذ على نسخ اآلداب ويبدو أن الكنيسة الشرقي. أصبح من أهم الكتب الدراسية يف العصور الوسطى
وقد ظلت مدرسة القسطنطينية، حىت آخر عهد اإلمرباطورية البيزنطية، تنقل بأمانة روائع األدب القدمي رغم احتجاج ). 29(الوثنية

ئعة  ، وهو رجل ال يعرف موطنه األصلي، قصيدته الذاMusaeus أنشأ موسايوس450وحوايل عام . عدد قليل من القديسني
، من بعده أن، يعرب مضيق Byron ، ذكر فيها كيف حاول ليندر كما حاول برين Hero & Leanderالصيت، هريو و ليندر

اهللسبنت سباحة لكي يصل إىل حبيبته هريو، وكيف غرق أثناء هذه احملاولة، وكيف أبصرته هريو يقذف به املوج ميتاً أسفل برجها 
وكان املسيحيون ). 30"(رة الشاخمة تطلب لنفسها مع حبيبها امليت حدثاً هلا بني األمواجفألقت بنفسها من فوق الصخرة الوع"

املهذبون من رجال احلاشية البيزنطية هم الذين وضعوا آخر ما حتتويه السجالت اليونانية القدمية من قصائد غزلية مجيلة، كتبت 
لعلها ) 550حوايل  (Agasthias وها هي ذي أغنية منقولة عن أجاثياس .باألوزان والروح القدمية وبعبارات تشري إىل اآلهلة الوثنية

ال أحب اخلمر، ولكن إن شئت أن تبلى بالفرح أحزان : " على كتابة إحدى روائع مسرحياته Ben Jonsonقد أعانت بن جنسن 
اك فلن أبقى بعدئذ صابراً جاسياً أجتنب فإذا مستها شفت. رجل حزين فارتشفي منها الرشفة األوىل، مث قدمي يل الكأس أتناوهلا من يدك

. وأهم ما كتب من أدب ذلك العصر هو ما كتبه املؤرخون". الكأس احللوة، ألا حتمل إىل قبلتك وحتدثين عما نالته من االبتهاج بك

ستنيان،  جعل بطله ج400 إىل 270 تارخياً عاما لذلك العصر من عام Eunapius of Sardisفقد كتب أونتبيوس السرديسي 
وقد . وترجم لثالث وعشرين من السوفسطائيني ورجال األفالطونية احلديثة ترمجة ال خترج عما كان يدور على األلسنة من سريهم

وكتب سقراط، وهو مسيحي من أهل القسطنطينية ومن أتباع الدين الرمسي فيها، تاريخ الكنيسة . ضاع هذا الكتاب ومل يبق له أثر
ولكن املؤلف حيشو قصته . وهو كتاب دقيق نزره إىل حد كبري منا يدلنا على ذلك ما كتبه عن هيباشيا 439 إىل 309من عام 

وخيتم . باخلرافات واألقاصيص واملعجزات ويتحدث كثرياً عن نفسه كأنه يصعب عليه أن يفرق بني نفسه وبني العامل الذي يكتب عنه
شيع املختلفة، فيقول إنه إذا ساد السالم فلم جيد املؤرخون حسب ظنه شيئاً يكتبون كتابه حبجة طريفة يدعو ا إىل قيام السالم بني ال
ومن الكتب األخرى اليت ألفت يف ذلك العصر كتاب التاريخ ). 32(عنه، فتنقرض هلذا السنن تلك الطائفة من اآلسي

ن هذا رجال فلسطينياً اعتنق وكان سوزم.  ومعظمه منقول من سقراطSozemen لسوزومن Ecclesiastical Historyالكنسي
وألف سوزموس . ويبدو أن دراسة القانون مل حتل بينه وبني اإلميان باخلرافات. الدين املسيحي، وكان كمن نقل عنه حمامياً يف العاصمة

Sozimus نه مل خيضع ملا وكان سوزموس هذا رجالً وثنياً، ولك.  كتاباً يف تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية475 القسطنطيين حوايل عام
-أوِدنس القصري - Dionysis Exiguusوأشار ديونيسيوس إجزجيوس . خضع له منافسوه املسيحيون من األوهام والسخافات

غري أن الكنيسة الالتينية مل تقبل .  بإتباع طريقة جديدة يف تأريخ احلوادث تبدأ من السنة اليت قيل إن املسيح ولد فيها525حوايل عام 
أال ما أكثر األشياء اليت .  إال يف القرن العاشر، وظل البيزنطيون إىل آخر أيام دولتهم يؤرخون سنيهم من بدء خلق الدنياهذه الطريقة

وقد . وكان بروكبيوس هو املؤرخ العظيم الوحيد يف هذا العهد! كانت معروفة يف بواكري حضارتنا واليت خفيت عنا حنن يف هذه األيام
، ودرس القانون، مث انتقل إىل القسطنطينية وعني أميناً ومستشاراً )490(ية من أعمال فلسطني ولد هذا الكاتب يف قيصر
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 كتب 550ونشر يف عام . وصحب ذلك القائد يف حروبه يف سوريا، وأفريقية، وإيطاليا، مث عاد معه إىل العاصمة. لبليساريوس
ول الرجلني، وخبل ثانيهما، فقد خلع عن بليساريوس ثوب البطولة وإذا كان قد عرف من صلته بالقائد واإلمرباطور عظمة أ. احلروب

وكتب بروكبيوس بعدئذ كتابه . وقابل اجلمهور كتابه أحسن قبول، وسكت عنه اإلمرباطور. الرباق وترك جستنيان مرتوياً يف الظالم
 يذيع ما فيه حىت طلب إليه جستنيان يف عام املعروف باسم األنكدونا أو التاريخ السري، ولكنه أفلح يف أن يبقيه دون أن ينشره أو

 Deالصروح " كتابه املسمى 560فأصدر بروكبيوس يف عام .  أن يكتب شيئاً عن األبنية اليت أنشئت أثناء حكمه455

Aedfiicirs ."خر وأسرف فيه يف الثناء على اإلمرباطور إسرافاً حيملنا على الضن بأن اإلمرباطور قد شك يف إخالصه أو حسبه يس
وهو كتاب شيق ممتع حيتوي على فضائح .  ورمبا بعد وفاة بروكبيوس نفسه أيضاً-منه، ومل ينشر التاريخ السري إال بعد وفاة جستنيان

شبيهة مبا تكتب عن جرياننا، وإن كان التشنيع األديب على من ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمراً غري مستحب، وإن كان كل 
وال ختلو كتب بروكبيوس من أخطاء يف األمور البعيدة . ثبات حبث من البحوث ال يسعه إال أن ميسخ احلقائقمؤرخ جيهد نفسه يف إ

فقد كان يف األحيان ينقل ما كتبه هريودوت عن أخالق معاصريه وفلسفتهم، ويف البعض اآلخر ينقل خطب توكيديدز . عن جتاربه
. خرافام، وسود صحف كتبه بأخبار النذر، والتنبؤات، واملعجزات، واألحالموحصار املدن يف أيامه، وكان يشارك أبناء عصره يف 

وكان شجاعاً فيما أقدم عليه من عمل عظيم، منطقياً يف ترتيب مادته، يستحوذ . أما حني يكتب عما يشاهده فقد أثبتت األيام صدقه
واء والتعقيد، وهي فصيحة ال تكاد يف فصاحتها عن لغة على لب القارئ وانتباهه يف قصصه، ولغته اليونانية واضحة خالية من االلت

وبعد فهل كان بوكبيوس مسيحياً ؟ فأما يف الظاهر فنعم، غري أننا نراه يردد أداء من ينسج منواهلم، كما نتبني يف . اليونان األقدمني
واعتقادي أن . دة وإرادته اليت ال ضابط هلاطبيعة احلظ املعوجة املتمر"وهو يتحدث عن . كتاباته جربية الرواقية، وتشكك األكادميية

ومع هذا فالناس ال ينفكون يتحدثون كثرياً عن هذه . هذه أشياء مل يدركها عقل اإلنسان يف املاضي ولن يدركها قط يف املستقبل
حصيف الرأي وهلذا سأكون ...ألن كل واحد منها يبحث عما يدارى به جهله...املوضوعات وال ينقطعون عن تبادل اآلراء فيها

  ).33"(فألزم الصمت يف مثل هذه املوضوعات، وكل ما أبغيه من هذا أال أزعزع إميان الناس مبا جيلونه من العقائد القدمية

  الفصل الرابع 

  الفن البيزنطي 
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   االنتقال من الوثنية 1
أقاموا دولة دامت أحد عشر قرناً من الزمان، وأنشئوا فقد : كانت أعظم مآثر احلضارة البيزنطية هي اإلدارة احلكومية وفن الزخرفة 

وكان الفن الوثين قد لفظ أنفاسه األخرية قبيل عهد جستنيان، وكان نصف ما خلفه من اآلثار قد . أياصوفيا القائمة يف هذه األيام
أ عمل هؤالء وهؤالء عهداً من اإلتالف فقد بدأ ختريب الربابرة، وانتهاء األباطرة، وتدمري األتقياء ورجال الدين، بد. شوه أو هدم

وكان من العوامل اليت زادت أعمال . املتعمد واإلمهال دام حىت قام بترارك يف القرن الرابع عشر يدافع عما بقى منه يف أيامه
وا يشعرون أن مواد وأياً كانت عقيدة ذلك الوقت فقد كان. التخريب اعتقاد اجلماهري أن اآلهلة الوثنية شياطني، وأن اهلياكل مأواها

هذه اآلثار الفنية ميكن أن ينتفع ا على خري وجه يف تشييد الكنائس املسيحية أو أسوار املنازل، وكثرياً ما كان الوثنيون أنفسهم 
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وقد بذل بعض األباطرة، وخاصة هونوريوس وثيودوسيوس الثاين، كل ما يف وسعهم حلماية . يشاركون املسيحيني يف أعمال التدمري
، وأبقى املستنريون من رجال الدين على البارثنون، وهيكلثسيوس، والبارثينون، وغريها من الصروح بأن )34(ملنشئات القدميةا

وكانت املسيحية يف بادئ األمر ترتاب يف الفن وتراه عماداًً للوثنية، وعبادة األصنام، . أعادوا تدشينها بوصفها أضرحة مسيحية
وملا خيل إىل الناس أن . ه التماثيل العارية ال تتفق مع ما جيب أن حتاط به البكورة والعزوبة من إجاللوفساد األخالق، وترى أن هذ

اجلسم أداة الشيطان، وأصبح الراهب مثل الرجولة األعلى بدل الرجل الرياضي،اختفت من الفن دراسة التشريح، ومل يبق يف فين 
فلما انتصرت املسيحية على الوثنية واحتاجت إىل صروح ضخمة تأوي عبادها . االنحت والتصوير إال وجوه كئيبة وثياب ال شكل هل

يضاف إىل هذا أن تلك . املتزايدين، أخذت تقاليد الفن احمللية والقومية تثبت وجودها مرة أخرى، وارتفع فن البناء فوق األنقاض
 إىل متاثيل للمسيح ومرمي يقوى ا خياهلم، وإىل صور الصروح الرحبة كانت تلح يف طلب الزخرفة والزينة، وكان العابدون يف حاجة

ومل يكن الفن اجلديد . وهكذا ولدت فنون النحت والفسيفساء والتصوير من جديد. حتدث السذج األميني عن قصة إهلهم املصلوب
. بساطة الشكل، وطرز الباسلقا املعمدةفقد انتقلت من الوثين إىل املسيحية متانة البناء، و. يف روما إال اختالفاً قليالً عن الفن القدمي

ومثال ذلك أن مهندسي قسطنطني خططوا كنيسة القديس بطرس األوىل بالقرب من ساحة األلعاب احليوانية اليت أنشأها نريون على 
الالتينية وقد ظلت هذه الكنيسة مدى اثين عشر قرناً أعظم كنائس املسيحية . 212 قدماً وعضها 380تل الفاتيكان، وجعلوا طوهلا

وأعاد فلنتيان الثاين وثيودوسيوس األول بناء . حىت هدمها برامنيت ليقيم يف مكاا كنيسة أكرب منها هي كنيسة القديس بطرس احلالية
يف املكان الذي قيل إن الرسول  " San Paolo fuori le muraللقديس بولس خارج األسوار "الكنيسة اليت أقامها قسطنطني 

وال تزال  . ذه الكنيسة أقل أتساعاً من كنيسة القديس بطرس، فقد كان طوهلا أربعمائة قدم وعرضها مائتنيوه. استشهد فيه
نطيا يف معظم أجزائها بالصورة اليت كانت  اليت أقامها قسطنطني ضرحياً ألخته قنسطSanta Constanzaكنيسة القديس قنسطرتا 

 وسانتا ماريا يف ثرستفريي Latrana يف لترانا San Geovanni، وأعيد بناء كنائس سان جيوفين 330-326عليها وقت بنائها يف 
Trastevre" احلنييف خالل قرن بعد أن بدأها قسطنطني، وأعيد بناؤها مراراً كثرية من ذلك " وسان لورنزو خارج األسوار .

وال يزال صحنها يف .  على غرار أحد اهلياكل الوثنية432 يف عام Santa Maria Maggioreوأنشئت كنيسة سانتا ماريا جميوري 
وال يزال طراز الباسلقا من ذلك الوقت حىي اآلن . جوهره كما كان منذ إنشائها إذا استثنينا ما حلى به من النقوش يف أيام النهضة

الكنائس املسيحية؛ ذلك بأن اعتدال نفقاته وجالل بساطته، وتناسق بنائه، وعظيم متانته قد جعلته حمبباً إىل الناس يف الطراز احملبب يف 
وتناسق مل يتقبل يف يسر إدخاله عليه من التطور والتغيري، وهلذا بدأ البناءون األوربيون يتلفتون حوهلم ليبحثوا عن آراء . مجيع األجيال

ففي .  املركز األدرباوي األمامي لبالد الشرقSpalatoجدوها يف بالد الشرق، بل وجدوها أيضاً يف اسباالتو هندسية جديدة حىت و
هذا املكان القائم على ساحل دملاشيا أطلق دقلديانوس كامل احلرية لفنانيه، وعهد إليهم أن جيربوا كافة الوسائل اليت متكنهم من أن 

ففيه .  االستجمام من عناء احلكم؛ وفيه أحدث أولئك الفنانون انقالباً كبرياً يف العمارة األوربيةيقيموا له قصراً يلجأ إليه إذا أراد
كانت األقواس ترفع مباشرة من تيجان األعمدة، وليس بينها وبني تلك التيجان عوارض؛ وهكذا مهدت السبيل خبطوة إىل الطرز 

 استبدلت باألفاريز ذات الصور والتماثيل زخرفة عجيبة من اخلطوط املتعرجة، ويف هذا القصر أيضاً. البيزنطية، والرومانية، والقوطية
وبذلك كانت اسبالتو هي النذير األول بأن أوربا مل يغلبها على أمرها . اليت تنفر منها عيون األقدمني واليت ألفها الشرق من زمن بعيد

  .ائها ففي العامل البيزنطي على األقلدين شرقي فحسب، بل سيغلبها كذلك فن شرقي إن مل يكن يف مجيع أحن
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   الفنانون البيزنطيون 2

نرى من أين جاء إىل القسطنطينية ذلك الفن ذو اللون الفذ، الرباق املقبض الذي نسميه الفن البيزنطي؟ ذلك السؤال ثار فيه اجلدل 
. النصر النهائي يف هذه املعركة الكربى لبالد الشرقبني علماء اآلثار بقوة ال تكاد تنقص عن قوة اجلنود املسيحيني يف حروم، وكان 

وتفصيل ذلك أنه حني قويت سوريا وآسية الصغرى بفضل ما حدث فيهما من تقدم صناعي، وحني ضعفت روما بسبب الغزو 
 مؤثرات الفن األجنيب، ارتد التيار اهللنسيت الذي اندفع حنو الشرق إثر فتوح اإلسكندر من آسية إىل أوربا، وتالقت يف بيزنطية

الشرقي املنصبة من فارس الساسانية، وسوريا النسطورية، ومصر القبطيةـ ووصلت هذه املؤثرات إىل إيطاليا، بل تعدا إىل غالة، 
وكان الشرق يفضل األلوان عن اخلطوط . وختلى الفن اليوناين املمثل للطبيعة عن مكانه إىل الفن الشرقي ذو الزخارف الرمزية

. والزينة الكثرية عن البساطة الصارمة، واألثواب احلريرية الفخمة عن اجلبة اليت ال شكل هلا. لقباب عن السقف اخلشيبواألقواس وا

وكما أن دقلديانوس وقسطنطني قد اختذا يف نظم احلكم أشكال امللكية الفارسية، فكذلك شرع فن القسطنطينية يغض النظر شيئاً 
. نفسه يف أحضان الرببرية، وأخذ يرنو ببصره إىل آسية الصغرى وأرمينية، وفارس، وسوريا، ومصرفشيئاً عن الغرب الذي ألقى اآلن ب

وكانت الرها . ولعل انتصار جيوش الفرس يف عهد شابور الثاين وكسرى أنوشروان قد عجل خطوات البواعث واألساليب الشرقية
لنهرين، وهي الثقافة اليت مزجت العناصر اإليرانية، واألرمنية، ونصيبني يف ذلك الوقت مركزين مزدهرين من مراكز ثقافة ما بني ا

، ونقلها التجار، والرهبان، والفنانون إىل إنطاكية، واإلسكندرية، وإفسوس، والقسطنطينية، مث نقلوها )35(والكبدوكية والسورية
 هذا العامل املعماري اجلديد، عامل العقود واألقواس، أخرياً إىل رافنا وروما، فكادت النظم اليونانية والرومانية القدمية تفقد قيمتها يف

فأخذ يقص على الثياب . وملا اختذ الفن البيزنطي هذه الصورة اجلديدة عمل على نشر العقائد املسيحية وإظهار جمد الدولة. والقباب
لرسل والشهداء الذين تضم والقماش املزركش، ويف نقوش الفسيفساء ورسوم اجلدران، حياة املسيح وأحزان مرمي، وأعمال ا

الكنائس عظامهم؛ أو دخل بالط األباطرة، وزين قصر اإلمرباطور، وغطى مالبس املوظفني بصورة رمزية أو رسوم تارخيية وخطف 
ذلك أن الفن . أبصار رعاياه باملالبس الزاهية الكثرية األلوان، وانتهى أمره بأن صورة املسيح ومرمي يف صوريت إمرباطور وملكة

بيزنطي مل يكن له كثري من املؤيدين خيتار من بينهم من يناصره، وهلذا مل يكن له جمال واسع خيتار منه موضوعاته وطرازه، فكان ال
اإلمرباطور أو البطرق هو الذي حيدد له ما يعمل ويبني له طريق العمل، وكان الفنانون يعملون مجاعات، وهلذا قلما يذكر التاريخ 

، ولكنهم أتوا باملعجزات يف اء األلوان؛ وكان الفنان يرفع من شأن الناس أو حيط من قدرهم مبستحدثاته الرائعة؛ أمساء فنانني أفراداً
ولكن هذه املرتلة اقتضته استمساكاً باألشكال واألمناط املتبعة، وضيقاً يف اال، ومجوداً يف خدمة ملك مطلق التصرف ودين ال يقبل 

، وأتكا، Procnnesusمواد كثرية يستخدمها يف عمله، كانت لديه حماجر الرخام يف بروكنسوس وكان حتت تصرفه . التغيري
وإيطاليا؛ وكانت لديه عمد وتيجان ينتهبها من كل هيكل وثين قائم، وكان لديه اآلجر يكاد ينمو كالنبات يف األرض اليت جتففها 

نه كان يسهل استخدامه يف األشكال املنحنية اليت فرضتها عليه األمناط وكان أكثر ما يعمل فيه اآلجر املثبت باملالط؛ ذلك أ. الشمس
وكان يف بعض األحيان .  شكل الباسلقا ذات اجلناحني اليت تستطيع حىت تنتهي بقباء-وكثرياً ما كان يقنع بالشكل الصلييب . الشرقية

 وباخوس يف القسطنطينية، أو يف كنيسة فينايل يف يقطع الباسلقا فيجعلها مثمنة اجلوانب كما فعل يف كنيسيت القديسني سرجيوس
ولكن الطراز الذي برع فيه وبز فيه مجيع الفنانني الذين سبقوه أو جاءوا بعده هو القبة املستديرة املقامة على هيكل كثري . رافانا

جر فوق كل ضلع من أضالع وكانت الطريقة اليت اتبعها للوصول إىل هذه الغاية هي إنشاء قوس أو نصف دائرة من اآل. األضالع
السطح املتعدد الزوايا واألضالع، مث إقامة مثلث دائري من اآلجر متجه إىل أعلى وإىل الداخل بني كل نصف دائرة، مث بناء قبة فوق 
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عت الدائرة من وكانت املثلثات الدائرية تبدو متدلية من حافة القبة إىل قمة املضلع، وذا رب. احللقة املستديرة الناشئة من هذا كله
وقد أفاء البناء البيزنطي على هذا البناء من الداخل ما أسعفته به . الوجهة املعمارية، وبعد هذا كاد طراز الباسلقا أن خيتفي من الشرق

 خللق وقلما كان يستخدم التماثيل هلذا الغرض، ذلك أنه مل يكن يريد أن يصور رجاالً ونساء،بل كان يعمل. عشرات الفنون املختلفة
وقد حنتوا . ولكن املثالني البيزنطيني كانوا رغم هذا القيد عماالً ميتازون بالكفاية والصرب وسعة احليلة. مجال جمرد من الصور الرمزية

النمط األيوين، وأوراق النمط الكورنثي؛ وكأم أرادوا أن جيعلوا هذه الوفرة من " آذان"للعمد بأن مجعوا بني " الثيودوسي"التاج 
وإذ كانت نتيجة هذا ال تتناسب مع اجلدران أو . طرز أمشل وأعم، فحفروا على هذا التاج املركب أمجة من النبات واحليوانال

األقواس فقد وضعوا بينها وبني التاج عصابة مربعة وعريضة من أعالها، ومستطيلة وضيقة نوعاً عند قاعدا، مث حفروا على توايل 
مث طلب إىل . وهنا أيضاً كانت الغلبة للفرس غلى اليونان، كما لألولني يف مربع القمة. ابات نفسهااأليام أزهاراً على هذه العص

املصورين أن يزينوا اجلدران بصور نثبت عقيدة الناس أو ترهبهم؛ ووضع عمال الفسيفساء مكعبام املتخذة من احلجر أو الزجاج 
رض واجلدران، أو مذابح الكنائس، أو ما بني العقود، أو أي جزء من البناء ال امللون الرباق فوق أرضية زرقاء أو ذهبية، وزينت األ

وكان الصناع يزينون املالبس، واملذابح، والعمد، واجلدران باجلواهر واألحجار . تطيق عني الشرقي أن تراه خالياً من الزخرف
قشون املنابر وأسوار احملاريب، والنساجون يعلقون الكرمية؛ وصناع املعادن يضعون فيها صفائح الذهب والفضة؛ وصناع اخلشب ين

ومل يذكر التاريخ . األنسجة املزخرفة على اجلدران ويفرشون األرض بالطنافس، ويغطون املذابح واملنابر باألقمشة املطرزة وباحلرير
  .ة؛ وقدرة على دئة الذهن وتنبيه الروحقبل ذلك العهد فناً أويت ما أوتيه الفن البيزنطي من وفرة األلوان، ودقة الرموز، وغزاة الزين

   أيا صوفيا 3

فلقد . ومل تكن العناصر اليونانية والرومانية، والشرقية، واملسيحية قد أمتت امتزاجها ليكون منها الفن البيزنطي قبل عهد جستنيان
ذلك أن الغوغاء يف حلظة من حلظات . يد، كما أتاح حريق روما لنريون من قبل، فرصة بناء عاصمته من جدNikaأتاحت له فتنة نيقا 

 وأروقة األوغسطيوم، وجناحا من أجنحة القصر Zeuxippusنشوة احلرية أحرقوا دار جملس الشيوخ، ومحامات زيوكسبوس 
اإلمرباطوري، وأياصوفيا كنيسة البطريق الكربى، وكان يف وسع جستنيان أن يعي بناء هذه كلها حسب ختطيطها القدمي فال يتطلب 

لكنه مل يفعل هذا وصمم على أن يف بنائها مزيداً من الوقت واملال وأن يستخدم يف هذا البناء عدداً . ذا منه أكثر من عام أو عامنيه
وكانت بداية . كبرياً من الرجال، وأن جيعل عاصمة ملكه أمجل من روما، وأن يقيم فيها كنيسة ال يدانيها صرح آخر يف العامل كله

وكان هذا املنهج يشمل حصوناً، : لك الوقت منهجاً لألبنية أوسع وأعظم من أي منهج آخر وضع هلا يف التاريخعمله أن وضع يف ذ
ففي القسطنطينية أعاد بناء جملس الشيوخ من . وقصوراً وأديرة، وكنائس، وأروقة معمدة، وأبواباً أقيمت يف مجيع أحناء اإلمرباطورية

س من الرخام املتعدد األلوان، وبىن رواقاً معمداً من الرخام، ومترتهاً يف األوغسطيوم، ونقل الرخام األبيض، وشاد محامات زيوكسبو
أما قصره فلم يكن يعلو عليه قصر آخر يف . املاء العذب إىل املدينة يف قناة مبنية جديدة تضارع أحسن ما وجد من القنوات يف إيطاليا

م، وسقُفه تقض بالفسيفساء الرباقة ما ناله من النصر يف أيام حكمه، وتصور فقد كانت أرضه وجدرانه من الرخا. البهاء والترف
، وبين على اجلانب اآلخر )36"(ال تكاد تقل عما يقدم منه هللا"الشيوخ يف حفالم يقدمون لإلمرباطور مظاهر اإلجالل والتعظيم اليت 
و قصر هريون الذي كان له مرفؤه، وسوقه، وكنيسته ومحاماته من البسفور، بالقرب من خلقيدون مسكناً صيفياً لثيودورا وحاشيتها ه

ومل يقمها إىل قديسة حتمل ذلك االسم، بل . وبعد أربعني يوماً من مخود نار الفتنة نيقا بدأ يبين كنيسة أياصوفيا اجلديدة. اخلاصة به
وأستدعى هلذا الغرض من ترالبس .  إىل اهللا نفسه أو احلكمة املقدسة، أو العقل اخلالق، أوHagia Sophiaأقامها إىل املقدسة صوفيا 
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ومل يتبع . يف آسية الصغرى، ومن ميليتس األيونية، أنثميوس وأزدور أعظم املهندسني األحياء، ليضعا رسوم البناء ويشرفا على تشييده
 ال ترتكز على جدران بل على املهندسان شكل الباسلقا اليت جرت عليه التقاليد، بل وضعا للبناء تصميماً تكون صرته قبة واسعة

 رطل من 320.000واستخدم يف العمل عشرة آالف عامل، وأنفق عليه . أكتاف ضخمة، وتسندها نصفا قبتني من كال اجلانبني
وهو كل ما كان يف خزانة الدولة، وأمر حكام الواليات بأن يبعثوا إىل الكنيسة اجلديدة )  دوالر أمريكي134.000.000(الذهب 
 بقي من املخلفات القدمية، وجئ بعشرات األنواع واأللوان من الرخام من خمتلف األقطار وصبت يف النقوش والزينات بأمجل ما

واشترك جستنيان نفسه اشتراكاً عملياً يف ختطيط البناء وإقامته، وكان . مقادير هائلة من الذهب، والفضة، والعاج، واألحجار الكرمية
فكان يتردد عليه يف كل يوم . يف حل ما يعترض العمل من املشاكل الفنية) ملؤرخ املداهن الساخركما يقول ا(له نصيب غري قليل 

ومت بناء . وعليه ثياب بيض، ويف يده عصا طويلة، وعلى رأسه منديل، يشجع العمال وحيثهم على العمل ويتموه يف موعده املقرر
 أقبل اإلمرباطور والبطريق 537والعشرين من شهر ديسمرب من عام الصرح العظيم يف مخس سنني وعشرة أشهر؛ ويف اليوم السادس 

: وسار جستنيان مبفرده إىل املنرب ورفع يديه إىل السماء ونادى قائالً. ميناس يتقدمان موكباً مهيباً الفتتاح الكنيسة املتأللئة الفخمة

وقد خط البناء على شكل صليب يوناين !".  انتصرت عليكلقد! أي سليمان! اجلليل! اد هللا الذي رآين خليقاً بأن أمت هذا العمل"
×  قدم 100البالغ (، وغطى كل طرف من أطرافه بقبة صغرى، وقامت القبة الوسطى على املربع 225 قدماً وعرضه 250طوله 

أي أقل من - ائة قدم وقطرها م. واملكون من الضلعني املتقاطعني، وكانت ذروة القبة تعلو عن األرض مائة قدم ومثانني قدماً) 100
وكانت هذه القبة الثانية قد صبت من األمسنت املسلح قطعة واحدة مصمتة، أما قبة . قطر قبة البنثيون يف روما باثنتني وثالثني قدماً

وليست  .  وهو طراز أضعف من الطراز األول-أياصوفيا فقد بنيت من اآلجر يف ثالثني سطحاً تلتقي كلها يف نقطة واحدة
فهي ال تقوم على بناء دائري كما تقوم قبة البنثيون بل على أربطة من أعالها، وعلى عقود : ميزة هذه القبة يف حجمها بل يف دعائمها

وقد وصف . شكلة املعمارية قبل ذلك الوقت حالً أكثر توفيقاً من هذاومل حتلّ هذه امل. بني حافاا املستديرة وقاعدا املربعة
وهي ال تبدو قائمة على ما حتتها من البناء بل تبدو كأا معلقة بسلسة ... عمل جميد يبعث الروعة يف النفوس"بروكبيوس القبة بأا 

فقد كانت أرضها وجدراا .  من الزخرف الرباقوأما من الداخل فكانت الكنيسة صورة رائعة). 37"(من الذهب يف أبراج السماء
وأقيم منه كذلك طابقان من العميد خييل إىل إليها أا . أبيض، وأخضر، وأمحر، وأصفر، وأرجواين، وذهيب: من املرمر املتعدد األلوان

 احلجارة مكونة من أوراق وكانت تيجان العمد، والعقود وما بينهما، واألفاريز، والطنف مغطاة بنقوش على. حديقة من األزهار
وكانت تضيئها أربعون ماثلة من الفضة . وكان يطل من اجلدران والقباب فسيفساء ال مثيل هلا يف روعتها وسعتها. األكنثوس والكرم

ه أجنحتها وإن ما حيس به الناظر إىل هذه الكنيسة من سعة تبعثها يف نفس. معلقة من حافة القبة تضاف إىل ما فيها من النوافذ الكثرية
الطويلة، وبنائها الرئيسي، والفضاء اخلايل من العمد حتت القبة الوسطى، وما يف حظارها الفضي املواجه للقباء من زخارف معدنية، 

واحلظار املعدين اجلميل الذي يف اإليوان األعلى، واملنرب املرصع بالعاج والفضة واحلجارة الكرمية، وعرش البطريق املصنوع من الفضة 
صمتة، والسجف املنسوجة من خيوط احلرير والفضة، واليت ترتفع فوق املذبح وعليها صورتا اإلمرباطور واإلمرباطورة تتلقيان امل

وهو -بركات املسيح ومرمي؛ واملذبح الذهيب اللون املصنوع من الرخام النادر الوجود وعليه األواين املقدسة من الفضة والذهب 
 ليجل عن الوصف، ولو أن جستنيان قد تباهى به أباطرة املغول من بعده، وهو أم كانوا -وزينةبعض ما يف الكنيسة من زخرف 

وكانت أياصوفيا بداية الطراز املعماري . يبنون كما يبين اجلبابرة، ويزينون مبانيهم كما يزينها الصباغ، لكان على حق يف مباهاته
وحىت بروكبيوس املتشكك نفسه حتدث عنها " الكنيسة الكربى"ان يسموا وكان الناس يف كل مك. البيزنطي وخامتته يف آن واحد



 
 Will Durant  112   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

ذلك أن الروح ... إذا دخل اإلنسان هذه الكنيسة للصالة، أحس بأا ليست من أعمال القوى البشرية: "حديث الرجل املرتاع فقال

   ."ختارترقى إىل السماء تدرك أن اهللا هنا قريب منها؛ وأنه يبتهج ذا اليوم، بيته امل

   من القسطنطينية إلى رافنا 4
كانت أياصوفيا أجلّ ما قام به جستنيان من األعمال، وكانت أبقى على الدهر من فتوحه أو قوانينه، ولكن بروكبيوس يصف أربعاً 

لو رأيت كنيسة منها مبفردها حلسبت أن اإلمرباطور : "ويقول.  بناها جستنيان أو أعاد بناءها يف عاصمة ملكهوعشرين كنيسة أخرى
وظلت محى البناء منتشرة يف مجيع أحناء اإلمرباطورية طوال ). 3"(مل يبن كنيسة سواها بل قضى سين حكمه مجيعها يف بنائها وحده

.  بداية العصور املظلمة يف الغرب من أكثر العصور ازدهاراً يف تاريخ العمارة يف الشرقحياة جستنيان، حىت كان القرن السادس وهو

فكانت ألف كنيسة يف إفسوس، وإنطاكية، وغزة، وبيت املقدس، واإلسكندرية، وسالنيك، ورافنا، ورمة، والالد املمتدة من كرش 
- البيزنطي على الطراز اليوناين-سيحية على الوثنية، وبالطراز الشرقييف بالد القرم إىل الصفاقس يف مشايل أفريقية، حتتفل بانتصار امل

وازدهرت يف سوريا ضة حقه يف القرن . وحلّت العقود والقباب حمل األعمدة اخلارجية، والعوارض، والقواصر، والطنف. الروماين
 خترج العدد اجلم من اخلطباء، واحملامني، الرابع، واخلامس، والسادس؛ فكانت مدارسها القائمة يف إنطاكية، وبريوت، ونصيبني،

وبرع صناعها يف أعمال الفسيفساء، والنسيج، ومجيع الفنون الزخرفية، وشاد مهندسوها مائة . واملؤرخني، واخلارجني على الدين
ية اليت كان ازدهارها وكانت اإلسكندرية املدينة الوحيدة يف اإلمرباطور. كنيسة زينها مثّالوها مبا ال حصر له من النقوش البارزة

ومل . ذلك أن مؤسسها قد اختار هلا مكاناً يكاد يرغم عامل البحر املتوسط على استعمال مرافئها وزيادة جتارا. متصالً مل ينقطع أبداً
 يف املعادن، تبق األيام على شيء مما أقيم فيها من عمائر يف تارخيها القدمي أو يف أوائل العصور الوسطى، ولكن ما بقى من أعماهلا
وكان الطراز . والعاج، واخلشب، والتصوير، متفرقاً يف أماكن خمتلفة يوحي بأن أهلها قد بزوا غريهم يف الشهوانية، واحلمية الدينية

وبدأ جمد رافنا املعماري بعد أن . الشرقي يف عهد جستنيان هو الطراز الغالب يف فن العمارة القبطي الذي بدأ بالباسلقا الرومانية
وعم الرخاء املدينة يف الفترة الطويلة اليت كانت فيها جال .  بزمن قليل404اختذها هونريوس عاصمة اإلمرباطورية الغربية يف عام 

 نائبة عن اإلمرباطور، وكانت صلتها الوثيقة بالقسطنطينية سبباً يف قدوم الصناع الشرقيني، واختالطهم Galla Placidiaبالسيديا 
وظهر فيها الطراز اهلندسي الشرقي املؤلف من قبة . ويف دخول األمناط الشرقية وامتزاجها باألشكال اإليطالية: الينيباملهندسني اإليط

 يف الضريح الذي لقيت فيه بالسيديا را؛ وال يزال يف وسعنا أن نرى فيه النقش 450مقامة على قاعدة ذات شكل صلييب منذ عام 
 إىل مكان Neon أضاف األسقف نيون 458ويف عام . ل املسيح يف صورة الراعي الصاحلالفسيفسائي الذائع الصيت الذي ميث

وساد ثيودريك .  سلسلة من قطع الفسيفساء من بينها صورة مفردة للرسلBasilica Ursianaالتعميد املقبب يف باسلقا أرسيانا 
وهنا يظهر على . سس العشرية املسيحية يف رافنا كنيسة كربى مساها باسم القديس ابلينارس الذي يقال إنه مؤ500حوايل عام 

وكان . الفسيفساء اليت طبقت شهرا آفاق العامل للقديسون ذوو الثياب البيض يف وقارهم الشديد الذي ينبئ ببداية الطراز البيزنطي
 Sanا متت كنيسة سان فينايل وسرعان م. استيالء بليساريوس على ارفنا من األسباب اليت عجلت بانتصار الفن البيزنطي يف إيطاليا

Vitale (547 ( يف عهد جستنيان وثيودورا، اللذين وهباها املال الالزم لتزيينها، كما وهباها أيضاً وجهيهما غري اجلذابني لينقشا على
واقف أولئك وم. وما من شك يف أن اإلمرباطور قد أويت حظاً كبرياً من الشجاعة إذ أجازا أن تنقل صورما إىل اخللف. جدراا

احلكام، والقساوسة، واخلصيان تنبئ كلها عن صالبة وحدة يف الطباع، ويف مظهرمها األمامي اجلامد ليعد انقالباً يف الصور اليت كنا 
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وأثواب النساء كثرية الزركشة تعلن انتصار نقوش الفسيفساء، ولكننا ال جند هنا . نشهدها قبل عصور اليونان والرومان األقدمني
مواكب البارثنون للمرحة والسعادة، أو نصب السالم ألغسطس أو ما نشاهده يف الصور املنقوشة على أبواب شارترز ورميز رشاقة 

 وهي ثاين كنيسة Classوبعد عامني من افتتاح كنيسة سان فيتال افتتح أسقف رافنا كنيسة سانت ابلناري يف كالس . من نبل ورقة
كان موضعها يف ضاحيتها اليت على شاطئ البحر، واليت كانت يف وقت ما قاعدة األسطول أقيمت هلذا القديس راعي املدينة؛ و

ونشاهد فيها التصميم الباسلقي الروماين القدمي، ولكن تيجان األعمدة املختلطة األشكال تظهر عليها . الروماين على البحر األدرياوي

 امللفوفة امللتوية على خالف ما كان يظهر يف األمناط اليونانية والرومانية القدمية، كأمنا مسحة بيزنطية تنم عنها أوراق األقنتا
حملصورة بينها وإن ما يف هذه الكنيسة من صفوف األعمدة الكاملة الطويلة، ويف حليات العقود واملثلثات ا. هبت عليها ريح شرقية

، وما يف موضع املرمنني من لوحات مجيلة من املصيص، وما يف الصليب القائم يف القبا من )من القرن السابع(من فسيفساء زاهية 
اجلواهر مرصعة ا أرضية من النجوم يف الفسيفساء، إن يف هذا كله ما جيعل هذه الكنيسة من أشهر كنائس شبه اجلزيرة اليت تكون 

  .ضاً عظيماً الفنون اجلميلةكلها معر

   الفنون البيزنطية 5

لقد كان فن العمارة أروع ما خلفه الفنان البيزنطي، ولكنه كان يف ثناياه أو من حوله فنون أخرى كثرية نبغ فيها نبوغاً خليقاً 
ولكن بروكبيوس يثين على املثالني نعم إنه مل يكن يعىن بالنحت اسم، وأن مزاج العصر كان يفضل األلوان على اخلطوط، . بالتنويه

يف ذلك العصر، وأكرب الظن أنه يعين م أصحاب النقش البارز، ويقول إم ال يقولون مهارة عن فدياس وبركستليز، وإنا لنجد على 
نية، خمتلطة ا بعض التوابيت احلجرية املصنوعة يف القرن الرابع واخلامس والسادس صوراً آدمية منحوتة تكاد تضارع الرشاقة اهللي

وكان النقش على العاج من الفنون احملببة إىل البيزنطيني، وكانوا يصنعون منه ألواحاً ذات طيتني أو . كثري من نقوش الزينة اآلسيوية
 ثالث طيات، وجيلدون به الكتب، ويصنعون منه العلب، وصناديق العطور، والتماثيل الصغرية، ويطعمون به التحف ويزينون به ما ال

وقد بقيت الفنون اهللنستية يف هذه الصناعة مل ميسها سوء، وكل ما حدث فيها أا استبدلت املسيح والقديسني . حيصى من األشياء
حوايل  (Basilica Ursianaوإن الكرسي العاجي الذي كان جيلس عليه األسقف مكسميان يف الباسلقا أرسيا . باآلهلة واألبطال

، كان التصوير )40(وبينا كان الشرق جيري التجارب على الرسم بألوان الزيت. ن من الفنون الصغرىليعد حتفة عظيمة يف ف) 550
حبرق األلوان يف سطوح اخلشب، واخليش -البيزنطي ال يزال مستمسكاً باألساليب اليونانية التقليدية كتثبيت ألوان الرسوم باحلرارة 

اجلري ووضعها على سطوح من اجلبس املبلل، ومزج اللون مبحلول املاء والصمغ ونسيج التل؛ وكاملظلمات يصنعوا خبلط األلوان ب
وقد عرف الرسام البيزنطي كيف ميثل البعد . أو الغراء وبزالل البيض مث وضعها على املربعات اخلشبية أو على اجلبس بعد أن جيف

وقد أخرج عدداً كبرياً من اللوحات . باين والسجفوالعمق، ولكنه كان يهرب عادة من صعاب النظور بأن ميأل خلفية الصورة بامل
وكانت جدران الكنائس تزدان بالرسوم، وتدل القطع الباقية منها على الواقعية غري املتقنة . املصورة، ولكنها مل يبق منها إال القليل

وقد برع الفنان البيزنطي يف . قولوالشعر املصفف تصفيفاً غري مع. كاأليدي العدمية الشكل، واألجسام الصغرية، والوجوه الشاحبة
وليست روائع التصوير الباقية إىل هذا اليوم من أعماله هي رسوم اجلدران أو اللوحات . األشياء الدقيقة وأظهر فيها مرحه وظرفه

كانت كثرية ذلك أن الكتب . الكثرية، بل هي الرسوم الصغرى ذات األلوان الرباقة اليت كان يزين ا ما ينشر من الكتب يف عصره
وكان الفنان يبدأ عمله هذا برسم ما يريده من . النفقات يف ذلك العصر، وهلذا كانت حتلى كما حتلى غريها من األشياء النفيسة
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احلليات على الربدي أو الرق أو اجللد بفرشاة دقيقة أو قلم، مث يضع أرضية تكون عادة ذات لون ذهيب أو أزرق، مث يضع ما يريده 
وكان يف بادئ األمر يقتصر على حتسني احلرف األول من كل فصل .  مث يزين األرضية واحلواشي بأشكال رشيقة دقيقةمن األلوان،

أو صفحة؛ وكان حياول يف بعض األحيان أن يرسم صورة للمؤلف، مث انتقل بعدئذ إىل توضيح النصوص بالصور؛ فلما تقدم فنه آخر 
رف ويبينها على أساس هندسي أو رمزي ديين يكرر بأشكال خمتلفة خبطئها احلصر، حىت األمر كاد ينسى النص وميأل الكتاب بالزخا

وكانت . تصبح الصفحة كلها وكأا صورة واحدة بديعة من األلوان واخلطوط كأن النص دخيل عليها من عامل أكثر منها خشونة
وحتتفظ الفاتيكان بإنياذة، .  إىل بالد اليونان اهللنستية ورومازخرفة املخطوطات مألوفة يف مصر أيام الفراعنة والبطاملة، مث انتقلت منها

واملكتبة األمربوزية يف ميالن بإلياذة؛ تعزى كلتامها إىل القرن الرابع؛ ومها مزدانتان زينة يونانية ورومانية قدمية، ويبدو االنتقال من 
حوايل  (Cosmas Inalccplenstesها كزماس انديكبلوستيز الزخرفة الوثنية إىل املسيحية واضحاً يف الطبوغرافية املسيحية لصاحب

وأقدم . ألنه سافر إىل اهلند حبراً، كما نال شهرته ألنه حاول أن يثبت أن األرض مستوية" إنديكلبوستري"وقد نال لقبه هذا ). 547
والنص مكتوب . ن يف مكتبة فيناكتاب ديين مزخرف باق إىل هذا اليوم هو سفر التكوين املكتوب يف القرن اخلامس واحملفوظ اآل

وحيتوي على أربعة وعشرين زخرفاً بيضاء . من اجللد األرجواين الرقيق" ورقة"حبروف من الفضة والذهب على أربع وعشرين 
وال يقل عنه مجاالً امللف الصغري . وخضراء، وبنفسجية، ومحراء، وسوداء، تصور قصة اإلنسان من سقوط آدم حىت موت يعقوب

ومن أرض . 586 يف أرض اجلزيرة يف عام Rabulaشع احملفوظ يف الفاتيكان وكتاب األناجيل الذي زخرفه الراهب رابوال لكتاب يو
وقد تكررت هذه . اجلزيرة وسوريا جاءت الصور والرموز اليت كانت هلا الغلبة يف الكتابة التصويرية اليت ذاعت يف العامل البيزنطي

ت هلا ألف شكل وشكل حىت ثبتت وأصبحت تقليداّ وعرفاً متبعاً، وكان هلا نصيب موفور يف مجود الكتابة يف الفنون الصغرى واختذ
ومن أجل . وإذا كان املصور البيزنطي مولعاً بالتصوير الرباق الدائم فقد اختذ الفسيفساء وسيلته إىل هذين الفرضني. الفن البيزنطي

ما يفعل املصريون واليونان والرومان من قبله أما السطوح األخرى فكان هذا اختار األرض حجراته مربعات من الرخام امللون ك
 بوصة 1slash8يستخدم فيها مكعبات من الزجاج أو امليناء من مجيع األلوان وخمتلف احلجوم، ولكن سطحها يف العادة كان يبلغ 

ساء تستخدم يف صنع الصور الصغرية وكانت احلجارة الثمينة ختتلط أحياناً باملكعبات، وكثرياً ما كانت الفسيف. مربعة

. أو حتمل يف األسفار عوناً ألصحاا على الزمن ودليالً على التقي واخلشوع.  اليت توضع يف الكنائس أو البيوتوالنصمات

فكان يف مرمسه جيرب . فضل على هذه الصور الصغرى جماالً أوسع هو جدران الكنائس والقصورغري أن صانع الفسيفساء كان ي
وهنا كان جيهد عبقريته الفنية ليضع حتت يده األلوان املدرجة الذائبة بعضها . وضع املكعبات على قطعة من اخليش عليها رسم ملون

 كانت طبقة من األمسنت الغليظ، مث طبقة أخرى من األمسنت الرقيق ويف هذه األثناء. يف بعض كما جيب أن يراها الناظر من بعيد
مث يأيت صانع الفسيفساء ويضغط مكعباته يف هذا القالب على غرار النموذج الذي وضعه لنفسه . توضعان على السطح املراد تغطيته

وكان يفضل السطوح املنحنية . لضوءفوق اخليش، وقد جرت عادته على أن يضع حافاا املقطوعة إىل األمام لكي يقع عليها ا
. كسطوح القباب، وأنصاف القباب الشبيهة باألصداف ألا متتص يف أوقات خمتلفة بزواياها املختلفة أنواعاً عدة من األضواء املطلة

وقد ورد ذكر . جاجومن هذا الفن الشاق الذي يتطلب املهارة واجللد أهلم الفن القوطي يف مستقبل األيام غري قليل من فن تلوين الز
هذا الزجاج امللون يف النصوص الباقية من لقرن اخلامس ولكن شيئاً منه مل يبق حىت اآلن، ويبدو أن صبغته كانت من خارجه مل متزج 

وكان صنع الزجاج بالنفخ وتقطيعه قد مضى عليهما اآلن ألف عام وكانت سوريا، أقدم مواطن الصناعيني، ال تزال ). 41(فيه مزجاً
وكان فن احلفر على املعادن الثمينة واحلجارة الكرمية قد احنط بعد أيام أورليوس؛ وهلذا نرى اجلواهر، والنقود، . زاً من مراكزمهامرك



 
 Will Durant  115   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

لكن الصناع مع هذا كانوا يبيعون منتجام لكل طبقة من الطبقات تقريباً، ألن . واألختام البيزنطية غري دقيقة الشكل والصناعة
وكانت حمال صنع التحف الذهبية والفضية كثرية العدد يف العاصمة؛ كما كانت احلقائق .  مولعني أشد الولع باحلليالبيزنطيني كانوا

واألقداح، وعلب املخلفات املصنوعة كلها من الذهب تزدان ا كثري من مذابح الكنائس؛ وكانت الصاف الفضية تغطي موائد ذوي 
وكانت ملصر الزعامة يف هذا امليدان مبا كان . دى كل شخص، شيء من النسيج الرقيقوكان يف كل بيت، بل يكاد يكون ل. اليسار

فيها من منسوجات رقيقة، متعددة األلوان، مزدانة بالصور، تصنع منها الثياب، والستر، وأغطية الفراش، وكان قبط مصر سادة هذه 
يف تلك األيام تضارع من الناحية الفنية أقمشة اجلوبلني وتكاد بعض األقمشة املصرية اليت كانت تزدان ا اجلدران . امليادين

Goblins(42 ( ًفقد كانت -كان النساجون البيزنطيون ينسجون احلرير املطرز، والثياب املطرزة، بل واألكفان املطرزة أيضا
 من الثياب، ذلك أن كل طبقة وكان الناس يف القسطنطينية يعرفون ما يلبسون. املنسوجات التيلية تصور عليها بالفعل مالمح املوتى

من أهلها كانت تعتز بنوع خاص من الثياب مييزها من غريها وتدافع عنه أقوى دفاع، وما من شك يف أن أية مجاعة بيزنطية كانت 
د وكانت املوسيقى حمببة جلميع الطبقات منتشرة بينها، وكان ذا شأن متزايد يف طقوس الكنيسة، وق. تبدو براقة كذيل الطاووس

 يف القرن الرابع مقدمة موسيقية بقيت منها حىت اآلن أجزاء هي أهم Alypiusوقد كتب ألبيوس . أعانت على مزج العاطفة بالعقيدة
وقد استبدلت يف ذلك القرن باحلروف اهلجائية اليت كانت ا األنغام عالمات . ما نسترشد به يف قراءة العالمات املوسيقية اليونانية

.  هو الذي أدخلها يف غالة، وجريوم يف روماHilaryن أمربوز هو الذي جاء ذه العالمات إىل ميالن، وأن هيالري رمزية؛ ويبدو أ

، الراهب اليوناين يف أواخر القرن اخلامس ألفاظ الترانيم اليت ال تزال حىت اآلن جزءاً من الطقوس الدينية Romanusوألف رومانس 
وكتب بؤيتيوس مقاالً يف املوسيقى خلص فيه نظريات . ارع هذه الترانيم يف عمق الشعور وقوة التعبرياليونانية وحلنها؛ وليس مثة ما يض

وقد ظلت هذه الرسالة تدرس يف جامعيت أكسفورد، وكمربدج يوم كنا حنن .  وبطليموسAristoxenusفيثاغورس وارستكسنوس 
وإن املعىن اجلوهري الذي . اء أن يفهم الفن الشرقي على حقيقتهوبعد، فإن من واجب اإلنسان أن يكون شرقياً إذا ش). 43(طالباً

يف احلكومة األتوقراطية، ويف : يدركه العقل الغريب من الرتعة البيزنطية هو أن الشرق قد سرى يف قلوب اليونان وتغلغل يف أفئدم
ن الدولة، والشعب اخلاضع لسلطان الدين، ويف الطبقات املتدرجة الثابتة، ويف ركود العلم والفلسفة، ويف الكنيسة اخلاضعة لسلطا

الثياب الفخمة واحلفالت العظيمة، والطقوس الدينية ذات األلفاظ الطنانة الرنانة واملناظر الرائعة، والنغمات املوسيقية الساحرة 
. لفن التمثيلي للفن الزخريفاملتكررة اليت تستحوذ على نفوس؛ وتغمر احلواس بفيض من األلوان الرباقة؛ وأخضع الطبيعة للخيال، وا

. ولقد كان من شأن الروح اليوناين القدمي أن جيد هذا كله غريباً عنه ال يطيقه، ولكن بالد اليونان نفسها وقتئذ جزءاً من الشرق

العظيمة اليت ال وغلبت على العامل اليوناين كاللة أسيوية فيه يف الوقت الذي كانت بالد الفرس املتجددة احليوية، وكانت قوة اإلسالم 
  .يكاد العقل يدرك مداها، نقول يف الوقت الذي كانت هذه وتلك تنازعاا حياا نفسها

  الباب السابع 
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  المجتمع الساساني 

ة على العامل الغريب، ومن وراء ر الفرات أو دجلة كانت تقوم طوال تاريخ اليونان وروما تلك اإلمرباطورية اليت تكاد تكون خافي
واليت لبثت ألف عام تصد أوربا املتوسعة وجحافل آسية اهلمجية، ال تنسى قط ما ورثته من جمد األكميمينيني، وتنتعش على مهل مما 

، أصاا يف حروب البارثيني، وحتتفظ يف زهو وخيالء بثقافتها األرستقراطية الفذة حتت حكم ملوكها الساسانيني األشداء الشجعان
وكان لفظ إيران يف القرن الثالث امليالدي أوسع . احتفاظاً أمكنها به أن حتول فتح املسلمني إليران إىل ضة فارسية جليلة الشأن

، وكانت تشمل أفغانستان وبلوخستان، "اآلريني"فقد كانت، كما يدل امسها . معىن من لفظ إيران أو فارس يف هذه األيام
ومل تكن فارس، وهي االسم القدمي إلحدى الواليات احلديثة، إال جزءاً صغرياً يقع يف اجلنوب الشرقي من . وسنجديانا، وبلخ والعراق

وكان خيترق إيران . أطلقوا اسم اجلزء على الكل" الربابرة"هذه اإلمرباطورية، ولكن اليونان والرومان الذين مل يكونوا يعنون بشؤون 
ا إىل الشمال الغريب جلبال القفقاس حاجز جبلي يقسم البالد قسمني، يف الشرق منه هضبة يف وسطها من اجلنوب الشرقي جلبال مهالي

عالية جدباء، ويف الغرب وديان خضراء يسقيها النهران التوأمان، وجيري ماء فيضاما املومسي يف شبكة من القنوات تكسب البالد 
وكان بني النهرين، وعلى ضفافهما، ويف ثنايا التالل، وواحات . اخلصب والنماء فتنتج أرضها القمح، والبلح، والعنب، والفاكهة

منها إكباتانا، والري، وموصل، : الصحراء، عدد ال حصر له من القرى وعشرات املئات من البلدان وعشرات من املدائن الكبرية
ويصف أميانوس الفرس . لساسانينيالعظيمة عاصمة امللوك ا) املدائن(، والسوس، وسلوقية، وطيسفون )برسبوليس القدمية(واصطخر 

هلم حلى على جانب من الظرافة، وشعر طويل ... يكادون كلهم يكونون حناف األجسام، مسر البشرة إىل حد ما"يف ذلك الوقت بأم 
غري أن الطبقات العليا مل تكن ذات شعر أشعث، ومل يكن أفرادها حناف األجسام على الدوام، وكان يغلب عليهم ). 1"(أشعث

وكان رجاهلم يلبسون . اجلمال، وكانوا ذوي أنفة وكربياء، ودماثة يف األخالق، مييلون إىل الرياضة الشاقة اخلطرة، والثياب الفخمة
وكان أغنيائهم يلبسون . العمائم على رءوسهم، والسراويل املنتفخة يف سيقام، والصنادل أو األحذية ذات األربطة يف أقدامهم

أما الفقراء فكانوا يقنعون بأثواب من نسيج . الصوف أو احلرير ويتمنطقون مبناطق يعلقون فيها السيوفمعاطف أو جالبيب من 
وكان النساء يلبسن أحذية طويلة، وسراويل قصرية، وقمصاناً واسعة، وعباءات أو أثواباً مهفهفة، . القطن، أو الشعر، أو اجللد

وكانت مجيع الطبقات مولعة بالزينة واأللوان .  تنوس خلفهن ويزينها باألزهارويعقصن شعرهن األسود من األمام يف غديرة يتركنها
وكان الكهنة والزرادشتيون املتحمسون يلبسون ثياب القطن األبيض يرمزون به إىل الطهارة؛ أما قواد اجلنود فكانوا . اجلميلة

ية القصرية احلمراء، والسراويل الزرقاء، وأغطية يفضلون اللون األمحر، وكان امللوك مييزون أنفسهم من سائر الطبقات باألحذ
وكانت املالبس يف بالد فارس، كما كانت يف مجيع اتمعات املتحضرة، . للرءوس تعلوها كرات منتفخة أو رءوس حيوانات أو طيور

كالرجل الغايل، شديد وكان الرجل الفارسي العادي املتعلم سريع االنفعال .. تكون نصف الرجل أو أكثر قليالً من نصف املرأة
أميل إىل ... احلديث اجلنوين، يسرف فيه إسرافاً"التحمس، كثري التقلب؛ يغلب عليه اخلمول، ولكنه سريع التيقظ، مييل بطبعه إىل 

وكان فقراؤهم يشربون اجلعة، ولكن . إي حيث يكون أعداء الفرس-) 2"(الدهاء منه إىل الشجاعة، ال خيافه إال البعيدون عنه
ات كلها تقريباً، مبا فيها اآلهلة، كانوا يفضلون النبيذ؛ فقد كان أتقياء الفرس واملقتصدون منهم يصبونه حسب الطقوس الدينية، الطبق

ويصف املؤرخون الفرس يف عصر الساسانيني بأم ). 3(وينتظرون حىت تأيت اآلهلة لتشربه، مث يشربون هم بعدها الشراب املقدس
، ولكن قصص بروكبيوس حتملنا على االعتقاد بأن )4(يف عهد األكيمينيني، وأرق منهم يف عهد البارثينيأغلظ أخالقاً مما كانوا 

ولقد أخذ أباطرة الروم عن البالط الفارسي نظم حفالم وطرائقهم ). 5(الفرس ظلوا طوال العهود أحسن أخالقاً من اليونان
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ويضمنون للدبلوماسيني األجانب سالمتهم من االعتداء ". األخ"اً بلفظ وكان ملوكهم املتنافسون خياطب بعضهم بعض. الدبلوماسية
ويف وسعنا أن نرجع التقاليد الدبلوماسية املتبعة يف أوربا ). 6(ومرورهم ساملني بأرضهم، ويعفوم من التفتيش اجلمركي والعوائد

، ولكنه )7"(معظم الفرس يسرفون يف اجلماع"إن ويقول أميانوس . وأمريكا إىل األساليب اليت كانت متبعة يف بالط ملوك الفرس
وقد امتدح غماليل الفرس لثالث صفات فيهم . يعترف مع ذلك بأن اللواط والدعارة كانا أقل انتشاراً بينهم مما كانا بني اليونان

ن كل الوسائل لتشجيع وكانوا يستخدمو). 8"(هم معتدلون يف الطعام، قنوعون يف عالقام اخلاصة ويف العالقات الزوجية: "فقال
وكان . الزواج وزيادة املواليد، حىت يكون هلم من األبناء ما يسد مطالب احلرب وهلذا كان إله احلب عندهم هو املريخ الفينوس

الدين يأمر بالزواج، وحيتفل به احتفاالً مصحوباً بطقوس رهيبة، ومن تعاليمه أن اإلخصاب يقوي أهورا مزدا إله النور يف صراعه 
وكان رب البيت يعبد أسالفه حول نار األسرة، ويطلب األبناء لكي ). 9(عاملي مع أهرمان وهو الشيطان يف الديانة الزرادشتيةال

وكان اآلباء هم الذين ينظمون عادة . يضمن لنفسه العناية به وعبادته فيما بعد، فإذا مل يولد له أبناء من صلبه تبىن ولداً من أبناء غريه
. يساعدهم يف هذا غالباً موثق رمسي لعقود الزواج، ولكن املرأة كان يف وسعها أن تتزوج على خالف رغبة والديهازواج أبنائهم 

وكان يوصي به إذا . وكان يسمح للرجال بتعدد الزوجات. وكانت البائنات واهلبات تقوم بنفقات الزواج املبكر واألبوة املبكرة
وكان يف وسع الزوج أن يطلق زوجته إذا خانته، كما كان يف وسع الزوجة أن ). 10(منتشراًوكان الزىن . كانت الزوجة األوىل عاقراً

وكان هلؤالء احملظيات كما كان لنظائرهن عند اليونان، اهلتايراي . وكان التسري مباحاً. تطلق زوجها إذا هجرها أو قسا عليها
Hetairaiأما الزوجات الشرعيات فكن يف العادة يبقني ). 11( مآدب الرجال، احلرية الكاملة يف أن يسرن أمام اجلماهري وأن حيضرن

وكانت نساء الفرس ذوات مجال بارع، . ، وقد ورث املسلمون عن الفرس هذه العادة القدمية)12(يف أجنحة خاصة ن يف البيوت
آلئي يبدأن خبطبة الرجال وإغوائهن، والنساء يف شاهنامة الفردوسي هن ال. ولعله كان من الصواب أن مينع الرجال من االختالط ن

وكان يستعان على تربية األبناء بالعقيدة الدينية، ويبدو أن هذه كان البد منها . وكانت مفاتن النساء تتغلب على قوانني الرجال
ومة أظفارهم ، ويشتركون منذ نع)13(وكانوا يسلون أنفسهم بألعاب الكرة؛ والرياضة البدنية، والشطرنج. لتدعيم سلطان األبوين

وكان كل ساساين يرى يف املوسيقى . يف وسائل التسلية اليت ميارسها الكبار كالضرب بالنبال، وسباق اخليل، وحجف الكرة، والصيد
ويف هذا يقول الفردوسي إن املوسيقى وأغاين النساء اجلميالت كانت تالزم املآدب . عوناً البد منه يف شؤون الدين، واحلب، واحلرب

. وكانت القيثارة، والناي، واملزمار، والقرن، والطبلة، وغريها من اآلالت املوسيقية كثرية عندهم). 14(االستقبال امللكيةوحفالت 

). 15( أغنية، ظل يغين يف كل ليلة واحدة منها لسيده عاماً كامال360ًوتؤكد الرواية املأثورة أن برباد مغين كسرى أبرويز ألّف 

كبري يف التعليم؛ فقد كان مقر املدارس االبتدائية هو أبنية اهلياكل، وكان الكهنة هم الذين يقومون وكان للموسيقى كذلك شأن 
أما التعليم العايل يف اآلداب، والطب، والعلوم، والفلسفة فكان يتلقى يف دار امع العلمي الشهري يف غنديسابور يف . بالتعليم فيها

ام الواليات يعيشون يف الغالب بالقرب من امللوك، وكانوا يتلقون العلم من أمراء األسرة وكان أبناء أمراء اإلقطاع وحك. سوريلنا
ومل . أوروبية لغة فارس البارثية هي املستعملة يف البالد-وظلت اللغة الفهلوية اهلندي). 16(املالكة يف مدارس كربى متصلة بالبالط
؛ )17(لكننا نعلم أا كانت لغة واسعة. لها تقريباً تبحث يف شؤون الدين كلمة ك600.000يبق مما كتب ا يف ذلك العهد إال حنو 

ولعلنا قد خِدعنا خبطة (غري أن الكهنة كانوا هم حفظتها وناقليها، ولذلك تركوا الكثري مما كتب ا يف غري الدين يفىن على مر للزمان 
وكان امللوك ). ور الوسطى يف العامل املسيحي كان أدباً دينياًشبيهة ذه اخلدعة فظننا أن الكثرة الغالبة مما كتب من أدب العص

الساسانيون ملوكاً مستنريين يناصرون األدب والفلسفة، وكان أكثرهم مناصرة هلا كسرى أنو شروان، فقد أمر بترمجة كتب 
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 كتب يف عهده كثري من املؤلفات وقد. أفالطون وأرسطو إىل اللغة الفهلوية، وبتدريس هذه الكتب يف غنديسابور، بل قرأها هو نفسه
أرختشتر أو أعمال أردشري وهو مزيج من التاريخ والقصص كان هو األساس الذي استمد منه -التارخيية مل يبق منا كلها إال الكرمناكي

ى ملجأ وملا أغلق جستنيان مدارس أثينة فر سبعة من أساتذا إىل فارس ووجدوا هلم يف بالط كسر. الفردوسي كتاب الشاهنامة
 أن يسمح 533يف املعاهدة اليت عقدها مع جستنيان عام " الرببري"ولكنهم حنوا فيما بعد إىل أوطام، فاشترط امللك . أميناً

ويف عهد هذا امللك املستنري أصبحت كلية غنديسابور اليت أنشئت يف . للحكماء اليونان بالعودة إىل أوطام وأال ميسهم أي أذى
وكان . ، ويهرع إليها الطالب واملدرسون من كافة أحناء العامل)"18(أعظم املراكز الثقافية يف ذلك العهد"خلامس القرن الرابع أو ا

وجاء إليها أتباع األفالطونية اجلديدة . يؤمها النساطرة املسيحيون، الذين جاءوا معهم بتراجم سريانية لكتب الطب والفلسفة اليونانية
ونتج عنها مدرسة للعالج . صوفية، وامتزجت فيها علوم الطب اهلندية، والفارسية، والسورية، واليونانيةوبذروا فيها بذور العقائد ال

-وكان املرض حسب النظرية الفارسية ينتج إذا دنس أو تلوث ركن أو أكثر من األركان أو العناصر األربعة ). 19(مزدهرة ناجحة

فرس وكهنتهم إن الصحة العامة تتطلب إحراق كل املواد املتعفنة، وإن صحة األفراد ويقول أطباء ال. النار، واملاء، والتراب، واهلواء
ولسنا نعرف عن علم الفلك عند الفرس يف ذلك الوقت أكثر من أنه قد ). 20(تتطلب الطاعة التامة لقانون الطهارة الزرداشيت

 منها ثالثون يوماً، وأن الشهر كان ينقسم إىل أربعة احتفظ هلم بتقومي منظم، وأن سنتهم كانت تنقسم إىل اثين عشر شهراً يف كل
). 21(أسابيع، اثنان منها حيتوي كل منها على سبعة أيام واثنان يف كل منهما مثانية، وأم كانوا يضيفون مخسة أيام يف آخر العام

براج النجوم، وكانوا يعتقدون أن وكان التنجيم والسحر منتشرين يف البالد، فلم يكونوا يقدمون على عمل هام دون الرجوع إىل أ
 كما حتترب املالئكة والشياطني يف النفس -مجيع مصائر الناس على هذه األرض حتددها النجوم الطيبة واخلبيثة اليت حتترب يف السماء 

فوهبت . ن ورونقوأعاد امللوك الساسانيون إىل الدين الزرادشيت ما كان له من سلطا.  حرب أهورا مزدا وأهرمان القدمية- البشرية 
األراضي والعشور إىل الكهنة، وأسس نظام احلكم على أساس الدين كما كانت احلال يف أوربا، وعني كاهن أكرب ذو سلطان ال يفوقه 
 سلطان امللك نفسه رئيساً لطائفة الكهنة اوس الوراثية، اليت كانت تشرف على مجيع نواحي احلياة الذهنية يف فارس إال القليل منها،

وكانت تنذر كل من حتدثه نفسه باإلمث أو باخلروج على سلطان الدولة بالعذاب الدائم يف اجلحيم؛ وظلت تسيطر على عقول الفرس 
وكانوا من حني إىل حني حيمون األهلني من عسف احلياة والفقراء من استبداد ). 22(وعلى مجاهري الشعب مدى أربعة قرون

وكان يف كل بلدة . اجلماعة أن كان امللوك أنفسهم يستدينون أمواالً طائلة من خزائن اهلياكلوقد بلغ من ثراء هذه ). 23(احلكام
وكانوا يعلمون الناس أن حياة الفضيلة الطاهرة . كبرية معبد للنار تشتعل فيه نار مقدسة يقولون إا ال تنطفئ أبداً وترمز إىل إله النور

ال بد للروح يف حرا القائمة على الشيطان من أن تستعني بكهنة اوس ومبا وحدها هي اليت تنجي الروح من أهرمان؛ وكان 
فإذا ما نالت الروح هذه املعونة مست إىل درجة القداسة والطهارة، وخرجت ساملة . يعرفونه عن الغيب، وبراقهم وسحرهم، ودعوام

ت أديان أخرى أقل مرتلة من هذا الدين الرمسي جتد هلا مكاناً وكان.من حمكمة يوم احلساب الرهيبة، واستمتعت بالنعيم املقيم يف اجلنة
ولكن الكهنة الزرداشتيني . فكان مثراس إله الشمس احملبب للبارثيني بني عدد قليل من أفراد الشعب بوصفه مساعداً ألهورا. حوله

وشاهد . ة كربى يعاقب عليها باإلعدامكانوا يعدون اخلروج على الدين القومي، كما يعده املسيحيون، واملسلمون، واليهود جرمي
يدعي أنه رسول رابع مكمل لبوذا، وزرادشت، ويسوع، ويدعو إىل دين ) 276-216( حوايل Maniذلك ما حدث حني قام ماين 

شر قوامه العزبة، والسالم، واهلدوء، إذ صلب بناء على طلب اوس ذوي الرتعة احلربية القومية، واضطر أتباعه إىل العمل على ن
أما اليهودية واملسيحية فكانتا بوجه عام تلقيان من امللوك والكهنة الساسانيني كثرياً من التسامح، كما كانت . دينهم يف خارج البالد
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وقد وجد كثري من اليهود ملجأ هلم يف الواليات الغربية من . البابوات أكثر تساحماً مع اليهود منهم مع املارقني من الدين املسيحي
وكانت املسيحية قد ثبتت دعائمها يف تلك الواليات حني جلس الساسانيون على العرش، وظلت ال تلقى . اطورية الفارسيةاإلمرب

معارضة منهم حىت أضحت الدين الرمسي لعدوي الفرس القدميني ومها بالد اليونان وروما؛ فلما أشترك قساوستها اشتراكاً فعلياً يف 
، وبدأ )24(، شرع ملوك الفرس يضطهدوم338د شابور الثاين، كما حدث عند نصيبني عام الدفاع عن األقاليم البيزنطية ض

 بذبح مجيع املسيحيني الساكنني يف 341وأمر شابور يف عام . املسيحيون يف فارس جيهرون بآماهلم الطبيعية يف انتصار الدولة البيزنطية
سيحية قد أقفرت من أهلها أمر بأن يقتصر على قتل القسيسني، والرهبان، اإلمرباطورية، وملا أن رأى أن قرى بأكملها من القرى امل

وملا جلس يزدجر األول ). 379( مسيحي قد أهلكوا نتيجة هلذا االضطهاد الذي دام حىت موت شابور 16.000والراهبات؛ ولكن 
 قرر جملس من 422ذا كان عام رد للمسيحيني حريتهم الدينية، وساعدهم على بناء كنائسهم، حىت إ) 420-339(على العرش 

ويف داخل هذا اإلطار املكون من . أساقفة الفرس استقالل الكنيسة املسيحية الفارسية عن الكنيستني املسيحيتني اليونانية والرومانية
ن الناس ميدون العبادات واملنازعات الدينية، واملراسيم واألزمات احلكومية واحلروب الداخلية واخلارجية، يف داخل هذا اإلطار كا

. يفلحون األرض، ويرعون املاشية والضأن، وميارسون الصناعات اليدوية، ويتبادلون التجارة-الدولة والكنيسة مبقومات حياما 

وكانت الزراعة عندهم من الواجبات الدينية، فكان الشعب يعلم أن تنظيف الفلوات من األشجار واألعشاب، وزرع األرض، 
كان -  واستئصال األعشاب الضارة بالنبات، وإصالح األراضي البور، وتسخري جماري املاء لري األرض والقضاء على اآلفات،

وكان الفالح الفارسي يف مسيس . الشعب يعلم أن هذه األعمال ايدة كلها تضمن انتصار أهورا مزدا يف آخر األمر على أهرمان
عمل عادة بوصفه مستأجراً ألرض األمري اإلقطاعي، ويؤد ضرائب ورسوماً احلاجة إىل كثري من أسباب السلوى الروحية، ألنه كان ي

 استخراج السكر من القصب حىت لقد 450ونقل الفرس عن اهلند حوايل عام . أخرى قدراً من احملاصيل يتراوح بني سدسه وثلثه
؛ وملا فتح العرب بالد فارس بعد )627) (املدائن(وجد اإلمرباطور الشرقي هرقل خمازن مألى بالسكر يف القصر امللكي بطيسفون 

أربعة عشر عاماً من ذلك الوقت، عرفوا من فورهم كيف يزرعون القصب، وأدخلوا زراعته يف مصر وصقلية، ومراكش، وأسبانيا 
اجلياد وكانت تربية احليوانات من أهم األعمال يف بالد الفرس، فلم تكن تفوق اخليل الفارسية إال ). 26(ومنها انتشرت يف أوربا

وكان لكل فارسي جواد يعزه كما يعز رستم راكوش، وقد قدس . العربية األصيلة يف تسلسل أنساا، وجرأا، ومجاهلا، وسرعتها
وتطورت . الفرس الكلب لعظيم نفعه يف حراسة قطعان املاشية والبيوت، وكان للقطة الفارسية شأن عظيم يف كافة أحناء البالد

وكثرت نقابات احلرف، ووجدت يف بعض البلدان مجاعات . يني فانتقلت من املنازل إىل احلوانيت يف املدنالصناعة يف عهد الساسان
، وأدخل نسج احلرير من الصني، وسرعان ما انتشرت هذه الصناعة وتقدمت حىت كان احلرير الساساين )27(ثورية من الصعاليك

زنطية، والصني، واليابان؛ وكان جتار الصني يفدون إىل إيران ليبيعوها يطلب يف كل مكان، وكان منوذجاً حيتذيه فن النسيج يف بي
واجلواهر، واألصباغ احلمراء؛ وعمل األرمن، والسوريون، واليهود على ربط بالد الفرس، . حريرهم اخلام ويشتروا منها الطنافس

صاحلة، اليت كانت تتعهدها الدولة بعنايتها، على وأعانت الطرق واجلسور ال. وبيزنطية، ورومة يف سلسلة من التبادل التجاري البطيء
إنشاء طائفة من املراكز، وطرق القوافل التجارية اليت ربطت طيسفون بسائر واليات الدولة؛ وأنشئت املرافئ يف اخلليج الفارسي، 

ت احلياة، ومتنع ختزينها لرفع وكانت األنظمة احلكومية حتدد أمثان احلبوب، واألدوية وغريها من ضروريا. لتيسري التجارة مع اهلند
ويف وسعنا أن نقدر ثراء الطبقات العليا من قصة الشريف الذي دعا ألف ضيف إىل وليمة، فلما جاءوا وجد ). 28(أمثاا، واحتكارها

ء اإلقطاع، ونظم أمرا). 29(أنه ال ميلك من الصحاف ما يكفي ألكثر من مخسمائة، فاستطاع أن يستعري اخلمسمائة الباقية من جريانه
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الذين كانوا يعيشون يف الغالب يف ضياعهم، طريقة استغالل األرض ومن عليها، وألفوا الفيالق من مستأجري أرضهم ليحاربوا 
وكانوا يتدربون على احلرب مبطاردة الصيد حبماسة وشجاعة، فكانوا لذلك ضباطاً يف سالح الفرسان ذوى شهامة؛ . حروب اآلمة

حني كما كانت جيوش اإلقطاع مسلحة يف أوربا فيما بعد؛ ولكنهم مل يبلغوا ما بلغه الرومان يف فرض وكانوا هم وجيادهم مسل
وكان يعلوا عليهم يف املرتلة االجتماعية . النظام على جنودهم، أو يف استخدام ما عرف فيما بعد من فنون هندسة احلصار والدفاع

وما من شك يف أن اإلدارة احلكومية كانت حازمة . يرأسون املصاحل احلكوميةعظماء األشراف الذين كانوا يتولون حكم الواليات و
قديرة إىل حد بعيد؛ وشاهد ذلك أن اخلزانة الفارسية كانت يف أغلب األوقات أكثر عمراناً باملال من خزائن أباطرة الرومان، وإن 

ولقد كان يف خزائن . طورية الرومانية الشرقية أو الغربيةكانت الضرائب يف الدولة الفارسية أقل إرهاقاً مما كانت عليه يف اإلمربا
 170,000,000، وكان دخله السنوي يقدر بنحو )30( دوالر أمريكي460,000,000 ما قيمته 626كسرى أبرويز يف عام 

ني من عمل وكان سن القوان. ومها مبلغان ضخمان إذا ذكرنا ما كان للفضة والذهب من قوة الشراء يف العصور الوسطى_ دوالر
امللوك، ومستشاريهم، واوس؛ وكانوا يعتمدون يف سنها على قوانني األبستاق القدمية، وكان يترك للكهنة تفسري هذه القوانني 

وكان )". 31(رجاال عدوال، ذوي جتربة، وعلم بالقوانني"ووصف أميانوس، الذي كان حيارب الفرس، قضام بأم كانوا . وتنفيذها
فرس بوجه عام أم حيافظون على الوعد، وكانت اإلميان اليت يقسموا يف احملاكم حتاط الة من التقديس، وكان املعروف عن ال

. احلنث يف اليمني يلقى أشد العقاب يف هذا العامل حبكم القانون، ويعاقب صاحبه يف الدار اآلخرة بوابل من السهام، والبلط واحلجارة

ل اليت يلجأ إليها لكشف اجلرائم، فكان يطلب إىل املتهمني أن ميشوا على مواد حتمى يف النار حىت وكان التحكيم اإلهلي من الوسائ
وكان . وكان وأد األطفال وإسقاط األجنة حمرمني يعاقب من يرتكبهما باإلعدام. حتمر، أو خيوضوا اللهب، أو يطعموا الطعام املسموم

وكان يف وسع املتقاضني أن يستأنفوا األحكام أمام حماكم عليا؛ ومل . فها وتصلم أذناهاالزاين إذا عرف ينفى من البالد والزانية جيع أن
وكان امللك يقول إنه يستمد سلطانه من اآلهلة، وإنه وليهم يف األرض، وإنه . يكن احلكم باإلعدام ينفذ إال إذا نظر فيه امللك وأقره

ملك امللوك، وملك اآلريني وغري اآلريني، وسيد الكون، وابن "وف يضارعهم يف قوة أحكامهم، وكان يلقب نفسه حني تسمح الظر
وكان امللك الساساين مطلق السلطان من " أخا الشمس والقمر، ورفيق النجوم: "وأضاف شابور الثاين إىل هذه األلقاب)". 32(اآلهلة

وقد أثىن املسعودي املؤرخ املسلم على . اً للدولةالوجهة النظرية، ولكنه كان يعمل يف العادة مبشورة وزرائه الذين كانوا يؤلفون جملس
ويقول كسرى ). 33(ما كان امللوك الساسانيني من إدارة ممتازة، وعلى سياستهم احلسنة النظام، وعنايتهم برعاياهم ورخاء بالدهم

يش، ولوال الضرائب ما كانت لوال اجليش ملا كان امللك، ولوال موارد الدولة ما كان اجل"أنوشروان، كما جاء يف كتاب ابن خلدون 
وكانت املَلَِكية يف األوقات العادية وراثية، )". 34(املوارد؛ ولوال الزراعة ما كانت الضرائب، ولوال احلكومة العادلة ما كانت الزراعة

ني؛ وإذا مل يترك وجلست ملكتان على العرش يف زمنني خمتلف. ولكن كان يف وسع امللك أن خيتار غري ابنه األكرب ليخلفه على العرش
امللك من بعده ولياً من نسله اختار األشراف ورجال الدين حاكماً على البالد، ولكنهم مل يكونوا يستطيعون أن خيتاروا واحداً من 

ال فقد كان ينتظر منه أن خيرج للصيد والقنص ب. وكانت حياة امللك مثقلة بالواجبات والتبعات اليت ال آخر هلا. غري األسرة املالكة
وكانت سبعة مجال حتمل عرشه، ومائة مجل . خوف، وكان خيرج إليه يف هودج مزركش جتره عشرة من اجلمال، وعليه ثيابه امللكية

وقد يكون يف ركابه عشرة آالف من الفرسان؛ ولكن إذا صدقنا ما كتب من النقوش الساسانية على . حتمل الشعراء املنشدين
ر األمر أن ميتطي صهوة جواد، ويواجه بنفسه وعالً، أو غزاالً، أو رئماً، أو جاموساً برياً، أو منراً، الصخور قلنا إنه كان ينبغي له آخ

فإذا عاد من الصيد إىل قصره واجه مهام احلكم ". جنته"أو أسداً، أو غريها من الوحوش اليت مجعت يف حديقة حيوان امللك أو 
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 وكان عليه أن يرتدي ثياباً مثقلة باجلواهر، وأن جيلس على عرش من الذهب، .الشاقة، وسط ألف من احلشم ويف حفالت ا آخر هلا
ويضع على رأسه تاجاً يبلغ من الثقل حداً البد معه أن يعلق على مسافة جد صغرية، ال ميكن رؤيتها، من رأسه الذي ال يستطيع 

ن املراسم الشاقة الدقيقة، ويصدر األحكام، وعلى هذا النحو كان يستقبل الشعراء، واألضياف، ويتبع ما ال حيصى م. حتريكه
وكان على الذين يدخلون عليه أن خيروا سجداً أمامه، ويقبلوا . ويستقبل الوافدين الذين حددت هلم املواعيد ويتلقى التقريرات

. أنفاسهم امللك أو تدنسهاألرض بني يديه، وأال يقفوا إال إذا أمرهم بالوقوف، وال يتحدثوا إليه إال ويف فمهم منديل خشية أن تعدي 

  .فإذا جاء الليل دخل على إحدى زوجاته أو حمظياته يبذر فيها بذوره العليا

  الفصل الثاني 

  الملكية الساسانية 

 كان أمرياً صغرياً يف خور، وإن باباك Papak، وإن ابنه باباك )اصطخر(تقول الرواية الفارسية إن ساسان كان كاهناً يف برسبوليس 
، حاكم الوالية الفارسية، وأعلن نفسه ملكاً على تلك الرواية، وأورث سلطانه ابنه شابور، وإن شابور مات نتيجة حلادثة قتل جوزهر

وأىب أرطبانوس اخلامس آخر ملوك الفرس األرساسيني أو البارثيني أن يعترفوا ذه . وقعت يف الوقت املناسب، فخلفه ابنه أردشري
فلما مت له هذا استبدل حبكم األرساسيني ). 226(، وصار ملك امللوك )224(ربه أردشري وهزمه األسرة احمللية اجلديدة؛ فحا

اإلقطاعي املفكك حكماً ملكياً قوياً أداته بريوقراطية مركزة كثرية الفروع؛ وكسب تأييد رجال الدين بأن أعاد العقيدة الزرادشتية 
 بأن أعلن أنه سيقضي على النفوذ اهللنسيت يف فارس، ويثأر لدارا من ورثة وأعاد إىل كهنتها سابق سلطام، وأثار كربياء الشعب

فقد قام . واحلق أنه قدير بوعده هذا أو كاد. اإلسكندر، ويستعيد كل األقاليم اليت كانت فيما مضى حتت حكم امللوك األكمينيني
 ر الفرات، ووضع التاج قبل أن تدركه املنية يف حبمالت خاطفة مدت حدود باد الفرس يف الشمال إىل ر جيحون، ويف الغرب إىل

وورث شابور األول عن أبيه قوته ودهاءه؛ ومتثله .  على رأس ابنه شابور، وأمره أن يلقي باليونان والرومان يف البحر241عام 
 جرى العرف بأن تكون النقوش اليت على الصخور ي الطلعة، نبيل املالمح، ولكن هذه النقوش كانت بال ريب حتيات من صانعيها

 Eustathiusوقد تلقى شابور تعليماً طيباً، ونشأ على حب العلم، ويقال إنه أعجب حبديث أوسطاثيوس . على هذه الصورة

وخالف مسيه بأن أطلق احلرية الكاملة جلميع ) 35(السوفسطائي سفري اليونان إعجاباً جعله يفكر يف اعتزال امللك ليتفرغ للفلسفة
اوس، واملانيني، واليهود، والنصارى، والناس مجيعاً أياً كان دينهم "ح ملاين بأن يلقي مواعظه الدينية يف بالطه؛ وأعلن أن األديان، ومس

وواصل ما بدأه أردشري من تنقيح األبستاق، فأقنع الكهنة بأن يضموا إىل ). 6(جيب أن يتركوا وشأم يف مجيع أحناء إمرباطوريته
وكان . باً يف غري شؤون الدين تشمل علوم ما بعد الطبيعة والفلك، والطب، معظمها مأخوذ من بالد اهلند واليونانكتام املقدس أبوا

سخياً يف مناصرة الفنون، ومل يبلغ ما بلغه شابور الثاين، أو كسرى األول والثاين، من براعة يف قيادة اجلند، ولكنه كان أقدر امللوك 
وأنشأ له عاصمة جديدة يف شاه بور ال تزال آثارها حتمل امسه حىت اآلن، وأقام عند ششتار .  اإلداريةالساسانيني مجيعاً يف الشؤون

وقد بين هذا السد من كتل ضخمة من احلجر األعبل . على ر قارون سداً يعد من أكرب األعمال اهلندسية يف التاريخ القدمي
وحول جمرى النهر مؤقتاً لكي يستطاع إقامة البناء؛ ورصف . ون قدماً قدم، وعرضه عشر1710، تكون منها جسر طوله )اجلرانيت(

وتقول الرواية املتواترة إن شابور استخدم يف ختطيط السد . قاع ارى عنده رصفاً متيناً؛ وأنشئت فيه بوابات لتنظيم تصريف املياه
مث حول شابور اهتمامه على كره ). 37(ا القرنوقد ظل هذا السد يؤدي الغرض منه حىت هذ. وبنائه مهندسني وأسرى من الرومان
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منه إىل احلرب والقتال، فغزا سوريا، ووصل يف محلته إىل إنطاكية، ولكنه هزم يف معركة مع جيش روماين فعقد مع روما صلحاً 
 روما، فزحف على غري أنه حقد على أرمينية أن تعاونت عليه مع. ، استردت مبقتضاه مجيع ما كان قد استوىل عليه يف حروبه)244(

؛ وملا محى بذلك جناحه األمين، عاد إىل قتال روما، فهزم اإلمرباطور فلربيان )252(تلك البالد، وأقام فيها أسرة صديقة لفارس 
مث انضم أدناثوس حاكم تدمر إىل ). 260(، وب إنطاكية، واستوىل على آالف من األسرى سخرهم للعمل يف إيران)260(وأسره 

وخلفه على العرش فيما .  شابور مرة أخرى إىل االكتفاء بأن يكون ر الفرات احلد الفاصل بني أمالك الفرس والرومانروما، فاضطر
الذي ) 309 - 302(ويأيت بعد هذا هرمزد الثاىن .  ملوك مل يرق أحد منهم إىل ما فوق الدرجة الوسطى من الكفاية302و272بني 

وبذل امللك . لذي بدأ فيه طائفة من األعمال النافعة وبسط على البالد لواء السلم والرخاءيشيد التاريخ حبكمه القصري األجل، وا
عناية كبرية ىف ترميم األبنية العامة، واملساكن اخلاصة، موجهاً أكرب اهتمامه إىل مساكن الفقراء، وكان ينفق على هذه األعمال كلها 

ولسنا . اوى الفقراء ضد األغنياء، وكثرياً ما كان يتوىل رياستها بنفسهوأنشأ حمكمة جديدة خصها بسماع شك. من أموال الدولة
نعرف هل كانت هذه العادات الغريبة هي اليت حرمت ابنه من وراثة العرش؛ وسواء كان ذلك أو مل يكن فقد حدث على أثر وفاة 

بوه يف ثقة واطمئنان بشابور الثاين، وأرادوا أال هورمزد أن زج النبالء بابنه يف السجن، وأعطوا امللك البنه الذي مل يولد بعد، ولق
وذه البداية الطيبة حكم شابور الثاين أطول ). 38(يتركوا يف األمر جماال للشك فتوجوا اجلنني بأن علقوا التاج امللكي على رحم أمه

، حىت إذا بلغ السادسة عشرة وقد درب منذ طفولته على الفنون احلربية، فقوى جسمه وإرادته). 379-309(حكم يف تاريخ آسية 
من عمره توىل شؤون امللك ونزل إىل ميدان القتال، فغزا شرقي جزيرة العرب وخرب حوايل عشرين قرية، وقتل آالفاً من األسرى، 

 إىل  شن احلرب على روما للسيطرة على الطرق التجارية املؤدية337ويف عام . وقاد ألفاً غريهم إىل األسر يف حبال ربطها جبروحهم
وكان اعتناق روما وأرمينية للدين املسيحي . بالد الشرق األقصى، وواصلها حىت وفاته تقريباً إذا استثنينا فترات من السلم قصرية

سبباً يف ازدياد نريان احلرب شدة على شدا كأن اآلهلة هي األخرى قد نزلت إىل امليدان، وجاءت معها بكل ما حيدثنا عنه هومر من 
وظل شابور أربعني عاماً يقاتل طائفة كبرية من أباطرة الروم واحداً بعد واحد، قصده يوليان إىل طيسفون، ولكنه . لقتالوحشية يف ا

ارتد بعد ذلك ارتداداً غري شريف؛ واضطر جوفيان أمام تفوق عدوه عليه يف الفنون العسكرية أن يعقد مع شابور صلحاً نزل له 
وملا مات شابور الثاين كانت بالد الفرس قد بلغت ذروة . ملمتدة على ر دجلة وعن أرمينية كلهامبقتضاه عن الواليات الرومانية ا

وانتقل ميدان احلرب يف . سلطاا وهيبتها، وكانت مائة ألف فدان من أرضها قد أصلحت واستخدم يف إصالحها األسرى من األعداء
 أن استولت على األقاليم احملصورة بني ري سيحون وجيحون 425ام فقد حدث حوايل ع. القرن التايل إىل حدود الفرس الشرقية

، استولوا على اإلقليم احملصور "اهلون البيض"، ويلقبون خطأ باسم Ephthalitesمجاعات طورانية يطلق عليها اليونان اسم اإلفثاليني 
 -"احلمار الوحشي"أي -روف باسم الغور ، املع)438-420(بني ري سيحون وجيحون وحارم امللك رام اخلامس الساساين 

جلرأته يف أعمال الصيد، وانتصر عليهم، ولكنهم بعد وفاته أخذوا ينتشرون يف اإلقليم لكثرة تناسلهم وتفوقهم يف القتال، وأنشئوا هلم 
 فريوز شاه وقتلوه إمرباطورية امتدت من حبر اخلزر إىل ر السند، وجعلوا عاصمتها جرجران، وكانت أشهر مدا بلخ، وهزموا

وبينما كان اخلطر يتهدد فارس من جهة الشرق، إذ ضربت الفوضى . ، وأرغموا الشاه الذي خلفه على أداء اجلزية)459-484(
وفكر كفاده األول . أطناا يف البالد، نتيجة الضطرار امللكية إىل الكفاح للمحافظة على سلطاا ضد األشراف ورجال الدين

 يضعف أولئك األعضاء مبناصرة إحدى احلركات الشيوعية، اليت كانت تتخذهم اهلدف األول هلجاا وتفصيل يف أن) 488-531(
 أنه مرسل من عند اهللا للدعوة إىل عقيدة قدمية مضموا 490ذلك أن أحد رجال الدين الزرادشتيني املدعو مزدق قد أعلن يف عام 
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ن الناس حق طبيعي يف أن ميتلك أكثر مما ميتلكه غريه، وأن اِمللْكية والزواج من البدع أن الناس مجيعاً يولدون أكفاء، وأن ليس ألحد م
. اليت ابتدعها البشر، وأا أخطاء عاقبتها البؤس والشقاء، وأن السلع مجيعها والنساء كلهن جيب أن تكون ملكاً مشاعاً جلميع الرجال

عة احملارم ويتخذ هذه األعمال وسيلته الطبيعية ملقاومة امللكية والزواج، ويقول ويقول عنه أعدائه إنه كان جييز السرقة، والزىن ومضاج
واستمع إليه الفقراء وبعض الطوائف األخرى مغتبطني، ولكن أكرب الظن أن مزدق . إا الطرق املشروعة للوصول إىل املدينة الفاضلة
بون بيوت األغنياء، مث ال يكتفون ذا بل يسبون نساءهم أيضاً، وبدأ أتباعه ينه. نفسه قد أدهشته أن جيد ملكاً يوافق على آرائه

وثارت ثائرة األشراف فزجوا كفاده يف السجن وأجلسوا . ويأخذون أمثن ما يف هذه البيوت ومن فيها من جوار وحمظيات حسان
ىل اإلفثاليني، ورأى هؤالء ثالث سنني فر بعدها من السجن، وهرب إ" قلعة النسيان"وقضى كفاده يف . أخاه جامسب على العرش

ونزل جامسب عن . الفرصة ساحنة ألن يكون حاكم بالد الفرس خاضعاً لسلطام، فأمدوه جبيش وساعدوه على أخذ طيسفون عنوة
وملا استتب له األمر غدر بالشيوعيني، ). 499(العرش، وفر األشراف إىل ضياعهم يف الريف، وأصبح كفاده مرة أخرى ملك امللوك 

ولعل هذه احلركة قد رفعت من شأن العمل اليدوي، ألن قرارات جملس الدولة بعدئذ مل يكن ). 39(مزدق وآالفاً من أتباعهوقتل 
وحكم كفاده بعد ذلك جيالً آخر؛ ). 40(يوقعها األمراء ورجال الدين وحدهم، بل كان يوقعها معهم رؤساء نقابات احلرف

ارب روما حرباً غري حامسة، مث مات وترك العرش البنه الثاين كسرى أعظم ملوك وحارب أصدقاء اإلفثاليني وانتصر عليهم، وح
 وعند Chosroesيعرف عند اليونان باسم كسروس ) 579-531" أي صاحب اد املتقى("كان خسرو األول . الساسانيني مجيعاً

اخوته األكرب منه سناً ليخلعوه قتل اخوته مجيعاً، وملا أن ائتمر به "). الروح اخلالدة("العرب باسم كسرى؛ ولقبه الفرس بأنوشروان 
ويصفه . ، ولعله يستحق هذا اللقب إذا فرقنا بني العدالة والرمحة"بالعادل"ولقبه رعاياه . وقتل مجيع أبنائهم عداً واحداً منهم

ويثىن الطربي . لد أعدائهولكن بروكبيوس من أ) 41(ويف نكث العهد" بارعاً إىل أقصى حد يف تصنع التقى"بروكبيوس بأنه كان 
وينطقه خبطبة ألقاها أول ما جلس على " نفاذ بصريته، وعلمه، وذكائه، وشجاعته، وحصافة رأيه"املؤرخ الفارسي األصل على 

ونظم كسرى احلكومة كلها على أساس جديد ). 42(العرش، وهي خطبة قد أحسن املؤرخ اختراعها إن مل يكن صادقاً يف نسبتها إليه
أعوانه لكفايتهم بصرف النظر عن طبقتهم، ورفع مرتلة بزرمجهر مريب ولده فجعله من كبار وزرائه، وقد طبقت شهرة هذا وأختار 

واستبدل جبنود اإلقطاع الغري مدربني جيشاً نظامياً دائماً حسن النظام كامل العدة، وأنشأ نظاماً عادالً للضرائب، ومجع . الوزير اآلفاق
مها، وأنشأ الترع واجلسور إلصالح نظام الري ومد املدن باملاء، وأصلح األراضي لبور بأن أمد أصحاا القوانني الفارسية ونظ

وشجع التجارة ووسع نطاقها بإنشاء اجلديد من الطرق واجلسور، وإصالح ما كان قائماً منها وتعهده، . باملاشية، واآلالت والبذور
 العتقاده أن - أو أرغم الناس عليه إرغاماً- وشجع الزواج . خدمة الشعب والدولةوقصارى القول أنه بذل جهوده العظيمة كلها يف 

ومحل العزاب على الزواج بأن وهب البائنات للزوجات، وأمر . بالد الفرس يف حاجة إىل املزيد من الناس حلرث أرضها ومحاية ختومها
لفقراء ويعلمهم وينفق عليهم من أموال العامة، ويعاقب املرتدين وكان يريب األطفال اليتامى وا). 43(بتعليم أبنائهم على نفقة الدولة

وقد قرب إليه الفالسفة، واألطباء، والعلماء، من بالد اهلند . عن الدين باإلعدام، ولكنه كان يسمح بانتشار املسيحية حىت بني حرميه
: وضوعات اليت دار حوهلا البحث ذلك السؤالوكان من امل. واليونان، وكان يسره أن يبحث معهم مشاكل احلياة، واحلكم، واملوت

": هو الشيخوخة املصحوبة بالفقر والبالهة:"وأجاب أحد الفالسفة اليونان عن هذا السؤال بقوله". ما هو أشد أنواع البؤس؟"

ا أنا فأعتقد أم"وكسب وزير كسرى ثناء مجيع الس حبق حني قال ". العقل القلق يف اجلسم السقيم"وأجاب فيلسوف هندي بل هو 
وكان كسرى يناصر اآلداب، والعلوم، ). 44"(أن أشقى الشقاء أن يرى اإلنسان آخرته منه من غري أن يكون قد مارس الفضيلة
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. وبلغت جامعة غنديسابور يف أيامه ذروة جمدها. ويعني العلماء على متابعة الدرس باهلبات القيمة، وميد باملال املترمجني واملؤرخني

. كل احلرص على محاية األجانب يف بالده فكان بالطه هلذا السبب غاصاً على الدوام بكبار الزائرين من البالد األجنبيةوكان حيرص 

ووافق جستنيان على هذه الرغبة ألنه كان يعد العدة لغزو أفريقية . وملا جلس على العرش جهر برغبته يف أن يعقد الصلح مع روما
وملا أن سقطت أفريقية وإيطاليا يف يد جستنيان طالب كسرى متفكهاً بقسط ". صلحاً دائماً"532ام يف ع" األخوان"وإيطاليا، ووقع 

من الغنيمة، وحجته أن بيزنطية مل تكن لتصل إىل هذا النصر لو أن فارس مل تعقد معها الصلح، فبعث إليه جستنيان ببعض اهلدايا 
 حبجة أن جستنيان قد أخل بشروط الصلح، ويؤيد بركبيوس هذه "روما" أعلن كسرى احلرب على 539وىف عام ). 45(القيمة
لكن أكرب الظن أن كسرى قد رأى أن من احلكمة أن يبادر باهلجوم على جستنيان وجيوشه ال تزال مشغولة يف الغرب، . التهمة

 أن كسرى قد بدا له أال بد يضاف إىل هذا. فذلك يف رأيه خري له من أن ينتظر حىت تنتصر بيزنطية مث توجه قوا كلها ضد فارس
وهلذا زحف على سوريا، وحاصر . لبالد الفرس من امتالك مناجم الذهب يف طربزون وأن يكون هلا منفذ على البحر األسود

ومل يبال أهلها به . هريابوليس، وأباميا، وحلب، وتركها وشأا بعد أن افتدت أنفسها بكثري من املال، وسرعان ما وقف أمام إنطاكية
بقوته فحيوه من فوق األسوار بوابل من السهام وقذائف املنجنيقات، وبوابل آخر من ألفاظ السخرية الوقحة اليت اشتهرت ا هذه و

واستشاط املليك غضباً فهجم على املدينة واستوىل عليها عنوة، وب كنوزها، وأحرق مجيع مبانيها ). 46(املدينة يف كافة أحناء العامل
أخرى يف بالد الفرس، مث نزل مبتهجاً " إنطاكية"ربى، وذبح عدداً كبرياً من أهلها، وساق من بقي منهم ليعمروا عدا كنيستها الك

 جستنيان قائده بليساريوس لينقذ -وأرسل . ليستحم يف البحر املتوسط الذي كان يف وقت من األوقات حد دولة الفرس الغريب
وما من شك يف أن انتهاء ). 541( بالغنائم، وفضل القائد احلصيف أال يتبعه بالده، ولكن كسرى عرب الفرات على مهل مثقالً

احلروب اليت قامت بني الفرس والرومان إىل اية غري حامسة إمنا يرجع بعضه إىل تعذر إقامة حامية قوية على ناحية العدو من الصحراء 
ئل النقل واالتصال قد جعل احلروب الكبرية يف أمثال تلك السورية أو جبال طوروس، وإن كان ما أدخل حديثاً من حتسني على وسا

وقام كسرى بعدئذ بثالث غزوات على آسية الرومانية زحف فيها على تلك البالد زحفاً سريعاً، . األصفاع مستطاعة يف هذه األيام
وأدى له جستنيان عام ) 543-542(وحاصر عدداً من مدا، وأخذ منها الفداء واألسرى، وب ريفها، مث ارتد عنها يف أمان 

 2600مثناً هلدنة تدوم مخسة أعوام على أن يؤدي إليه بعد انتهائها )  دوالر أمريكي840.000حنو ( ألفي رطل من الذهب 542

رطل أخرى نظري امتدادها مخسة أعوام جديدة وبعد أن دامت احلرب بني العاهلني الطاعنني يف السن جيالً من الزمان تعهد آخر األمر 
 7.500.000(بأن حيتفظا بالسلم مخسني عاماً، وتعهد جستنيان بأن يؤدي للفرس ثالثني قطعة من الذهب يف كل عام ) 562(

ولكن كسرى مل يفرغ ذا . ، ونزل كسرى عن حقه يف مجيع األقاليم املتنازع عليها يف بالد القوقاز والبحر األسود)دوالر أمريكي
 بناء على طلب احلمرييني املقيمني يف اجلنوب الغريب من جزيرة العرب جيشاً من عنده 570عام فقد أرسل حوايل . من حروبه كلها

. فلما أجنى الفرس احلمرييني من الغزاة، وجد هؤالء أن بالدهم قد أضحت والية فارسية. ليخلصهم من األحباش الذين فتحوا بالدهم

جستني الثاين أن طرد الفرس لألحباش من جزيرة العرب عمل عدائي وكان جستنيان قد عقد حلفاً مع بالد احلبشة، ورأى خلفه 
وأعلن . هذا إىل أن الترك الضاربني على احلدود الشرقية لبالد الفرس قد اتفقوا سراً أن ينضموا إىل من يهامجون كسرى. موجه له

ىل على مدينة دارا الواقعة على احلدود ونزل كسرى إىل امليدان بنفسه لعى الرغم من كرب سنه، واستو. 572جستني احلرب يف عام 
 ولسنا نعرف سنه 579، وارتد إىل طيسفون حيث وافته منيته يف عام )578(الرومانية؛ ولكن صحته خانته فهزم ألول مرة يف حياته 

سع حدود وقد امتد حكمه مثانية وأربعني عاماً كسب فيها كل ما خاضه من الوقائع عدا واقعة واحدة؛ وو. بالضبط حني وفاته
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إمرباطوريته يف مجيع جهاا، وجعل بالد الفرس أقوى منها يف أي عهد آخر بعد عهد دارا األول؛ ووهبها نظاماً من احلكم بلغ من 
ويكاد كسرى أن . شأنه أن العرب حني فتحوا تلك البالد فيما بعد اختذوه نظاماً حلكمها دون أن يدخلوا عليه تغيرياً يستحق الذكر

 جلستنيان؛ ولكن معاصريهما جممعون على أنه أعظم ملكني، ويعده من جاء بعده من الفرس أقوى من حكم بالدهم يف يكون معاصراً
ولكن قائده رام قوبني خلعه وأعلن نفسه وصياً على ) 589-579(وحكم بعده ابنه هرمز الرابع . تارخيها كله وأعظمهم شأناً

وملا بلغ كسرى سن الرشد طالب بعرش أبيه؛ .  ملكاً بعد عام واحد من ذلك الوقت، مث أعلن نفسه)589(كسرى الثاين ابن هرمز 
فرفض رام طلبه، ففر كسرى إىل هريابوليس يف سوريا الرومانية؛ وعرض عليه اإلمرباطور اليوناين موريس أن يعيده إىل ملكه إذا 

ك املنظر العجيب الفذ منظر جيش روماين يجلس ووافق كسرى على هذا الطلب؛ وشهدت طيسفون ذل. انسحب الفرس من أرمينية
درجة من السلطان مل يبلغها ملك آخر من ملوك الفرس منذ أيام ) الظافر(وبلغ كسرى أبرويز ). 596(على العرش ملكاً فارسياً 

رب على خشيارشاي، ومهد السبيل لسقوط دولته؛ ذلك أنه ملا قتل فوفاس موريس وجلس مكانه على العرش أعلن أبرويز احل
وكانت الدولة البيزنطية قد مزقها الشقاق . انتقاماً لصديقه؛ ولكن الواقع أن احلرب مل تكن إال جتديداً للرتاع قدمي) 306(املغتصب 

- 605(والتحزب، فلم جتد جيوش الفرس صعوبة يف االستيالء على دارا، وأميدا، والرها، وهريابوليس، وحلب، وأباميا، ودمشق 

 من اليهود إىل جيشه، وبت 26.000النصر من محاسة أبرويز فأعلن احلرب الدينية على املسيحيني، وانضم وزاد هذا ). 613
، وأحرقت كثرياً من كنائسها ومن بينها كنيسة )47( من املسيحيني90.000 أورشليم، وقتلت 614جيوشه املتحدة يف عام 

 Heracliusوأرسل أبرويز إىل هرقل . حيني، إىل بالد الفرسالضريح املقدس، وأخذ الصليب احلق، وهو أعز أثر على املسي

إنك تقول إنك : من كسرى أعظم اآلهلة وسيد األرض كلها إىل هرقل عبده الغيب الذليل: "اإلمرباطور اجلديد رسالة دينية قال فيها
، ومل حيل عام 616ة يف عام واستوىل جيش فارس على اإلسكندري). 48"(تعتمد على إهلك، فلم إذن مل ينقذ أورشليم من يدي؟

ويف هذه األثناء كان جيش فارسي آخر .  حىت دخلت مصر كلها يف حوزة ملك امللوك، وهو ما مل حيدث هلا منذ أيام دارا الثاين619
؛ ولبثت تلك املدينة يف أيدي الفرس عشر سنني وهي اليت مل يكن يفصلها عن )617(جيتاح آسية الصغرى ويستويل على خلقيدون 

وكان أبرويز يف هذه السنني العشر يدمر الكنائس، وينقل ما فيها من اآلثار الفنية والكنوز إىل بالد . لقسطنطينية إال مضيق البسفورا
الفرس ويفرض على آسية الغربية من الضرائب الفادحة ما ينضب منه معينها وما أعجزها عن مقاومة غزو العرب الذي مل يكن بينها 

على (مث ترك كسرى تصريف احلرب لقواده، وعاد لينقلب يف اللهو والترف يف قصره بدستجرد . و جيل من الزمانوبينه وقتئذ إال حن
ومجع املهندسني، واملثالني، واملصورين، ليجعل عاصمته اجلديدة أعظم . ؛ وقضى وقته بني الفن واحلب)بعد حنو ستني ميالً من طيسفون

وشكا الفرس قائلني إا امرأة .  مشاة لشريين أمجل زوجاته الثالثة آالف وأحبهن إىل قلبهشأناً من عاصمته القدمية، ولينحت صوراً
مسيحية، وادعى بعضهم أا قد أدخلت امللك يف دينها، وسواء كان هذا أو مل يكن فقد مسح هلا واحلرب الدينية دائرة رحاها أن 

 عمها الرخاء لكثرة ما أفاء عليها من األسالب واألرقاء، كان يف وسعها ولكن بالد الفرس اليت. تنشئ كثرياً من الكنائس واألديرة
أن تغفر ملليكها هلوه وترفه، وفنه، وتساحمه الديين، وترحب بفتوحه وترى فيها النصر النهائي على بالد اليونان والرومان، وألهورا 

ن اليونان هلزائمهم يف مرثون، وسالميس، وبالتية، لقد جوزي اإلسكندر أخرياً على فعلته، وانتقم الفرس م. مزدا على املسيح
ومل يكن باقياً لإلمرباطورية البيزنطية إال عدد قليل من الثغور األسيوية وقليل من أرض إيطاليا، وأفريقية، وبالد اليونان، . وأربيال

ئ جيشاً جديداً ودولة جديدة من ولبث هرقل عشر سنني ينش. وأسطول مل يهزم بعد، وعاصمة حماصرة جن جنوا من الرعب واليأس
فلما مت له ذلك مل حياول عبور البسفور إىل خلقيدون بل جتنب ذلك العمل الكثري النفقة . أنقاض اجليش القدمي والدولة القدمية
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ط رأس  مسقClorumiaواملشقة، وأحبر بأسطوله إىل البحر األسود مث اخترق أرمينية وهاجم بالد الفرس من خلفها، ودمر كلورمية 
وسري إليه كسرى اجليوش يتلو بعضها ). 624(زرادشت، كما ضرب كسرى من قبل مدينة أورشليم، وأطفأ نارها املقدسة اخلالدة 

وآمل قواده ما كان يوجهه إليهم من إهانات فانضموا إىل . بعضاً، ولكن هرقل هزمها مجيعاً، وملا تقدم اليونان فر كسرى إىل طيسفون
 سجنوه ومل يطعموه إال اخلبز القفار واملاء، وذحبوا مثانية عشر من أبنائه أمام عينيه، وانتهى أمره بأن قتله ابن من النبالء وخلعوه، مث

  ).628(أبنائه يدعى شريوى 

  الفصل الثالث 

  الفن الساساني 

ا تكفي وحدها ألن تزيد إعجاباً مل يبق من اآلثار ما يدل على ثراء ملوك ساسان وجمدهم إال بقايا الفن الساساين، ولكن هذه البقاي
بقدرة الفن الفارسي على البقاء من عهد دارا األكرب واصطخر إىل عهد الشاه عباس وأصفهان، وبقدرته على التكيف ملواءمة ما حييط 

يبقى قائماً إال فأما ما بقي من العمارة الساسانية فكله غري ديين، فقد اختفت من الوجود هياكل النار املقدسة، ومل . به من الظروف
قد جتردت من زمن طويل مما كانت تزدان به واجهاا من حلي ) 49"(هياكل ضخمة"القصور امللكية، وحىت هذه ليست إال 

. وأقدم هذه اخلربات كلها ما يسمونه قصر أردشري األول يف فريوز آباد القائمة إىل اجلنوب الشرقي من شرياز. مصنوعة من اجلص

 م وال تزال قبة هذا البناء الضخمة بعد أن مضى عليها مخسة 460م، . ق340 بنائه، وخيتلف ظن املؤرخني بني وال يعرف أحد تاريخ
عشر قرناً تقلب عليها يف خالهلا احلر والربد، والسرقات واحلروب، ال تزال هذه القبة باقية إىل اآلن تغطي واً فسيحاً، تعلو يف اجلو 

ومثة مدخل ذو قوس يبلغ ارتفاعه تسعاً ومثانني قدماً، وعرضه اثنتني وأربعني، يقسم . سني قدماًمائة قدم؛ ويبلغ عرضها مخساً ومخ
 قدماً قسمني، وقد دمت هذه الواجهة يف هذه األيام، وكانت أقواس صغرية تؤدي من قطري البهو 170املوجهة اليت طوهلا 

فة حلمل ضغط القبة، فأقيم جدار مزدوج أجوف ربط إطاره الداخل وقد ابتدعت طريقة فذة ظري. املستطيل األوسط إىل قبة دائرية
واخلارجي بعقد دائري وبذلك زاد اجلدار اخلارجي من قوة اجلدار الداخلي، مث زيدت قوة اجلدار املزدوج مرة أخرى بدعامات من 

معماري خيتلف كل االختالف عن ذلك طراز . اخلارج مكونة من أنصاف عمد مربعة مسندة من احلجارة الثقيلة وملتصقة بالبناء
وهو طراز فج مسج غري ظريف ولكنه قد استخدمت منه أشكال بلغت كماهلا يف -الطراز القدمي ذي العمد الذي كان يف برسبوليس 

وهناك غري بعيد من هذا األثر عند سروستان أثر آخر شبيه به وهو مثله ال يعرف تارخيه . كنيسة أياصوفيا مىت أقامها جستنيان
يتكون من واجهة ذات ثالثة أقواس، وو أوسط كبري، وحرات واسعة تعلوها قباب بيضية الشكل، وأقواس دائرية، وأنصاف قباب و

املعروفة يف اهلندسة القوطية قد " الطائرة"وليس ببعيد أن تكون الدعامات اهليكلية اليت يسميها املهندسون بالدعامات . لتقوية البناء
وإىل الشمال الغريب من مدينة السوس توجد ). 51(ف القباب بأن أزيل منها اهليكل اخلارجي الذي تستند إليهتطورت من هذه األنصا

بقايا قصر خرب آخر يعرف باإليواين خارقه، وهو أقدم مثل معروف للعقود املستعرضة ذات أضالع ختترقه من جانب إىل 
اً يف النفس، أثر بعث لضخامته الرهبة يف قلوب العرب الفاحتني وهو لكن أروع اآلثار الساسانية كلها وأعظمها تأثري). 52(آخر

 مؤرخ 638ورمبا كان هو البناء الذي وصفه يف عام ). األول(القصر امللكي يف طيسفون وهو الذي يسميه العرب طاق كسرى 
طراز الروماين غري بعيد من بعث إىل كسرى برخام يوناين وصناع مهرة شادوا له قصراً على ال"يوناين قال عنه إن جستنيان 

؛ وزالت منه القبة؛ لكن جدرانه الثالثة الضخمة ترتفع إىل مائة قدم ومخسة 1888وقد دم جناحه الشمايل يف عام ). 53"(طيسفون
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فة وهو أعلى العقود األهليلجية املعرو- أقدام، وتنقسم واجهة البناء أفقياً إىل مخس بوائك مسدودة ويف البناء عقد عال أوسط 
، لقد كان امللوك الساسانيون مولعني 75 قدماً وعرضه 115 يؤدي إىل و طوله -72 قدماً وعرضه 85وأوسعها، إذ يبلغ ارتفاعه 

وهذه الواجهات املخربة حتاكي الواجهات الرومانية اليت ال تبلغ درجة كربى من الرشاقة أمثال ملهى مرسلس . باحلجرات الواسعة
Marcellusلكننا ال نستطيع أن حنكم على اجلمال املاضي باخلربات القائمة يف . ناظر إليها بروعتها أكثر مما تربه جبماهلا، وتؤثر يف ال

وليس أعظم ما يستهوي اإلنسان من اآلثار الساسانية هو قصور اللنب احملطمة بل هو النقوش احملفورة على جوانب اجلبال . هذه األيام
 الضخمة من النقوش األكيمينية، وتراها يف بعض األحيان جماورة هلا يف مكان واحد، كان وقد تطورت هذه األشكال. الفارسية

أصحاا قد أرادوا أن يؤكدوا استمرار قوة الفرس وتكافؤ امللوك الساسانيني واألكيمينيني، وأقدم هذه النقوش الساسانية متثل يطأ 
األرساسيني، وأمجل من هذا نقشي رستم القريب من اصطخر الذي خيلد بقدمه عدواً مطروحاً على األرض ورمبا كان هذا العدو آخر 

وقد صور فيه امللوك كبار األجسام ولكن أجسامهم كأجسام معظم امللوك والسوقة، . ذكرى أردشري، وشابور األول، ورام الثاين
جب، ونقش آخر عند شابور، فيهما ر-يصعب عليها أن تنافس أجسام احليوانات يف رشاقتها وتناسب أعضائها وشبيه ذا نقشي 

ويف طاق البستان القريب من كرمنشاه نرى قوسني قائمني على عمودين . صور حجرية قوية لشابور األول ورام األول والثاين
ان حمفورين حفراً قليل الربوز يف الصخور، ونقوشاً على وجهي األقواس من الداخل واخلارج متثل شابور الثاين وكسرى أرويز يصيد

ونرى الفيلة السمينة، واخلنازير الربية تبعث احلياة يف هذا احلجر األصم، وقد بذلت يف تصوير أوراق األشجار عناية . الوحوش
ولسنا ننكر أننا ال نرى يف هذه النقوش ما نراه يف احلركات اليونانية من رشاقة أو يف . كبرية، وحفرت تيجان األعمدة حفراً مجيالً

ة من يسر ونعومة، وأنا ال جند فيها حرصاً شديداً على الفردية، وال عناية بفن املنظور، كما أا ليس فيها إال القليل اخلطوط اليوناني
من جماراة النماذج املألوفة؛ ولكنها مع هذا ال تقل عن معظم النقوش الكربى يف روما اإلمرباطورية عظمة وفخامة، وقوة وحيوية 

 املنحوتة يف الصخر كانت ملونة، شأا يف ذلك شأن الكثري من زينات القصور، ولكن هذه األلوان مل ويبدو أن هذه النقوش. ورجولة
بيد أن أدب الفرس ال يترك جماالً للشك يف أن فن التصوير قد ازدهر يف عصر الساسانيني؛ ويقول الكتاب إن . يبق منها إال آثار قليلة

، )54(فردوسي عن كبار رجال الفرس الذين يزينون قصورهم بصور األبطال اإليرانينيالنيب ماين أنشأ مدرسة للتصوير؛ وحيدثنا ال
وكان من عادام أنه إذا مات ملك من ملوك ). 55(ويصف الشاعر البحتري ما كان على جدران قصر املدائن من صور ملونة

واشتركت يف ). 56(فوظة يف اخلزانة امللكيةالساسانيني استدعي أعظم مصور يف زمانه لرسم صورة له تضم إىل جمموعة الصور احمل
فنون التصوير، والنحت، واخلزف وغريها من فنون الزينة مع فن املنسوجات الساسانية يف نقوسها؛ فقد كانت األقمشة احلريرية، 

سي، والسردقات، واملطرزات، واملنسوجات واملوشاة، والدقمس املشجر، واألنسجة املزركشة املعلقة على اجلدران، وأغطية الكرا
وكان كل . واخليام، والطنافس، كانت هذه كلها تنسج مبنتهى الصرب واملهارة، وتصبغ بصبغات ساخنة صفراء، وزرقاء، وخضراء

فارسي، عدا الفالح والكاهن، يأمل أن يلبس أحسن مما متكنه طبقته من لبسه، وكثرياً ما كانت اهلدايا تتخذ شكل أثواب فخمة، 
وقطع النسيج الساسانية اليت تزيد على . لزاهية األلوان من مستلزمات الثراء يف الشرق من أيام اآلشوريني األقدمنيوكانت الطنافس ا

ولقد كان العامل القدمي . العشرين قطعة، واليت هي كل ما جنا من عوادي الدهر، هي أغلى قطع النسيج الباقية يف العامل يف هذه األيام
 يف عصر املنسوجات الساسانية يعجب ا ويسعى حملاكاا؛ وكانت هذه املنسوجات الوثنية يف أيام كله من مصر إىل اليابان حىت

وملا أن استوىل هرقل على قصر كسرى . احلروب الصليبية تفضل على غريها من املنسوجات لتلف ا خملفات القديسني املسيحيني
" طنفسة الشتاء"ومن التحف الذائعة الصيت ). 58(ة، وطنفسة كبريةأبرويز يف دستجرد كان من أمثن غنائمه أقمشة مطرزة رقيق
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كان فيها أزهار وفاكهة . وقد نقشت هذه الطنفسة لتنسيه نقوشها اليت متثل مناظر الربيع والصيف برد الشتاء. لكسرى أنوشروان
، وكان مما )59(ق أرضية من الذهبمنسوجة من الياقوت، وكانت فيه ماسات تنمو جبوار جدران من الفضة؛ وجداول من اللؤلؤ فو

وقد بلغ من مهارة الفرس أن كانوا يكتبون قصائد احلب على ). 60(يفخر به هارون الرشيد طنفسة ساسانية كبرية مرصعة باجلواهر
امللوك ومل يبق من الفخار الساساين إال قطع قليلة من ذات الفائدة املادية، لكن فن اخلزف كان راقياً يف أيام ). 61(طنافسهم

ويظن . اإلكيمينيني، وما من شك يف أنه مل ميح كله من الوجود يف أيام الساسانيني، ألنه بلغ من ذروة الكمال يف إيران اإلسالمية
 أن بالد الفرس قد تكون هي املركز الذي انتشر منه فن امليناء حىت يف بالد الشرق Ernest Feneilosaإيرنست فنلوز 

رخو الفن يتجادلون هل فارس الساسانية، أو سوريا، أو بيزنطية هي اليت أنشأت فن اخلزف الرباق ذي ، وال يزال مؤ)62(األقصى
وكان صناع املعادن الساسانيون يصنعون جراراً، . الطالء الذهيب أو الفضي أو النحاسي، وفن امليناء ذي احلواجز من خيوط معدنية

بابرة؛ وكانوا يديروا على خمارط؛ وينقشوا باألزميل، أو حيدثون عليها رسوماً وأباريق، وأقداحاً كأم يصنعوا إىل جبل من اجل
ويف دار الكتب األهلية . بارزة بطرقها من الداخل، ويتخذون هلا أيادي وأفواهاً على شكل حيوانات ختتلف من الديكة إىل اآلساد

وتقول الرواية . املطعم يف شبكة من الذهب املطروقله رصيعة من البلور " قدح كسرى"بباريس قدح فارسي ذائع الصيت هو 
وليس ببعيد أن يكون القوط قد أدخلوا هذا الفن عن . املتواترة إن هذا القدح كان من اهلدايا اليت بعث ا هارون الرشيد إىل شارملان

 على صنع احللي للخاصة وكان صانعو الفضة يصنعون صحافاً قيمة، ويساعدون الصياغ). 64(الفرس ونقلوه إىل بالد الغرب
وقد بقيت حىت اآلن عدة صحاف من عهد الساسانيني يف املتحف الربيطاين ويف لنينغراد، . والسواقة على السواء رجاالً كانوا أو نساء

. اآلدمينيواملكتبة األهلية بباريس، واملتحف الفين بنيويورك، وحتمل كلها صور ملوك أو نبالء يف الصيد، وحيوانات اكثر إتقاناً من 

والكتب ). 65(وكانت النقود الساسانية نافس بعض األحيان النقود الرومانية يف مجال منظرها، كما تشهد بذلك عملة شابور األول
وتصف الروايات املتواترة كيف كان الذهب والفضة جيريان من جلود ماين حني . الساسانية نفسها ميكن أن تعد من التحف الفنية

وكانت املواد الثمينة تستخدم يف أثاث الساسانيني، يدل على ذلك أن كسرى األول كانت له ). 26(ن العامةأحرقت يف امليادي
، منضدة من )أو موريق(منضدة من الذهب مرصعة باحلجارة الكرمية، وأن كسرى الثاين أرسل إىل منقذه، اإلمرباطور موريس 

ومالك القول أن الفن الساساين يكشف عن جهود ). 27(لفة باجلواهرالكهرمان، قطرها مخسة أقدام، ذات قوائم من الذهب، ومغ
وإذا جاز لنا أن حنكم عليه من بقاياه، قلنا يف . كربى بذلت إلنعاشه بعد أن ظل أربعة قرون آخذاً يف االضمحالل يف عهد البارثيني

ي اإلسالمي يف قوة ابتكاره ورقته وحسن ذوقه، شيء من التردد إنه ال يضارع الفن اإلكيميميين يف نبله وفخامته، أو الفن الفارس
ولكنه احتفظ يف النقوش البارزة بكثري مما كان له يف الزمن القدمي من قوة تبشر مبا بلغته موضوعات التحلية من خصوبة يف مستقبل 

ستخدم فنانني ومهندسني من وكان هذا الفن يرحب باألفكار واألمناط اجلديدة، وقد أويت كسرى األول من احلكمة ما جعله ي. األيام
وقد وىف الفن الساساين مبا عليه من الدين، فكان يصدر أشكاله وحتفه . اليونان يف الوقت الذي كان يهزم فيه قواد اليونان العسكريني

ولعل . سبانياشرقاً إىل بالد اهلند، وإىل التركستان والصني، وغرباً إىل سوريا وآسية الصغرى، والقسطنطينية، والبلقان، ومصر، وأ
تأثري هذا الفن كان من العوامل اليت حولت اهتمام الفن اليوناين من الصور القدمية إىل احللي البيزنطية، واهتمام الفن الالتيين املسيحي 

يمة من وانتقلت البواكي وأنصاف القباب العظ. من السقف اخلشبية إىل العقود والقباب واجلدران املسندة املقامة من اآلجر أو احلجر
فكل فكرة مبدعة تتاح : ذلك أن التاريخ ال يضيع يف شيء. العمارة الساسانية إىل املساجد اإلسالمية وإىل القصور واألضرحة املغولية

  .هلا إن عاجالً أو آجالً فرصة خترج فيها إىل الوجود وتتطور، وتضيف لوا اجلديد إىل شعلة احلياة املتقدة
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  الفصل الرابع 

  فتح العرب 

تل شروى أباه وتوج ملكاً باسم كفاده الثاين، مث عقد الصلح مع هرقل ونزل له عن مصر، وفلسطني، وسوريا، وآسية الصغرى، ق
وحق له أن - وابتهج هرقل . ورد إىل أورشليم بقايا الصليب املقدس: وغريب اجلزيرة، وأعاد األسرى الذين أخذهم الفرس إىل بالدهم

 قد 629، ولكنه، مل يكن يعرف أنه يف اليوم الذي أعاد فيه الصليب املقدس إىل موضعه يف الضريح عام  ذا النصر املؤزر-يبتهج
ويف ذلك العام نفسه فشا وباء فاتك يف بالد الفرس، أودى حبياة آالف . هامجت سرية من العرب حامية يونانية بالقرب من ر األردن

.  ملكاً على الفرس-ومل يكن قد جاوز السابعة من عمره-دي بابنه أردشري الثالث وعلى أثر موته نو. من أهلها ومنهم امللك نفسه

مث قُِتل شهربراز نفسه بأيدي جنوده، وجر أولئك اجلنود جثته يف شوارع . ولكن قائداً يدعى شهربراز قتل الغالم واغتصب العرش
، ذلك أن اجلماهري " جيري يف عروقه الدم امللكيهذا مصري كل من جلس على عرش بالد فارس ومل يكن: "املدائن وهم يصيحون
وسادت وقتئذ الفوضى يف تلك البالد اليت أكتها احلروب مدى ستة وعشرين عاماً، وفشا يف الدولة التفكك . أكثر ملكية من امللوك

م تسعة من احلكام يتنازعون ، وقا)68(االجتماعي بعد أن عمها الفساد األخالقي بتأثري الثروة اليت جاءت يف أعقاب النصر احلريب
وأعلنت بعض الواليات، بل . عرش البالد يف خالل أربع سنوات، مث اختفوا كلهم مقتولني أو هاربني أو ميتني ميتة طبيعية أو شاذة

عام ووضع التاج يف . بعض املدن نفسها، استقالهلا عن احلكومة املركزية بعد أن عجزت هذه احلكومة عن بسط سلطاا على البالد
بعد أن ) صلى اهللا عليه وسلم( تويف حممد 632ويف عام ). 69( على رأس يزدجرد الثالث سليل بيت ساسان وابن جارية زجنية634

أنشأ دولة عربية جديدة، وتلقّى عمر خليفته الثاين، رسالة من املثىن قائده يف سوريا، يبلغه فيها أن الفوضى ضاربة أطناا يف بالد 
وزحف خالد بازاء . وعهد عمر هذا العمل إىل خالد بن الوليد أعظم قواده مجيعاً). 70(آن األوان لالستيالء عليهاالفرس وأنه قد 

 ، مث الساحل اجلنويب للخليج الفارسي على رأس قوة من العرب البدو الذين ضرستهم احلروب والراغبني أشد الرغبة يف الغنائم
ودعاه هورمزد إىل املبارزة وقبل ". أسلم تسلم: "أرسل رسالة إىل هورمزد حاكم الوالية القائمة على احلدود الفارسية يقول له فيها

؛ مث استدعي خالد لينقذ جيشاً على كل ما واجهوه من مقاومة حىت وصلوا إىل ر الفرات) 71(وتغلب املسلمون. خالد دعوته وقتله
وعهد يزدجرد، وكان ال يزال شاباً يف الثانية . عربياً يف اجلبهة أخرى، وتوىل املثىن قيادة العرب، وعرب النهر على جسر من القوارب

التقى الفرس بالعرب و. والعشرين من العمر، بالقيادة العليا إىل رستم وايل خراسان، وأمره أن جيند قوة ضخمة ينقذ ا اإلمرباطورية
وأعاد املثىن تنظيم صفوفه وهزم يف واقعة البويب اجليش . يف موقعة اجلسر وهزموهم وأخذوا يطاردوم مطاردة فيها كثري من التهور

 وكانت خسائر املسلمني يف هذه املعركة فادحة، فقد مات املثىن متأثراً). 634(الفارسي املختل النظام وأفناه عن آخره تقريباً 

ورد . جبراحه، ولكن اخلليفة أرسل قائداً آخر أقدر منه يدعى سعد بن أيب وقاص على رأس جيش جديد قوامه ثالثون ألف رجل
وعرب م رستم ر الفرات وعسكر عند القادسية .  من الفرس120.000يزدجرد على هذا بأن أنزل إىل امليدان جيشاً مؤلفاً من 

وهبت يف اليوم الرابع عاصفة رملية يف . احلامسة يف تاريخ آسية وأشدها هوالً، دامت أربعة أيامحيث دارت معركة من أعظم املعارك 
وجوه الفرس، واغتنم العرب هذه الفرصة ومحلوا على أعدائهم الذين أعمتهم الرمال محلة صادقة، قتل فيها رستم ومزق جيشه شر 

وذهل العرب . ىت وصل إىل ر دجلة، واجتازوه ودخل املدائنوزحف سعد جبنوده دون أن يلقى مقاومة تذكر ح). 636(ممزق 
السذج األشداء حني وقعت أعينهم على القصر امللكي وأدهشته عقوده الفخمة، ووه الرخامي العظيم، وطنافسه الكبرية، وعرشه 
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ى عمر سعداً عن متابعة الزحف حنو ولعل هذا هو السبب الذي من أجله . املطعم باجلواهر، وقضوا أربعة أيام حياولون مجع غنائمهم
ووافق سعد على أمر اخلليفة وقضى الثالث السنني التالية يوطد دعائم حكم العرب يف ). 72(الشرق وقال له إن يف العراق ما يكفي

ر ملالقاته وبعث عم.  مقاتل150.000وكان يزدجرد يف هذه األثناء ينشئ يف والياته الشمالية جيشاً جديداً قوامه . أرض اجلزيرة
" فتح الفتوح" من رجاله، والتقى اجليشان عند اوند، وهزم العرب الفرس بفضل مهارم يف الفنون العسكرية يف معركة 30.000

؛ وسرعان ما سقطت بالد الفرس كلها )641( ضيق عليهم العرب يف مضيق بني جبلني 100.000وقتل من الفرس يف هذه املعركة 
دجرد إىل بلخ وطلب إىل الصني أن متد له يد املعونة؛ ولكن الصني مل جتبه إىل طلبه، مث عاد فطلبها إىل الترك، يف أيدي العرب، وفر يز

؛ وبذلك انتهى عهد )652(فأمدوه بقوة صغرية، لكن اجلنود الترك قتلوه طمعاً يف جواهره حني هم بالزحف ليبدأ احلرب من جديد 
  .الساسانيني يف فارس

  مقدمة الترجمة 

  م اهللا الرحمن الرحيم بس
فهذا هو اجلزء اخلاص باحلضارة اإلسالمية من الد الرابع من ) وبعد(احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا 

 اآلن من أجزاء ، وقد عاينا يف ترمجة من الصعاب ما مل نعانه يف سائر ما ترمجناه حىت"عصر اإلميان"قصة احلضارة، وهو الد املسمى 
ذلك أن املؤلف قد نقل الشيء الكثري عن املؤرخني، واألدباء . الكتاب البالغ عددها حنو عشرين جزءاً ما طبع منها وما مل يطبع

فليس يف الكتاب صفحة ختلو من نص منقول عن واحد من . والشعراء، والعلماء، ورجال الدين، والفالسفة، واملتصوفة، واحلكماء
هذا إىل ما ورد فيه من أمساء هؤالء مجيعاً وأمساء مؤلفام، .  يكون يف الصفحة الواحدة ما ال يقل عن عشرة نصوصهؤالء، وقد

وبلدام، وأصدقائهم، وامللوك، والسالطني، واألمراء، والوزراء الذي اتصلوا م؛ وكان ال بد لنا أن نرجع يف هذا كله إىل املصادر 
ليت نقل عنها املؤلف وأشار إىل بعضها ومل يشر إىل البعض اآلخر، فكان علينا حنن أن نبحث عن أمساء العربية وترمجتها األجنبية ا

على أن هذا ليس هو كل شيء، فقد كانت أمساء من نقل عنهم ترد أحياناً حمرفة حتريفاً يتطلب . ملصادر أوالً مث عن النصوص بعدئذ
 قائله خلطأ يف املراجع اليت نقل عنها املؤلف، كاألبيات اليت يعزوها نقالً عن وكم من نص نسب إىل غري. تصحيحه الكثري من اجلهد

أمني الرحياين أليب العالء املعري وليست هي له بل من أقوال حمي الدين بن عريب، واليت كان علينا أن نتصل من أجلها بنيويورك 
وأكثر من هذا أن املؤلف ينقل يف كثري .  ألنا مل جنده يف مصر، ألمني الرحياين"رباعيات أيب العالء"لنبحث فيها عن نسخة من كتاب 

من األحيان عن تراجم املستشرقني للكتب العربية، وهؤالء قد يطلقون عليها أمساء غري أمسائها العربية أو يترمجوا ترمجة يصعب معها 
أو " اليميين"، وكتاب "سر اإلسالمية باألندلستاريخ األ"االهتداء إليها كتسمية اجلزء األول من كتاب نفح الطيب للمقري باسم 

الذي ال توجد منه إال نسخة حمطوطة يف دار الكتب، تتطلب قراءا " تاريخ األمري سبكتجني وحممود الغزنوي"باسم " السرية اليمينية"
 اهللا إىل تذليل هذه الصعاب وقد وفقنا حبمد. إخل" رسالة الرمد"باسم " تذكرة الكحالني"والبحث فيها كثرياً من اجلهد، وترمجة 

فصححنا ما حرف أو كتب خطأ من أمساء األشخاص واألماكن والكتب، واهتدينا إىل النصوص من مصادرها، وصححنا بعض 
األخطاء اليت وقع فيها املؤلف كخلطه بني الكندي الفيلسوف وعبد املسيح بن إسحق الكندي الذي كتب رسالة يف الدفاع املسيحية 

وقد عوننا يف ذلك غري قليل من العلماء واألصدقاء نذكرهم هنا اعترافاً بفضلهم السيد . ف إىل الكندي الفيلسوفعزاها املؤل
احلاخام األكرب الذي ساعدنا يف حتقيق كثري من األمساء والنصوص العربية يف هذا اجلزء واجلزء الذي يليه والذي اغترفنا من حبر علمه 
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ومنهم صديقنا األديب األستاذ كامل كيالين احلجة يف أيب العالء الذي هدانا إىل كثري من النصوص ما روى غلتنا يف هذا امليدان، 
املنقولة عنه وعن غريه للشعراء، والدكتور عبد الوهاب عزام، والدكتور حيىي اخلشاب اللذان عانانا على حتقيق بعض األمساء 

اعيتني لعمر اخليام مل جندها يف التراجم املطبوعة فضالً عما استخرجه لنا من الفارسية، واألستاذ دريين خشبة الذي ترجم لنا شعراء رب
النصوص األدبية األخرى، واألستاذ أمني الشريف الذي وفر علينا كثرياً من املشقة بالبحث عن كثري من األحاديث النبوية الشريفة، 

فهؤالء مجيعاً أقدم خالص . ل احلصول على املراجع أعظم تيسريوأصدقاؤنا يف دار الكتب، وكتبة وزارة التربية الذين يسروا لنا سبي
وإذا كان قد فاتنا شيء من هذه الناحية فإنا نعتذر عنه مقدماً ونتقبل شاكرين ما يهدينا إليه القراء . الشكر عن نفسي وعن القراء

للوصول إىل احلقيقة كاملة، ونقول كما يقول ابن لنتداركه يف الطبعة الثانية إن شاء اهللا، وعذرنا أننا بذلنا كل ما نستطيع من جهد 
فمن وقف على هذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئاً من اخللل فال يعمل باملؤاخذة : "خلكان، والتمثيل مع الفارق بطبيعة احلال

ا جهد املقل، وبذل االستطاعة، ولكن هذ. أيب اهللا أن يصح إال كتابه: فيه، فإين توخيت فيه الصحة حسبما ظهر يل، مع أنه كما يقال
واهللا يستر عيوبنا بكرمه الضايف، وال يكدر علينا ما منحنا من ...وما يكلف اإلنسان إال ما تصل قدرته إليه، وفوق كل ذي علم عليم

ية فشاد بفضلها هذا وسريى القارئ أن املؤلف قد أنصف احلضارة اإلسالم". مشرع عظاته النمري الصايف إن شاء اهللا تعاىل مبنه وكرمه
وأوضح ما كان هلا من أثر خالد يف حضارة أوربا والعامل أمجع وما يدين به العامل احلديث هلذه احلضارة، مث هو يعتذر يف آخر هذا اجلزء 

وكان ال بد له أن ميهد لوصفه تلك احلضارة بفصول عن باعثها عليه الصالة والسالم وعن القرآن . عن تقصريه يف هذه الناحية
على أننا مل نشأ أن نترك هذه الفصول كما هي ملا عساه أن يكون فيها من أخطاء أو سوء . لدين، ومل تفته اإلشادة مبحاسنه وفضائلهوا

فهم أو نستقل برأينا فيها، فعرضنا األمر على اإلدارة الثقافية جلامعة الدول العربية فعهدت إىل األستاذ اجلليل الدكتور حممد يوسف 
وقد أضفنا حنن من عندنا تعليقات ). ي( على هذه الفصول فكتب التعليق القيم الوارد يف هوامشها والذي ذيل بامسهموسى أن يعلق

وكان هذا أيضاً هو رأي إخواننا أعضاء جملس إدارة ). املترجم(أخرى على هذه األجزاء وعلى سائر فصول الكتاب ذيلناها بلفظ 
وال يسعنا أن خنتم هذه املقدمة قبل أن نقدم جزيل الشكر مرة أخرى . ذا الطريق الصحيحجلنة التأليف، ونرجو أن نكون قد سلكنا ه

لإلدارة الثقافية جلامعة الدول العربية صاحبة املشروع وأكرب عون فيه، وللجنة التأليف والترمجة والنشر ناشرة الكتاب، والقراء 
ألجزاء السابقة على مواصلة اجلهد يف هذا العمل الشاق، وفقنا اهللا وإياهم الكرام يف مصر والبالد العربية اليت شجعونا بإقباهلم على ا

  حممد بدران. إىل اخلري، وهدانا الصراط املستقيم

  الكتاب الثاني 

  الحضارة اإلسالمية 

569- 1258   

  الباب الثامن 

  محمد صلى اهللا عليه وسلم 

570-632   
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  الفصل األول 

   جزيرة العرب

يف أسرة فقرية ) صلى اهللا عليه وسلم( وهو سيد إمرباطورية عظيمة، بعد مخس سنني من وفاته ولد حممد 565تويف جستنيان يف عام 
  يف إقليم ثالث أرباعه صحراء 

ومل يكن أحد يف . ذا مجعت ثروم كلها فإا ال تكاد تكفي إنشاء كنيسة أو صوفياجمدية قليلة السكان، أهله من قبائل البدو الرحل، إ
ذلك الوقت حيلم أنه لن ميضي قرن من الزمان حىت يكون أولئك البدو قد فتحوا نصف أمالك الدولة البيزنطية يف آسية، ومجيع بالد 

واحلق أن ذلك احلادث اجللل الذي متخضت عنه جزيرة . الفرس، ومصر، ومعظم مشايل أفريقية، وساروا يف طريقهم إىل أسبانيا
العرب، والذي أعقبه استيالؤها على نصف عامل البحر املتوسط ونشر دينها اجلديد يف ربوعه، هلو أعجب الظواهر االجتماعية يف 

 ميالً، وهي من 1250روضها  ميل وأكرب ع1400وبالد العرب أكرب أشباه اجلزائر يف العامل، ويبلغ أكرب أطواهلا . العصور الوسطى
ومعىن . الوجهة اجليولوجية امتداد للصحراء الكربى، وجزء من اإلقليم الصحراوي الرملي ميتد إىل صحراء جويب خمترقاً بالد فارس

قدم، 12.000 واسعة ترتفع على مسافة ثالثني ميالً من البحر األمحر ارتفاعاً فجائياً إىل وبالد العرب هضبة . قحل" عرب"
ويف وسط اجلزيرة عدد من الواحات الكلئة، . تنحدر حنو الشرق احنداراً سهالً يف أرض جبلية جدباء حىت تصل إىل اخلليج الفارسي

ومتتد الرمال حول هذه املراكز مئات األميال يف مجيع . اآلباروالقرى ذات النخيل، نشأت حيث ميكن احلصول على املاء حبفر 
، أما شكس النهار فتلفح 3oويسقط الثلج يف تلك البالد مرة كل أربعني عاماً، وتنخفض درجة احلرارة فيها بالليل إىل . اجلهات

  لطوال، الوجوه وتغلي الدم يف العروق، واهلواء احململ بالرمال يضطر األهلني إىل لبس األثواب ا

يشبه النبيذ "وتكاد املساء تكون على الدوام صافية خالية من الغيوم، واهلواء . وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية اجلسم والشعر
ويسقط املطر أحياناً قرب شاطئ البحر صاحلاً لقيام احلضارة، وأكثر ما يكون ذلك على الساحل الغريب يف بالد احلجاز ". الرباق

يرجع (ويسجل نقش بابلي .  مكة واملدينة، ويف الطرف اجلنويب الغريب من بالد اليمن موطن املمالك العربية القدميةحيث نشأت بلدتا

وقد كانت ماجان هذه عاصمة .  سن احلاكم البابلي على يد نارامهزمية حلقت مبلك ماجان). م.ق2400تارخيه إىل حوايل عام 
وقد عرف مخسة وعشرون من ملوكها الذين حكموها بعد هذه . اململكة املعينية اليت كانت قائمة يف اجلنوب الغريب من جزيرة العرب

كانوا غري واثقني من م وإن .ق2300ومثة نقش آخر يرجعه بعضهم إىل . م. ق800اهلزمية من نقوش عربية يرجع تارخيها إىل عام 
ومن سبأ أو من مستعمراا يف القسم الشمايل من . وقد ورد يف هذا النقش اسم مملكة عربية أخرى هي مملكة سبأ يف بالد اليمن. هذا

وقد اختذ ملوك سبأ مأرب . م. ق950ملكة سبأ إىل سليمان حوايل عام " ذهبت"-ألن هذا موضع خالف بني املؤرخني-بالد العرب
، )اليت ال تزال آثارها باقية إىل اآلن(املعتادة، وأنشئوا أعماالً عظيمة للري كسدود مأرب " الدفاع" هلم، وخاضوا حروب عاصمة

والنقوش اليت ). 2(وشادوا احلصون واهلياكل الضخمة، ووهبوا كثرياً من املال للشئون الدينية، واختذوا الدين وسيلة للحكم
وكانت بالدهم تنتج الكندر . منحوتة حنتاً مجيالً حبروف هجائية-م.ق900لظن إىل ما قبل عام واليت ال ترجع يف أغلب ا- خلفوها

واملر اللذين كان هلما أميا شأن يف الشعائر الدينية األسيوية واملصرية، وكانوا يسيطرون على التجارة بني اهلند ومصر، وعلى الطرف 
  اجلنويب 
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م أن قامت مملكة صغرية أخرى . ق115وحدث حوايل عام .  املقدس ماراً مبكة واملدينةمن طريق القوافل الذاهب إىل البتراء وبيت
يف اجلنوب الغريب من بالد العرب هي مملكة احلمريين، فهامجت مملكة سبأ، وغلبتها على أمرها، وظلت بعد هذا الوقت تسيطر على 

د العرب على التجارة املتبادلة بني مصر واهلند فسري م غضب أغسطس من سيطرة بال. ق25ويف عام . جتارة بالد العرب عدة قرون
وأضل األدالء العرب الفيالق الرومانية، وأهلكهم احلر واملرض، .  لالستيالء على مأربAelius Gallusجيشاً بقيادة جالوس 

لسيطرة على التجارة بني وعجزت احلملة عن حتقيق غرضها، ولكن جيشاً رومانياً آخر جنح يف االستيالء على عدن، وانتقلت بذلك ا
ويف القرن الثاين قبل امليالد عرب بعض احلمرييني البحر ). وقد فعل الربيطانيون ذلك بعينه يف الوقت احلاضر. (مصر واهلند إىل يد روما

وتلقى  . مياألمحر، واستعمروا بالد احلبشة، ونشروا الثقافة السامية بني أهلها الزنوج، كما أدخلوا فيها الكثري من الدم السا
وكانت سفنهم التجارية جتوب البحار وتوغل فيها إىل اهلند . األحباش من مصر وبيزنطية الدين املسيحي والصناعات اليدوية والفنون

   . سيادة للنجاشيوكانت سبع ممالك صغرية تقر بال). 2(وسرنديب

هذا يف احلبشة أما يف بالد العرب نفسها فإن كثريين من احلمرييني ساروا على سنة ملكهم ذي نواس، واعتنقوا الدين اليهودي، 
ضطهد املسيحيني املقيمني يف اجلنوب الغريب من جزيرة العرب، فاستغاث هؤالء ببين دينهم، واندفع ذو نواس يف محاسته الدينية فأخذ ي

وحتالف جستنيان مع . ، وأجلسوا على عرش البالد أسرة حبشية)م522(واستجاب األحباش إىل دعوم، وهزموا ملوك احلمرييني 
ري املخلوعني وطردوا األحباش، وأقاموا يف بالد اليمن حكماً الدولة اجلديدة، ورد الفرس على هذا بأن احنازوا إىل جانب ملوك مح

وازدهرت بعض املمالك العربية الصغرى يف اجلزء . انتهى بعد ستني عاماً أو حنوها حني فتح املسلمون بالد الفرس) 575(فارسياً 
الشمايل الغريب والقسم احمليط بتدمر من فقدد ظل مشايخ بين غسان حيكمون اجلزء . الشمايل من شبه اجلزيرة، ولكنها مل تدم طويالً

وأنشأ ملوك بين حلم يف احلرية القريبة من بابل يف هذا الوقت عينه . بالد سوريا من القرن الثالث إىل القرن السابع حتت سيادة بيزنطية
مشاالً يف سوريا والعراق قبل ويرى من هذا أن العرب انتشروا . بالطاً نصف فارسي، وتقفوا ثقافة فارسية اشتهرت مبوسيقاها وشعرها

وكان النظام السياسي السائد يف بالد العرب قبال اإلسالم، إذا استثنينا هذه املمالك الصغرى يف اجلنوب . اإلسالم بزمن طويل
مالك بل إن هذه امل. والشمال، وهو النظام البدائي الذي يقوم على رابطة القرابة والذي جتتمع األسر مبقتضاه يف عشائر وقبائل

وكانت القبيلة تسمى باسم أب هلا مزعوم عام، فالغساسنة مثالً . الصغرى نفسها مل تكن ختلو من قسط كبري من هذا النظام القبلي
، ومل يكن لبالد العرب بوصفها وحدة سياسية وجود قبل عصر النيب إال يف مسميات اليونان غري الدقيقة، "أبناء غسان"كانوا أم 

، Saracens، ومن هذا االسم اشتق اللفظ اإلجنليزي Sarakenoiمجيع الساكنني يف شبه اجلزيرة باسم السركنوي فقد كانوا يسمون 
  ويلوح أنه هو 

وكانت قلة سبل االتصال وصعوبتها مما اضطر أهل البالد إىل أن يعملوا على االكتفاء . العريب" الشرقيني"نفسه مشتق من لفظ 
انتا سبباً يف منو روح العزلة فيهم، فالعريب مل يكن يشعر بواجب أو والء ألية مجاعة أكرب من القبيلة، بأنفسهم من غريهم، كما أما ك

وكانت قوة والئه تتناسب تناسباً عكسياً مع سعة اجلماعة اليت يدين هلا ذا الوالء، فلم يكن يتردد يف أن يقدم وهو مرتاح الضمري 
وكان حيكم . ، أي أن يكذب، ويسرق، ويقتل، وميوت"عنصره" من أجل بالده أو دينه أو على ما ال يقدم عليه الرجل املتحضر إال

كل قبيلة أو بطن من القبيلة شيخ خيتاره رؤساء العشائر فيها من بيت اشتهر من زمن بعيد بثرائه، أو سداد رأيه، أو شدة بأسه يف 
بة الضنينة، ويربون بعض املاشية القليلة العدد، وبعض اجلياد وكان الرجال يف القرى ينتزعون بعض احلب واخلضر من التر. القتال
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الكرمية، ولكنهم كانوا جيدون أن زراعة بساتني النخيل، واخلوخ، واملشمش، والرمان، والليمون، والربتقال، واملز، والتني أجدى هلم 
ر، واليامسني، واخلزامي، وكان بعضهم ومنهم من كان يعىن بزراعة النباتات العطرة كالكندر، والسعت. وأعود بالربح عليهم

ورمبا كان جزء من اثين عشر . يستخرجون العطر من ورد اجلبال، وبعضهم حيفرون سيقان األشجار ليستخرجوا منها املر أو البلسم
 واألسواق وكان يف هذا الساحل عدد من املرافئ. جزءاً من السكان يعيشون يف املدن القائمة على الساحل الغريب أو بالقرب منه

وحنن نسمع عن جتارة بني بالد . ويف داخل البالد كانت تسري طرق القوافل الكربى إىل بالد الشام. تتبادل منها جتارة البحر األمحر
وكانت األسواق واملواسم . م؛ وأكرب الظن أن االجتار مع اهلند مل يكن يقل قدماً عن االجتار مع مصر2743العرب ومصر منذ عام 

  ستدعي التجار إىل هذه تارة وإىل تلك تارة أخرى، وكان السنوية ت

وكان مخسة أسداس . جيتمع يف سوق عكاظ الشهرية القريبة من التجار، واملمثلني، واخلطباء، واملقامرين، والشعراء، والعاهرات
والبدوي حيب . ار الشتاءالسكان بدواً رحالً، يشتغلون بالرعي وينتقلون بقطعام من مرعى إىل مرعى حسب فصول السنة وأمط

اخليل، ولكن اجلمل أعز أصدقائه يف الصحراء، فهو يسري ويهتز يف وقار، وإن كان ال يقطع إال مثانية أميال يف الساعة، ولكنه يستطيع 
 تقوية والناقة تدر اللنب، وبول اجلمل مفيد يف. أن يصرب على املاء مخسة أيام طوال يف الصيف، ومخسة وعشرون يوماً يف الشتاء

وذه املقومات املختلفة .  ، وروثه ميكن أن يتخذ وقوداً، وإذا ذُبح أكل حلمه، وصنعت الثياب واخليام من جلده ووبرهالشعر
والبدوي قصري القامة، حنيف .  متجلداً كجمله، مرهف احلس نشيطاً كجوادهاألنواع كان يف وسع البدوي أن يواجه حياة الصحراء

اجلسم، مفتول العضالت، قوي البنية، يف وسعه أن يعيش أياماً متوالية على قليل من التمر واللنب، وكان يستخرج من البلح نفسه 
ياة الرتيبة وسآمتها باحلب واحلرب، وكان يسرع وكان يدفع عن نفسه ملل احل. مخراً يرتفع ا من تراب األرض إىل خيال الشعراء

وكان يقضي . إىل االنتقام ملا عساه أن يوجه إليه أو إىل قبيلته من إهانة أو أذى) الذي ورث عنه سرعة غضبه(كما يسرع األسباين 
، وفارس، ومصر، وأسبانيا مل يكن عمله جزءاً كبرياً من حياته يف احلرب اليت تستعر نارها بني القبائل املختلفة، وملا أن فتح بالد الشام

وكان من بعض أوقات . هذا إال توسعاً منه يف غارات النهب اليت كان يشنها يف أيام اجلاهلية وإن اختلف الغرض يف هذه عن تلك
  السنة هدنة مقدسة للحج أو للتجارة، أما يف غري هذه األوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه اخلاص، وأن كل من 

ا يف غري هذه األشهر احلرم ومن غري أن يؤدي له ما يفرضه من إتاوة، معتد عليه معلى وطنه، وأن ب أموال هذا املعتدي ليس يدخله
وكان حيتقر حياة احلضر، ألن معناها اخلضوع ملطالب القانون والتجارة، وحيب الصحراء القاسية , إال ضريبة تجىب منه بأهون السبل

 حريته، وكان البدوي رحيماً وسفاكاً للدماء، كرمياً وخبيالً، غادراً وأميناً، حذراً وشجاعاً، ومهما يكن فقرياً، ألنه يتمتع فيها بكامل
كان لدى البدوي أمر ال يقبل فيه جدالً، . فإنه كان يواجه العامل مبهابة وأنفة، ويزهو بنقاء دمه ويولع بأنه يضيف إىل امسه سلسلة نسبه

لقد كان مجاالً أمسر، قوياً، يفنت اللب، خليقاً بأن يتغزل فيه بعشرات املئات من . ي ال يدانيه يف نظره مجالذلك هو مجال نسائه الذ
وكانت حياة املرأة العربية قبل أيام النيب تنتقل . األغاين الشعرية، ولكنه مجال قصري األجل سرعان ما يذوى يف جو الصحراء القائظ

وكان  . لعبادة إىل الكدح طوال ما بقي من حياا، ومل تتغري هذه احلياة فيما بعد إال قليالًمن حب الرجل هلا حباً يقترب من ا
لدها، ويواري وجهه خجالً من الناس، ألنه يف وسع أبيها أن يئدها حني مولدها إذا رغب يف هذا، فإن مل يفعل فال أقل من أن حيزن ملو

حيس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح، وكانت طفولتها اجلذابة تستحوذ على قلبه بضع سنني، ولكنها حني تبلغ السنة 
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وكان حبيبها  . السابعة أو الثامنة من عمرها كانت تزوج ألي شاب من شبان القبيلة يرضى والده أن يؤدي للعروس مثنها
  وقد انتقلت بعض مبادئ هذه الشهامة املتطرفة مع . وزوجها حيارب العامل كله إذا لزم األمر ليحميها، أو يدافع عن شرفها

انت إىل هذا سلعة من السلع، فقد كانت جزءاً من أمالك أبيها، أو زوجها، ولكن هذه املعبودة ك. هؤالء العشاق املتيمني إىل أسبانيا
وكان يطلب إليها أن تلد له كثرياً من . أو ابنها، تورث مع هذه األمالك، وكانت على الدوام من خدم الرجل، وقلما كانت رفيقته

ومل تكن يف كثري من األحوال إال زوجة واحدة من كثريات من األبناء، واألبناء الذكور بطبيعة احلال، ألن واجبها أن تنجب احملاربني، 
ولكن مفاتنها مل تكن تقل عن احلرب إهلاماً خليال الشعراء، وموضوعاً . الزوجات وكان يف وسع الرجل أن خيرجها من بيته مىت شاء

ومل يكن بني العرب يف .  والنساء واخلمرلشعرهم، وكان العريب قبل اإلسالم أمياً ولكن حبه للشعر مل يكن يزيد عليه إال حبه للخيل

وكانت .  ولكنهم كانوا مولعني بفصاحة اللسان، وصحة الكالم، والشعر املختلف املعقد األوزاناجلاهلية علماء أو مؤرخون
به باللغة العربية، معقدة يف تصريفها، غنية مبفرداا، دقيقة يف الفروق بني ألفاظها، قادرة يف ذلك الوقت على اللغة العربية قريبة الش

وكان العرب يفخرون بقدم لغتهم وكماهلا، يولعون بترديد . التعبري عن مجيع أحاسيس الشعراء وفيما بعده عن مجيع دقائق الفلسفة
عرهم اجلذل ونثرهم الرصني، يأخذ بلبهم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على أمساعهم يف مقاطعها العذبة يف خطبهم الرنانة وش

القرى واملدن، ويف خميمات الصحراء أو األسواق، مغامرات أبطاهلم أو قبائلهم أو ملوكهم يف احلب أو احلرب يف قصائد طوال من 
ع أنسام، وهجاءهم، واملعتين بفضائلهم، وناقل أخبارهم، وما وكان الشاعر العريب مؤرخ العرب، وجام. الشعر املوزون املقفى

  وإذا نال الشاعر جائزة يف إحدى املباريات الشعرية الكثرية اليت كانت تعقد من آن إىل . مههم، وداعيهم إىل القتال

تعقد كل عام يف سوق عكاظ، آن، كانت قبيلته كلها تعد ذلك شرفاً هلا تبتهج له أعظم ابتهاج؛ وكانت أهم هذه املباريات كلها 
ومل يكن يف هذا السوق حمكمون غري اجلماهري . حيث كانت تتنافس القبائل يف كل يوم تقريباً مدى شهر كامل على لسان شعرائها

وكانت أحسن القصائد اليت تقال يف هذه السوق تكتب حبروف مجيلة  . املنصتة اليت تبدي استحساا ملا تسمع أو احتقارها له
وكان العرب يسمون هذه . ، وكان يحتفظ ا يف خزائن األمراء وامللوك تراثاً خالداً قيماً"باملذهبات"براقة فسميت من أجل ذلك 

قد كتبت على احلرير املصري بأحرف من ذهب وعلقت على -ملتواترةكما تقول القصص ا-القصائد أيضاً باملعلقات ألن الفائز منها
وقد بقيت من هذه املعلقات اليت قبلت يف اجلاهلية سبع قصائد يرجع تارخيها إىل القرن السادس امليالدي، . جدران الكعبة يف مكة

وتقص إحداها وهي معلقة لبيد قصة . ربوهي قصائد طوال من الشعر املقفى املعقد األوزان، وموضوعها يف العادة هو احلب أو احل
ويصف لبيد . جندي عاد من احلرب إىل قريته وبيته حيث كان قد ترك زوجته، فوجد بيته خالياُ، وقد غادرته الزوجة مع رجل غريه

ويف معلقة أخرى . ويزيد عليه يف فصاحة الشعر وقوة التعبري . منظر هذا البيت اخليايل حبنان ال يقل عن حنان جولد مسث
  : تستحث النساء الرجال إىل احلرب بقوهلن

 ويها محاة الديار    ويها بين عبد الدار 

  

 ضرباً بكل بتار 
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 ال ننثين لوامق    حنن بنات طارق 

  

  

 فارق املسك يف امل   منشي على النمارق 

  

 إن تقبلوا نعانق    والدر يف املخانق 

  

 أو تدبروا نفارق    ونفرش النمارق 

  

  فراق غري وامق

  : ويف معلقة ألمرئ القيس أبيات تنم عن حب شهواين سافر

 متتعت من هلو ا غري معجل    باؤهـا وبيضة خدر ال يرام خ

  

 علي حرصاً لو يسرون مقتلي    جتاوزت أحراساً إليها ومعشراً 

  

 تعرض أثناء الوشاح املفصل    إذا ما الثريا يف السماء تعرضت 

  

 لدى الستر إال لبسة املتفضل    فجئت وقد نضت لنوم ثياا 

  

 ى عنك الغواية تنجلي وما أن أر   فقالت ميني اهللا مالك حيلة 

  

 على أثرينا ذيل مرط مرحل    خرجت ا أمشي جتر وراءنا 

  

 بنا بطن خبت حقاف عقنقل    فلما اجزنا ساحة احلي وانتحى 

  

 على هضيم الكشح رياً املخلخل    هصرت بفودي رأسها فتمايلت 
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 ترائبها مصقولة كالسجنجل    مهفهفة بيضاء غري مفاضلة 

  

 بناظرة من وحش وجرة مطفل    ي عن أسيل وتتقي تصد وتبد

  

 إذا هي نضته وال مبعطل    وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 

  

 أثيت كقنوة النخلة املتعثكل    وفرع يزين املنت أسود فاحم 

  

 تضل العقائص يف مثىن ومرسل    غدائره مستشزرات إىل العال 

  

 لسقي املذلل وساق كأنبوب ا   وكشح لطيف كاجلديل خمصر 

  

 نؤوم الضحى مل تنتطق عن تفضل    وتضحي فتيت املسك فوق فراشها 

  

 أساريع ظيب أو مساويك أسحل    وتعطو برخص غري شئن كأنه 

  

 منارة ممس راهب متبتل    تضيء الظالم بالعشاء كأا 

  

وكان الناي، .  الشعر واملوسيقى يف صورة واحدةوكان شعراء اجلاهلية ينشدون أشعارهم على نغمات املوسيقى، فجمعوا بذلك بني
وكان يف . واملزهر، والدف أحب اآلالت املوسيقية إليهم، وكثرياً ما كانت الفتيات املغنيات يستدعني لتسلية األضياف يف الوالئم

ا خرج أهل مكة لقتال ومل. جمال الشراب عدد منهن، وكان عند ملوك الغساسنة عدد كبري من الفتيات ليفرجن عنهم متاعب امللك
 أخذوا معهم سرباً القيان ليلينهم ويشجعنهم على القتال، وكانت األغاين العربية حىت يف أيام اجلاهلية أناشيد 634النيب يف عام 

ت قليلة مشجية حزينة، ال تستخدم فيها إال ألفاظ قليلة نغمتها على الدوام يف الدرجات العليا من السلم املوسيقي، وتكفي فيها أبيا
فكان يهاب ويعبد أرباباً ال حصر . وكان للعريب ساكن الصحراء دينه الدال على حذقه ودهائه رغم بدائيته. لتشغل املعىن ساعة كاملة

هلا يف النجوم، والقمر، ويف أطباق األرض، وكان حني إىل حني يطلب الرمحة من السماء املنتقمة، ولكنه مل يكن يف الغالب يستبني 
شاد بني اجلن احمليطني به، وال يرى أمالً يف استرضائهم، فغلب عليه من أجل ذلك الرتعة اجلربية واالستسالم، فإذا دعاهم يف سبيل الر

رجولة ومل يطل الدعاء، ويستهزئ باألبدية وال يعبأ ا، وبيدوا أنه مل يكن يفكر كثرياً يف احلياة بعد املوت، على أنه كان يف بعض 
ربط مجله جبوار قربه، وأن يمنع عنه الطعام حىت يلحق به بعد قليل يف الدار اآلخرة، وينجيه من مذلة السري على األحيان يطلب أن ي
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وكانت مكة . قدميه يف اجلنة، وكان بني الفينة والفينة يقدم آلهلته الضحايا البشرية، كما كان يف بعض األماكن يعبد األصنام احلجرية
 سبب قيام هذه املدينة املقدسة يف موضعها الذي قامت فيه هو جودة مناخها، ذلك أن اجلبال اجلرداء ومل يكن. مركز عبادة األصنام

  وكان الوادي الذي تقوم . اليت تكاد تطبق عليها من مجيع اجلهات جتعل صيفها حار ال يطاق

عها يف منتصف ساحل البالد الغريب، فيه غري ذي زرع، وال يكاد يوجد يف البلدة كلها كما عرفها حممد حديقة واحدة، ولكن موق
وعلى بعد مثانية وأربعني ميالً من البحر األمحر، جعلها حمطة صاحلة يف طوق القوافل الطوال اليت جتمع يف بعض األحيان ألف مجل 

، وفلسطني، وبني مصر) ومن مث بني اهلند وأفريقية الوسطى(بعضها وراء بعض، واليت كانت حتمل املتاجر بني جنويب بالد العرب 
وكان التجار أصحاب هذه التجارة يؤلفون فيما بينهم شركات حماصة، ويسيطرون على أسواق عكاظ، ويقومون . وبالد الشام

 Cubeواللفظ ذو صلة باللفظ اإلجنليزي . ومعىن الكعبة البيت املربع. بالشعائر الدينية ازية حول الكعبة وحجرها األسود املقدس

 ومن املعتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت مث أعيد بناؤها عشر مرات، فقد بناها يف فجر التاريخ مالئكة السماء، وبناها )مكعب(
وبناها يف املرة ... املرة الرابعة إبراهيم وإمساعيل ابنه من هاجريف املرة الثانية آدم أبو البشر، ويف املرة الثالثة ابنه شيث، مث بناها يف 

، وبناها يف املرتني التاسعة والعاشرة زعماء )605(السابعة قصي زعيم قبيلة قريش، وبناها يف املرة الثامنة كبار قريش يف حياة حممد 
وهي مقدمة ي داخل بناء . ه األيام يف معظم أجزائهاوالكعبة كما بنيت يف املرة العاشرة هي كعبة هذ. 696 و 681املسلمني عامي 

وهي بناء مربع من احلجر طوهلا أربعون قدماً، وعرضها مخسة وثالثون، وارتفاعها مخسون، ويف ركنها . واسع هو املسجد احلرام
. قطره سبع بوصاتاجلنويب الشرقي، وعلى بعد مخسة أقدام من سطح األرض، احلجر األسود، وهو حجر قامت اللون بيضي الشكل 

  ولعله كان صاعقة؛ ويقول معظمهم -ويعتقد الكثريون أن هذا احلجر قد نزل من السماء

إنه وجد بالكعبة من أيام إبراهيم، ويرى علماء املسلمني أنه رمز لذلك الفرع من أبناء إبراهيم فرع إمساعيل وأبنائه الذي نبذه بنو 
احلجر الذي  "23 و22ن قوهلم هذا مبا جاء يف املزمور الثامن عشر بعد املائة يف اآليتني ويؤيدو. إسرائيل فكان منه آباء قبيلة قريش
 من اإلصحاح احلادي والعشرين من إجنيل ميت، وهو قول عيسى بعد أن 43 و42، ويف اآليتني "رفضه البناؤون صار رأس الزاوية

وإن مل يكن يف وسع املسلمني أن " نكم ويعطى ألمة تعمل أمثارهلذلك أقول لكم إن ملكوت اهللا يرتع م: "نطق ذه العبارة العجيبة

منها، . وكان يف الكعبة قبل اإلسالم عدد من األصنام متثل معبودات العرب . يقولوا إم قد حققوا ما قاله عنهم املسيح
على أا ) الالَّت(ويف وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه اآلهلة العربية إذا عرفنا أن هريودوت قد ذكر اإلالت . الت، والعزى، ومناةال

وكانوا يقولون ألهل مكة أن إهلهم األكرب رب أرضهم، وإن عليهم أن يؤدوا هلا عشر حماصيلهم، والثمرة . من أكرب أرباب العرب
وكانت قريش، وهي اليت تعزو نسبها إىل إبراهيم وإمساعيل، ختتار من بني رجاهلا سدنة الكعبة وخدامها . األوىل من نتاج قطعام

وكانت قريش يف . وكانت أقلية أرستقراطية منه هم بنو قصي يتولون زمام احلكومة املدنية يف مكة. واملشرفني على مواردها املالية
  . ستني، إحدامها يتزعمها التاجر الثري اخلري هاشم، واألخرى يتزعمها ابن أخيه أميةبداية القرن السادس منقسمة إىل فئتني متناف

-وملا تويف هاشم خلفه يف زعامة بيته أخوه األصغر عبد املطلب. وكان هلذا التنافس الشديد شأنه العظيم يف تاريخ العرب بعد الرسالة

 من قصي، وأقام عبد اهللا مع عروسه أياماً قليلة سافر بعدها يف بعثة  تزوج عبد اهللا بن عبد املطلب بآمنة، وهي أيضا568ًويف عام 
ولدت آمنة أعظم شخصية يف تاريخ العصور ) 569(ومات يف املدينة وهو راجع من سفره وبعد شهرين من وفاته . جتارية

   .الوسطى
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  الفصل الثاني 

  محمد في مكة 

569-622   

نكرر هنا ما ذكرناه يف مقدمة هذا اجلزء من أننا آثرنا أن نثبت هذه الفصول اليت يتحدث فيها املؤلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم [
راء العربية على بعض آراء وعن القرآن والدين اإلسالمي كما أوردها حرصاً منا على األمانة يف الترمجة من جهة ولكي يطلع ق

يضاف إىل ذلك . الكتاب غري املسلمني من جهة أخرى سواء كانت هذه اآلراء مما يتفق مع ما أمجع عليه أولئك القراء أوال يتفق معه
املؤلف ال على أن إثباتنا ألقوال . أن هذه الفصول ال ختلو من كثري من الثناء على النيب ومتجيد لإلسالم يصح أن يطلع عليه القراء

وقد ذكر وهو مسيحي يف كالمه على املسيحية ما ال يوافقه عليه كثريون من أبنائها كما ذكر عن . يعين مطلقاً أننا نوافقه عليها
لقد كان ]. اليهودية ما ال يوافقه عليه كثريون من اليهود، وجيب أن ال يغفل القراء التعليقات اليت أثبتناها يف هوامش هذه الفصول

ن أسرة كرمية ممتازة، ولكنه مل يرث منها إال ثروة متواضعة، فقد ترك له عبد اهللا مخسة من اإلبل، وقطيعاً من املعز، وبيتاً، وأمة حممد م
ولفظ حممد مشتق من احلمد وهو مبالغة فيه، كأنه محد مرة بعد مرة، وميكن أن تنطبق عليه بعض فقرات يف . عنيت بتربيته يف طفولته

وقد توفيت أمه وهو يف السادسة من عمره وكفله أوالً جده وكان وقتئذ يف السادسة والسبعني من عمره مث عمه أبو . هالتوراة تبشر ب
ومل تكن هلذه امليزة قيمة عند . طالب ولقي منهما كثرياً من احلب والرعاية، ولكن يبدوا أن أحداً مل يعن بتعليمه القراءة والكتابة

ومل يعرف عن حممد أنه كتب شيئاً بنفسه، .  يكن يف قبيلة قريش كلها إال سبعة عشر يقرءون ويكتبونالعرب يف ذلك الوقت، وهلذا مل

   وأبلغ كتاب وكان بعد الرسالة يستخدم كاتباً خاصاً له ولكن هذا مل حيل بينه وبني ائ بأشهر

وال نكاد نعرف عن شباب حممد إال . يف اللغة العربية، أو بني قدرته على تعرف شؤون الناس تعرفاً قلما يصل إليه أرقى الناس تعليماً
وتقول إحدى الروايات إن عمه أبا طالب قد أخذه معه وهو يف . القليل، وكان ما يروى عنه من القصص قد مأل عشرة آالف جملد

عشرة من عمره يف قافلة إىل بصرى ببالد الشام، وليس ببعيد أن يكون قد عرف يف هذه الرحلة قليالً من القصص الشعبية الثامنة 
وتصور قصة أخرى بعد بضعة سنني من الرحلة السابقة مسافراً إىل بصرى يف جتارة إىل السيدة خدجية وكانت . اليهودية واملسيحية

امسة والعشرين من عمره وقد تزوج فجأة ذه السيدة وهي وقتئذ يف األربعني من عمرها وأم لعدة وقتئذ أرملة غنية، مث نراه يف اخل
ومل يتزوج غريها حىت توفيت بعد ذلك بستة وعشرين عاماً، ومل يكن االقتصار على زوجة واحدة أمراً مألوفاً عند أغنياء العرب . أبناء

وقد رزق منها عدة بنات أشهرهن كلهن فاطمة، كما رزق بولدين توفيا يف . ايف ذلك الوقت، ولكن لعله كان طبيعياً يف حالتهم

 وكانت خدجية سيدة طيبة، وزوجة صاحلة،.  علي بن أيب طالب الذي مات عنه والدهوقد وجد سلواه يف تبين. طفولتهما

ويصف زوج فاطمة . وتاجرة بارعة ظلت وفية حملمد يف صروف حياته الروحية، وظل يذكرها بعد وفاا على أا خري نسائه كلهن
مل يكن الطويل املمغط وال القصري املتردد، وكان ربعة من القوم، ومل يكن باجلعد القطط : حممداً وهو يف سن اخلامسة واألربعني بقوله

داً رجالً، ومل يكن باملطهم وال املكلثم، وكان أبيض مشرباً أدعج العينني أهدب األشفار، جليل املشاش والكتد، وال السبط، وكان جع
  دقيق 
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أجود الناس كفاً وأجرأ الناس ...املشربة، أجود شئن الكفني والقدمني، إذا مشى تقلع كأمنا ميشي يف صبب، وإذا التفت التفت معاً،
مل أر "أوىف الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من آره بديهة، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته صدراً، وأصدق الناس هلجة، و

وكان حممد مهيب الطلعة، ال يضحك إال قليالً، قادراً على الفكاهة ولكنه ال يترك العنان ". قبله وال بعده مثله صلى اهللا عليه وسلم
 إذا نطق به من يتوىل أمور الناس، ومل يكن قوي البنية، وهلذا كان مرهف احلس سريع هلذه املوهبة، ألنه كان يعرف خطورة املزاح

 ، ولكنه كان كان إذا غضب أو يج انتفخت عروق وجهه بدرجة يرتاع هلا من حوله. التأثر، مياالً إىل االنقباض كثري التفكري
وكان يف بالد العرب كثريون من . يعرف مىت يهدأ من انفعاله، وكان يف وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه األعزل إذا تاب

املسيحيني، وكان منهم عدد قليل يف مكة، وكان حممد على صلة وثيقة بواحد منهم على األقل ورقة بن نوفل ابن عم خدجية الذي 
وكثرياً ما كان حممد يزور املدينة اليت مات فيها والده، ولعله قد التقى هناك ببعض . لى كتب اليهود واملسيحيني املقدسةكان مطلعاً ع

وتدل كثري من آيات القرآن على إعجابه بأخالق املسيحيني، ومبا يف دين اليهود من نزعة إىل التوحيد، . اليهود وكانوا كثريين فيها
ولعله قد بدا له أن ما يسود . واليهودية من قوة كبرية ألن لكلتيهما كتاباً مقدساً تعتقد أنه موحى من عند اهللاومبا عاد على املسيحية 

جزيرة العرب من شرك، ومن عبادة لألوثان، ومن فساد خلقي، ومن حروب بني القبائل وتفكك سياسي، نقول لعله قد بدا له أن 
  حال بالد العرب إذا قورنت 

وهلذا أحس باحلاجة إىل دين جديد، ولعله أحس باحلاجة إىل دين يؤلف . سيحية واليهودية حال بدائية ال تشرف ساكنيهامبا تأمر به امل
بني هذه اجلماعات املتباغضة املتباعدة، وخيلق منها أمة قوية سليمة، دين يسمو بأخالقهم عما ألفه البدو من شريعة العنف واالنتقام، 

لة ال ينازع فيها إنسان، ولعل هذه األفكار نفسها قد طافت بعقل غريه من الناس، فنحن نسمع عن قيام ولكنه قائم على أوامر مرت
يف بالد العرب يف بداية القرن السابع، وقد تأثر كثري من العرب بعقيدة املسيح املنتظر اليت يؤمن ا اليهود، وكان " املتنبئني"عدد من 

وكانت يف لبالد شيعة من العرب تدعى باحلنفية أبت أن تقر باأللوهية . ء رسول من عند اهللاهؤالء أيضاً ينتظرون بفارغ الصرب جمي

وكان حممد، كما كان كل  . ألصنام الكعبة وقامت تنادي بإله واحد جيب أن يكون البشر مجيعاً عبيداً له وأن يعبدوه راضني
وكان كلما قرب من سن األربعني ازداد اماكاً يف . داٍع ناجح يف دعوته، الناطق بلسان أهل زمانه واملعرب عن حاجام وآماهلم

أوى وحده أو مجع أسرته يف بعض األحيان إىل غار حراء على -وهو من األشهر احلرم- شؤون الدين، فإذا حل شهر رمضان
وبينما هو يف ذلك الكهف مبفرده يف ليلة من . بعد ثالثة أميال من مكة، وقضى فيه عدة أيام وليايل يف الصوم، والتفكري، والصالة

  يدور إذ حدث له ذلك احلادث العظيم وهو احملور الذي . م610ليايل عام 

ويقول حممد بن أسحق أشهر من كتب سرية النيب أنه هو نفسه قد وصف هذا احلادث اجلليل بقوله . عليه تاريخ اإلسالم كله
اقرأ، : ما أقرأ؟ فغتين حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين فقال: فقلت. اقرأ: فجاءين جربيل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال"

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من : " ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل مبثل ما صنع يب، فقالماذا أقرأ؟: قال فقلت
فقرأا مث أنتهى فانصرف وهببت من نومي فكأمنا كتب يف قليب ". علق، اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما ال يعلم

قال فرفعت : يا حممد أنت رسول اهللا وأنا جربيل: "سط اجلبل مسعت صوتاً من السماء يقولكتاباً؛ قال فخرجت حىت إذا كنت يف و
قال . يا حممد أنت رسول اهللا وأنا جربيل: رأسي إىل السماء أنظر فإذا جربيل يف صورة رجل صاف قدميه يف أفق السماء يقول

ق السماء قال فال أنظر من ناحية منها إال رأيته كذلك، فما فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه يف آفا
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وملا عاد إىل خدجية حدثها مبا رأى، وتقول  . زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حىت بعثت خدجية رسلها يف طليب
وتكرر الوحي بعد ذلك مرات كثرية، . واية أا آمنت بأن ما رآه وحي صادق من السماء، وشجعته على أن يعلن للناس رسالتهالر

وكثرياً ما كان حيدث يف أثناء هذه الرؤى أن يسقط على األرض ويرجتف أو تخشى عليه، ويتصبب العرق من جبينه، وحىت اجلمل 
وقد قال حممد ميا بعد إن مشيبه كان من أثر هذه التجارب، وملا طُل إليه أن يصف . يف مشيهالذي كان يركبه كان يتأثر ويضطرب 

  إن القرآن كله حمفوظ يف السماء وأنه نزل عليه متقطعاً، وكان يرتل عليه : كيفية نزول الوحي قال

ومل  . ه أن يكررها كلمة كلمةإن جربيل كان يطلب إلي: على لسان جربيل، وملا سئل كيف يتذكر هذه األقوال القدسية قال
وقد يكون ارجتافه ناشئاً من نوبات صرع فقد كان يصحبه يف بعض . يكن احمليطون بالنيب يف هذه األوقات يرون جربيل أو يسمعونه

صلصلة اجلرس، وتلك حال كثرياً ما حتدث مع هذه النوبات، ولكننا ال نسمع أنه عض من خالهلا األحيان صوت وصفه بأنه يشبه 
وليس يف تاريخ حممد ما يدل على احنطاط قوة العقل اليت يؤدي , لسانه أو حدث ارختاء يف عضالته كما حيدث عادة يف نوبات الصرع

زداد قدرة على التفكري وثقة بالنفس وقوة باجلسم والروح والزعامة، إليها الصرع عادة، بل نراه على العكس يزداد ذهنه صفاء وي
وقصارى القول أنا ال جند دليالً قاطعاً على أن ما كان حيدث للنيب كان من قبيل . كلما تقدمت به السن حىت بلغ الستني من العمر

وأخذ حممد يف خالل السنوات األربع التالية جيهر  . ومهما يكن ذلك الدليل فإنه ال يقنع أي مسلم متمسك بدينه. الصرع
  شيئاً فشيئاً بأنه نيب اهللا 

فكار اجلديدة ال ذلك أن األ. وقد القى يف سبيل دعوته صعاباً كثرية. املبعوث هلداية العرب إىل حياة أخالقية جديدة وإىل دين التوحيد
يقبلها الناس إال إذا كانوا يرجون من ورائها نفعاً مادياً عاجالً، وأن حممداً كان يعيش يف جمتمع جتاري متشكك حيصل على جزء من 

 من إيراده من احلجاج الذي يفدون على الكعبة لعبادة آهلتها الكثرية، وكان مما تغلب به على بعض هذه الصعاب ما وِعد به املؤمنون
وكان حممد يستقبل يف داره كل من أراد االستماع إليه، غنياً كان أو . النجاة يف الدار اآلخرة من نار جهنم واالستمتاع بنعيم اجلنة

فقرياً أو عبدا رقيقاً، ومن العرب واملسيحيني واليهود، وقد تأثر حبماسته وبالغته قوله عدد قليل ممن جاءوا إليه وآمنوا به، وكان أول 
 آمن برسالته زوجته املسنة السيدة خدجية وآمن ا من بعدها ابن عمه علي، مث خادمه زيد وكان قد اشتراه باملال مث أعتقه من من

 ، واعتنق الدين اجلديد بتأثري أيب بكر مخسة من زعماء مكة. فوره، مث قريبه أبو بكر وهو رجل من ذوي املكانة العالية يف قريش
وكثرياً . وهم الذين أخذت عنهم فيما بعد السنن اإلسالمية ذات املكانة السامية يف الدين اإلسالمي. حممد الستة" صحابة"كونوا معه 

وسخرت قريش أول األمر من دعوته ولكنها  . ما كان حممد يدخل الكعبة، ويتحدث إىل احلجاج، ويدعوهم لعبادة إله واحد
صربت عليها، وقالت إن بعقله خباالً وعرضت أن ترسله على نفقتها إىل طبيب يرجى أن يشفيه من جنونه، فلما أن أخذ يهاجم 

  اليت يقومون ا يف الكعبة ليست إال عبادة ملا فيها من األوثان هبوا للدفاع عن دينهم ويقول إن الشعائر 

دين اجلديد، ولكن ومل يعتنق أبو طالب ال.  ، وكادوا يوقعون به أذى جسيماً لوال أن محاه عنهم عمه أبو طالبمورد رزقهم
وكان خوف قريش من إثارة الفتنة الصماء بني العرب . إخالصه لتقاليد العرب القدمية حتتم عليه أن حيمي كل فرد من أفراد قبيلته

مانعاً هلا من استخدام العنف مع حممد واألحرار من أتباعه، أما من آمنوا به من العبيد فقد كان يف وسعهم أن يستخدموا من 
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فزجوا بعضهم يف السجون . ب ما يرونه كفيالً بردهم عن الدين اجلديد دون أن خيالفوا بذلك قوانني القبائل وتقاليدهااألسالي

 وكان أبو بكر قد ادخر من ومنعوا عنهم املاء. وعرضوا البعض اآلخر ساعات طوال إىل وهج الشمس وهم عراة الرؤوس
 منها يف حترير أكرب عدد 35000جتارته خالل عدة سنني أربعني ألف قطعة من الفضة، فلما رأى ما كان حيدث ألولئك العبيد أنفق 

 وغضبت قريش من ترحيب حممد بالعبيد أكثر من من العبيد املسلمني، ويسر حممد األمر بقوله إن املرتد املكره ال عقاب عليه
وظلت تضطهد من دخل يف اإلسالم من الفقراء اضطهاداً بلغ من القسوة حداً مل يسع النيب معه إال أن . غضبها من عقيدته الدينية

وحدث بعد عام من لك ). 615(احلبشة، حيث رحب م ملكها املسيحي وأكرم وفادميأذن هلم أو يشري عليهم باهلجرة إىل بالد 
  الوقت حادثة كان هلا من الشأن يف تاريخ 

تلك هي اعتناق عمر بن اخلطاب للدين اجلديد بعد أن كان من ألد أعدائه وأشدهم . اإلسالم ما كان إلميان بولس يف تاريخ املسيحية
وبعث إسالمه . ر رجالً قوي اجلسم، ذا مكانة اجتماعية عالية، وشجاعة أدبية تكاد تكون منقطعة النظريوكان عم. عنفاً يف مناهضته

الثقة يف قلوب املؤمنني املضطهدين، وهي ثقة ما كان أحوجهم إهلا يف ذلك الوقت كما كان سبباً يف دخول كثريين من العرب يف 
الناس جهرة يف الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل ال يعبدون اهللا إال وبدأ املسلمون من ذلك الوقت يدعون . الدين اجلديد
واجتمع املدافعون عن آهلة الكعبة وأقسموا أن يقطعوا كل صلة بينهم وبني من ال يزالون من بين هاشم يرون واجباً . سراً يف بيوم

 وأسرته حقناً للدماء أن ينسحبوا إىل شعب منعزلة يف مكة ورأى كثريون من اهلامشيني ومن بينهم حممد. عليهم أن يدافعوا عن حممد
وظلت هذه الفرقة بني العشائر قائمة سنتني كاملتني عاد بعدها بعض رجال ). 615(يستطيع أبو طالب أن يدفع عنهم األذى فيه 

ه القلة املسلمة يف مكة، ولكن ثالثة وابتهجت هلذ. قريش إىل صوام فدعوا اهلامشيني أن يعودوا إىل بيوم وتعهدوا أال ميسوهم بسوء
، فقد توفيت يف ذلك العام السيدة خدجية أوىف الناس له وأكثرهم تأييداً لدعوته، وتويف أبو طالب 619خطوب أملت مبحمد يف عام 

 الطائف وأحس حممد أنه ال يأمن على نفسه يف مكة، وآمله بطء انتشار الدعوة فيها، فهاجر إىل. الذي كان ينصره ويدافع عنه
وهي بلدة ظريفة بعيدة عن مكة بنحو ستني ميالً إىل جهة الشرق، ولكن الطائف مل تقبله، ألن زعماءها مل يروا من ). 620(

مصلحتهم أن يغضبوا أشراف مكة التجار، وألن العامة فزعوا من الدين اجلديد فأخذوا يهزءون مبجمد يف الشوارع، ويقذفونه 

 ، مث خطب وهو يف سن اخلمسني عائشة بنت أيب  ساقيه، فعاد إىل مكة، وتزوج أرملة تدعى سودةباحلجارة، حىت سال الدم من
  بكر وكانت 

ومل ينقطع عنه الوحي يف هذه األثناء، وخيل إليه يف ذات ليلة أنه انتقل من نومه إىل  . وقتئذ فتاة حسناء يف السابعة من العمر
بيت املقدس، حيث رأى يف انتظاره عند املبكى من أنقاض هيكل البراق، وهو جواد جمنح فطار به إىل السماء، مث عاد به منها، مث 

 . وبفضل اإلسراء أصبحت بيت املقدس ثالثة املدن املقدسة عند املسلمني.  نفسه مبعجزة أخرى آمناً يف فراشه مبكةوجد النيب

حجوا إىل الكعبة، وقبل بعض التجار دعوته، ألن عقائد  أخذ حممد يبث الدعوة بني التجار الذين وفدوا على مكة لي620ويف عام 
وملا عاد هؤالء التجار . التوحيد، والرسول املبعوث من عند اهللا، ويوم احلساب كانت مألوفة عندهم، انتقلت إليهم من يهود املدينة

ذه الدعوة أل م مل يروا فارقاً كبرياً بني تعاليم حممد إىل بلدهم أخذ بعضهم يدعون أصدقائهم إىل الدين اجلديد، ورحب بعض اليهود
 أقبل على حممد يف مكة سراً ثالثة وسبعون رجالً من أهل املدينة ودعوه إىل اهلجرة إىل بلدهم واختاذها 622ويف عام . وتعاليمهم



 
 Will Durant  143   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

ون به إذا قُتلوا يف أثناء فسأهلم هل يدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم، فأقسموا أن يفعلوا، ولكنهم سألوه عما يجز. موطناً له
ويف ذلك الوقت أصبح أبو سفيان حفيد أمية زعيم قريش يف مكة، وكان قد نشأ يف جو . دفاعهم عنه، فأجام بأن جزائهم هو اجلنة

  من الكراهية لبين هاشم، فعاد إىل اضطهاد أتباع حممد، ولعله 

وعهدت . له األمر يف املدينة قد يشن احلرب على مكة وعلى آهلة الكعبةقد مسع أن النيب يعتزم اهلجرة من مكة، وخشي أنه إذا استقر 
قريش بتحريضه إىل بعض رجاهلا أن يقبضوا على حممد، ولعلها عهدت إليهم أن يقتلوه، وعلم حممد باخلرب ففر هو وأبو بكر إىل غار 

وجاء أبناء أيب بكر هلما . ا عن العثور عليهماثور على بعد فرسخ من مكة، وظل رسل قريش يبحثون عنهما ثالثة أيام ولكنهم عجزو

 فركبامها يف أثناء الليل واجتها ما مشاالً، وبعد أن ضال سائرين عدة أيام قطعا فيها حنو مائيت ميل وصال أخرياً إىل املدينة جبملني
وكان قد سبقهم إليها مائتان من املسلمني بدعوى أم حجاج عائدون من مكة، ووقفوا عند أبواب . 622 سبتمرب من عام 24يف 

املدينة ومعهم من أسلم من أهلها ليستقبلوا النيب، وبعد سبعة عشر عاماً من ذلك الوقت اختذ اخلليفة عمر اليوم األول من السنة 
  .، البداية الرمسية للتاريخ اإلسالمي622 يولية من سنة 16ك اهلجرة، وكان هو يف ذلك العام يوم العربية اليت حدثت فيها تل

  الفصل الثاِلث 

  محمد في المدينة 

622-630   

وكانت إذا قورنت من حيث جوها مبكة . على احلافة الغربية من اهلضبة العربية الوسطى" مدينة النيب"تقع يثرب، اليت مسيت فيما بعد 
وملا دخل حممد املدينة تقدمت إليه طائفة يف إثر طائفة . كأا جنة عدن، وكان ا مئات من احلدائق وغياض النخل، والضياعبدت 

وأحلت عليه أن يرتل عندها ويقيم معها؛ وأمسك بعضها بزمام ناقته لتمنعه عن مواصلة السري وأصرت على ذلك إصراراً متليه عليها 
، وذا مل يترك للغرية سبيالً إىل "خلوا سبيلها فإا مأمورة: "وابه غاية يف حسن السياسة فكان يقول هلمتقاليدها العربية، وكان ج

وبىن حممد يف املكان الذي وقفت فيه ناقته مسجداً وبيتني . قلوم ألن اهللا وحده هو الذي يسري الناقة ويهديها إىل حيث تقف
وكان حني غادر مكة قد قطع كثرياً من . اف إليهما مساكن أخرى لزوجاته األخرياتمتجاورين أحدمها لسودة واآلخر لعائشة، وأض

صالت القرابة، فلما جاء إىل املدينة اعتزم أن يستبدل بصالت الدم صالت األخوة الدينية يف الدولة اجلديدة، كما أراد أن يقضي عل 
وكانت بوادر هذه الغرية قد بدت يف ذلك -أسلموا من أهل املدينةأسباب الغرية بني املهاجرين الذين جاءوا من مكة واألنصار الذين 

. فآخى بني كل واحد من إحدى الطائفتني وزميل له من الطائفة األخرى، وطلب إىل كلتيهما أن تصلي يف املسجد مع أختها-الوقت

 النداء بأعلى صوم وسجد هللا وهو ال يزال وردد اتمعون" اهللا أكرب"ويف أول احتفال أقيم يف املدينة صعد املنرب وقال بصوت عاٍل 
  متجهاً بظهره إليهم، مث نزل عن املنرب بظهره فلما وصل إىل آخره 

" االستسالم"سجد هللا ثالث مرات وكان هذا السجود رمزاً للخضوع إىل اهللا واالستسالم له ومنه مسي الدين اجلديد باإلسالم أي 

لتفت إىل احلاضرين وأمرهم أن حيافظوا على هذه الشعائر إىل أبد الدهر، وال يزال املسلمون يف مث ا. ، ومسي أتباعه باملسلمني"السلم"و
مشارق األرض ومغارا يتبعون هذه السنة يف الصالة سواء كانت يف مسجد، أو ضاربني يف الصحراء أو يف بلد غريب ال مسجد 
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ذلك أن النيب كان ينشئ .  الصالة خبطبة كانت يف زمن النيب خرباً عن وحي وتوجيهاً ألعمال األسبوع وسياستهوتنتهي. فيه
واضطر حبكم الظروف أن خيصص جزءاً متزايداً من وقته للمشاكل العملية املتصلة بالتنظيم االجتماعي، . حكومة مدنية يف املدينة

واألخالق، والعالقات السياسية يب القبائل، ولشؤون احلرب، ألنه مل يكن مثة حد فاصل بني الشؤون الدينية والدنيوية، بل اجتمعت 
فكان حممد يف املدينة الرسول الديين واحلاكم السياسي مجيعاً، . هذه الشؤون كلها يف يد الزعيم الديين كما كانت احلال عند اليهود

 العرب عن هذا الوضع وأخذت تنظر بعني الريبة إىل الدين اجلديد وشعائره، وترى أن حممداً كاد يقضي على تقاليد ومل ترض أكثرية
العرب وحريتهم، وأنه كان يزج به يف احلروب، وكان من هؤالء يهود املدينة الذين ظلوا متمسكني بدينهم ومل ينقطعوا عن االجتار مع 

هذا . بسم اهللا الرمحن الرحيم: لئك اليهود عهداً ينم عن مهارة سياسية كبرية، وقد جاء فيهوقد عقد حممد مع أو. قريش يف مكة
كتاب حممد النيب صلى اهللا عليه وسلم بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن يتبعهم فلحق م وجاهد معهم، إم أمة واحدة 

بينهم وهم يقدرون عانيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني، وبنو ساعدة، من دون الناس، املهاجرون من قريش على ربقتهم يتعاقلون 
  وبنو احلارث، وبنو جشم، 

وإن ذمة اهللا واحدة، وأن من تبعنا . وبنو النجار، وبنو عمر بن عوف، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني
ناصرين عليهم، وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني، وأن يهود بين من يهود فإن له النصر واألسوة غري مظلومني وال م

عوف أمة مع املؤمنني لليهود وبينهم مواليهم وأنفسهم، وأنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فإن مرده إىل 

وسرعان ما قبلت هذا مجيع قبائل اليهود يف املدينة وما حوهلا قبيلة  . اهللا عز وجل وإىل حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 وهاجرت إىل املدينة مائتا أسرة من مكة فنشأت فيها من جراء هذه اهلجرة مشكلة احلصول على. بنو النضري وبنو قريظة وبنو قينقاع

ومن ذلك أنه أمر . ما يكفي أهلها من الطعام وحل حممد هذه املشكلة كما حيلها كل األقوام اجلياع باحلصول على الطعام أىن وجد

فلما كللت هذه  . أتباعه باإلغارة على القوافل املارة باملدينة، متبعاً يف ذلك ما كانت تتبعه معظم القبائل العربية يف ذلك الوقت
الغارات بالنصر أعطى املغريين أربعة أمخاس الغنائم، واحتفظ باخلمس الباقي لألعمال الدينية واخلريية، وكان نصيب من استشهد يف 

وتضاعف عدد املشتركني فيها، وارتاع هلا جتار مكة وكثرت الغزوات، . هذه الغزوات من حق أرملته، أما هو فكان جزاءه اجلنة
وكان من هذه الغارات . الذين كانت حيام االقتصادية تعتمد على سالمة قوافلهم، فأخذوا يدبرون أمر االنتقام من حممد واملسلمني

  واحدة حدثت يف آخر يوم من شهر رجب أحد 

مال القتال، وقتل فيها رجل، وأساءت بذلك إىل مسعة أهل مكة واملدينة على األشهر احلرم اليت كان العرب ميتنعون فيها عن مجيع أع
 مجع حممد نفسه ثالمثائة من املسلمني املسلحني، واعترض طريق قافلة 623ويف عام . السواء وإىل تقاليد العرب املرعية منذ القدم

طة، فغري طريقه، وأرسل إىل مكة من يطلب النجدة، وعلم أبو سفيان وكان على رأس القافلة ذه اخل. قادمة من الشام إىل مكة
ولو أن حممداً هزم . وبعثت قريش بتسعمائة من رجاهلا، والتقى اجليشان الصغريان عند وادي بدر على بعد عشرين ميالً جنويب املدينة

يش؛ وقويت ذا النصر شوكة يف هذه الغزوة لقضي عليه وعلى اإلسالم يف هذه املعركة، ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قر
، وقتل من هؤالء األسرى بعض من كانوا أشد )624يناير عام (اإلسالم، وعاد املسلمون إىل املدينة ومعهم كثري من األسرى والغنائم 

وملا عاد إىل مكة . الناس اضطهاداً للمسلمني يف مكة، وأطلق سراح الباقني نظري فدية كبرية، وجنا أبو سفيان، وأنذر املسلمني باالنتقام
مث أقسم . أخذ يواسي أسر القتلى ويشجعهم، ويطلب عدم البكاء عليهم ورثائهم ويقول إن احلرب سجال وإم سيأخذون بثأرهم
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واشتد ساعد حممد ذا النصر، وجرى العرب بعده على األساليب املألوفة . أال يقرب زوجه إال بعد أن خيرج مرة أخرى لقتال حممد
من ذلك أن شاعرة تدعى عصماء هامجته يف شعرها فتسلل عمري، وهو مسلم ضرير إىل بيتها وطعنها وهي نائمة بسيفه . يف احلروب

ويف اليوم التايل سأل حممد عمرياً هل قتل عصماء فأجابه، يا . يف صدرمها طعنة بلغ من قوا أن نفذ السيف من حتتها إىل فراشها
فأجابه بقوله إن " هل علي شيء من شأا يا رسول اهللا؟: "؛ فقال عمري" اهللا ورسوله يا عمرينصرت"رسول اهللا إين قد قتلتها، فقال 

ومنها أن رجالً ممن اعتنقوا الدين اليهودي يدعى أبا عفك يناهز من العمر مائة عام هجا النيب فقتله ". ال ينتطح فيه عرتان"هذا أمر 
  بعضهم وهو نائم يف فناء بيته، وارتد شاعر ثالث 

من أهل املدينة يدعى كعب بن األشرف، وكانت أمه يهودية، حني انقلب حممد على اليهود، وكتب قصائد حيرض فيها قريشاً على 
فلم ميِض آخر النهار حىت كان رأس " من يل بابن األشرف؟"أن يثأروا هلزميتهم، وأثار غضب املسلمني بتشبيبه بنسائهم، فقال النيب 

وكان املسلمون يرون أن هذه األعمال وأمثاهلا إن هي إال دفاع مشروع عن أنفسهم من اخلونة، فقد كان . الشاعر ملقى أمام قدميه

ينة هلذا الدين ذي الرتعة احلربية،  ومل يطل حب اليهود من أهل املدحممد رئيس دولة، وكان من حقه أن يصدر فيها األحكام
والذي بدا هلم أول األمر شديد الشبه بدينهم، وأخذوا يسخرون من تفسري حممد لكتام املقدس، وقوله أنه هو الذي بشر به 

اختذ بيت وكان قد . آباؤهم، وكان جوابه أن قال، كما أوحى إليه، إم حرفوا كتام، وقتلوا أنبياءهم، وأبوا أن يصدقوا املسيح
 مكة والكعبة، وامه اليهود بأنه قد عاد إىل عبادة 624املقدس قبلة يتجه إليها املسلمون يف الصالة، فاستبدل به يف عام 

  وق بين قينقاع اليهودي يف املدينة، وبينا هي جالسة وحدث يف هذا الوقت أن زارت فتاة مسلمة س . األوثان

يف حانوت صائغ إذ شبك يهودي خبيث قميصها من وراء ظهرها يف أعلى ثياا، فلما قامت ورأت ما فعل ا بكت مما حلقها عار 
ينقاع يف حيهم مخسة عشر فقتل أحد املسلمني اليهودي األثيم، وقتل أخوه اليهودي املسلم، فجمع حممد أتباعه وحاصر يهود بين ق

يوماً، حىت استسلموا، فقبل استسالمهم وأمرهم أن خيرجوا بقضهم وقضيضهم من املدينة ويتركوا وراءهم مجيع ممتلكام، وكان 
 وال يسعنا إال أن نعجب بأيب سفيان ألنه استطاع أن يكظم غيظه وينتظر بعد ميينه غري الطبيعية. عددهم يف ذلك الوقت حنو سبعمائة

 سار على رأس جيش تبلغ عدته ثالثة آالف رجل إىل جبل أحد على بعد 625ويف أوائل . عاماً كامالً قبل أن يقدم على قتال حممد
ثالثة أميال مشايل املدينة، وصحب اجليش مخسة عشر من النساء بينهن زوجات أيب سفيان ليثرن محاسة اجلند بأغانيهن احلزينة 

ومل يكن جيش املسلمني يزيد على ألف، وهزم املسلمون يف هذه الغزوة، وحارب فيها حممد بشجاعة . ودعون إياهم إىل االنتقام
وقتل يف املعركة محزة عم النيب ومضغت كبده هند أشهر زوجات أيب سفيان، وكان . عظيمة، وأصيب بعدة جروح وحمل من امليدان

ن محزة نفسه هو الذي قتل أباها، مث مل تكتِف ذا بل صنعت لنفسها من أبوها، وعمها، وأخوها قد قتلوا مجيعاً يف غزوة بدر، وكا

الواقعة وبعد ستة أشهر من هذه  . وظن أبو سفيان أن حممداً قد مات، وعاد منتصراً إىل مكة. جلده وأظافرِه خالخيل وأساور
  شفي النيب واستطاع أن يهاجم بين النضري، ألم أعانوا قريشاً على 

وبعد أن حاصرهم ثالثة أسابيع أذن هلم أن يهاجروا من املدينة على أن تأخذ كل أسرة معها محل . املسلمني وكانوا يأمترون به ليقتلوه

لقد  . ة، فكان بعضها له، ووزع مل بقي منها على املهاجرينواستوىل النيب على بعض ما كان هلم من بساتني النخيل الغني. بعري
وعادت قريش وعاد . كان حممد يرى أنه يف حرب مع أهل مكة، وأن من حقه أن يؤمن نفسه بإبعاد اجلماعات املعادية له عن جناحيه
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ورأى حممد أنه ال .  رجل يساعدهم يهود بين قريظة مساعدة جدية10.000 جبيش يبلغ 626يب سفيان إىل مهامجة املسلمني يف عام أ
وحاصرا قريش عشرين يوماً حىت فت . يستطيع مقابلة هذه القوة الكبرية يف امليدان، ففضل أن يدافع عن املدينة حبفر خندق حوهلا

ف، فعادوا إىل أوطام، وقاد حممد من فوره ثالثة آالف من املسلمني وهاجم م يهود بين قريظة، فلما يف عضدهم املطر والعواص
وكان النيب يف ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القواد، فقد جهز يف العشر السنني اليت قضاها . استسلموا خريهم بني اإلسالم واملوت

 بنفسه سبعاً وعشرين منها، ولكنه كان إىل هذا سياسياً حمنكاً، يعرف كيف يواصل يف املدينة مخساً وستني غزوة وسرية حربية قاد
احلرب بطريق السلم، وكان يشارك املهاجرين يف احلنني إىل بيوم وأسرهم يف مكة، ويشارك املهاجرين واألنصار مجيعاً يف احلنني إىل 

  . زيارة الكعبة، اليت كانت يف صباهم عزيزة عليهم وموضع إجالهلم

.  أرسل حممد إىل قريش يعرض عليهم الصلح، ويتعهد هلم بسالمة قوافلهم إذا رضوا أن يؤدي شعائر احلج يف مومسه628ويف عام 

 ، وأجاب زعماء قريش بأم يشترطون لقبول هذا العرض أن ميضي قبله عام كامل من السلم، وأدهش حممد أتباعه بقبوله إياه
ووقع الطرفان شروط هدنة تدوم عشر سنني، وحدثت بعدئذ غارة على يهود خيرب يف مساكنهم الواقعة يف الشمال الشرقي من 

 يف أثناء ذلك ثالثة وتسعون املدينة على مسرية ستة أيام منها، ودافع اليهود عن أنفسهم بأحسن ما يستطيعون من دفاع، وسقط منهم
رجالً، مث سلم الباقون آخر األمر، ومسح هلم بالبقاء يف أماكنهم يزرعون األرض، على شرط أن يسلموا مجيع ممتلكام ونصف 

فيا بعض ومل ميس أحد من الباقني بسوء ما عدا زعيمهم كنانة وابن عمه فقد قطع رأسامها ألما أخ. حمصوالم املستقبلة إىل الفاحتني

  .  ، إىل نساء النيبما ميتلكان، وضمت صفية وهي فتاة يهودية يف السابعة عشرة من عمرها كانت خمطوبة لكنانة

، وانسحبت قريش إىل التالل لتجنب االحتكاك باملسلمني،  دخل مسلمو املدينة، البالغ عددهم ألفني، مكة مساملني629ويف عام 
ومس حممد احلجر األسود بعصاه مظهراً له دالئل اإلجالل، ولكنه نادى . وطاف حممد وأتباعه يف أثناء ذلك بالكعبة سبع مرات

، وتقواهم أعظم األثر يف نفوس أهل وكان ملسلك املسلمني املنفيني وحسن نظامهم، ووطنيتهم". ال إله إىل اهللا"ونادى بعده املسلمون 
. مكة، فأسلم من قريش عدد من ذوي املكانة من بينهم خالد بن الوليد وعمر اللذين صارا فيما بعد من أعظم قواد املسلمني

أنه قد أصبح له وعرضت بعض القبائل ااورة على النيب أن يؤمنها على دينها نظري مساعدا إياه يف القتال؛ وملا عاد إىل املدينة رأى 
ومل يكن قد مضى من اهلدنة إال عامان، ولكن إحدى القبائل املتحالفة مع قريش . من القوة ما ميكنه من االستيالء على مكة عنوة

 ، فجمع النيب عشرة آالف رجل وزحف م على مكة، وأدرك أبو سفيان أخلت بشروط اهلدنة فهامجت إحدى القبائل املسلمة
وكان جواب حممد جواباً كرمياً، فقد أعلن عفواً عاماً عن مجيع أهل مكة عدا . قوة املسلمني فسمح هلم بأن يدخلوا مكة بال مقاومة

. ا، ولكنه ترك احلجر األسود يف مكانه وأجاز تقبيلهاثنني أو ثالثة من أعدائه، وحطم األصنام اليت كانت يف داخل الكعبة وحوهل

ونادى مبكة مدينة اإلسالم املقدسة، وأعلن أنه لن يدخلها بعد ذلك اليوم كافر، وامتنعت قريش بعدئذ عن كل مقاومة مباشرة، 
  .وأصبح الرجل املضطهد الذي هاجر من مكة منذ مثان سنني صاحب الكلمة العليا يف حياا

  بع الفصل الرا

  انتصار النبي 
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قضى النيب معظم العامني الباقيني من حياته يف املدينة، وكان ينتقل فيها من نصر إىل نصر، فقد خضعت فيهما بالد العرب كلها، بعد 
وجاء إىل املدينة كعب ابن زهري، أعظم شعراء العرب يف ذلك الوقت، وكان . فنت قليلة الشأن، إىل سلطانه ودخلت يف دين اإلسالم

قد هجا النيب يف بعض قصائده، وأسلم نفسه إليه، واعتنق اإلسالم، فعفا عنه النيب، وأنشأ الشاعر قصيدة عصماء يف مديح النيب أجازه 

ب، وأخذ على نفسه أن حيميهم وأن يكونوا أحرار يف ممارسة شعائر دينهم  ، وعاهد النيب املسيحيني يف بالد العرعليها بربدته
ويقول املؤرخون إنه بعث الوفود إىل ملك الروم، وملك الفرس وإىل أمري احلرية وبين . نظري ضريبة هينة، ولكنه اهم عن الربا

 ، وكان يشهد بعني املستسلم الفيلسوف احلروب غسان، يدعوهم إىل الدين اجلديد؛ ويلوح أن أحداً منهم مل يرد على رسائله
املشتعلة نارها بني فارس وبيزنطية وما جرته عل الدولتني من خراب، ولكنه يبدو أنه مل يفكر قط يف توسيع سلطانه خارج حدود بالد 

   . العرب

وكانت أعمال احلكومة تشغل وقته كله، فقد كان يعىن أشد العناية بكل صغرية وكبرية يف شؤون التشريع والقضاء، والتنظيم املدين، 
اعه، فقد كان العرب يقسمون السنة كما يقسمها اليهود إىل اثين عشر وحىت التقومي نفسه قد عين بتنظيمه ألتب. والديين، واحلزيب

فأمر النيب أن تكون السنة اإلسالمية اثين . شهراً قمرياً، وكانوا يضيفون إليها شهراً كل ثالث سنوات لكي تتفق مع السنة الشمسية
انت نتيجة هذا أن أصبحت السنة اإلسالمية فيما عشر شهراً على الدوام كل منها ثالثون يوماً أو تسعة وعشرون على التوايل، وك

ومل يكن النيب . بعد غري متفقة مع فصول السنة، وأن تقدم التقومي اإلسالمي سنة كاملة على التقومي اجلرجيوري كل اثنتني وثالثني سنة
 مقرر، بل كان يصدر األوامر حسبما مشرعاً علمياً، فلم يضع ألمته كتاباً يف القانون أو موجزاً فيه، ومل يسر يف تشريعه على نظام

 ، وحىت شؤون فإذا أدى هذا إىل شيء من التناقض أزاله بوحي جديد ينسخ القدمي وجيعله كأنه مل يكن. متليه عليه الظروف
وكان اضطراره إىل تكييف هذه الوسيلة . يها تعرض يف بعض األحيان كأا موحى ا من عند اهللاحلياة العادية كانت أوامره ف

السامية حبيث تتفق مع الشؤون الدنيوية مما أفقد أسلوبه بعض ما كان يتصف به من بالغة وشاعرية، ولكن لعله كان يشعر بأنه ذه 
  التضحية القليلة جعل كل تشريعاته 

ومع اضطالع النيب ذه الشؤون كلها فقد كان جم التواضع إىل درجة حتببه إىل النفوس،  . دينية الرهيبةتصطبغ بالصبغة ال
من إنسان جيري عليه ما جيري على الناس مجيعاً من وكثرياً ما كان يعترف بأن مثة أموراً ال يعرفها، وحيتج على الذين يظنونه أكثر 

لكنه مع هذا مل يكن يستنكف أن . ومل يدِع يف يوم من األيام أنه قادر على معرفة الغيب أو اإلتيان باملعجزات. موت ووقوع يف اخلطأ

وتزوج النيب  .  متبناهيستعني بالوحي باألغراض البشرية والشخصية، كما حدث حني نزل الوحي مؤيداً زواجه من زوجة زيد
بعشر نساء وكانت له اثنتان من السراري هن مبعث الدهشة واحلسد والتعليق واملدح عند الغربيني، ولكن علينا أن نذكر على 

كور بني الساميني يف العصر القدمي ويف بداية العصور الوسطى جعلت تعدد الزوجات، يف نظر الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الذ
وكان تعدد الزوجات يف نظر النيب أمراً عادياً مسلماً به ال غبار عليه، . هؤالء الساميني، ضرورة حيوية تكاد تكون واجباً أخالقياً
باع الشهوة اجلنسية، ويروى عن عائشة حديث عن النيب مشكوك يف صحته ولذلك كان يقبل عليه وهو مرتاح الضمري ال يبغي به إش

  حبب إيل من "يقول فيه 
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الرمحة باألرامل الفقريات  ولقد كانت بعض زوجاته من أعمال الرب و"الطيب، والنساء، وقرة عيين يف الصالة: دنياكم ثالث
الاليت تويف عنهن أتباعه أو أصدقاؤه، وكان بعضها زجيات دبلوماسية كزواجه حبفصة بنت عمر الذي أراد به أن يوثق صلته بأبيها، 

ل ورمبا كان الدافع إىل بعضها أمله يف أن يكون له ولد، وهو أم. وكزواجه من ابنة أيب سفيان ليكسب بذلك صداقة عدوه القدمي
وكانت زوجاته كلهن ما عدا خدجية عقيمات، وكان هذا موضع السخرية بني أعدائه، ومل يبق من أبنائه الذين . حرم منه زمناً طويالً

وقد رزق من مارية القبطية اليت أهداها إليه جناشي احلبشة، بولد اغتبط النيب مبولده أشد االغتباط، . رزقهم من خدجية إال فاطمة
وكثرياً ما ضايقه نساؤه مبنازعتهن، وغرين، ومطالبهن، ولكنه أىب أن جييبهن . مات بعد مخسة عشر شهراً من مولدهولكن إبراهيم 

إىل مطالبهن الكثرية، ووعدهن باجلنة، وقضى بعض الوقت يعدل بينهم فيقضي ليلة عند كل واحدة منهن، ذلك أن سيد بالد العرب 

 ، فغضبت لذلك زوجاته األخريات حىت  أن عائشة قد استأثرت بأكرب من حقها من عنايتهكلها مل يكن ميلك بيتاً خاصاً له، غري
اح عليك ذِلك أدىن أن تقر أعينهن وال حيزنَّ ترجي من تشاُء منهن وتؤي إليك من تشاء، ومن ابتغيتِ ممن عزلت فال جن: "نزلت اآلية

وكانت حياة النيب فيما عدا النساء والسلطان غاية يف ". ويرضني مبا آتيتهن كلهن واهللا يعلَم ما يف قلوبكم، وكان اهللا عليماً حليماً
  البساطة، فقد كانت 

 يزيد اتساعها على اثنيت عشرة أو أربع عشرة قدماً، وال يزيد ارتفاعها على املساكن اليت أقام ا واحداً بعد واحد كلها من اللنب، ال
أما الفراش فلم يكن أكثر من حشية تفرش على . مثان أقدام، سقفها من جريد النخل، وأبواا ستائر من شعر املعز أو وبر اجلمال

ينفخ النار، ويكنس أرض الدار، وحيلب عرتة البيت يف األرض ووسادة، وكثرياً ما كان يشاهد وهو خيصف نعليِه؛ ويرقع ثوبه، و
وكان يأكل بيده، ويلعق أصابعه بعد كل وجبة، وكان طعامه األساسي التمر وخبز الشعري، وكان . فنائه، ويبتاع الطعام من السوق

ى غريه، وكان لطيفاً مع ومل يتعاطَ اخلمر اليت حرمها هو عل. اللنب وعسل النحل كل ما يستمتع به من الترف يف بعض األحيان
العظماء، بشوشاً يف أوجه الضعفاء، عظيماً مهيباً أمام املتعاظمني املتكربين، متساحماً مع أعوانه، يشترك يف تشييع كل جنازة متر به، ومل 

، وال يطلب إىل وكان يرفض أن يوجه إليه شيء من التعظيم اخلاص، يقبل دعوة العبد الرقيق إىل الطعام. يتظاهر قط بأة السلطان
ومل يكن ينفق على أسرته إال القليل من املال رغم ما . عبد أن يقوم له بعمل جيد لديه من الوقت والقوة ما ميكنانه من القيام به لنفسه

كرب وكان خيص الصدقات باجلزء األ. كان يرد إليه من الفيء وغريه من املوارد، أما ما كان ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القليل
من هذا املال، لكنه كان ككل الناس يعىن مبظهره الشخصي ويقضي يف تلك العناية كثرياً من الوقت، فكان يتعطر ويكتحل، ويصبغ 

وكان صوته موسيقياً . ورمبا كان الغرض من هذا اخلامت هو توقيع الوثائق والرسائل" حممد رسول اهللا"شعره، ويلبس خامتاً نقش عليه 
وب، وكان مرهف احلس إىل أقصى حد، ال يطيق الروائح الكريهة، وال صلصلة األجراس، أو األصوات العالية حلواً يأسر القل

وكان قلقاً عصيب املزاج، يرى أحياناً كاسف البال، ". واقصد يف مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر األصوات لصوت احلمري"
  قد مث ينقلب فجأة مرحاً كثري احلديث؛ وكان حلو الفكاهة ف

 ، وقاضياً وكان حمارباً صارماً ال يرحم عدواً". يا أبا هريرة زد غباً تزدد حباً: "قال مرة أليب هريرة، وكان يتردد عليه كثرياً
وقد قضى على كثري من اخلرافات اهلمجية كفقء أعني بعض . حيمة أكثر من أن تعدعادالً يف وسعه أن يقسو ويغدر، ولكن أعماله الر

وكان أصدقاؤه حيبونه حباً يقرب من العبادة، وكان أتباعه جيمعون . احليوانات لوقايتها من احلسد، أو ربط بعري امليت عند قربهم
وقد أعانه . يف هذه الفضالت شفاء هلم من ضعفهم أو مرضهمبصاقه أو شعره بعد قصه، أو املاء الذي يغسل به يديه، العتقادهم أن 
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 ، ولكنه أخذ يضعف حني بلغ التاسعة واخلمسني من عمره، وظن أن نشاطه وصحته على أداء مجيع واجبات احلب واحلرب
وتقول عائشة . وا له السم يف اللحم قبل عام من ذلك الوقت فأصبح بعد ذلك احلني عرضة حلميات ونوبات غريبةيهود خيرب قد دس

. ، ويدعو اهللا هلم جهرة، ويهنئهم على أم موتى إنه كان خيرج من بيته يف ظالم الليل، ويزور القبور، ويطلب املغفرة لألموات

وملا بلغ الثالثة والستني من عمره اشتدت عليه هذه احلميات، وحدث يف إحدى الليايل أن شكت عائشة الصداع، وأن شكاه هو 
ود، أنه حني يعود من نفسه وسأهلا وهو ميازحها إال تفضل أن متوت هي قبله، فتحظى بأن يدفنها رسول اهللا، فأجابته حبديثها املعه

  وظلت احلمى تعاوده أربعة عشر يوماً بعد ذلك الوقت، وقبل وفاته بثالثة أيام ض من فراشه، . دفنها سيأيت بعروس أخرى مكاا

يه ويف اليوم السابع من شهر يون. ودخل املسجد وشاهد أبا بكر يؤم املسلمني للصالة بدله، فجلس متواضعاً إىل جانبه حىت أمت صالته
وإذا ما حكمنا على العظمة مبا كان للعظيم من أثر يف الناس قلنا إن حممداً كان من أعظم .  تويف ورأسه على صدر عائشة632عام 

عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع املستوى الروحي واألخالقي لشعب ألقت به يف دياجري اهلمجية حرارة اجلو وجدب 
ق هذا الغرض جناحاً مل يدانه فيه أي مصلح آخر يف التاريخ كله، وقل أن جند إنساناً غرية حقق كل ما كان الصحراء، وقد جنح يف حتقي

وقد وصل إىل ما كان يبتغيه عن طريق الدين، ومل يكن ذلك ألنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى، بل ألنه مل . حيلم به
مه إىل سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه، فقد جلأ إىل خياهلم، وإىل خماوفهم وآماهلم، يكن مثة قوة غري قوة الدين تدفع العرب يف أيا

وخاطبهم على قدر عقوهلم، وكانت بالد العرب ملا بدأ الدعوة صحراء جدباء، تسكنها قبائل من عبدة األوثان، قليل عددها متفرقة 
 واخلرافات، وأقام فوق اليهودية واملسيحية، ودين بالده وقد كبح مجاح التعصب. كلمتها، وكانت عند وفاته أمة موحدة متماسكة

واستطاع يف جيل واحد أن ينتصر يف مائة معركة، ويف . القدمي، ديناً سهالً واضحاً قوياً، وصرحاً خلقياً قوامه البسالة والعزة القومية
  .لعاملقرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة، وأن يبقى إىل يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم يف نصف ا

  الباب التاسع 

  القرآن 

  الفصل األول 

  شكله 

لفظ القرآن مشتق من القراءة، ويطلق على كتاب املسلمني كله أو على كتاب املسلمني كله أو على أي جزء منه، وهو يتألف كما 
كل حرف منه موحى به من ويعتقد املسلمون أن . يتألف الكتاب املقدس، كتاب اليهود واملسيحيني، من أجزاء مجع بعضها إىل بعض

عند اهللا، وخيتلف عن التوراة يف أنه كله نطق به رجل واحد، ومن اجل هذا بال ريب ال يعادله يف آثاره أي كتاب آخر جاء به رجل 

 ، وكان كل ما وقد أملى النيب يف أوقات خمتلفة من الثالث والعشرين السنة اخلرية من حياته ما كان يوحى إليه من آياته. واحد
يوحى به إليه يكتب على الرق، أو اجللود، أو سعف النخيل، أو العظام مث حيفظ مع اآليات السابقة دون أن يراعى يف ذلك ترتيب 

 يف حياة النيب، ولكن بعض املسلمني كانوا حيفظوا عن ظهر قلب، وملا زمين أو منطقي، ومل جتمع هذه اآليات كلها يف كتاب واحد
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مات عدد من هؤالء القراء ومل يكن هناك من خيلفهم أمر اخلليفة أبو بكر زيد بن ثابت كبري كتاب الوحي أن يبحث عن آيات 
ناس كما تقول الرواية املأثورة، فلما مت له القرآن وجيمعها، فجمع زيد أجزاءه من سعف النخيل، وألواح احلجارة البيضاء، وصدور ال

وملا كانت ألفاظه خالية من احلركات فقد اختلف بعض القراء يف تفسري بعضها واختلفت . ذلك نسخت منه عدة صور

 اآلخذ يف االتساع، فرأى اخلليفة عثمان أن يقضي على هذا االختالف، وأمر زيداً وثالثة من  يف مدن العامل اإلسالمينصوصها
مث كتبت نسخ منه وأرسلت إىل دمشق والكوفة والبصرة، وظل القرآن من هذا الوقت ) 651(علماء قريش أن يراجعوا خمطوط زيد 

اليت أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار وعدم االنسجام، فكل فقرة ومن شأن الظروف . حمفوظاً نقياً حموطاً بأعظم العناية والتبجيل
 فهي إما أن تقرر عقيدة، أو تأمر بصالة أو دعاء، أو تسن قانوناً، أو تشهر بعدو، أو توجه إىل 0مبفردها تؤدي إىل غرض واضح

أو تنظم شعرية دينية، أو تنص على مبدأ عمل، أو تروي قصة، أو تدعو إىل قتال، أو تعلن نصراً، أو تصوغ عهداً، أو تطلب ماالً، 

ولكننا لسنا واثقني من أن حممداً كان يريد مجع هذه  . أخالقي، أو تضع نظاماً للتجارة، أو الصناعة، أو عمل من األعمال املالية

 ، ويصعب فهمه دون معرفة واسعة قة كلها يف كتاب واحد، فقد كان كثري منها حديثاً لرجل بعيه يف وقت بعينهاألجزاء املتفر
 مرتبة حسب طوهلا، ال حبسب نزوهلا فإن لك وعدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة، وهي. بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد أهله

غري معروف، فهو يبدأ بالسور الطوال وينتهي بالقصار، وإذا كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهداً من طواهلا، فإن القرآن تاريخ 

ور املدنية وهي اليت يبدأ ا الكتاب عملية يف أغراضها عادية يف أسلوا، أما السور املكية فهي شعرية روحية فالس . مقلوب

ر ما عدا فاحتة الكتاب حديث من اهللا أو جربيل إىل النيب ومجيع السو . وخليق بنا أن نبدأ بقراءته من ايته. وا ينتهي الكتاب
. أو أتباعه أو أعدائه؛ وتلك هي الطريقة اليت سار عليها أنبياء بين إسرائيل؛ وهي اليت نراها يف كثري من فقرات أسفار موسى اخلمسة

ل للمجتمع النظام والقوة إال إذا آمن الناس وكان حممد يعتقد أنه ما من قانون أخالقي ميكن أن يقع يف النفوس وأن يطاع طاعة تكف
وهذه الطريقة تتفق مع األسلوب احلماسي الفخم ومع البالغة اللذين يسموان يف بعض األحيان، عن أقوال . أنه مرتل من عند اهللا

 تتبع أوزاناً وال قوايف خاصة وأسلوب القرآن وسط بني الشعر والنثر تتخلله كثري من الفقرات املوزونة املقفاة، ولكنها ال. للنيب أشعيا
منتظمة؛ ويف السور املكية األوىل نغمات موسيقية رنانة، وأسلوب جزل قوي ال يدركه كل اإلدراك إال امللمون باللغة العربية الذين 

وية الواضحة ولغة القرآن هي اللغة العربية الفصحى اخلالصة، وهو غين بالتشبيهات واالستعارات الق. يعطفون على الدين اإلسالمي
  .وهو بإمجاع اآلراء خري كتاب وأول كتاب، يف األدب النثري العريب. والعبارات اخلالبة اليت ال توائم ذوق الغربيني

  الفصل الثاني 

   العقائد

 الدين ان يكون سبيالً إىل احلكم األخالقي، وليس من شأن املؤرخ أن يسأل هل هذا الدين أو ذاك من بني األغراض اليت يهدف هلا
حق أو باطل، وأىن له العلم احمليط بكل شيء والذي يوصله إىل هذه املعرفة؟ وإمنا الذي يسأل عنه هو العوامل االجتماعية والنفسانية 

 يف حتويل الوحوش إىل آدميني، واهلمج إىل مواطنني صاحلني، والصدور الفارغة إىل اليت أدت إىل قيام هذا الدين، وإىل أي حد أفلح
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قلوب عامرة باألمل والشجاعة، وعقول مطمئنة هادئة، وما مقدار ما تركه بعد ذلك من احلرية لتطور العقول البشرية، وما هو أثره 
 إليه اتمع السليم هو اإلميان بأن هذا الكون خاضع حلكم أخالقي يف التاريخ؟ وترى اليهودية، واملسيحية، واإلسالم أن أهم ما حيتاج

أي اإلميان بأنه مهما يكن يف هذا الكون من شر، فإن عقالً خرياً، يعجز الناس عن إدراك كنهه، يسير املسرحية -مسيطر على شؤونه
الناس يف العصور الوسطى جممعة كلها على أن هذه واألديان الثالثة اليت أعانت على تكوين عقلية . الكونية إىل غاية عادلة نبيلة

غري أن املسيحية قد أضافت إىل هذه العقيدة أن اهللا الواحد يظهر يف ثالثة أقانيم خمتلفة، أما . العقلية الكونية هي اهللا الواحد ذو اجلالل
ويف القرآن سورة .هللا بأقوى األلفاظ وأشدها محاساًاليهودية واإلسالم فتريان أن هذا االعتقاد ليس إال شركاً مقنعاً، وتعلنان وحدانية ا

ويردده املؤذن من فوق مائة ألف مئذنة كل يوم، فاهللا هو أصل . خصصت كلها هلذا الغرض وهي السورة الثانية عشرة بعد املائة
ربت وأنبتت من كل وترى األرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت و. "احلياة ومنشؤها، ومصدر كل خري على ظهر األرض

فلينظر اإلنسان إىل طعامه، أنا صببنا املاء صباً، مث شققنا األرض شقاً، فأنبتنا فيها حباً، وعنباً ) "5سورة احلج اآلية " (زوج يج
نَّ يف ذلكم انظروا إىل مثره إذا أمثر وينعه إ)..."30-24سورة عبس اآليات " (وقضباً، وزيتوناً وخنالً، وحدائق غلباً، وفاكهة وأباً

وسخر الشمس ... اهللا الذي رفع السمواِت بغري عمٍد تروا"واهللا أيضاً إله القوة ). 99سورة األنعام اآلية " (آلياٍت لقوم يؤمنون
سورة الرعد اآليتان الثانية " (وهو الذي مد األرض وجعل فيها رواسي وأاراً ومن كل الثمرات... والقمر كل جيري ألجل مسمى

اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف السموات وما يف األرض من "ويقول يف آية الكرسي الشهرية ). ةوالثالث
ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء وسع كرسيه السموات واألرض 

واهللا مع سلطانه وعدله رحيم أبداً، فكل سورة من سور القرآن، ). 255سورة البقرة اآلية " ( العلي العظيموال يؤوده حفظهما وهو
ومع أن النيب ال ". بسم اهللا الرمحن الرحيم"ما عدا سورة التوبة، وكل رسالة يكتبها مسلم متمسك بدينه تبدأ بتلك العبارة الفخمة 

يعلم خائنة "واهللا كما يصفه القرآن حييط علماً بكل شيء، . ال ميل من الثناء على رمحة اهللا األبديةيفتأ يذكّر الناس بأهوال النار، فإنه 
واهللا ). 16سورة ق" (ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وحنن أقرب إليه من حبل الوريد" "األعني وما ختفي الصدور

ل األشياء سابقة يف علمِه، وكل شيء قد تقرر وحتدد منذ األزل بإرادة اهللا، ومن يعلم املستقبل كما يعلم احلاضر واملاضي، وإذن فك
يِضلُ من يشاء "فاهللا يعلم منذ األزل منذا الذي ينجو من العذاب وهو الذي . ذلك مصري كل نفس وما سيصيبها من خري وشر

وكما أن يهوه قد ) 31سورة اإلنسان " (عد هلم عذاباً أليماًيدخل من يشاء يف رمحته والظاملني أ) "8سورة فاطر " (ويهدي من يشاء
إنا جعلنا يف قلوم أكنة أن يفقهوه ويف آذام وقراً، وإن "طمس على قلب فرعون فجعله قاسياً، كذلك يقول اهللا عن الكافرين 

 هذه اآلية وأمثاهلا حث الناس على ، وما من شك يف أن املقصود من)57سورة الكهف " (تدعهم إىل اهلدى فلن يهتدوا إذاً أبداً
ولو . "غري أنه مع ذلك قول عنيف يف أي دين، ولكن حممداً يؤكده بنفس القوة اليت يؤكد ا القديس أوغسطني أمثاله.... اإلميان

وهذا اإلميان بالقضاء ). 13 سورة السجدة" (شئنا آلتينا كلَّ نفٍس هداها ولكن حق القولُ مين ألمألنَّ جهنم ِمن اجلنِة والناِس أمجعني

 ، وقد استعان ا النيب وغريه من الزعماء لبث الشجاعة يف والقدر جعل اجلربية من املظاهر الواضحة يف التفكري اإلسالمي
وبفضل هذه العقيدة القى املؤمنون أشد صعاب احلياة . عة املوت ال يقدمها خطر وال يؤخرها حذرقلوب املؤمنني عند القتال ألن سا

ويتحدث القرآن كثرياً . جبنان ثابت، ولكنها أيضاً كانت من األسباب اليت عاقت تقدم العرب وعطلت تفكريهم يف القرون املتأخرة
واجلان خملوقون من .  وهم الذين حيصون أعمال البشر الطيب منها واخلبيثفأما املالئكة فهم رسل اهللا. عن املالئكة واجلن والشيطان

سورة (النار، وخيتلفون عن املالئكة يف أم يأكلون ويشربون، ويتناكحون وميوتون، ومنهم الصاحلون الذين يستمعون إىل القرآن 
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جلن األشرار إبليس، وكان من قبل من املالئكة وزعيم ا. ولكن معظمهم دون ذلك يقضون وقتهم يف تضليل الناس وغوايتهم) اجلن
واحملور الذي تدور عليه املبادئ األخالقية يف القرآن، كما هي احلال يف كتاب . األخيار ولكنه أىب أن يسجد آلدم فطرده اهللا من رمحته

ب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف اعلموا أمنا احلياة الدنيا لع"العهد القدمي، هو خوف العقاب ورجاء الثواب يف احلياة اآلخرة، 
وكان بعض العرب يعتقدون أن كل شيء ينتهي . وليس فيها حمقق إال شيء واحد هو املوت) 20سورة احلديد " (األموال واألوالد

ن يؤكد ، ولكن القرآ)83سورة املؤمنون " (إن هذا إال أساطري األولني"عند املوت، ويسخرون من عقيدة الدار اآلخرة، ويقولون 
ولن يكون هذا البعث بعد املوت مباشرة، بل إن املوتى سينامون إىل يوم القيامة، ولكن ) 4-3سورة القيامة (بعث اجلسم والروح 

وعلم يوم القيامة عند اهللا وحده، ولكنه تسبقه . نومهم هذا سيحملهم على الظن بأن استيقاظهم سيكون بعد موم على الفور
 قرب ذلك اليوم ضعف إميان الناس، وفسدت أخالقهم، وكثر التشاحن والشقاق واحلروب العوان، ومتىن عالمات تنبئ بِه، فإذا

وستكون آخر النذر ثالث نفخات يف الصور، ففي النفخة األوىل تكسف الشمس، ووي النجوم، وتزول السموات، . العقالء املوت
ويف النفخة الثانية ).  وما بعدها102سورة طه (ف مياه البحر أو تتطاير هلباً وتدك اجلبال واملباين فال ترى فيها عوجاً وال أمتاً، وجت

إال من رحم اهللا، وبعد أربعني عاماً ينفخ إسرافيل النفخة الثالثة فتقوم اجلسام من القبور -املالئكة واجلن والبشر-لك اخلالئق مجيعها

 . ملون الكتب اليت دونت فيها أعمال الناس مجيعها وأقواهلم وأفكارهموتتصل باألرواح، ويتجلى اهللا لعباده حتف بِه املالئكة حي

ويشفعون ويتقدم األنبياء فيشهدون على من رفضوا رسالتهم، . وتوزن احلسنات أمام السيئات وحياسب اإلنسان على ما قدمت يداه
فيسقط منه . املعلق فوق اجلحيم-وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف-ويسري األخيار واألشرار مجيعاً على الصراط. ملن آمنوا م

األشرار والكفرة، وجيتازه املصلحون آمنني إىل اجلنة، ولن يكون ذلك ملا يستحقونه من عقاب أو ثواب بل ملا يناهلم من رمحة 

ذلك أن القرآن كبعض العقائد املسيحية يعىن على ما يظهر بصحة اإلميان أكثر مما يعىن بالسلوك الطيب، فهو كثرياً ما  . اهللا
 واألعراف 115 و56وسورة النساء 131 و63و 1آل عمران اآليات (ينذر من ال يقبلون دعوة النيب بعذاب النار يف اآلخرة 

وإذا مل تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة وال من نوع واحد فقد جعلت النار سبع طبقات يف كل ).  اخل63 والتوبة 50واألنفال 
 من يستحقون طبقة من العقاب ما يتناسب مع الذنب الذي ارتكبه املذنب، ففيها احلرارة اليت تشوي الوجوه، وفيها الزمهرير، وحىت

، ورمبا كان ) وما بعدها40سورة الواقعة (أخف العقاب يلبسون أحذية من نار، ويشرب الضالون املكذبون من احلميم وشرب اهليم 
وختتلف صورة اجلنة يف القرآن عن صورا يف ملهاة دانيت فهي يف . دانيت قد أبصر بعض الرؤى اليت وصفها يف ملهاته يف القرآن

. وضوح صورة النار واجلنة هي مقر املؤمنني الصاحلني والذين ميوتون يف سبيل اهللا، والفقراء يدخلوا قبل األغنياءالقرآن واضحة 

ومقر اجلنة يف السماء السابعة الفلكية أو ما بعدها، وهي حديقة واسعة األكناف جتري من حتتها األار وتظللها األشجار الظليلة، 
من سندس وإستربق، وحيلون باجلواهر، ويتكئون على اآلرائك، ويطوف عليهم ولدان خملدون، ويأكلون ويلبس فيها الصاحلون ثياباً 

وإن كانت (فاكهة من أشجار تطأطئ أغصاا هلم ليملئوا من مثارها أيديهم، فيها أار من لنب، وعسل، ومخر يشرب منها الصاحلون 
سورة النبأ " (ال يسمعون فيها لغواً وال كذباً"عني ال يصدعون عنها وال يرتفون يف أكواب وأباريق وكأس من م) اخلمر حمرمة يف الدنيا

وعندهم قاصرات ". "وكواعب أترابا" "كأن الياقوت واملرجان...فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان"، )53
وسيكون لكل رجل من . البشرية وآثامها، أجسامهن من املسك مربأة من نقائص األجسام "الطرف عني، كأن بيض مكنون

 ، ومل تنقص األيام وال األعمال وال املوت من الصاحلني اثنتان وسبعون من أولئك احلور جزاء له على ما عمل من الطيبات



 
 Will Durant  153   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

ويف اجلنة غري هذه املتعة اجلسمية متع أخرى روحية فمن املؤمنني من يتلون ) سورة الدخان( رفاقهن مجال أجسامهن، وال من نعيم
  .ترى منذا الذي يستطيع أن يرفض مثل هذا النعيم". ويطوف عليهم ولدان خملدون"القرآن، وسيتجلى هلم اهللا مجيعاً بوجهه 

  الفصل الثاِلث 

  القرآن واألخالق 

لقرآن ، كما مها يف التلمود، شيء واحد، فالسلوك الديين يف كليهما يشمل أيضاً السلوك الدنيوي، وكل أمر القانون واألخالق يف ا
والقرآن يشمل قواعد لآلداب، وصحة اجلسم، والزواج والطالق، ومعاملة األبناء والعبيد واحليوان، . فيهما موحى به من عند اهللا

ومل يكن . عقود، والوصايا، وشؤون الصناعة واملال، واجلرمية، والعقاب، واحلرب والسلموالتجارة، والسياسة، والربا، والدين، وال
حممد حيتقر التجارة، فقد كان هو نفسه يف صباه تاجراً، وحني كان سيد املدينة كان يبتاع بعض السلع مجلة ويبيعها أشتاتاً، ويربح من 

ض األحيان يدلل على السلع بنفسه، ولغة القرآن غنية بالتشبيهات التجارية، هذا البيع دون أن يرى فيِه عيباً أو منقصة، وكان يف بع
ويف األحاديث النبوية تنديد . ففيه وعد بالثراء يف الدنيا للمسلمني الصاحلني، وإنذار بعذاب أليم للمخادعني والكاذبني من التجار 

ر، وحض على إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس املستقيم، وأمر باحملتكرين واملضاربني الذين حيتجزون السلع ليبيعوها بأغلى األسعا
 وسورة آل عمران 275سورة البقرة (وحيرم القرآن الربا أخذاً أو إعطاء . لصاحب العمل بأن يؤدي للعامل أجره قبل أن جيف عرقه

وكان حيض كل . عانة الفقراء، ولسنا جند يف التاريخ كله مصلحاً فرض على األغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم حممد إل)130
موٍص بأن خيص من مالِه جزءاً للفقراء، وإذا مات رجل ومل يترك وصية فرض على ورثته أن خيصصوا بعض ما يرثون ألعمال اخلري 

وقد قبل حممد كما قبل معاصروه نظام االسترقاق على أنه من قوانني الطبيعة، ولكنه بذل كل ما يف وسعه ) 9 و8سورة النساء (
كذلك رفع من مقام املرأة يف بالد العرب، وإن مل ير عيباً يف خضوعها للرجل، وهو يهيب بالرجال أال . تخفيف أعباء الرق ومساوئهل

يكونوا عبيداً لشهوام، ويكاد يصف النساء كما يصفهم آباء الكنيسة املسيحية بأم من أكرب الشرور اليت أصيب ا الرجال، 

وهو حيرم على النساء والية احلكم، لكنه يسمح هلن أن حيضرن الصالة يف  . الغالبة منهن هو اجلحيمويظن أن مصري الكثرة 
وقد روي عنه أنه . لو أتني معهن بأطفاهلناملساجد، وإن كان يرى أن بيون أوىل ن، وكن إذا جئن إليه للصالة أحسن معاملتهن و

سورة اإلسراء (وقضى القرآن على عادة وأد البنات . كان إذا مسع بكاء طفل يف أثناء الصالة قصر خطبته حىت ال يؤذي بطوهلا أمه
ل، وأن حتتفظ وسوى بني الرجل واملرأة يف اإلجراءات القضائية واالستقالل املايل، وجعل من حقها أن تشتغل بكل عمل حال) 31

، وقضى على ما اعتاده العرب يف اجلاهلية من انتقال )32 و4سورة النساء (مباهلا ومكاسبها، وأن ترث، وتتصرف يف ماهلا كما تشاء 
وجعل نصيب األنثى يف املرياث نصف نصيب الذكر، ومنع زواجهن بغري . النساء من اآلباء إىل األبناء فيما ينتقل هلم من متاع

سورة " (وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل"ويف القرآن آية يأخذها بعضهم حجة على حجب النساء وهي . إرادن
أما زوجاته هو . ولكن اآلية إمنا تؤكد النهي عن التربج، ويروى أن النيب أجاز للنساء أن خيرجن لقضاء حوائجهن). 33األحزاب 

وفيما عدا هذه القيود فإن نساء املسلمني كن خيرجن من البيوت بكامل . من وراء حجابفقد طلب إىل أتباعه أال يكلموهن إال 

تؤثر يف األخالق الفردية، وبعد فإن املناخ من العوامل اليت  . حريتهن غري حمجبات يف أيام النيب ويف القرن األول بعد اهلجرة
ولعل حرارة اجلو يف بالد العرب كانت من أسباب تقوية الغريزة اجلنسية والنضج املبكر، وهلذا جيب التسامح بعض الشيء فيما نراه 
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من ولقد كانت الشرائع اإلسالمية حترص على طلب العفة -من نزعات الرجال يف هذه الناحية يف البالد اليت يطول فيها فصل احلر

وهلذا حتم القرآن االستعفاف قبل الزواج .  ، وزيادة الفرص إلشباع الغريزة اجلنسية بني األزواجالرجال والنساء قبل الزواج
ويشترط الدين اإلسالمي رضاء اخلطيبني إلمتام عقد الزواج، .  االستعفافوأوصى النيب بالصيام لالستعانة على هذا) 33سورة النور (

فإذا مت هذا الرضاء بشهادة الشهود العدول وأدى العريس مهر عروسه، كان ذلك كافياً إلمتام العقد سواء رضي بذلك 
عي حيتم وجود الويل يف حال يشترط األحناف إجازة الويل يف حال تزويج الصغري والصغرية وإن كانا عاقلني والشاف@%=آباء

والزواج البد فيه ). 241 و33 ص3راجع بدائع الصنائع جـ(تزويج البنت البكر وإن كانت بالغة وهو الذي يقوم بعقد الزواج 
راجع بدائع (من مهر ال يشترط أداؤه فعالً ليتم عقد الزواج، وللزوجني أن يتفقا على تأجيله كله أو بعضه على ما هو متعارف 

وقد أجيز للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية ولكنه حرم عليه أن . العروسني أو مل يرضوا@ )ي). (278- 277 ص2 ائع جالصن
سورة النور (وعدم الزواج يف اإلسالم، كما هو يف الدين اليهودي، إمث، والزواج فيِه فريضة حمببة إىل اهللا . يتزوج من وثنية أو مشركة

لزوجات ليعوض بكثرة النسل الوفيات العالية بني الذكور والنساء على السواء، ولطول فترة النفاس، وأجاز اإلسالم تعدد ا). 32
وما حيدث يف البالد احلارة من نقص سريع يف قوة اإلخصاب، ولكنه حدد عدد الزوجات الشرعيات حبيث ال يزدن على أربع وإن 

ولكن ذلك عنده خري من الزواج مبشركة ) 31 و29سورة املعارج  (وحرم اإلسالم التسري. كان النيب نفسه قد جتاوز هذا العدد

وبعد أن تسامح اإلسالم مع الرجل إىل هذا احلد فمكنه بتعدد الزوجات من إشباع غريزته اجلنسية  . )231سورة البقرة (

لكنه اشترط لتوقيع هذه العقوبة  ) سورة النور(اً حالالً حرم الزىن أشد التحرمي، فجعل عقوبة الزاين والزانية مائة جلدة إشباع
والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعةِ "ذا عن رمي احملصنات فقال وى القرآن فضالً عن ه. ثبوت الزىن بشهادة أربعة من الشهود

وأباح القرآن . وقد قل االام بالزىن بعد نزول هذه اآلية) 4سورة النور " (شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبداً
؛ لكن اإلسالم وإن )229سورة البقرة (أن ترد له صداقها وللمرأة أن تطلق نفسها من زوجها ب. الطالق للرجل كما أباحه التلمود

الصحيح يف هذا أنه ملا كان اإلسالم حريصاً على أن تكون @%=أجاز للزوج أن يطلق زوجته كما كان مباحاً له يف أيام اجلاهلية
ق برضاء الزوجني بال مقابل أو العشرة بني الزوجني باملعروف فإن العشرة إن ساءت وأصبح من اخلري هلما االنفصال كان ذلك بالطال

هذا إىل أن القرآن نفسه حيض ". أبغض احلالل إىل اهللا الطالق"، فإن النيب مل يكن يشجع عليِه ويروى عنه أنه قال إن @ )ي. (مبقابل
ماً من أهله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حك"على عدم قطع العالقة الزوجية إال بعد أن تبذل اجلهود لإلصالح بني الزوجني 

وال يصبح الطالق ائياً إال بعد صدوره ثالث مرات بني ). 35سورة النساء " (وحكماً من أهلها إن يريدا إصالحاً يوفق اهللا بينهما

رغم الزوج على أن يطيل التفكري يف أميان الطالق قبل صدورها، فإن اإلسالم ال  ولكي يكل واحدة واألخرى شهر على األقل
وال يباح للزوج أن يقرب زوجته يف . يبيح بعد ذلك للرجل أن يرد مطلقته إىل عصمته إال إذا تزوجت من رجل آخر مث طُلقت منه

والنساء حرثٌ للرجال . ر بعده قبل أن يقرا زوجهايف ذلك الوقت، وإن كان يطلب إليها أن تتطه" جنسة"احمليض وليس ذلك ألا 
ومن الواجب على الرجل أن ينجب أبناء، وينبغي للزوجة أن تقر للزوج بتفوقِه عليها يف الزكاء، ومن مث أن تكون له عليها القوامة 

 .  راٍض عنها تدخل اجلنةواملرأة اليت تتوىف وزوجها) 34سورة النساء (وحق الطاعة، فإذا عصت كان له أن يهجرها ويضرا 

. لكن ما فقدته النساء من حقوق قد نلن أكثر منه بفصاحة لسان، ورقة قلون، ومفاتنهن، شأن يف هذا شأن النساء يف العامل كله
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اخلطاب زوجته ألا كلمته بلهجة رأى فيها شيئاً من قلة االحترام، فما كان منها إال أن أكدت له أن وقد حدث مرة أن الم عمر بن 
فذهب عمر من فوره والم على ذلك حفصة وزوجة . هذه هي اللهجة اليت ختاطب ا ابنته حفصة وغريها من أزواج النيب رسول اهللا

وكان الرتاع يقوم يف بعض . ومسع النيب ذا فأثار ضحكه.  وخرج عمر غاضباًفقيل له إن هذا ليس من شأنِه. أخرى من أزواج النيب
األحيان بني النيب وبني أزواجه كما حيدث عند غريه من املسلمني، ولكنه كان على الدوام يعزهن، ويظهر هلن ولغريهن من النساء 

ويذكر اهللا الناس يف القرآن مرتني . ة أمثن شيء يف العاملويروى عنه أنه قال إن املرأة الصاحل. املسلمات ما يليق ن من عواطف طيبة

اجلنة حتت : " ، ويروى عن النيب أنه قال(بأن أمهام محلنهم كرهاً ووضعنهم كرهاً وأرضعنهم أربعة وعشرين أو ثالثني شهراً
  ".أقدام األمهات

  الفصل الرابع 

  القرآن والدين والدولة 

إن أعقد ما يالقيه املصلح من املشاكل مشكلتان، أوهلما أن جيعل التعاون بني الناس حمبوباً جذاباً، والثانية أن حيدد سعة الكل واجلماعة 
أي بني العامل أمجع وحياته -ني كل جزء وبني كلّ كلّواألخالق املثالية تطلب املعاونة التامة ب. اليت يشري عليها بالتعاون الكامل

ويف هذه الدرجة من التعاون يصبح الدين واألخالق شيئاً واحداً، ولكن األخالق وليدة . اجلوهرية ونظامه أي اهللا سبحانه وتعاىل
ل األخالق الواقعية أخالقاً العادة وحفيدة القسر، وهي ال تنمي التعاون إال بني جمموعات مزودة بالقوة، ومن أجل هذا كانت ك

وقد ختطت القوانني األخالقية اليت جاء اإلسالم ا حدود القبيلة اليت ولد النيب بني ظهرانيها، ولكنها اقتصرت على اجلماعة . مجاعية

 أن مينع هذه ِهفلما مت له النصر يف مكة وضع القيود على غارات النهب بني القبائل، وإن مل يكن يف مقدور. الدينية اليت أنشأها
الغارات منعاً باتاً؛ وأشعر بالد العرب كلها، أي أنه أشعر بالد اإلسالم كلها يف ذلك الوقت، معىن جديداً للوحدة، ووضع هلا أفقاً 

وقللت العقيدة املشتركة ما بني الطبقات ) 10سورة احلجرات " (إمنا املؤمنون أخوة" قبل للتعاون والوالء أوسع مما عرفته من
تلك بال مراء عقيدة ". امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبداً حبشي كأن رأسه زبيبة: "واألجناس من فروق، ويف ذلك يقول النيب

وهي لعمري أعظم معجزة للمسيحية : ألرض فجعلت منها شعباً واحداًنبيلة سامية ألفت بني األمم املتباينة املنتشرة يف قارات ا

تتخذوا يا أيها الذين آمنوا ال  (غري أن هذا احلب السامي الذي يدعو إليه الدينان يقابله عداء شديد لغري املؤمنني. واإلسالم
سورة املائدة " إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون"..."اليهود والنصارى أولياء

لكن القرآن ). 23سورة التوبة " (يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان "55 و51
فإن آمنوا مبثل ما آمنتم " "ال إكراه يف الدين" آيات كثرية بأن يسلك املسلمون جادة االعتدال يف األخذ ذه املبادئ فيقول يأمر يف

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت بِه ) "82سورة النحل " (وإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني) "137سورة البقرة " (به فقد اهتدوا
وتول عنهم حىت حني ) "175 و174سورة الصافات " (فتول عنهم حىت حني، وأبصرهم فسوف يبصرون) "57سورة هود " (إليكم

أما كفار العرب الذين مل يؤمنوا برسالة النيب فقد أمر بقتاهلم وملا أن بدأت ). 179 و178سورة الصافات " (وأبصر فسوف يبصرون
فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا ) "5سورة التوبة (اهلم حيث وجدوهم احلرب مع قريش وانسلخت األشهر احلرم أمر املسلمون بقت
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فإن تابوا "، "وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه"-"الزكاة فخلوا سبيلهم إن اهللا غفور رحيم
 أيب بكر جليوشه أن ال يقتلوا شيخاً عاجزاً عن القتال، ومن وصايا) 6 و5سورة التوبة " (وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأم "وكان على كل مسلم سليم اجلسم أن يشترك يف اجلهاد . وال طفالً صغرياً، وال امرأة
 اهللا أو روحةٌ خري من الدنيا وما والذي نفس حممد بيده لغدوةٌ يف سبيل"ومن أحاديث النيب ). 4سورة الصف " (بنيان مرصوص

لكن هذه املبادئ األخالقية احلربية ليست يف واقع األمر حتريضاً على ". ملقام أحدكم يف الصف خري من صالته ستني سنة"و". فيها
 حممد يتبع قوانني وكان). 190سورة البقرة " (وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين"القتال 

 فيما Urban IIاحلرب اليت كان يتبعها املسيحيون يف أيامه ويشن احلرب على كفار قريش املسيطرين على مكة كما كان إربان الثاين 
 ويلوح أن الثغرة اليت البد من وجودها بني النظريات اردة واألفعال. بعد يدعوا إىل قتال املسلمني املسيطرين على بيت املقدس

ولقد كانت العرب أكثر شهوانية من كثري من الشعوب، وهلذا أجاز اإلسالم . الواقعية كانت أضيق يف اإلسالم منها يف سائر األديان

ية شديدة كل الشدة على من ال يتمسك من املسلمني بأصول الدين؛  ، أما فيما عدا هذا فإن الشريعة اإلسالمتعدد الزوجات
كذلك كان من طبيعة العرب اآلخذ بالثأر، . والذين جيهلون اإلسالم هم وحدهم الذين يظنون أنه دين سهل من الوجهة األخالقية

سورة البقرة " (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم . "وهلذا مل يدع اإلسالم إىل مقابلة اإلساءة باإلحسان
، تلك أخالق تليق بالرجال، شبيهة مبا جاء يف العهد )41سورة الشورى " (وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) "194

وليس يف التاريخ دين غري دين اإلسالم يدعو أتباعه على . الرجولة كما تؤكد املسيحية فضائل األنوثةالقدمي، فهي تؤكد فضائل 
يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا : "الدوام إىل أن يكونوا أقوياء، ومل يفلح يف هذه الدعوة دين آخر بقدر ما أفلح فيها اإلسالم

. ول أيضاً زرادشت الذي نادى مببادئ نتشة قبل وجود نتشة بزمن طويلهكذا كان يق) 200سورة آل عمران " (ورابطوا

واملسلمون يعظمون القرآن إىل درجة تقرب من العبادة، وقد كتبوا املصاحف وزينوها وبذلوا يف سبيل ذلك كل ما يستطيعون من 
اءة، وهو احملور الذي يدور عليه تعليمهم عناية مدفوعني إليها حببهم له، وهو الكتاب الذي يبدأ منه أطفال املسلمني بتعلم القر

وقد ظل أربعة عشر قرناً من الزمان حمفوظاً يف ذاكرم، يستثري خياهلم، ويشكل أخالقهم، . والذروة اليت ينتهي ا هذا التعليم
ة ولقد آمن األفضل أن يقال السليمة الفطر@%=والقرآن يبعث يف النفوس الساذجة. ويشحذ قرائح مئات املاليني من الرجال

بالقرآن كثري من رجال العلم والفكر يف كل عصر من العصور املاضية ويف هذا العصر الذي نعيش فيه؛ كما آمن به من ال حيصون 
. كثرة من الناس على اختالف حظوظهم من العقل والفكر؛ وما ذلك إال ألنه جاء بالعقيدة احلقة الواضحة اليت يتقبلها اجلميع

وقد كان له . ، وأقلها غموضا، وأبعدها عن التقيد باملراسم والطقوس، وأكثرها حترراً من الوثنية والكهنوتيةأسهل العقائد@ )ي(
أكرب الفضل يف رفع مستوى املسلمني األخالقي والثقايف، وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام االجتماعي والوحدة االجتماعية، 

م من كثري من اخلرافات واألوهام، ومن الظلم والقسوة، وحسن أحوال األرقاء، وحضهم على إتباع القواعد الصحية، وحرر عقوهل
درجة من االعتدال ) إذا استثنينا ما كان يقترفه بعض اخللفاء املتأخرين(وبعث يف نفوس األذالء الكرامة والعزة، وأوجد بني املسلمني 

ولقد علم اإلسالم الناس أن يواجهوا صعاب .  يسكنها الرجل األبيضوالبعد عن الشهوات مل يوجد هلا نظري يف أية بقعة من بقاع العامل
وقد . احلياة، ويتحملوا قيودها، بال شكوى وال ملل، وبعثهم يف الوقت نفسه إىل التوسع توسعاً كان أعجب ما شهده التاريخ كله

ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل . "ن قبولهعرف الدين وحدده حتديداً ال جيد املسيحي وال اليهودي الصحيح العقيدة ما مينعه م
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املشرق واملغرب، ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني، وآتى املال على حبِه ذوي القرىب واليتامى 
 والصابرين يف البأساِء واملساكني وابن السبيل، والسائلني ويف الرقاب، وأقام الصالة وآتى الزكاة، واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا

  ).177سورة البقرة اآلية " (والضراِء وحني البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون

  الباب العاِشر 

  سيف اإلسالم 

632-1058   

  الفصل األول 

  الخلفاء الراشدون 

632-660   

 ليؤم املسلمني يف مسجد املدينة، واقتنع املسلمون )634-573(مات النيب ومل يعني من خيلفه من بعده، ولكنه كان اختار أبا بكر 

ومل يكن لفظ خليفة  . بعد شيء من االضطراب والتنافس بأن هذا التفضيل جيعل أبا بكر أحق الناس بأن خيتار أول خليفة هلم
وساء ذلك االختيار علياً ابن عم حممد وزوج ابنته، وظل ستة أشهر ممتنعاً عن . مر لقباً أليب بكر، بل كان جمرد وصف لهيف بادئ األ

ونشأ عن هذا اخلالف األول أكثر من عشر حروب، كما نشأت عنه . بيعة أيب بكر، وغضب لذلك أيضاً العباس عم النيب وعلي
وكان أبو بكر وقتئذ يف التاسعة واخلمسني من عمره، وكان قصري القامة، . لعامل اإلسالميأسرة عباسية حاكمة، وانقسام اضطرب به ا

حنيف اجلسم، قوي البنية، قليل الشعر، أبيض اللحية محراء الصبغة، بسيطاً يف معيشته، متقشفاً، رحيماً يف حزم، يعىن شخصياً جبميع 
هدأ له بال حىت يأخذ العدل جمراه، وظل يعمل وال يتقاضى أجراً على شؤون اإلدارة والقضاء جليلها وصغريها على السواء، ال ي

عمله، وظل شديد التقشف حىت أقنعه الشعب بأن يرتل قليالً عن تقشفه، مث أوصى قبل وفاته بأن يعود إىل بيت مال املسلمني كل ما 
يتمكن اإلسالم من قلوب أفرادها، ومنهم وإذا كان بعضها مل . وحسبت قبائل بالد العرب أن تواضعه ضعف. أرغم على أخذه منه

وملا أصر أبو بكر على وجوب أدائها . من اعتنقه كارهاً، فقد ارتد هؤالء عنه، وأبوا أن يؤدوا الزكاة اليت فرضها عليهم اإلسالم
، مث أرسل خالد )632(زحفوا على املدينة، ومجع أبو بكر جيشاً يف ليلة واحدة، وقاده بنفسِه يف مطلع الفجر، وبدد به مشل العصاة 
ورمبا كانت هذه الفتنة . بن الوليد أشهر قواد املسلمني وأشدهم بطشاً، لقتال املرتدين يف جزيرة العرب وإرغامهم على أداء الزكاة

ن الداخلية من العوامل اليت أدت إىل فتح العرب غريب آسية، ويلوح أن فكرة هذه املغامرة وهذا التوسع مل تكن ختطر ببال أحد م
وحدث أن بعض القبائل العربية الضاربة يف بالد الشام رفضت املسيحية واخلضوع للدولة . زعماء املسلمني حني توىل أبو بكر اخلالفة

البيزنطية، وصدت جيوش اإلمرباطورية، وأرسلت تطلب النجدة من املسلمني، فأرسل إليها أبو بكر املدد، وعمل على نشر كراهية 
وكان . وكانت هذه فرصة مواتية لضم شتات العرب وتوحيد صفوفهم يف حرب خارجية.  القبائل العربيةالدولة البيزنطية بني

وسرعان ما أصبح .  قوماً ألفوا احلروب، فلبوا نداء أبو بكر خلوض غمارها وقد بدت يف أول األمر قصرية األجل-كما نعلم-العرب
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واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على اتساع ملك . ل نصرة اإلسالمبدو الصحراء املتشككون فيما مضى يضحون حبيام يف سبي
العرب؛ فمن األسباب االقتصادية أن ضعف احلكومة النظامية يف القرن السابق لظهور النيب قد أدى إىل ايار نظم الري يف جزيرة 

خطار، وهلذا فقد تكون احلاجة إىل ، فضعفت من جراء ذلك غالت األرض الزراعية، وحاقت بالسكان املتزايدين أشد األ)1(العرب
منها أن : يضاف إىل هذا عدة أسباب). 2(أرض صاحلة للزرع والرعي من العوامل اليت دفعت جيوش املسلمني إىل الغزو والفتح

اً للعرب اإلمرباطوريتني البيزنطية والفارسية قد أكتهما احلروب، وما حل بكلتيهما من الدمار على يد األخرى، فكان ضعفهما مغري
على غزو بالدمها، ولقد كانت الضرائب يف واليات الدولتني تزداد زيادة مطردة، واألداة احلكومية تزداد عجزاً عن تصريف شؤون 

فقد كان . احلكم ومحاية األهلني، كذلك كان للصالت العنصرية بني املسلمني وسكان بعض الواليات شأن غري قليل يف هذا التوسع
: يضاف إىل هذا عوامل دينية.  قبائل عربية مل جتد صعوبة يف قبوهلا حكم العرب الغزاة أوالً، مث اعتناق دينهم بعدئذيف الشام والعراق

منها أن اضطهاد بيزنطية لليعاقبة والنساطرة وغريها من الشيع املسيحية قد أحفظ عليها قلوب أقلية كبرية من السوريني واملصريني، 
وملا سار الفتح يف طريقه زادت األسباب الدينية قوة على قوا؛ فقد كان قادة املسلمني .  اإلمرباطوريةبل تعداها إىل بعض احلاميات

من صحابة النيب املتحمسني، يصلون وهم حياربون، ويصلون أكثر مما حياربون، وقد بعثوا يف قلوب أتباعهم على مر األيام روحاً 
: وهناك فوق ذلك عوامل أخالقية هلا أيضاً شأا يف هذه الفتوح.  يفتح هلم أبواب اجلنةمحاسية قوية اعتقدوا معها أن املوت يف اجلهاد

ذلك أن املبادئ األخالقية املسيحية والرهبنة قد أضعفتا يف بالد الشرق األدىن ذلك االستعداد للقتال الذي كان من طبيعة العرب 
الفرس والروم نظاماً وأحسن قيادة، يألفون املشاق وينالون جزاءهم ولقد كانت جيوش العرب خرياً من جيوش . ومن تعاليم اإلسالم

ولكنهم مل يكونوا يف . من الفيء، لقد كان يف وسعهم أن حياربوا وبطوم خاوية، ويعتمدوا على النصر يف احلصول على طعامهم
ال ختونوا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال : أوصيكم بعشر فاحفظوها عين: "حروم مهجاً متوحشني، انظر إىل ما أوصاهم به أبو بكر

متثلوا، وال تقتلوا طفالً صغرياً، وال شيخاً كبرياً، وال امرأة، وال تعقروا خنالً وال حترقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذحبوا شاة وال 
فرغوا أنفسهم له؛ وسوف تقدمون على بقرة، وال بعرياً إال ملأكله؛ وسوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما 

قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منه شيئاً فاذكروا اسم اهللا عليه؛ وتلقون قوماً قد حمضوا أوساط رؤوسهم وتركوا 
سالم والسيف، بل كان ومل يكن األعداء خيريون بني اإل). 3"(اندفعوا باسم اهللا إخل... حوهلا مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً

ذلك أنه ملا تضاعف عدد اجليوش العربية : وكانت هناك أخرياً أسباب حربية للغزو والفتح. اخليار بني اإلسالم واجلزية والسيف
 الظافرة ومن انظم إليها من اندين كان ال بد من الزحف م إىل أرضني جديدة يفتحوا ليحصلوا منها على طعامهم وأجورهم إن مل

ونشأ من تقدمهم قوة هذا التقدم الدافعة، فكان كل نصر يتطلب نصراً جديداً، حىت أصبحت الفتوح . يكن لغري ذلك من األسباب
 أعظم األعمال إثارة للدهشة يف التاريخ -اليت كانت أسرع من الفتوح الرومانية، وأبقى على الزمان من الفتوح املغولية-العربية

على جزيرة العرب، أن دعته إحدى قبائل البدو " لواء السلم"، بعد أن بسط خالد بن الوليد 633ل عام وحدث يف أوائ. احلريب كله
الضاربة على حدود اجلزيرة لالنضمام إليها يف حماربة بعض العشائر داخل حدود العراق، وقبل خالد ومخسمائة من رجاله للدعوة 

.  طويالً، وانظم إليهم ألفان ومخسمائة من رجال القبائل، وغزوا أمالك الفرسألم مل يكونوا يطيقون التعطل أو الركون إىل السلم

ولسنا نعلم هل وافق أبو بكر على هذه احلملة قبل اإلقدام عليها أو مل يوافق، وسواء كان ذلك أو مل يكن فالظاهر أنه قبل ما أسفرت 
:  من الفيء ونال كل فارس منه ما أنطق أبا بكر مبقالته الشهريةواستوىل خالد على احلرية وأصاب فيها. عنه من نتائج قبول الفالسفة

ولقد أصبحت املرأة وقتئذ ). 4"(يا معشر قريش عدا أسدكم على األسد فغلبه على خرازيله، أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد؟"
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 أثار قائد شاب من قواد العرب محاسة وشاهد ذلك أنه بينما كان العرب حياصرون محص. ذات شأن كبري يف تفكري الظافرين ومغامنهم
اجلنود بأن وصف هلم مجال فتيات الشام، وملا استسلمت احلرية اشترط خالد على أهلها أن تعطي سيدة تدعى كرامة إىل جندي عريب 

ن اصربوا ما ال ختطروه ولك: فاشتد على أهل بيتها، وأهل قريتها ما وقعت فيه فاعظموا اخلطر فقالت"قال إن النيب قد وعده ا 
ختافون امرأة بلغت مثانني سنة؟ فإمنا هذا رجل أمحق رآين يف شبيبيت فظن أن الشباب يدوم، فدفعوها إىل خالد، فدفعها خالد إليه، مث 

وقبل أن يستمتع خالد بثمار انتصاره يف احلرية بعث إليه اخلليفة ). 5(افتدت منه نفسها بألف درهم، وكانت تسوى أضعاف ذلك
وكان بني احلرية ودمشق يف الوقت . لسري إلنقاذ قوة من العرب يتهددها جيش من الروم أكثر منها عدداً بالقرب من دمشقيأمره با

فجمع خالد اإلبل؛ وسقاها املاء بوفرة؛ وكان اجلند يف . شقة من الصحراء اجلدباء اخلالية من موارد املاء يقطعها املسافر يف مخسة أيام
وملا أن وصل هو وجنوده إىل اجليش العريب الرئيسي . اء من بطون اإلبل بعد ذحبها، ويسقون خيوهلم لبنهاأثناء زحفهم يأخذون امل

وهناك كما يقول . املعسكر على ضفاف ر الريموك على بعد ستني ميالً إىل اجلنوب الشرقي من دمشق كانت تلك املؤن قد نفدت
من الروم يف إحدى املعارك الفاضلة اليت ال ) ؟000٬50 (000٬240من العرب ) ؟000٬25 (000٬40املؤرخون العرب هزم 

وهكذا قامر اإلمرباطور هرقل ببالد الشام كلها يف معركة واحدة، فلما خسرها أصبحت تلك البالد ). 634(حصر هلا يف التاريخ 
املعركة، إذ وصلته رسالة تنبئه بوفاة أيب وبينما كان خالد يقود جيوشه إىل النصر يف هذه . قاعدة الدولة العربية اآلخذة يف االتساع

وكان . وأخفى خالد الرسالة عن املسلمني حىت انتهت املعركة. بكر ويأمره فيها عمر اخلليفة اجلديد أن يتخلى عن القيادة أليب عبيدة
مل جيد معها أحد أكرب معني أليب بكر وأعظم مشرييه، وكان قد بلغ من الشهرة درجة ) 644-582(عمر أبو حفصة ابن اخلطاب 

. غري أن عمر نفسه كان خيتلف عن صديقِه أيب بكر كل االختالف. سبباً لالعتراض حني اختاره أبو بكر خليفة للمسلمني من بعدِه

كان طويل القامة، عريض املنكبني، حاد الطبع شديد االنفعال، ال يتفق معه إال يف بساطتِه وتقشفِه، ويف أنه كان مثله أصلع الرأس 
وكانت صروف الدهر وتبعات احلكم قد أنضجت عقله فجعلته مزجياً عجيباً نادراً من حدة الطبع والقدرة على احلكم . غ حليتهيصب

وكان . أن يكيل له الضربات بقدر ما كاله هو له-دون جدوى- اهلادئ الصادق؛ وحيكى عنه أنه ضرب بدوياً من غري حق مث أحل عليه
وكان حيمل معه درة يضرب ا كل من يراه من . ل مسلم أال حييد قيد شعرة عن الفضيلةشديد التمسك بالدين يطلب إىل ك
ويقول ). 7(وتقول بعض الروايات إنه ضرب ابنه حىت مات من الضرب ملعاقرته اخلمر). 6(املسلمني خارجاً على أصول الدين

رات، وإنه كان يعيش على التمر وخبز الشعري، وال املؤرخون املسلمون إنه مل يكن له إال قميص واحد، وجلباب واحد رقعه عدة م
يشرب غري املاء، وإنه كان ينام على سرير من جريد النخل، وهو ال يكاد يكون أقل صالبة وخشونة من قميص الشعر، وإن مهه كله 

، فوجد فاتح الشرق نائماً ويقال إن أحد والة الفرس جاء إىل عمر يعرض عليه والءه. كان منصرفاً إىل نشر اإلسالم بالسلم وباحلرب
وكان السبب الذي من أجله عزل عمر خالداً من القيادة أن . على عتبة جامع املدينة؛ ولكننا ال جنزم بصحة هذه القصص وأمثاهلا

امة؛ ونظر القائد الباسل إىل مسألة تنحيته نظرة ملؤها الشهامة، وما هو أمجل من الشه. كثرياُ ما لوث شجاعته بقسوته" سيف اهللا"
وأويت أبو عبيدة من احلكمة ما جعله يتبع مشورة خالد يف شؤون احلرب، . فقد وضع نفسه حتت تصرف أيب عبيدة بال قيد وال شرط

وكان العرب فرساناً مهرة ال يضارعهم يف مهارم خيالة الفرس والروم، ومل يكن يف أوائل العصور . ويعارض قسوته بعد النصر
ستطيع أن يقاوم صيحام احلربية العجيبة، أو حركام العسكرية احملرية، أو سرعة كرهم وفرهم؛ وكانوا الوسطى إنسان أو حيوان ي

، وعلى بيت 636واستولوا على إنطاكية يف عام . حيرصون عن أن خيتاروا للرتال األراضي املستوية اليت توائم حركات الفرسان
 كانوا قد أمتوا فتح بالد 641الد الشام يف أيدي املسلمني، وقبل أن خيتتم عام  حىت كانت ب640، ومل ينتِه عام 638املقدس يف عام 
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 على تسليم بيت املقدس إذا جاء اخلليفة نفسه للتصديق على شروط Sophroniusووافق البطريق سفرونيوس . الفرس ومصر
دل من احلب وكيس من التمر، ووعاء ماء، التسليم، وقبل عمر هذا الشرط، وجاء من املدينة يف بساطة أفخر من الفخامة، ومعه ع

وخرج خالد وأبو عبيدة وغريمها من قواد اجليش الستقباله، فغضب حني أبصر ثيام املهفهفة، وعدد خيوهلم . وصحفة من اخلشب
بلة ملؤها وقابل سفرونيوس مقا. املزركشة، وألقى حبفنة من احلصباء يف وجوههم والمهم على أم جاءوا يستقبلونه يف ذلك الزي

ويقول املؤرخون املسيحيون إنه طاف مع . اللطف وااملة، ومل يفرض على املغلوبني إال جزية قليلة، وأمن املسيحيني عل كنائسهم
وملا مسع أن أهل املدينة . البطريق ببيت املقدس، واختار يف العشرة األيام اليت أقامها فيها موضع املسجد الذي مسي فيما بعد بامسِه

وما كاد األمر يستتب للمسلمني يف بالد الشام . ون أن يتخذ بيت املقدس عاصمة للدولة اإلسالمية عاد إىل عاصمته الصغريةخيش
وبالد الفرس حىت أخذوا يهجرون من جزيرة العرب إىل الشمال والشرق، وكانت هذه اهلجرة شبيهة جرة القبائل اجلرمانية إىل 

وبفضل هذه اهلجرة والتسري أصبح عدد العرب يف ... هذه القبائل، ومشلت اهلجرة الرجال والنساءالواليات الرومانية اليت غزا 
وى عمر الفاحتني عن شراء األرض وفلحها، وكان يرجو أن يبقوا يف . 644بالد الشام وفارس نصف مليون نسمة قبل أن حيل عام 

لكي حيتفظوا بصفام احلربية، غري أن أوامره يف هذا قد أغفلت بعد خارج جزيرة العرب طبقة عسكرية، متدهم الدولة مبا يكفيهم، 
موته، بل إا كاد يقضي عليها سخاؤه يف أثناء حياتِه؛ ذلك أنه كان يوزع أربعة أمخاس الفيء على اجليش، وخيص بيت املال باخلمس 

هذه الثروة العربية اآلخذة يف النماء، وأخذ أشراف ومل تلبث أقلية الرجال ذوي العقول الكبرية أن مجعت معظم الطيبات من . الباقي
قريش يشيدون القصور الفخمة يف مكة واملدينة، فكان للزبري بيوت يف عدة مدن خمتلفة، وكان ميتلك ألف جواد، وعشرة آالف 

وكان عمر ) ر دوال1.912.000(عبد؛ وكان عبد الرمحن ميتلك ألف بعري، وعشرة آالف رأس من الضأن، وأربعمائة ألف دينار 
، ومل )644(وطعنه موىل فارسي وهو يؤم الصالة يف املسجد . ينظر حبسرة وأسى إىل هذا الترف الذي أخذ مواطنوه يتردون فيه

يستطع عمر وهو على فراش املوت أن يقنع عبد الرمحن بأن يكون خليفة من بعدِه فعني ستة من زعماء املسلمني ليختاروا من خيلفه، 
وكان عثمان بن عفان شيخاً مسناً، طيب القلب، حسن النية، أعاد بناء مسجد املدينة ومجله، وأعان مباله . نهم عثمانفاختاروا من بي

جيوش املسلمني اليت نشرت اإلسالم يف هريات، وكابل، وبلخ، وتفليس، ويف ربوع آسية الصغرى حىت البحر األسود، ولكنه لسوء 
الذين كانوا يف أيام اإلسالم األوىل ألد أعداء النيب، فأقبل بنو أمية على املدينة ليجنوا مثار حظه كان شديد الوالء ألشراف بين أمية 

ومل يلبث أن توىل بعض املناصب ازية أكثر من عشرة منهم كانوا يسخرون . قرابتهم للخليفة، ومل يكن يف وسعه أن يقاوم مطالبهم
مون بعد أن هدأت سورة النصر أحزاباً متباغضة شديدة العداء، املهاجرون وانقسم املسل. من تزمت أتقياء املسلمني وبساطتهم

القادمون من مكة ضد األنصار أهل املدينة، وأهل مكة واملدينة أصحاب السلطان ضد دمشق، والكوفة، والبصرة، وهي املدن 
ة وعلى رأسهم معاوية حاكم الشام وابن أيب اإلسالمية اآلخذة يف النماء السريع، وبنو هاشم أهل النيب وعلي رأسهم علي ضد بين أمي

 أخذ رجل يهودي ممن اعتنقوا اإلسالم يدعو يف البصرة إىل عقيدة ثورية، 654ويف عام . سفيان ألد أعداء النيب يف بداية الدعوة
أن من اختاروه هلا مجاعة مضموا أن النيب سيبعث حياً على هذه األرض، وأن علياً أحق الناس باخلالفة، وأن عثمان ال حق له فيها، و

وملا طرد هذا الداعية من البصرة نزح إىل الكوفة، فلما أخرج من الكوفة انتقل إىل مصر حيث . من الطغاة اخلارجني على الدين
ة، وجدت دعوته آذاناً صاغية واعتنقها كثريون، وخرج من مصر إىل املدينة مخسمائة من املسلمني وطلبوا إىل عثمان أن يعتزل اخلالف

وفر زعماء بين أمية من املدينة وبايع بنو هاشم علياً ). 656(فلما أىب حاصروا بيته، مث اقتحموا عليه حجرته وقتلوه وهو يتلو القرآن 
وكان وقت أن بويع باخلالفة يف . وكان علي يف شبابه مثالً أعلى للتواضع، والتقوى، والنشاط، واإلخالص للدين. خليفة للمسلمني
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مسني من عمرِه، أصلع الرأس، ممتلئ اجلسم، لطيف املعشر، حمسناً، كثري التفكري، متحفظاً يف قولِه؛ ومل يكن مرتاحاً هلذه اخلامسة واخل
وطلب إليه أن يقتص . املأساة اليت عدت فيها السياسة على الدين، ولت فيها الدسائس حمل اخلشوع واإلخالص لإلسالم واملسلمني

 فتمكنوا من الفرار؛ وطالب هو أن يعتزل من والهم عثمان مناصبهم، فأىب معظمهم؛ ومل يكتِف معاوية من قتلة عثمان، ولكنه تباطأ
وظاهرت . برفض هذا الطلب بل نشر يف دمشق قميص عثمان امللطخ بالدماء، وأصابع زوجته اليت قطعت وهي حتاول الدفاع عنه

رج على علي طلحة والزبري من أصحاب الرسول، وطالبامها أيضاً قريش معاوية، وكان بنو أمية هم املسيطرين وقتئذ عليها، وخ
وملا أعلن مسلمو البصرة انضمامهم للثائرين استنجد . وخرجت عائشة زوج النيب من املدينة إىل مكة وانضمت إىل الثوار. باخلالفة

فأجابوه دعوته والتقى اجليشان يف جنويب . ءهعلي بأهل الكوفة املضرسني بالقتال، ووعدهم أن يتخذها عاصمة الدولة إذا هم لبوا ندا
وهزم طلحة والزبري . ومسيت كذلك ألن عائشة كانت حترض اجلند على القتال من هودجها على ظهر اجلمل-العراق يف واقعة اجلمل

وجهز معاوية يف دمشق . وقتال، وردت عائشة إىل بيتها معززة مكرمة، ونقل علي العاصمة إىل الكوفة القريبة من موقع بابل القدمية
وكان معاوية خبرياً بشؤون الدنيا غري متزمت يف الدين، وكان يرى يف الدين بديالً من الشرطة أقل منها نفقة . قوة أخرى لقتال علي

ىل األقلية وكان من األغراض اليت يبتغيها مبحاربة علي أن يعيد إ. ولكنه ال يصح أن يكون حائالً بينه وبني االستمتاع بطيبات احلياة
وأعاد علي تنظيم قواه والتقت جبيش معاوية عند صفني على ر . املصطفاة من قريش السلطة والزعامة اللتني كانتا هلا قبل أيام النيب

وكاد النصر يتم لعلي لوال أن عمرو بن العاص قائد جيش معاوية رفع املصاحف على أسنة الرماح طالباً حتكيم ). 657(الفرات 
ورضي علي ذا الطلب إجابة إلحلاح جنوده، واختري ). الكرمي(، ولعله كان يعين ذا إتباع األوامر الواردة يف القرآن "اهللاكتاب "

ولكن بعض رجال علي خرجوا عليه يف ذلك . احلكمان وحدد هلما ستة أشهر يفصالن خالهلا يف الرتاع ويعود اجلنود فيها إىل بيوم
شاً مستقالً ومسوا باخلوارج، وقالوا إن اخلليفة جيب أن خيتاره الشعب وأن يكون من حقه أن يعزله؛ وكان الوقت، وألفوا منهم جي

وكانوا كلهم ينددون مبا انغمس فيه حكام اإلسالم اجلدد من ) 9(بعضهم فوضويني دينيني يرفضون كل حكومة ما عدا حكومة اهللا
 االنضواء حتت لوائه باحلجة واإلقناع فلم يفلح، مث استحالت تقواهم تعصباً، ترف وحب ملتاع الدنيا، وحاول علي أن يعيدهم إىل

واتفق احلكمان يف . وعربوا عنها بأعمال اتسمت بالعنف واإلخالل بالنظام، فلم يسع علياً إال أن يعلن عليهم احلرب، ويشتت مشلهم
ل علي خلعه، ولكن عمراً مل خيلع معاوية بل ثبته خليفة الوقت احملدد هلما على أن يتنحى علي ومعاوية عن اخلالفة، وأعلن ممث

). 661(ويف هذا االضطراب هجم رجل من اخلوارج على علي بالقرب من الكوفة وطعنه يف رأسه بسيف مسموم . للمسلمني

ه مكاناً حتج إليه كما وأصبح املكان الذي مات فيه علي مزاراً مقدساً عند طائفة الشيعة اليت تقدسه أعظم التقديس، واختذت ضرحي
وبايع املسلمون يف العراق احلسن بن علي باخلالفة، وزحف معاوية على الكوفة، فاستسلم له . حيج سائر املسلمني إىل مكة نفسها

، فمن قائل إن )669(احلسن، وقرر له معاوية ماالً يعيش منه، وانسحب احلسن إىل مكة، ومات يف اخلامسة واألربعني من عمره 
وبايع املسلمون مجيعاً معاوية على كره منهم، . ليفة دس له السم، ومن قائل إن زوجة من زوجاته دفعتها الغرية إىل أن تدسه لهاخل

ولكنه أراد أن يضمن السالمة لنفسِه، ورأى أن املدينة بعيدة عن مركز العامل اإلسالمي والسلطة اإلسالمية، فاختذ دمشق مقراً 
الدينية، وهي احلكومة اليت " اجلمهورية"األرستقراطية القرشية على اهلامشيني آل بيت النيب، واستحالت وهكذا انتصرت . للخالفة

وحل حكم الساميني يف غرب آسية حمل حكم الفرس والروم، وطهرت . كانت قائمة أيام اخللفاء الراشدين، ملكية دنيوية وراثية
 ألف عام، وشكلت بالد الشرق األدىن ومصر ومشايل أفريقية بالشكل الذي آسية من تلك السيطرة األوربية اليت ظلت قائمة فيها

  .احتفظت به يف جوهره ثالثة عشر قرناً من الزمان
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  الفصل الثاني 

  الخالفة األموية 

661-750   

 الشام، مث بتزعمه لقد استحوذ على السلطة يف بادئ األمر حني عينه اخلليفة الفاضل الرتيه والياً على. جيب علينا أال نظلم معاوية
الثورة اليت أوقد نارها مقتل عثمان، مث مبا دبره من الدسائس البارعة اليت أغنته عن االلتجاء إىل القوة إال يف ظروف جد نادرة، ومن 

ال أضع سيفي حيث يكفيين سوطي، وال أضع سوطي حيث يكفيين لساين، ومل أن بيين وبني الناس شعرة ما "أقواله يف هذا املعىن 
ولقد كان طريقه إىل السلطة أقل ختضباً ). 10"(إذا مدوها خليتها وإن خلوها مددته: "وكيف يا أمري املؤمنني؟ قال: قيل" انقطعت

وكان حيس كما حيس كثريون من املغتصبني أنه حباجة إىل أن حييط عرشه . بالدماء من طرق معظم من أسسوا أسراً حاكمة جديدة
وإن بقاء هذا الطراز . تشبه يف هذا بأباطرة الدولة البيزنطية، الذين تشبهوا هم أنفسهم مبلك ملوك الفرسباألة واملظاهر الفخمة، و

وكان معاوية نفسه يشعر . من احلكومة امللكية الفردية من عهد قورش إىل يومنا ليوحي بصالحيته حلكم الشعوب اجلاهلة واستغالهلا
أثنائه من الرخاء، وانقطاع الرتاع بني القبائل، وما بلغته الدولة العربية املمتدة من ر بأن حكمه هذا يربره ما عاد على البالد يف 

وكان يرى أال سبيل إىل اتقاء الرتاع الذي البد أن حيدث عند اختيار اخلليفة إذا ما اتبع مبدأ . جيحون إىل ر النيل من قوة ومتاسك
فوضى، إال إذا استبدل به النظام الوراثي، فنادى بابنه يزيد ولياً للعهد، وأخذ له االنتخاب، وما يؤدي إليه هذا الرتاع من اضطراب و

اشتعلت نار احلرب من أجل وراثة العرش، كما اشتعلت ) 680(ومع هذا فإنه ملا مات معاوية . البيعة من مجيع واليات الدولة العربية
.  يِعدونه بتأييد اختياره للخالفة إذا جاءهم واختذ بلدهم مقراً هلافقد أرسل مسلمو الكوفة إىل احلسني بن علي. يف بداية حكمه

وملا أصبحت تلك القافلة على بعد مخسة وعشرين ميالً يف مشال . وخرج احلسني من مكة ومعه أسرته وسبعون من أتباعه املخلصني له
وأصاب أحد السهام . كن من كانوا معه أبوا إال القتالالكوفة قابلتها قوة من جند يزيد بقيادة عبيد اهللا، وعرض حسني أن يسلم، ول

األوىل قامساً ابن أخي احلسني وهو غالم يف العاشرة من عمره، فمات بني ذراعي عمه، مث سقط من بعده أخوة احلسني وأبناؤه، وبنو 
لع وقتئذ على النساء؛ وملا محل رأس أعمامه، وأبناء أخوته واحداً بعد واحد، حىت مل يبق أحد ممن كانوا معه، واستوىل الرعب واهل

ارفع قضيبك فطال واهللا ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا : "احلسني إىل الكوفة أقبل عبد اهللا ينكثه بالقضيب؛ فقال له أحد احلاضرين
 لذكراه، وال وأقام الشيعة يف كربالء حيث قتل احلسني مشهداً عظيماً ختليداً). 680) (11"(عليه وسلم يضع فمه على فمه يلثمه

يزالون حىت اليوم ميثلون يف كل عام مأساة قتله، ويظهرون يف ذلك أشد احلزن واألسى، وميجدون ذكرى علي وولديه احلسن 
كذلك ثار على يزيد عبد اهللا بن الزبري، ولكن جنود يزيد السوريني هزموه وحاصروه يف مكة، وسقطت احلجارة من . واحلسني

مث ). 683(، وأنكسر منها احلجر األسود ثالث قطع، واشتعلت النار يف الكعبة نفسها، والتهمتها عن آخرها جمانيقهم يف فناء الكعبة
وأعقب موته سنتان سادت فيهما الفوضى وتوىل اخلالفة فيها . رفع احلصار عنها فجأة، فقد مات يزيد واحتيج إىل اجليش يف دمشق

ن ابن عم معاوية فقضى على هذا االضطراب وأمخد الفتنة بشجاعة وقسوة، فلما ثالثة من اخللفاء جاء بعدهم عبد امللك بن مروا
. وأخضع قائده احلجاج بن يوسف أهل الكوفة وأعاد حصار مكة. استتب له األمر حكم البالد بكثري من الرأفة، واحلكمة والعدالة

طال، وكانت أمه املعمرة تشجعه وحترضه، ولكنه هزم ودافع عنها عبد امللك، وكان وقتئذ يف الثانية والسبعني من عمره، دفاع األب
ويف سين السلم اليت أعقبت هذا القتال، ). 692(وقُتل، ومحل رأسه إىل أمه؛ وبعد أن ظل جسده مصلوباً بعض الوقت اُسلم إىل أمه 
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ودام . وىل اخلالفة منهم أربعةأخذ عبد امللك يقرض الشعر، ويناصر األدب، ويعىن بشؤون بيتِه، ويريب أبناءه اخلمسة عشر، وقد ت
ففي عهده واصل العرب ). 715-705(حكمه عشرين عاماً مهد فيها السبيل لألعمال العظيمة اليت قام ا ابنه الوليد األول 

ويف الشرق . 712، ومسرقند يف 711، وفتحوا أسبانيا يف عام 709، وعلى خبارى يف عام 705فتوحهم، فاستولوا على بلخ يف عام 
فقد جفف املستنقعات، :  احلجاج البالد حبزم وجد وقام فيها بأعمال إنشائية ال تقل عما جلأ إليِه يف هذا احلكم من قسوةحكم

مث مل يقنع ذه األعمال فأحدث انقالباً . وأصلح كثرياً من األراضي وأعدها للزراعة، وأعاد فتح ما طمر من قنوات الري وأصلحها
أما الوليد نفسه فكان مثالً طيباً . استعمال حركات اإلعراب، وكان احلجاج مدرساً قبل أن يكون والياًكبرياً يف طريقة الكتابة ب

للحكام، يعىن بشؤون اإلدارة أكثر من عنايته باحلرب، ويشجع الصناعة والتجارة بفتح األسواق اجلديدة وإصالح الطرق، وينشئ 
ومالجئ للشيوخ، والعجزة، واملكفوفني، ويوسع مساجد مكة -مراض املعديةومنها أول مستشفى معروف لأل-املدارس واملستشفيات

وكان جيد بني . واملدينة وبيت املقدس وجيملها، وينشئ يف دمشق مسجداً أعظم من هذه املساجد وأفخم ال يزال باقياً فيها حىت اليوم
قية، ويضرب على العود، ويستمع إىل غريه من الشعراء هذه املشاغل كلها متسعاً من الوقت يقرض فيه الشعر، ويؤلف األحلان املوسي

، فأضاع املال والرجال يف حماولة )717-715(وخلفه أخوه سليمان ). 13(واملوسيقيني، وخيصص من كل يومني يوماً للمنادمة
خلالفة ألبن عمه عمر بن عبد وسلى نفسه بالطعام والنساء، ومل يذكره الناس خبري إال ألنه أوصى با. فاشلة لالستيالء على القسطنطينية

فجعل . واعتزم عمر أن يكفر يف خالفته عن مجيع ضروب الفساد اليت ارتكبها أسالفه من خلفاء بين أمية). 720-717(العزيز 
حياته كلها وقفاً على إحياء شعائر الدين ونشره فتقشف يف لباسه، وارتدى الثياب املرقعة حىت مل يكن أحد يظن أنه هو خليفة 

سلمني، وأمر زوجته بأن ترد إىل بيت املال ما أهداه إليها والدها من احللي النفيسة فُصدعت باألمر، وأبلغ أزواجه أن واجبات امل
ومل يلتفت إىل الشعراء، واخلطباء، والعلماء الذين كانوا يعتمدون . احلكم ستشغله عن االلتفات إليهن وأِذن مل شئن منهن أن يفارقنه

وعقد الصلح مع الدول . بالط اخلليفة، بل قرب إليه أتقى العلماء يف الدولة وأختذهم له أعواناً ومستشارينيف معيشتهم على 
األجنبية، وأمر برفع احلصار عن القسطنطينية وعودة اجليش الذي كان حياصرها، واستدعى احلاميات اليت كانت قائمة يف املدن 

ن أسالفه من خلفاء األمويني ال يشجعون غري املسلمني يف بالد الدولة على اعتناق وبينما كا. اإلسالمية املعادية حلكم األمويني
اإلسالم، حىت ال تقل الضرائب املفروضة عليهم، فإن عمر قد شجع املسيحيني، واليهود، والزرادشتيني على اعتناقه، وملا شكا إليه 

واهللا لوددت أن الناس كلهم أسلموا حىت نكون : "أجام بقولِهعماله القائمون على شؤون املال من هذه السياسة ستفقر بيت املال 
وملا أراد بعض مستشاريه أن يقفوا حركة الدخول يف اإلسالم بأن حتموا اخلتان على ). 14"(أنا وأنت حراثني نأكل من كسب أيدينا

يوداً شديدة على من امتنعوا عن اإلسالم، مث فرض ق. معتنقيه فعل عمر ما فعله القديس بولس من قبل، فأمرهم باالستغناء عن اخلتان
وكان يزيد . فحرم عليهم مناصب الدولة، ومنعهم من بناء معابد جديدة، ودامت خالفته أقل من ثالث سنني مرض بعدها ومات

در ما كان يزيد حيب جارية تدعى حبيبة بق. خيتلف كل االختالف يف أخالقه وعاداته عن عمر بن عبد العزيز) 724-720(الثاين 
وكان قد ابتاعها يف شبابه بأربعة آالف قطعة من الذهب، وأرغمه أخوه سليمان، وكان هو اخلليفة يف ذلك . كان عمر يحب اإلسالم

. الوقت أن يردها إىل بائعها، ولكن يزيد مل ينس مجاهلا وحناا؛ فلما ويل اخلالفة سألته زوجته هل بقي له شيء يف العامل يرغب فيه؟

فبعثت زوجته الوفية من فورها إىل حبيبة، وأهدا إليه، وانزوت هي يف جماهل احلرمي ويروى أنه بينما هو يلهو مع " حبيبة"فأجاا 
وحزن عليها يزيد حزناً مات من أثره بعد . حبيبة يف يوم من األيام إذ ألقى أثناء هلوه ببذرة عنب يف فمها، فاختنقت وماتت بني ذراعيه

الدولة سبعة عشر عاماً حكماً عادالً سادت فيه السلم، وأصلح يف خالله الشؤون ) 743-724(حكم هشام و. أسبوع من وفاا
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: ولكن فضائل القديس قد تكون سبباً يف القضاء على احلاكم. اإلدارية، وخفض الضرائب، وترك بيت املال بعد وفاته مليئاً باألموال

. نة يف الواليات، وعم االستياء العاصمة اليت كانت تتوق إىل خليفة مبذر متالففقد منيت جيوش هشام بعدة هزائم، وثار نقع الفت

وجاء من بعده خلفاء جللوا بالعار تلك األسرة اليت امتاز خلفاؤها األولون بالقدرة واملهارة، فعاشوا عيشة الترف والفساد، وأمهلوا 
 على قواعد الدين، منغمساً يف الشهوات البدنية، وملا مسع بنبأ فاسد اخلالق، خارجاً) 744-734(فكان الوليد الثاين . شؤون احلكم

وفاة عمه هشام سره النبأ أميا سرور، وقبض على ابن هشام نفسه، وصادر أموال أهل اخلليفة املتوىف، وبدد أموال اخلزانة حبكمه 
 ويشفي منها غلته وهو سابح فيها، وأنه ضرب ويروي عنه أعداؤه أنه كان يسبح يف بركة من اخلمر،. الفاسد، وهباته اليت ال حد هلا

@ إذا القيت ربك يوم حشٍر، فقل هللا مزقين الوليد. أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد: وهو يقول@%=القرآن بالنبال

ه على العرش أخوه وخلف. 744وقتل يزيد بن الوليد األول هذا اخلليفة املستهتر املاجن، وتوىل اخلالفة ستة أشهر ومات يف عام 
إبراهيم، ولكنه مل يستطع محايته، فخلعه أحد قوادِه األقوياء هو مروان الثاين، وحكم ست سنني مليئة باملآسي، وكان هو آخر اخللفاء 

باخلري وإذا نظرنا إىل أعمال اخللفاء من بين أمية من وجهة النظر الدنيوية حكمنا بأن هذه األعمال قد عادت . من بين أمية يف الشرق
وإذا ما استثنينا بعض فترات مشئومة من تارخيهم . فقد وسعوا حدود البالد السياسية إىل مدى مل تبلغه قط فيما بعد. على اإلسالم

 لكن نظام امللكية املطلقة الوراثية أدى إىل ما يؤدي إليه عادةً يف مجيع البالد، فتوىل. فإم قد حكموا الدولة اجلديدة حكماً منظماً حراً

اخلالفة يف القرن الثامن خلفاء عاجزون أفقروا بيت املال، وتركوا شؤون احلكم للخصيان، وفقدوا السيطرة على الرتعة االنفرادية 
وقد ظل الرتاع بني القبائل مل تنقطع أسبابه وإن . العربية، اليت حالت يف أكثر األوقات بني املسلمني وبني قيام دولة إسالمية موحدة

اً بني األحزاب السياسية؛ فقد كان بنو هاشم وبنو أمية يكره بعضهم بعضاً، كأن أواشج القربة بينهم قد أضحت أشد استحال نزاع
ونفرت بالد العرب ومصر والفرس من سيطرة دمشق عليه؛ وأخذ الفرس يدعون أم أرقى من . وأقرب مما كانت يف أيامهم السابقة

وساء . بالد الشام، وقد كانوا من قبل ال يدعون أكثر من أم ال يقلون شأناً عن العربالعرب، وأم لذلك ال يطيقون أن حتكمهم 
أبناء النيب أن يروا بالد املسلمني يتوىل شؤوا خلفاء من بين أمية الذين كان منهم أشد أعداء النيب وآخر من آمنوا بِه، وروعهم فساد 

هلهم الديين، وكانوا يدعون اهللا أن يرسل من قبله من ينقذهم من هذا احلكم أخالق اخللفاء األمويني، ولعلهم قد روعهم كذلك تسا
وقيض هلا هذا الزعيم يف شخص . ومل يكن ينقص هذه القوى املعادية إال شخصية قوية مبدعة توجد صفوفها وتنطقها مبطالبها. املذل

فلسطني، ونظم الثورة يف الواليات واستمال إليه الوطنيني أيب العباس السفاح حفيد أحد أعمام النيب، فتوىل قيادا من مكمن هلا يف 
والتقى جيش مروان الثاين بالثوار .  نادى بنفسه خليفة يف الكوفة749الشيعة يف بالد الفرس فأيدوه أشد التأييد، حىت إذا كان عام 

ستسلمت دمشق بعد أن ضرب عليها يقودهم عبد اهللا عم العباس على ر الزاب، فهزم مروان وجيوشه، وبعد عام من هزميته ا
  : احلصار، مث قُبض بعدئذ على مروان وقُتل وحمل رأسه إىل أيب العباس، ولكن اخلليفة اجلديد مل يكتِف ذا، وقال

 " وال دماؤهم للغيظ ترويين   لو يشربون دمي مل يرِو شارم "

مراء بين أمية ويقتلوا أينما وجدوا، ليقضي بذلك على ما عسى أن ومسي أبو العباس بالسفاح أي سفاك الدماء ألنه أمر بأن يطارد أ
ونفذ عبد اهللا، الذي عني والياً على الشام، هذا األمر، يف يسر وسرعة، فأعلن عفواً عاماً عن . يقوم به أفراد األسرة الساقطة من فنت

لطعام إذا أشار إىل جنودِه يف خمبئهم، فخرجوا عليهم وبينما هم على ا. األمويني، وأكده هلم بدعوة مثانني من زعمائهم إىل وليمة
واستبدل بزعماء األمويني رجال من العباسيني . ورموا رؤوسهم بالسيوف، مث فرشت الطنافس فوق جثث القتلى، واستمرت املأدبة
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وسيطت هياكلهم وأخرجت جثث بعض املوتى من خلفاء بين أمية، . جلسوا فوق جثث أعدائهم، يشنفون أمساعهم بأنني املوتى
  ).15(العظمية اليت كادت أن تكون عارية من اللحم، وشنقت وحرقت، وذُر رمادها يف الريح

  الفصل الثاِلث 

  الخالفة العباسية 

)750-1058 (  

   هرون الرشيد 1

الشمال (بالد السند وجد أبو العباس السفاح نفسه حاكماً لدولة واسعة األرجاء متتد من ر السند إىل احمليط األطلنطي، وتشمل 
، وبلوخستان وأفغانستان، والتركستان، وفارس، وأرض اجلزيرة، وأرمينية، والشام، وفلسطني وقربص، وكريت، )الغريب من اهلند

ورفضت أسبانيا املسلمة اخلضوع إليه، وخرجت بالد السند عن طاعته يف السنة الثانية عشرة من . ، ومصر، ومشايل أفريقية)إقريطش(
ورأى السفاح أن دمشق تكرهه، وأنه ال يأمن على نفسه يف مدينة الكوفة املشاكسة املضطربة، فنقل العاصمة إىل األنبار . حكمه

وبعد أن ارتوى السفاح من دماء . وكانت الكثرة الغالبة ممن رفعوه إىل العرش فرساً يف ثقافتهم وأصوهلم. الواقعة يف مشال الكوفة
الرقة ودماثة األخالق الفارسية، وجاءت من بعده طائفة من اخللفاء املستنريين، استخدموا ثروة أعدائه اصطبغ بالطه بشيء من 

الدولة املتزايدة يف مناصرة الفنون واآلداب، والعلوم، والفلسفة حىت ازدهرت وأمثرت أينع الثمار؛ وبعد أن مضت مائة عام على بالد 
. ، وخلفه أبو جعفر من أبيه ولقب باملنصور754سفاح باجلدري يف عام ومات ال. الفرس، وهي يف ذلة اخلضوع غلبت غالبيها

وقد أدى إىل هذا ما . وكانت أمه جارية من الرببر، وكانت أمهات مجيع اخللفاء العباسيني السبعة والثالثني إال ثالثة منهم جواري
ذه الوسيلة كان عدد أفراد الطبقة األرستقراطية و. جرى عليه اخللفاء من عادة اختاذ السراري وجعل أبنائهم منهن أبناء شرعيني

وكان اخلليفة اجلديد يف سن األربعني، طويل . اإلسالمية يزداد على الدوام بتأثري املصادفة وطابعها الدميقراطي، ومصائر احلب واحلرب
ولكنه . ء أو مدمنا للخمر أو مولعاً بالغناءومل يكن أسري جلمال النسا. القامة، حنيف اجلسم، ملتحياً، أمسر البشرة، شديداً يف معامالته

كان يناصر اآلداب، والعلوم، والفنون، وميتاز بعظيم قدرته، وحزمه، وشدة بطشه، وبفضل هذه الصفات ثبت دعائم أسرة حاكمة 
عاصمة للدولة، وقد وجه جهوده لتنظيم األداة احلكومية، وبىن مدينة فخمة هي مدينة بغداد واختذها . لواله ملاتت مبوت السفاح

وكان يشرف بنفسه على كل إدارة يف دوالب . وأعاد تنظيم احلكومة واجليش يف صورتيهما اللتني احتفظا ما إىل آخر أيام الدولة
على أن يردوا إىل بيت املال ما -ومنهم أخوه نفسه-احلكومة، وعلى مجيع أعمال هذه اإلدارات، وأرغم املوظفني املرتشني الفاسدين

وكان يراعي جانب االقتصاد بل قل احلرص الشديد يف إنفاق األموال العامة، حىت نفر منه األصدقاء، . من أموال الدولةابتزوه 
وقد أنشأ يف بداية حكمه نظام الوزارة الذي أخذه عن الفرس، وكان له شأن عظيم يف ). 16"(أيب الدواثق"وأطلق عليه لشحه لقب 

وقد اضطلع بواجب خطري يف حكم الدولة، وكان له . منصب الوزير يف عهده خالد ابن برمكوكان أول من شغل . تاريخ العباسيني
وعمل املنصور وخالد على إجياد النظام والرخاء اللذين جىن مثارمها هرون . شأن فيما وقع يف أيام الدولة العباسية من أحداث جسام

ثنتني وعشرين سنة وكان موته وهو يف طريقه إىل مكة ألداء فريضة ومات املنصور بعد أن حكم البالد حكماً صاحلاً دام ا. الرشيد
وقد مشل عفوه مجيع املذنبني إال أشدهم . إال أن يسلك يف حكمه سبيل اخلري) 785- 775(ومل يكن يف وسع ابنه املهدي . احلج
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وكانت .  يف حكم البالد كفاية ممتازةخطراً على الدولة، وأنفق األموال الطائلة يف جتميل املدن وناصر املوسيقى واآلداب، وأظهر
بيزنطية قد انتهزت فرصة الثورة العباسية الستعادة بعض األقاليم اليت فتحها العرب يف آسية الصغرى، فسري عليها املهدي جيشاً 

ها ديداً اضطر وأخرج هرون الروم منها وردهم إىل القسطنطينية، وهدد تلك املدينة نفس. بقيادة ابنه هرون السترداد هذه البالد

 دينار 70.000 أن تعقد معه صلحاً تعهدت مبقتضاه أن تؤدي للخليفة جزية سنوية مقدارها Irene اإلمرباطورة إيرينية
وكان قبل ذلك قد اختار ابناً آخر من . على ابنه اسم هرون الرشيدومن ذلك الوقت أطلق املهدي ). 784) ( دوالر832.000(

وكان . أبنائه امسه اهلادي ولياً للعهد، فلما رأى ما امتاز به هرون من كفاية عظيمة طلب إىل اهلادي أن يرتل عن حقه ألخيه األصغر
فخرج املهدي وهرون . ن يطيع أمره بالعودة إىل بغداداهلادي وقتئذ يقود جيشاً يف بالد الشرق فأىب أن جييب أباه إىل طلبِه، ورفض أ

ورأى هرون اتباعه لنصيحة الوزير حيىي . للقبض عليه، ولكن املهدي تويف يف الطريق، وكان حني وفاته يف الثالثة واألربعني من عمره
سع عشرة من الدراويش أن يناموا على بن خالد الربمكي أن يبايع اهلادي باخلالفة، على أن يكون هو ولياً للعهد، غري أنه كان يف و

فلم يعترف اهلادي ألخيه بوالية العهد، . يف كتابه) 17(بساط واحد فإن ملكني ال تتسع هلما مملكة بأكملها كما يقول السعدي
ون، ، وراجت إشاعة بأن أمه وكانت تفضل عليه هر)786(مث مات اهلادي بعد زمن قصري . وسجن حيىي، ونادى بابنه ولياً لعهده

وتصور لنا . وارتقى هرون العرش، واختذ حيىي وزيراً له، وبدأ أشهر حكم يف تاريخ اإلسالم. كتمت أنفاسه بوسادة وضعتها على فمه
هرون الرشيد يف صور امللك املرح، املثقف، املستنري، العنيف يف بعض األوقات، الكرمي الرحيم يف -وخاصة ألف ليلة وليلة-القصص

وتبدو هذه الصفات ). 18(لع بالقصص اجلميلة ولعاً حيمله على أن يسجلها وحيتفظ ا يف ديوان حمفوظات الدولةأغلب األحيان، الو
فهم يصورونه أوالً . كلها فيما كتبه عنه املؤرخون إذا استثنينا منه مرحه؛ ولعل السبب يف ذلك أن هذا املرح قد أغضب املؤرخني

سك، أشد التمسك بأوامر الدين، ويقولون إنه فرض أشد القيود على حرية غري وقبل كل شيء يف صورة الرجل الورع املتم
ويقال إنه ). 19(املسلمني، وإنه كان حيج إىل مكة مرة كل عامني، وإنه كان يصلي يف كل يوم مائة ركعة نافلة مع الصلوات املفروضة

 وكان له عدد ويقال إنه تزوج من سبع نساء). 20(كان يشرب اخلمر، ولكن هذا مل إال سراً مع عدد قليل من خاصة أصدقائه
وكان . من السراري رزق منهن بأحد عشر ولداً، وأربع عشرة بنتاً، كلهم وكلهن من اجلواري عدا األمني ابنه من األمرية زبيدة

من ذلك أنه ملا أحب ولده املأمون إحدى فتيات قصر أبيه، أهداها إليه اخلليفة، ومل يسأله .  أمواله على اختالف أنواعهاكرمياً مسحاً يف
، ألنه كان حيب الشعر أشد احلب، ويستمتع به استمتاعاً حيمله يف بعض األحيان على أن )21(مثناً هلا أن ينظم بعض أبيات من الشعر

من ذلك أنه أهدى الشاعر مروان على قصيدة مدحه ا مخسة آالف قطعة . شعره باهلدايا من غري حسابيثقل الشاعر الذي يعجب ب

وكان أحب رفاقه إليه الشاعر . )22( ، وحلة مثينة، وعشر جوار من بنات الروم، وجواداً كرمياً) دوالر750٬23(من الذهب 
وقد . وكان كثرياً ما يغضب على أيب نواس لسفهه وسوء سريته، ولكنه كان يف كل مرة يصفح عنه جلودة شعره. املاجن أبو نواس

نانني، مجع حوله يف بغداد عدداً عظيماُ من الشعراء، والفقهاء، واألطباء، والنحويني وعلماء البالغة، والراقصات والراقصني، والف
وكان ينقد أعماهلم وأقواهلم نقد العامل اخلبري صاحب الذوق السليم، وجيزيهم عليها بسخاء، ويتلقى يف نظري ذلك . والفكهني املرحني

 ولسنا نعلم يف التاريخ كله أن حاشية). 23(قوياً. وكان هو نفسه عاملاً وشاعراً، وخطيباً بليغاً. آالف القصائد يف مدحيه والتغين جبوده

وكان يعاصره يف غري بالد اإلسالم اإلمرباطورة . للملوك قد مجعت مثل ما مجعت حاشية الرشيد من ذوي العقول الراجحة الناني
 Tsuanإيرينة يف القسطنطينية، وامللك شارملان يف فرنسا، ومن قبله بزمن قليل كان جيلس على عرش بالد الصني تسوان دزونج 



 
 Will Durant  167   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

Tsungة امللك، والتقدم الثقايف الذي ازدان به حكمه، ولكن هرون الرشيد بزغري أن ولعه . هم مجيعاً يف الثراء، والسلطان، وأ
فقد كان يشترك اشتراكاً فعلياً يف تصريف شؤون احلكم، ونال شهرة واسعة بعدله يف قضائه، . بالعلم والفن مل يلهه عن مهام امللك

وكان يقود جيوشه . على الرغم من أة امللك اليت مل يسبق هلا مثيل- دينار48.000.000وترك اخلزانة عند وفاته عامرة باملال فيها 
غري أنه كان يعهد بالشؤون اإلدارية وباخلطط السياسية إىل وزيره . بنفسه يف ميادين القتال، وقد احتفظ بتخوم البالد سليمة آمنة

قال إنه يعهد إليه أمر مجيع رعاياه ليحكمهم كما يشاء، ويويل فقد دعا إليه عقب جلوسه على العرش حيىي الربمكي و. احلكيم حيىي
وكان هذا إفراطاً خطرياً يف ثقته بالوزير، ولكن هرون ). 24(من يشاء، ويصرف األمور كما يرى، وأيد قوله هذا بأن أعطاه خامته

حلكم الدولة الواسعة اليت آل أمرها إليه؛ مل يكمل استعداده بعد . كان يرى أنه، وهو ال يزال شاباً يف الثانية والعشرين من عمره
وأثبت حيىي . وكان عمله هذا تعبرياً عن شكره لرجل كان أستاذاً ومربياً له يدعوه إذا دعاه بوالده، وقد ذاق عذاب السجن يف سبيله

 ميل من العمل؛ رفع دوالب لقد كان رجالً بشوشاً، دمث األخالق، جواداً حكيماً، جمداً ال. أنه أقدر احلكام يف تاريخ العامل كله
احلكومة إىل أعلى درجات الكفاية، وثبت دعائم النظام، وأقر األمن، ونشر لواء العدالة، وأنشأ الطرق، واجلسور، واخلانات، واحتفر 

أنه هو قنوات الري، فعم الرخاء مجيع واليات الدولة، وإن كان قد فرض عليها ضرائب عالية ليمأل ا اخلليفة وخزانته هو، ذلك 
أيضاً قد حذا حذو سيده يف مناصرة اآلداب والفنون وقد عني ولديه الفضل وجعفر يف منصبني كبريين من مناصب الدولة، فسارا 

وكان . فيهما أحسن سرية، وأثريا منهما ثراء عظيماً، فأنشأ القصور، ومجعا حوهلما طائفة كبرية من الشعراء، والندماء، والفالسفة
اً أطلق ألسنة السوء يف عالقتهما الشخصية، ويقال إن اخلليفة أمر بأن تصنع له جبة ذات طوقني يلبسها هو هرون حيب جعفر حب

ولسنا نعرف بالدقة ). 25(وجعفر معاً فيبدوان كأما رأسان فوق جسم واحد، ولعلهما كانا يف هذا الثوب ميثالن حياة بغداد الليلية
أم كانوا قد قبضوا على ناصية "فابن خلدون يقول إن سببها احلقيقي هو . ن الربامكةسبب النكبة املفاجئة اليت قضت على سلطا

ولعل ). 26(األمور كلها، وتصرفوا بأموال الدولة دون رقيب حىت أصبح الرشيد يطلب املبالغ الصغرية فال جيدها إال بإذن من الوزير
املالذ اجلسمية والعقلية متنفساً لكفاياته ومواهبه، ندم على ما خص به السبب أنه ملا جاوز هرون سن الشباب، ومل جيد يف اجلري وراء 

وقد حدث أن أمر اخلليفة جعفر بأن يقتل أحد اخلارجني عليه، فتغاضى جعفر عن األمر حىت متكن الثائر من . وزيره من قوة وسلطان
 قصص ألف ليلة وليلة تقول إن العباسة أخت وهناك قصة من طراز. اهلرب، ومل يغفر هرون له هذا اإلمهال احملبب إىل النفوس

الرشيد، أحبت جعفر، وأن الرشيد كان قد أقسم بأن حيتفظ بدماء بين هاشم الذي جيري يف عروق أخواته صافية نقية ال خيالطها إال 
ولكن احلبيبني . يف حضورهوأجاز هلما اخلليفة أن يتزوجا؛ على أال يلتقيا إال . دماء أشراف العرب، وجعفر كما نعلم من أبناء الفرس

. سرعان ما نقضا هذا العهد، وولدت العباسة جلعفر ولدين دون أن يعلم بذلك الرشيد، فقد اخفيا عنه وأرسال إىل املدينة لريبيا فيها

يف فبعث يف طلب مسرور كبري اجلالدين وأمره بقتل العباسة ودفنها . وكشفت زبيدة زوج الرشيد هذا السر، وأفضت به إىل هرون
. مث أمر مسرور أن يضرب عنق جعفر، وأن يأيت إليه برأسه، ونفذ مسرور أمر مواله. قصره، وأشرف هو بنفسه على تنفيذ هذا األمر

مث سجن ). 803(مث بعث إىل املدينة من يأتيه بولديه، وبعد أن حتدث طويالً إىل الطفلني الوسيمني، وأبدى إعجابه ما أمر بقتلهما 
ومات حيىي بعد عامني من مقتل ولده، كما مات . ح هلما بأن حيتفظا بأسرتيهما وخدمهما، ولكنه مل يطلق سراحهماحيىي والفضل، ومس

 124.500.000( دينار 30.000.000الفضل بعد مخسة أعوام من مقتل أخيه، وصودرت مجيع أموال الربامكة، ويقال إا بلغت 

وظل وقتاً ما خيفف من حزنه وندمه بالعمل الكثري، ويقال إنه كان يرحب . ربامكةومل تطل حياة هرون بعد نكبة ال). دوالر أمريكي
وملا أن امتنع نقفور األول إمرباطور بيزنطية عن أداء اجلزية اليت وعدت إيرينة بأدائها، وجرؤ على املطالبة برد . مبشاق احلرب نفسها
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من هرون أمري املؤمنني إىل نقفور كلب الروم، أما بعد، فقد . رمحن الرحيمبسم اهللا ال: "ما أدته اإلمرباطورة منها رد عليه هرون بقوله
وسار إىل ميدان القتال من ). 27"(تلقيت رسالتك يا ابن الكافرة، وسيكون اجلواب كما تراه عيناك ال ما تسمعه أذناك والسالم

ونزل إىل امليدان على رأس محلة قوية اخترق ا آسية فوره، واختذ مقامه يف الرقة ذات املوقع احلريب املنيع على حدوده الشمالية، 
ورأى الرشيد أن يصطنع شارملان لريهب بِه ) 806(الصغرى، وقذفت الرعب يف قلب نقفور فلم يسعه إال أن يعود إىل أداء اجلزية 

يكن هرون وقتئذ قد جاوز الثانية ومل . فأرسل إليِه وفداً مثقالً باهلدايا منها فيل وساعة مائية معقدة التركيب...إمرباطور الروم
وأراد هرون أن خيفف من . واألربعني من عمره، ومع هذا فإن ولديه األمني واملأمون شرعا يتنافسان على اخلالفة ويتطلعان إىل موته

ت أحد االثنني آل حدة الرتاع فقرر أن يرث املأمون الواليات الواقعة يف شرق ر دجلة، وأن يرث األمني ما بقي من الدولة، فإذا ما
ولكن حدث يف ذلك العام نفسه أن شبت فتنة صماء يف . ووقع األخوان هذا العهد وأقسما على الكعبة أن يتقيدا به. ملكه إىل أخيه

فلما بلغ بلدة طوس يف شرقي . خراسان فسار هرون ومعه املأمون لتقليم أظافرها، مع أنه كان يشكو وقتئذ آالماً شديدة يف معدته
وجيء له وهو حيتضر بياشني أحد زعماء الثورة، وكان اخلليفة قد برح به األمل حىت أفقده عقله .  عجز عن الوقوف على قدميهإيران

ويف ). 29(فأخذ يؤنب القائد األسري ألنه اضطره إىل اإلقدام على هذه احلملة املهلكة، وأمر أن تقطع أوصاله وشهد بعينيه تنفيذ أمره
  ).809(ون الرشيد يف سن اخلامسة واألربعني اليوم الثاين تويف هر
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وواصل املأمون الزحف إىل مرو، وعقد اتفاقاً مع الثوار، أما األمني فعاد إىل بغداد، ونادا بابنه الطفل الرضيع ولياً للعهد، وطالب 
وهزم طاهر قائد املأمون جيش األمني وحاصر . ألمني عليه احلرباملأمون بثالث من الواليات الشرقية، وملا رفض املأمون طلبه أعلن ا

وكان املأمون وقتئذ يف . بغداد وكاد أن يدمرها تدمرياً، وبعث برأس األمني إىل املأمون جرياً على تلك العادة اليت أضحت سنة متبعة
ألنه ابن جارية فارسية ومل تتم بيعته خليفة على ، ولكن بالد الشام وجزيرة العرب ظلت تقاومه )813(مرو فأمر باملناداة به خليفة 

نعم إن املأمون مل ينج من . ويعد املأمون هو واملنصور والرشيد أعظم خلفاء بين العباس. 818بالد املسلمني ويدخل بغداد إال يف عام 
ولكنه كان بوجه عام لني العريكة اخللتني اللتني شانتا هارون الرشيد، فكان يف بعض األحيان يستشيط غضباً مثله ويقسو كقسوته، 

 من مسلمني، ومسيحيني، ويهود، وصابئني، -هادئ الطباع، مجع يف جملس الدولة ممثلني جلميع األديان الكربى يف البالد كلها 
يف بالط وظلت حرية التفكري وقتاً ما هي السنة املألوفة .  وضمن جلميع رعاياه حىت أواخر أيامه حرية الدين والعبادة-وزردشتيني

كان املأمون جيلس كل يوم : "ويصف املسعودي جملساً من االس العلمية اليت كان يعقدها املأمون يف آخر النهار فيقول. اخلليفة
انزعوا : للمناظرة يف الفقه يوم الثالثاء فإذا حضر الفقهاء، ومن يناظره من سائر أهل املقاالت أدخلوا حجرة مفروشة، وقيل هلم

أصيبوا من الطعام والشراب، وجددوا الوضوء فإذا فرغوا أتوا باامر فبخروا وطيبوا مث :  أحضرت املوائد وقيل هلممث. إخفاقكم
خرجوا فاستدناهم حىت يدنوا منه ويناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها عن مناظرة املتجربين، فال يزالون كذلك إىل أن تزول 

وكان تشجيع املأمون للفنون، والعلوم، واآلداب، والفلسفة أكثر تنوعاً ). 30"(عموا وينصرفونالشمس مث تنصب املوائد الثانية فيط
فقد أرسل البعوث إىل القسطنطينية، واإلسكندرية، . ودقة يف عهد هارون، وكان هلذا التشجيع من األثر أعظم مما كان له يف عهد أبيه

يونان، وأجرى األرزاق على طائفة كبرية من املترمجني لنقل هذه الكتب إل وإنطاكية وغريها من املدن للبحث عن مؤلفات علماء ال
وكان األطباء والفقهاء، واملوسيقيون، والشعراء وعلماء الرياضة . وأنشأ جممعاً علمياً يف بغداد ومرصدين فيها ويف تدمر. اللغة العربية

ن يقرضه أحد أباطرة اليابان يف القرن التاسع عشر، وكما والفلك يستمتعون كلهم بعطاياه، وكان هو نفسه يقرض الشعر، كما كا
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وإن كان -)833(يف الثامنة واألربعني من عمره -ومات املأمون يف سن مبكرة. كان يقرضه كل مسلم شريف مهذب يف ذلك الوقت
 السنني األخرية من حياته ألا ذلك أنه ناصر بسلطته العليا حرية الرأي يف الدولة مناصرة شوه ا. قد طال أجله حىت أساء إىل نفسه
وقد أحاط . وكان أخوه أبو إسحق املعتصم، الذي توىل اخلالفة من بعده، مثله ومل يكن يف عبقريته. دفعته إىل اضطهاد أصحاب السنة

ن أنفسهم،  من اجلنود الترك، شبيه باحلرس الربيتوري الذي أحاط به األباطرة الروما4000هذا اخلليفة نفسه حبرس خاص مؤلف من 
وشكا . وأصبح هذا احلرس على مر األيام يف بغداد، كما أصبح احلرس الربيتوري يف روما، صاحب األمر والنهي يف أمور الدولة

سكان العاصمة من أن جنود املعتصم األتراك يطوفون الشوارع فوق صهوة اجلياد ويرتكبون اجلرائم دون أن يعاقبوا على ما 
. ن يثور عليه السكان فغادر بغداد وبىن لنفسه قصراً يف سر من رأى على بعد ثالثني ميالً مشايل العاصمةوخشي املعتصم أ. يرتكبون

ا فيها بعد موم، وأقاموا على شقة يبلغ ، ودفنو892، 836 هذه الضاحية مسكناً هلم ما بني عامي واختذ مثانية من اخللفاء
طوهلا عشرين ميالً على ضفيت ر دجلة قصوراً فخمة، ومساجد، وحذا حذوهم كبار موظفي الدولة، فشيدوا البيوت الفخمة، 

نفق وأراد املتوكل أن يربهن على صالحه فا. وزينوا جدراا بالنقوش اجلميلة، وأنشئوا فيها الفساقي واحلدائق واحلمامات
على تشييد مسجد جامع وأنفق ما يقرب من هذا املبلغ يف تشييد ضاحية له تعرف )  دوالر3.325.000( دينار 700.000

اتني واجلداول وقد مجع ما حيتاجه من املال هلذه املباين وما وأحاطها كلها بالبس" بقصر اللؤلؤة" أقام ا قصراً يعرف باجلعفرية
يتصل ا بأن زاد الضرائب، وباع وظائف الدولة ملن يؤدي اكرب مثن هلا، وأراد أن يستميل أهل السنة باضطهاد اخلارجني عليها، 

ت العوامل الداخلية أحوال اخلالفة قبل أن وأفسد. وحرض ابنه حرسه التركي على قتله، وتوىل اخلالفة من بعده وتسمى باملنتصر باهللا
فقد أك قوى اخللفاء إدمام الشراب، واماكهم بالشهوات، واللهو، والترف، والبطالة، فجلس : تقضي عليها القوى اخلارجية

ن الزدياد الثروة، وكا. على سرير امللك طائفة من اخللفاء الضعفاء فروا من مهام احلكم إىل ملذات احلرمي املضعفة للجسم والعقل
واستمهاد الراحة، وانتشار التسري وتفشي اللواط، كان هلذه الرذائل من األثر يف طبقة احلكام هلا يف اخللفاء، وتعدى ذلك إىل 

ومل يكن من طبيعة هذا الضعف وعدم النظام أن خيلق اليد القوية اليت كانت البالد يف أشد . الشعب نفسه، فضعفت صفاته احلربية
وكثرياً ما أسفرت العداوة العنصرية واإلقليمية عن . ة إليها لتجمع شتات هذا اخلليط املتفرق املتباين من الواليات والقبائلاحلاج

ثورات، فلم يكن العرب، والفرس، والسوريون، والرببر، واملسيحيون، واليهود، واألتراك، مل يكن هؤالء مجيعاً جيتمعون إال على 
اد الطني بلة أن الدين الذي كان من قبل جيمع مشلهم ويوحد صفهم قد تفرق شيعاً، وزادت حدة احتقار بعضهم بعضاً، وز

وكان إلمهال وسائل الري أثر كبري يف ضعف الدولة . االنقسامات السياسية واجلغرافية، وكانت هي املعربة عن هذه االنقسامات
فالقنوات اليت متد األرض باملاء حتتاج على . األدىن وهالكه معاًوذلك أن نظام الري هو مصدر حياة بالد الشرق . وفساد أحواهلا

فلما عجزت احلكومة عن تعهد هذه القنوات أو أمهلتها، قلت . الدوام إىل الكثري من احلراسة والتطهري يعجز عنها األفراد واألسر
ع حىت ال خيتل التوازن بني هذين العاملني موارد الطعام عن جماراة نسبة ازدياد السكان، وكان البد من أن يهلك الناس من اجلو

غري أن ما حل باألهلني من فقر بسبب القحط والوباء مل يكن يف معظم األوقات . األساسيني اللذين هلما شأن عظيم يف تاريخ العامل
للوفاء بنفقات فكان الفالحون، والصناع، والتجار يرون مكاسبهم تذهب كلها . ليغل أيدي جباة الضرائب أو خيفف من قسوم

وانتهى األمر بأن عجزت موارد الدولة عن . احلكومة وأة احلكام، فانعدم احلافز للعمل واإلنتاج، والتوسع فيهما، واملغامرة واإلقدام
ىل ويضاف إ. الوفاء حباجة احلكومة، وقلت اإليرادات، ومل يعد يف وسع احلكام أن يؤدوا أجور اجلند بانتظام، أو أن يسيطروا عليهم
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هذا أن الترك قد حلوا حمل العرب يف القوات املسلحة، كما حل األملان حمل الرومان يف جيوش روما، وكان رؤساء اجلند األتراك من 
وأصبحت قصور . عهد املعتصم إىل آخر أيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون اخللفاء إىل العرش ويسقطوم، ويأمروم، ويغتالوم

داد مباءة للدسائس الدنيئة، واالغتياالت وسفك الدماء، مما جعل اخلالفة العباسية يف آخر أيامها غري خليقة بأن يبقى اخللفاء يف بغ
فأصبح . وكان ضعف النشاط السياسي والقوة احلربية يف عاصمة الدولة سبباً يف متزيق مشلها وتقطع أوصاهلا. التاريخ على ذكرها

وأخذوا يعملون . يكون للخلفاء يف العاصمة سلطان عليهم اللهم إال سلطاناً امسياً غري ذي بالالوالة حيكمون واليام دون أن 
وكانت بالد األندلس قد . ليحتفظوا ألنفسهم مبناصبهم طول حيام، مث مل يكتفوا ذا بل عملوا على أن يرثها من بعدهم أبناؤهم

وبعد . 868 ومصر يف 801، وتونس يف 788ت حذوها مراكش يف عام ، وحذ756أعلنت استقالهلا عن اخلالفة العباسية يف عام 
 وكان املأمون قد كافأ 1076تسع سنني من ذلك العام األخري استوىل أمراء مصر على الشام، وحكموا اجلزء األكرب منها حىت عام 

هذه األسرة الطاهرية بالد الفرس حكماً وحكمت . قائده طاهر بأن عينه حاكماً على خراسان وجعل واليتها وراثية يف أبنائه من بعده
 استولت أسرة من الشيعة هي أسرة بين 944، 929، وفيما بني عامي )903-872(شبه استقاليل حىت حلت حملها أسرة الصفارين 

فية يف محدان على مشايل اجلزيرة والشام، ورفعوا من شأن حكمهم بأن جعلوا املوصل وحلب مركزين عظيمني من مراكز احلياة الثقا
شاعراً بليغاً، اجتمع يف بالطه يف حلب الفيلسوف الفارايب، والشاعر ) 967-944(وكان سيف الدولة احلمداين . العامل اإلسالمي

واستوىل بنو بويه أبناء أحد زعماء البالد اجلبلية ااورة لبحر اخلرز . العظيم املتنيب أحب الشعراء األقدمني إىل قلوب األدباء العرب
وظل اخللفاء أكثر من مائة عام يأمترون بأمرهم حىت مل . 945صفهان وشرياز، مث استولوا آخر األمر على بغداد نفسها يف عام على أ

يكن أمري املؤمنني أكثر من رئيس ألهل السنة من املسلمني، بينما كان األمري البويهي الشيعي هو املسيطر على شؤون الدولة اآلخذة 
عاصمته إىل شرياز وهي مدينة من أمجل مدن اإلسالم، ) 983-949(قل عضد الدولة أعظم أمراء بين بويه ون. رقعتها يف النقصان

ولكنه كان ينفق املال بسخاء على غريها من مدن مملكته، واستعادت بغداد أيامه وأيام من خلفوه من األمراء بعض ما كان هلا من 
ناء سامان، وهو شريف من أتباع زرادشت، أسرة سامانية حكمت خراسان وما  أقام أب874ويف عام . اد يف أيام هارون الرشيد
ويف عهد هذه األسرة كانت خبارى ومسرقند مركزين للعلوم والفنون تنافسان فيهما بغداد نفسها، . 999وراء ر جيحون حىت عام 

وعادت اللغة الفارسية فيه إىل احلياة . لوم والفلسفةوإن مل يكن من عادتنا إذا ذكرنا هذا اإلقليم أن نعده ذا شأن عظيم يف تاريخ الع
وبسط السامانيون رعايتهم على ابن سينا أعظم فالسفة العصور الوسطى مجيعها، وفتحوا . وأصبحت أداة للتعبري عن أدب راق عظيم

لوسطى إىل أحد األمراء األمراء له أبواب مكتبة بالدهم العظيمة الغنية مبا فيها من املؤلفات، وأهدى الرازي أعظم أطباء العصور ا
 999 على مدينة خبارى وقضوا يف عام 990مث استوىل األتراك يف عام . السامانيني كتابه املنصوري وهو كتاب جامع ضخم يف الطب

رون فقد كان املسلون يف ذلك الوقت حياربون ليقفوا زحف األتراك حنو الغرب، كما ظل الرومان ثالثة ق. على األسرة السامانية
ذلك أن ما ينشأ من تكاثر السكان من ضغط . حياربون ليصدوا زحف العرب، وكما كافح الترك فيما بعد ليقفوا تيار املغول اجلارف

 962ويف عام . شديد على وسائل العيش يؤدي من حني إىل حني إىل هجرات ضخمة تطغى أمهيتها على غريها من حوادث التاريخ

وكان يقودهم عبد حمرر يدعى البتجني، واستولوا على غزنة . راك القادمني من التركستان بالد األفغانغزا مجاعة من املغامرين األت
وقد مد حدود ملكه . ؛ وكان أوالً موىل من مواليه، مث زوج أبنته)997-976(وخلف البتجني سبكتكني . وأقام فيها أسرة غزنونية

على مجيع بالد الفرس من اخلليج الفارسي إىل ر جيحون، ) 1030-998 (حىت مشل بيشاور وبعض خراسان، مث استوىل أبنه حممود
. وبعد سبعة عشر معركة حامية امتازت بضروب من القسوة أضاف البنجاب إىل ملكه، كما أضاف كثرياً من أموال اهلند إىل خزائنه
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، ويستخدم بعض رجاله، يف تشييد مسجد وملا أختمه النهب، وضاق ذرعاً بالتعطل الناشئ من تسريح جنوده، أخ ينفق بعض ماله
): أبو النصر حممد يف كتابه اليميين أو الرسالة اليمينية-العتيب: (غزنة وهو املسجد الكبري الذي يقول فيه أحد املؤرخني املسلمني

 مىت شهدوا الفرض أخذوا أماكنهم فيها صفوفاً وأقبلوا وأمام هذا البيت مقصورة بتعاريج عليها منصوبة تسع ثالثة آالف"
على انتظار األذان عكوفاً، وأضيف إىل املسجد مدرسة فيحاء تشمل بيوا من بساط األرض إىل مناط السماء على تصانيف األئمة 

هاء دار امللك وعلماء التدريس والنظر يف علوم الدين، على كفاية ذوي احلاجة، فمنهم ينتاا فق...املاضني من علوم األولني واآلخرين
وقد اقتطع من دار اإلمارة إىل البيت املوصوف طريق يفضي إليه يف أمن ابتذال العيون . من يهمهم جراية وافرة، ومعيشة حاضرة

واستقدم حممود إىل هذه املدرسة وإىل )". 31( ومشول طمأنينةاللوامح واعتراض الرجال من بني صاحل وطاحل فريكب إليه وقور سكينة
بالطه كثرياً من العلماء منهم البريوين، وكثرياً من الشعراء ومنه الفردوسي صاحب الشاهنامة أعظم قصيدة يف األدب الفارسي؛ وقد 

، ولكن مملكته انتقلت بعد سبع سنني من وكان حممود يف ذلك الوقت أعظم رجال العامل كله من نواح عدة. أهداها إليه عن كره منه
وحنن خنطئ إذا صورنا الترك يف صورة أقوام مهج، فمن حقهم علينا ـأن نقول إم حني أغاروا . وفاته إىل أيدي األتراك السالجقة

انية اليت غزت بالد على بالد اإلسالم كانوا قد اخذوا ينتقلون من طور اهلمجية إىل طور احلضارة، شأم يف هذا شأن الفيالق األمل
لقد اخذ األتراك الساكنون يف مشايل آسية الوسطى يتحركون حنو العرب من إقليم حبرية بيكال، وكانوا قد . اإلمرباطورية الرومانية

وكانوا يصهرون احلديد الذي يستخرجونه من . نظموا أنفسهم يف القرن السادس امليالدي مجاعات يتزعم كالً منها خان أو شاغان
اهلم، ويصنعون منه أسلحة صلبة كصالبة قوانينهم اليت مل تكن تكتفي جبعل اإلعدام جزاء اخليانة والقتل، بل كانت جتعله أيضاً جب

م حىت كان فرع من أولئك األتراك يسمون 1000وكان خصب نسائهم يفوق قتلى حروم، ومل حيل عام . عقاباً على الزىن واجلنب
وظن حممود الغرنوي أن يف . جوق قد سيطروا على ما وراء ر جيحون وعلى بالد التركستانالسالجقة نسبة إىل زعيمهم سل

ولكن هذا العمل مل ). 1092(مقدوره أن يقف زحف هذه القوة التركية املنافسة له، فقبض على أحد أبناء سلجوق وسجنه يف اهلند 
ل بك احملنك الشديد البأس واستولوا على معظم بالد الفرس، مث يفت يف عضد السالجقة بل أثار ثائرم فزحفوا بقيادة زعيمهم طغر

وكان . شرعوا ميهدون السبيل لتقدمهم يف املستقبل، فأرسلوا وفداً إىل اخلليفة القائم بأمر اهللا يف بغداد ليبلغه أم يعتنقون اإلسالم
ولىب طغرل الدعوة فأقبل .  إىل طغرل بك يدعوه ملعونتهاخلليفة يرجوا أن ينقذه هؤالء احملاربون البواسل من سيطرة بين بويه، فأرسل

وأخذت ). 1085" (ملك الشرق والغرب"وتزوج القائم بابنة أخي طغرل وخلع عليه لقب . ، وفر بنو بويه من بغداد1055يف عام 
ولقب احلكام السالجقة . األسر الصغرية يف غريب آسية اإلسالمي تسقط أسرة بعد أسرة أمام السالجقة وتعترف بسيادة بغداد عليها

أنفسهم بلقب سلطان ومل يتركوا للخليفة إال الزعامة الدينية، ولكنهم بعثوا يف األداة احلكومية حيوية جديدة وكفاية مل تكن هلا قبل 
ول بعد مائيت عام ومل يفعل السالجقة ببالد اإلسالم ما فعله املغ. جميئهم، كما بعثوا يف اإلسالم قوة جديدة من اإلميان الصادق السليم

من ذلك الوقت، فهم مل خيربوا البالد اليت فتحوها، ومل ميِض عليهم إال قليل من الوقت حىت أشربوا روح احلضارة اليت أقبلوا عليها، 
 الطويل وألفوا من األشالء املتناثرة للدولة احملتضرة إمرباطورية جديدة، وبعثوا فيها من القوة ما استطاعت به أن تصمد لذلك الرتاع

  .بني املسيحية واإلسالم، الذي نطلق عليه اسم احلروب الصليبية، وخترج منه ظافرة منتصرة

  الفصل الرابع 

  أرمينية 



 
 Will Durant  172   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

)325-1060 (  

لقد ظلت هذه البالد البائسة قروناً طواالً مطمعاً لإلمرباطوريات الكبرية . م1060امتدت فتوح األتراك السالجقة إىل أرمينية يف عام 
افسة اليت أنشبت فيها خمالبها، ألن جباهلا حالت بينها وبني احتادها للدفاع عن نفسها، بينما كانت ودياا طرقاً ميسرة بني بالد املتن

واقتتلت بالد الفرس واليونان المتالك هذه الطرق لالنتفاع ا ي التجارة واحلرب، واجتازا جنود . النهرين والبحر األسود
ولكن أرمينية ظلت مستقلة . الف، واحتربت من أجلها روما وفارس وبيزنطية واإلسالم، والروسيا وبريطانياأكسانوفون العشرة اآل

من الوجهة الفعلية رغم ما حاق ا من الضغط اخلارجي أو السيطرة اخلارجية حمتفظة مبا هلا من نشاط اقتصادي قوي يف التجارة 
وكانت هي أوىل األمم اليت جعلت املسيحية دين الدولة الرمسي .  اخلاص وآداا وفنواوالزراعة، ومن استقالل ثقايف أمثر فيها دينها

واحنازت إىل جانب اليعاقبة يف اجلدل الذي قام حول طبيعة املسيح، وأبت أن تعترف بأنه جيوز عليه من أسباب الضعف ما ). 303(
 الكنيستني اليونانية والرومانية وأنشئوا هلم كنيسة أرمنية  عن491وانفصل األساقفة األرمن يف عام . جيوز على اجلسم البشري
وظلت اآلداب األرمنية تكتب باللغة اليونانية إىل أوائل القرن اخلامس بعد امليالد حني اخترع األسقف .مستقلة هلا رئيسها اخلاص

ذلك احلني أدب أرمين غزير معظمه أدب ديين مسروب حروفاً هجائية خاصة ا وترجم التوراة إىل اللغة األرمنية، وأصبح للبالد من 
، ولكنها كانت طوال هذه املدة 1046م إىل عام 642وظلت تلك البالد خاضعة باالسم إىل سلطان اخللفاء من عام . وتارخيي

مة اختذت  يف القرن التاسع امليالدي أسرة حاكBagrtuniوأقامت أسرة الربجتوين . صاحبة السيادة على نفسها مستمسكة مبسيحيتها
، وظلت البالد يف عهدها أجياالً عدة تنعم بالتقدم والسالم النسيب وكان Ani، وأنشأت هلا عاصمة يف آين "أمري األمراء"رئيسها لقب 

أمرياً حمبوباً، شاد كثرياً من الكنائس، واملستشفيات واألديرة، واملالجئ، ومل يكن جيلس ) 977-952( الثالث Ashotأشوت 
وما ( األول Gegikوبلغ رخاء البالد غايته يف عهد ابنه جاجيك . إال إذا كان الفقراء معه على مائدته) قول الرواةكما ي(للطعام 

، فقد كثرت فيها املدارس، وأثرت املدن بفضل انتشار التجارة، وازدانت بأعمال الفن، وأصبحت )اغرب ما تبدو أمساؤنا حنن لألرمن
حوايل عام (وكان يف هذه املدينة الثانية قصور فخمة، وكنيسة كربى . لفلسفة تنافس فيها آينقارص مركزاً لألدب وعلوم الدين وا

، مجعت بني الطرازين الفارسي والبيزنطي؛ فكان فيها جماميع من العمد واألكتاف، والعقود املستديرة واملستدقة يف أعاليها، إىل )980
 عهد 989قوطي، وملا أن دمر زلزال قبة أيا صوفيا بالقسطنطينية يف عام غري هذه من اخلصائص اليت دخلت فيما بعد يف الفن ال

 مهندس كنيسة آين أن أعيد بناؤها، وكان ذلك واجباً من أشق الواجبات وأعظمها Tardatإمرباطور بيزنطية إىل تاردات 
  ).32(خطورة

  الباب الحادي عشر 

  أحوال البالد اإلسالمية 

)638-1058 (  

  الفصل األول 

  ال االقتصادية الح
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ومن موارد األرض الطبيعية حتوهلا رغبات اإلنسان وجهوده وتنظيمه إىل ما فيه -تنشأ احلضارة من عاملني أساسيني مها األرض والعمل
فمن وراء املظاهر اخلارجية حلاشية امللوك والقصور، واهلياكل، واملدارس، واآلداب، والترف، والفنون، ومن حتتها يقف . منفعته

سان أحد العاملني األساسيني يف احلضارة، اإلنسان الصياد يأيت بالصيد من الغاب؛ واحلطاب يقطع األشجار منها؛ والراعي يرعى اإلن
قطعانه ويربيها؛ والفالح ميهد األرض، وحيرثها، ويزرعها، وحيصد غالا، ويعىن باحلدائق، والكروم، ويريب النحل، والدواجن الطيور؛ 

مئات الصنائع اليدوية واألعمال املرتلية؛ والعامل ينقب عن املعادن يف باطن األرض، والبناء يقيم املنازل ويصنع واملرأة تنهمك يف 
املركبات والسفن؛ والصانع ينتج السلع واألدوات، والبائع اجلائل، أو صاحب احلانوت، أو التاجر جيمع بني الصانع واملستهلك 

ت بأمواله املدخرة؛ واملدير املنفذ يسخر اجلهود العضلية، واملواد األولية، والعقول إلنشاء ويفرق بينهما، واملستثمر ميد الصناعا
أولئك هم العمال القلقون الصابرون رغم صربهم الذين تركب على ظهورهم املتمايلة املتأرجحة حضارة . اخلدمات وإجياد السلع

فكان الرجال يربون املاشية واخليل، واإلبل، واملعز، والفيلة، . سالموكان هؤالء كلهم جادين عاملني يف بالد اإل. العامل املزعزعة
والكالب؛ ويسطون على عسل النحل، ولنب اإلبل، واملعز، والبقر، وينتجون مائة نوع من احلبوب، واخلضر والفاكهة، والنقل، 

ن العاشر امليالدي، وأدخلوا يف بالد الشام، لقد جاء العرب إىل بالدهم بشجرة الربتقال من اهلند يف وقت ما خالل القر. واألزهار
كذلك نقل العرب زراعة ). 1(وآسية الصغرى، وفلسطني، ومصر، وأسبانيا مث انتقلت من هذه البالد إىل مجيع أحناء أوروبا اجلنوبية

د نقلها الصليبيون إىل قصب السكر، وصناعة السكر نفسه وتكريره من اهلند ونشرومها يف مجيع أحناء الشرق األدىن، ومن تلك البال
، وقد استطاعوا إنتاج هذه احملاصيل من أرضني معظمها جدب قاحل )3(؛ وكان العرب أول من زرع القطن يف أوروبا)2(أوطام

بفضل وسائل الري النظم؛ ومل جير اخللفاء يف امليدان على سنتهم املألوفة من ترك الشؤون االقتصادية للمشروعات احلرة، بل كانت 
ومة تشرف على قنوات الري الرئيسية وتتعهدها بالصيانة والتطهري، فأوصلت ماء الفرات إىل أرض اجلزيرة، وماء دجلة إىل احلك

وكان خلفاء الدولة العباسية األولون يشجعون األعمال اخلاصة . أرض فارس، وشقت قناة كبرية بني النهرين التوأمني عند بغداد
وكان اإلقليم احملصورة بني خبارى ومسرقند يعد يف أثناء . املخربة والضياع اليت هجرها سكاابتجفيف املستنقعات وتعمري القرى 

وكانت الثالث األخرى هي جنويب فارس، وجنويب العراق، واإلقليم احمليط بدمشق يف -"إحدى اجلنات األرضية األربع"القرن العاشر 
، والرخام، )األسبستوس(لزئبق، واإلمثد، والكربيت، وحجر الفتيلة وكان الذهب والفضة، واحلديد، والرصاص، وا. بالد الشام

واحلجارة الكرمية تستخرج كلها من باطن األرض وكان الغواصون يستخرجون اللؤلؤ من اخلليج الفارسي، واستخدم العرب النفط 
شب اللذين استخدما يف حرق جثة والقار يف بعض أعماهلم، فقد وجد بني حمفوظات هارون الرشيد ورق سجل فيها مثن النفط والع

وقل أن . ، وكانت الصناعة ال تزال يف مرحلة العمل اليدوي، يقوم ا األهلون يف البيوت واحلوانيت، وينتظمون يف طوائف)4(جعفر
عية فوق املرحلة تعثر يف البالد اإلسالمية يف ذلك الوقت على مصانع باملعىن احلديث، وال جند دليالً واضحاً على ارتقاء الفنون الصنا

فاملسعودي أحد مؤرخي القرن العشر يقول إنه شاهد هذه الطواحني يف فارس . اليدوية واجلهود العضلية إذا استثنينا الطواحني اهلوائية
مي إىل وبالد الشرق األدىن، مع أننا ال جند أثراً هلا يف أوروبا قبل القرن الثاين عشر، ولعلها كانت هدية أخرى أهداها الشرق اإلسال

وكان العرب على جانب كبري من املهرة اآللية الفنية، وشاهد ذلك أن الساعة املائية اليت أهداها هارون الرشيد ). 5(أعدائه الصليبيني
وكانت تدل على الوقت بفرسان من املعدن يفتحون كل ساعة باباً . إىل شارملان قد صنعت من اجللد والنحاس األصفر املنقوش

وكان اإلنتاج بطيئاً، ولكن الصانع يف وسعه أن ). 6(دد املطلوب من الكرات على صنجة، مث ينسحبون ويغلقون البابيسقط منه الع
واشتهرت املنسوجات الفارسية، والشامية، . يظهر مهارته فيما ينتجه من حتف وأدوات كاملة الصنع، وكاد جيعل من كل صناعة فناً
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، ودمشق "املوصلني"كان يتطلب من الصناع مهارة وصرباً؛ فاشتهرت املوصل بنسج القطن الرفيع واملصرية جبماهلا الفين الرائع الذي 
واشتهرت دمشق أيضاً بالسيوف املصنوعة من الصلب املسقى؛ وصيدا وصور بزجاجهما . ، وعدن بالصوف"الدمقس"بنسيج التيل 

فها، وإبرها، وأمشاطها؛ واشتهرت الرقة بزيت الزيتون الذي ال يدانيه يف رقته وصفائه، وبغداد بزجاجها وخزفها، والري خبز
وبلغت بالد آسية الغربية حتت حكم املسلمني درجة من الرخاء الصناعي والتجاري . والصابون، وفارس بالروائح العطرية والطنافس

هور اإلبل، واخليل والبغال وكانت أهم وسائل النقل الربي هي ظ). 7(مل تصل إليها بالد أوروبا الغربية قبل القرن السادس عشر
ال تسمه حصاين، بل مسه ولدي؛ فهو "والرجال، لكن احلصان كان بوجه عام أمثن من أن يستخدم يف محل األثقال، وفيه يقول أعرايب 

 ومن). 8"(وقد بلغ من خفة قدمه أنه يستطيع أن يرقص فوق صدر حبيبتك وال يؤذيها...يف عدوِه أسرع من الريح ومن طرفة العني

 مجل ختترق بالد العامل 4.700حيمل معظم جتارة العرب، وكانت قوافل يصل عدد مجاهلا إىل " سفينة الصحراء"اجل هذا كان اجلمل 
وكانت طرق كربى تتشعع من بغداد ومتر بالري وسينابور، ومرو، وخبارى، ومسرقند، إىل كاشغر وحدود بالد الصني؛ أو . اإلسالمي

وأنشئت الرتل، .  الكوفة فاملدينة، ومكة وعدن، أو إىل ساحل بالد الشام جمتازة املوصل أو دمشقإىل البصرة فشيزار؛ أو إىل
وكانت التجارة الداخلية واسعة تنتقل يف األار . واخلانات، واملضايف، وصهاريج املاء يف الطرق ليستقي منها املسافرون والدواب

ط البحرين املتوسط واألمحر يف موضع قناة السويس وخططها، ولكن حيىي وقد فكر هارون الرشيد يف حفر قناة ترب. والقنوات
وقد أنشئت على ر دجلة عند بغداد، حيث يبلغ عرضه ). 6(الربمكي مل يشجعه على حفرها ألسباب ال نعرفها ولعلها أسباب مالية

كان من املزايا االقتصادية اليت يستمتع ا وكانت جتارة عظيمة متر ذه الشرايني، و.  قدماً، ثالثة جسور حمملة علة قوارب750
غرب آسية أن حكومة واحدة تسيطر على هذا اإلقليم الذي كان فيما مضى مقسماً بني أربع دول؛ فقد كان من آثار هذه الوحدة 

ألوربيني يسخرون من أن ألغت يف داخلها مجيع العوائد اجلمركية وغريه من العوائق التجارية، هذا إىل أن العرب مل يكونوا كأشراف ا
التجار ويزدروم، وهلذا مل يلبثوا أن انضموا إىل املسيحيني واليهود والفرس يف نقل البضائع من املنتج إىل املستهلك بأقل ما ميكن من 

سلعهم أمام الربح لكليهما، فغصت املدائن والبلدان بوسائل النقل واملقايضة والبيع والشراء؛ وكان البائعون اجلائلون ينادون على 
النوافذ الشبكية، واحلوانيت تعرض بضائعها أو تتردد يف أصداء املساومات، واملوالد واألسواق تغص باملتاجر والتجار والبائعني، 

واملشترين، والشعراء، والقوافل تربط الصني واهلند بفارس والشام ومصر، وكانت الثغور أمثال بغداد، والبصرة، وعدن، والقاهرة، 
وظلت التجارة اإلسالمية هي املسيطرة على بالد البحر املتوسط إىل أيام احلروب . رية، تبعث بالتجار جيوبون البحارواإلسكند

الصليبية، تنتقل من الشام ومصر يف أحد الطرفني إىل تونس، وصقلية، ومراكش وأسبانيا يف الطرف اآلخر، ومتر يف طريقها ببالد 
 السيطرة على البحر األمحر من بالد احلبشة، وجتاوزت حبر اخلرز إىل منغوليا، وصعدت يف ر وانتزعت. اليونان، وإيطاليا، وغالة

وملا أن .  من أستراخان إىل نوفجرود؛ وفنلندة، واسكنديناوة، وأملانيا حيث تركت آالفاً من قطع النقود اإلسالميةYolgaالفلجا 
 سفائنهم من اخلليج الفارسي إىل اهلند وسرنديب، مث اجتازت املضيق قدمت سفن صينية لزيارة البصرة رد العرب الزيارة بإرسال

واستقرت يف هذا الثغر جالية إسالمية ويهودية يف القرن الثامن ) كنتون(الذي يفصل بينهما، وسارت بإزاء الساحل الصيين إىل خنفو 
البالد إىل غايته يف القرن العاشر أي يف الوقت الذي ووصل هذا النشاط التجاري الذي بعث احلياة قوية يف مجيع أحناء ). 10(امليالدي

تدهورت فيه أحوال أوروبا إىل الدرك األسفل، وملا أن اضمحلت هذه التجارة أبقت آثارها واضحة يف كثري من اللغات األوربية 

وكانت الدولة تترك للصناعة والتجارة حريتهما  . Bazaa, Cravan, Magazine, Tariffفأدخلت فيها ألفاظاً مثل 
وكان اخللفاء األولون يستخدمون النقود البيزنطية والفارسية حىت توىل اخلالفة . وتساعدمها بإجياد عملة ثابتة مستقرة إىل حد كبري
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ويصف ابن حوقل . ربية من الذهب هي الدينار وأخرى من الفضة هي الدرهم عملة ع695عبد امللك بن مروان فسك يف عام 
وقد اشتقت من كلمة صك الدالة على .  دينار مصدراً إىل تاجر يف مراكش42.000صكاً كان تعهداً بالدفع قيمته ) 975حوايل (

لبحرية والربية، ومع أن الربا حمرم يف اإلسالم  وكن ذوو املال يستثمرون أمواهلم يف األسفار اCheckهذه الوثيقة الكلمة اإلجنليزية 
فإن املشتغلني بالشؤون املالية مل يعدموا وسيلة ألداء جزء من الربح ألصحاب رؤوس األموال نظري استخدامها يف هذه األعمال وما 

 رغم هذا التحرمي، ومل يكد وكان القانون حيرم االحتكار ولكنه كان منتشراً. تتعرض له من األخطار كما فعل األوربيون فيما بعد
ميضي على موت عمر بن اخلطاب مائة عام حىت مجع أفراد الطبقات العليا من العرب ثروات طائلة وعاشوا يف ضياع مترفة يقوم 

مثناً لصندوق لآللئ )  دوالر أمريكي560.000(ويقال إن حيىي الربمكي عرض سبعة آلف درهم ) 11(بالعمل فيها مئات من األرقاء
ع من احلجارة الكرمية، وإن صاحبه أىب أن يبيعه ذا الثمن؛ وإن اخلليفة املكتفي، إذا جاز لنا أن نصدق األرقام اليت يوردها مصنو

). 12(من اجلواهر والعطور)  دوالر أمريكي94.500.000(  دينار20.000.000مؤرخو العرب، ترك حني وفاته ما قيمته 

وملا أن عقد هارون الرشيد البنه املأمون على بوران نثرت جدا على العريس بدرة من اللؤلؤ، ونثر والدها على املدعوين كرات من 
، وملا أن صادر املقتدر )13(املسك حتتوي كل منها على وثيقة تعطي صاحبها احلق يف عبد أو جواد، أو ضيعة، أو هدية أخرى

وكانت ثروة بعض التجار ذوي الصلة .  دينار من ثروة ابن اجلساس، بقيت هلذا الصائغ الشهري بعد ذلك ثروة طائلة16.000.000
 دينار، وكان مئات التجار ميلكون بيوتاً تتراوح نفقاته بني عشرة آالف 4.000.000باألقطار النائية وراء البحار ال تقل عن 

ولرمبا كان عددهم يف . وكان مركز العبيد يف الطبقة الدنيا من بناء الدولة االقتصادي). 14)( دوالر142.500(ثني ألف درهم وثال
ويقول الرواة إن بيت اخلليفة املقتدر . اإلسالم بالنسبة لعدد السكان أكثر من املسيحية حيث كان أرقاء األرض حيلون حمل العبيد

 30.000 أسري، ويف أسبانيا على 300.000يان، وإن موسى بن نصري قبض يف إفريقية على  من اخلص11.000كان يضم 

وخليق بنا أن نشري يف هذا املقام إىل أن .  أسري100.000وباع اجلميع ي أسواق الرقيق؛ وإن قتيبة قبض يف سجديان على " عذراء"
 من واجبنا أال نأخذها كما هي وقد عمل اإلسالم على تضييق دائرة هذه األرقام مبالغ فيها كثرياً هي عادة املؤرخني العرب، وإىل أن

االسترقاق وحتسني حال األرقاء، فقصر االسترقاق املشروع على من يؤسرون يف احلرب من غري املسلمني وعلى أبناء األرقاء 
ولكن جتارة الرقيق نشطت على الرغم ). كما مل جيوز يف الدين املسيحي أن يسترق املسيحي(أما املسلم فال جيوز أن يسترق . أنفسهم

كالزنوج من بالد الشرق، ومن أواسط أفريقية، واألتراك أو الصينيني من -من هذا وكان قوامها من يقبض عيه يف الغارات
العادة وكان للسيد من املسلمني حق احلياة واملوت على عبده، ولكنه كان يف . التركستان، والبيض من الروسيا وإيطاليا، وأسبانيا

حيسن معاملته إىل حد مل يكن معه مركزه أسوأ من مركز العامل يف املصانع األوربية يف القرن التاسع عشر، بل لعله كان أحسن حاالً 
، وكان األرقاء يقومون مبعظم األعمال الدنيا يف املزارع، وبأكثر األعمال )15(من ذلك الصانع، ألنه كان آمن على حياته منه

. وكانوا يعملون خدماً يف البيوت، وكان من رجاهم خصيان ومن النساء جواٍر يف احلرمي. ال حتتاج إىل مهارة يف املدناليدوية اليت 

وكان ابن اجلارية من سيدها، وابن املرأة احلرة من عبدها، حراً من ساعة . وكانت كثر الراقصات، واملغنيات واملمثالت من اجلواري
وإن املرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد . تزوجوا وأن يتعلم أبناؤهم إذا أظهروا قدراً كافياً من النباهةوكان يسمح للعبيد أن ي. مولده

واجلواري الذين كان هلم شأن عظيم يف احلياة العقلية والسياسية يف العامل اإلسالمي، ومن كثرة من أصبحوا منهم ملوكاً وأمراء أمثال 
 يبلغ استغالل العمال يف بالد آسية اإلسالمية من القسوة ما بلغه يف البالد الوثنية أو املسيحية، ومل. حممود الغرنوي واملماليك يف مصر

حيث كان الفالح يكدح طوال ساعات النهار، وال يكسب إال ما يكفي البتياع خرقة تستر حقوقه، أو إقامة كوخ يعيش فيه، أو 
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ثريين يف البالد اإلسالمية وال يزالون كثريين فيها إىل اآلن، وال يزال وكان املتسولون ك. احلصول على طعام ال يكاد يقيم أوده
الكثريون منهم خمادعني مدعني؛ ولكن اآلسيوي الفقري كان حيميه من الفاقة مهارته يف العمل البطيء، وقل أن يوجد يف الناس من 

 وكان يف وسع الفقري إذا ضاقت به السبل أن وكانت الصدقات كثرية متعددة،. يضارعه يف تكييف نفسه لظروف التعطل عن العمل
وهو مسجدها، ومع هذا كله فإن حرب الطبقات األبدية مل ختمد مجرا قط، وكان هليبها يندلع من آن -ينام يف أحسن بناء يف املدينة
 بستار الدين ألن وكانت هذه الثورات تستتر أحياناً. يف ثورات عنيفة) 838، 808، 769، 778(إىل آن يف البالد اإلسالمية 

وكان منهم شيع كاحلزمية واحمليدة تعتنق آراء مزدك الفارسي الشيوعية؛ ومنهم , الدين والدولة كانا يف البالد اإلسالمية شيئاً واحداً
 رجل يف خراسان يدعى هاشم املقنع وقال إن 772؛ وقام يف عام )16"(العلم األمحر"شيعة أطلقت على نفسها اسم سرخ علم أي 

واجتمعت له حوله عدة طوائف، وهزم كثرياً من اجليوش اليت أرسلت للقبض .  قد حل يف جسمه، وإنه بعث ليعيد شيوعية مزدكاهللا
وأثار بابك اخلزاين الفتنة نفسها يف عام . وأعدم) 786(عليه، وظل ثالثة عشر عاماً حاكماً على بالد فارس، مث قُبض عليه أخرياً 

احملمرة، واستوىل ا على آزربيجان، وظلت قبضته اثنتني وعشرين سنة، وهزم عدة جيوش، وقتل  ومجع حوله طائفة مسيت 838
وأمر اخلليفة نفسه جالد بابك نفسه أن يقطع أطرافه طرفاً طرفاً، مث .  جندي وأسر قبل أن يهزم225.500) على يد قول الطربي(

، ليذكر كل من يراه أن الناس كلهم يولدون غري أحرار )19( مداخزق أمام قصر اخلليفة، ومحلوا رأسه إىل خراسان وطافوا به يف

 ادعى أنه من نسل علي بن يف الشرق هي اليت أثار عجاجها رجل عريب امسه علي" حروب األرقاء"وكانت أهم . وغري أكفاء
وتفصيل ذلك أن عدداُ  كبرياً من الزنوج كانوا يعملون يف كسح السباخ بالقرب من البصرة، .  طالب زوج فاطمة بنت النيبأيب

فأخذ علي هذا يذكر هلم سوء ما يلقون من املعاملة، وحيرضهم على أن يثوروا معه على سادام، ويعدهم بالتحرر من الرق 
وأثرت فيهم دعوته، فاستجابوا هلا واستولوا على الزاد والعتاد، وهزموا اجليوش اليت سريت . وأن يكونوا هم مالكني للعبيد-وبالثروة

وعرض أصحاب العمل أن ). 869(لقتاهلم، وأنشأ هلم قرى مستقلة فيها قصور لزعمائهم، وسجون ألسرهم، ومساجد لصلوام 
وحاولت البالد احمليطة م أن . نعهم ذه العودة، فأىبيؤدوا لعلي مخسة دنانري عن كل شخص من الثوار يعود إىل عمله إذا أق

ختضعهم مبنع الطعام عنهم، ولكنهم حني نفدت مؤم هامجوا بلدة األبلّة، وحرروا من فيها من األرقاء وضموهم إىل صفوفهم مث 
كثري منها، وسيطر على جنويب وتشجع علي ذا النصر فهاجم عدة بالد أخرى واستوىل على ال). )870بوها وأشعلوا فيها النار 

 استوىل املهليب قائد الزنوج 871ويف عام . وتعطلت التجارة، وقل الطعام يف العاصمة. إيران والعراق حىت دق أبواب بغداد نفسها
هم من بين على البصرة، وذبح ثالمثائة ألف من أهلها وسىب اجلنود الزنوج آالفاً من النساء واسترقوا آالفاً من األطفال البيض بعض

وظلت نار الثورة مشتعلة عشر سنني، سريت يف خالهلا عدة جيوش لتقليم أظافرها . إذا صدقنا أقوال املؤرخني-هاشم أنفسهم
مث . وعرض على من يفرون من صفوف الثوار املال والعفو، فخرج على علي كثريون من رجاله، وانضموا إىل جيوش احلكومة

وهي مشاعل من النفط امللتهب، " النار اليونانية" اخلناق، وسلط عليهم الرصاص املصهور و حوصر من بقي منهم، وضيق عليهم
وانتهى األمر بأن دخل جيش يقوده الوزير املوفق إىل مدينة الثوار، وتغلب على ما لقيه من املقاومة، وقُتل علياً وحمل رأسه إىل الوزير 

ودامت هذه الثورة أربعة عشر عاماً حاق فيها اخلطر جبميع ). 20)(883(ته وسجد املوفق وضباطه شكراً هللا على رمح. املنتصر
وانتهز أمحد بن طولون وايل مصر هذا االضطراب فاستقل بأغىن واليات . املقومات االقتصادية والسياسية يف البالد الشرقية اإلسالمية

  .اخلالفة اإلسالمية
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  الفصل الثاني 

  اإليمان 

وات اإلنسان رغبته يف النجاة من العذاب يف الدار اآلخرة فإذا امتألت املعدة بالطعام، وأشبع اإلنسان غريزته يلي املال والنساء يف شه
ولقد كان املسلمون كثريي التفكري يف رم، وكانت مبادئهم األخالقية . اجلنسية وجد متسعاً من الوقت ينصرف فيه إىل اهللا

واإلسالم أبسط األديان كلها وأوضحها، وأساسه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن . لدينوشريعته، وحكومتهم، قائمة كلها على أساس ا
ويتطلب اجلزء الثاين من هذا األساس اإلميان بالقرآن وبكل ما جاء به، وهلذا فإن املسلم املتمسك بدينه يؤمن . حممداً رسول اهللا

وقواعد اإلسالم بعد الشهادتني هي الصالة . القدر، ويوم احلسابكذلك باجلنة والنار، واملالئكة والشياطني، والبعث، والقضاء و
ولكل أمة "ويؤمن املسلم كذلك برسالة األنبياء الذين سبقوا حممداً ومبا نزل عليهم من الوحي . والزكاة وصوم رمضان وحج البيت

ن حممداً كان يرى أن، إبراهيم ، ولكن يبدو أ224000ويعتقد بعض املسلمني أن عدد أولئك الرسل ). 48سورة يونس " (رسول
وهلذا فإن على املسلم أن يؤمن بالتوراة واإلجنيل، ويعتقد أن ما ورد فيهما . وموسى، وعيسى، هم وحدهم الذين نطقوا بكلمات اهللا

وعليه . عمدمن وحي اهللا، فإذا ما اختلفا عن القرآن يف شيء فعليه أن يعتقد أن سبب ذلك ما حدث فيهما من تغيري متعمد أو غري مت
واملسلمون يعتقدون أن حممداً . أن يؤمن أيضاً بأن القرآن قد حل حمل غريه من الكتب السماوية، وأن حممداً خري أنبياء اهللا ورسله

بشر من خلق اهللا، ولكن احترامه إياه ال يقل عن احترام النصارى للمسيح، ويف ذلك يقول أحد الصاحلني من املسلمني األقدمني إنه 
واملسلمون الصاحلون ال يطيعون ما ورد . ن حياً يف زمان النيب ملا تركه يطأ األرض بقدمه املباركة وحلمله على كتفيه أينما أرادلو كا

ذلك أن املسلمني . يف القرآن وحده، بل يعملون أيضاً باألحاديث والسنن النبوية اليت احتفظ ا علماؤهم على مر األجيال والقرون
كذلك . ر الزمن مسائل خاصة بالعقائد، والعبادات، واألخالق، والتشريع، ال جيدون هلا جواباً صرحياً يف القرآنقد يواجهوا على م

وهلذا كان من املفيد أن يعرف املسلمون ما . وردت يف القرآن آيات متشاات خيفى معناها على كثري من العقول وحتتاج إىل إيضاح
ومن أجل ذلك وجه بعض املسلمني عنايتهم إىل مجع هذه األحاديث، . أمثال هذه املوضوعاتفعله النيب أو الصحابة وما قالوه يف 

ا دروساً عامة يف احلديث وأنشئوا مدارس حلديث يف خمتلف املدن يلقون فيه . وامتنعوا عن تدوينها يف القرن األول من اهلجرة
. والسنن النبوية، ومل يكن من غري املألوف أن يسافر الواحد منهم من األندلس إىل بالد الفرس ليستمع إىل حديث منم أحد رواته

خاري وذه الطريقة جتمعت طائفة من السنن الشفوية إىل جانب القرآن شبيهة باملشنا واجلمار اللذين جتمعا حول التوراة، وفعل الب
، فقد واصل البحث عدة سنني طاف فيها 89 ما فعل يهودا هاناسي بشرائع اليهود غري املكتوبة يف عام 78ذه األحاديث يف عام 

 ونشرها يف 7275بأحناء العامل اإلسالمي من مصر إىل التركستان حىت مجع حنو ستمائة ألف حديث اختار منها بعد متحيصها ونقدها 
تلقي الكثري من أحاديث النيب ضوءاً جديداً على . لة طويلة من اإلسناد إىل أحد الصحابة أو إىل النيب نفسهصحيحه منسوبة يف سلس

كيف : نعم إن حممداً مل يقل قط إنه يأيت مبعجزات، ولكن مثة أحاديث تروي بعض ما قام به من خوارق العادات. العقائد اإلسالمية
وكيف انزل ,  يكاد يكفي شخصاً واحداً، وكيف أخرج الشيطان من جسم بعض الناسأطعم عدداً كبرياً من الناس من طعام ال

الغيث وحجب املطر بصالة واحدة، وكيف مس ضرع ماعز جافة فأدرت اللنب، وكيف شِفي املرضى بلمس ثيابه أو شعر رأسه بعد 
وقد أخذت الصالة . ة أشد من آراء املسيحوحتث بعض األحاديث على حب األعداء، وإن كانت آراء حممد يف هذه الناحي. قصه
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 كما يعزى إىل حممد حديث يروي قصص الزراع، وضيوف العرس الربانية من اإلجنيل بعد أن أدخل عليها بعض التعديل
واة األحاديث قد وصفوا النيب خبري ما جنده يف املسيحية من فضائل على الرغم من زوجاته وعمال الكرم، وقصارى القول أن ر

وقد اعترف . إن كثرياً من األحاديث قد دستها على النيب الدعاوة األموية أو العباسية أو غريمها: التسع، يقول بعض النقاد املسلمني
ومثة عدد قليل من املتشككني الذين ال يصدقون . سه أربعة آالف حديث أنه وضع بنف272ابن العوجاء الذي أعدم يف الكوفة سنة 

ومع هذا كله فإن تصديق األحاديث الواردة يف . معظم األحاديث ومنهم من زيف بعضها وصاغها يف صيغة األحاديث الصحيحة
ومن هذه . الذين يطلق عليهم السنينيإحدى اموعات املتفق على صحتها، من الصفات اليت ميتاز ا املسلمون املتمسكون بدينهم و

األحاديث حديث يسأل فيه جربيل النيب عن ماهية اإلسالم فيجيبه النيب بأن اإلسالم هو شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول 
الصوم واحلج هي اهللا، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيال، فالصالة، والزكاة، و

". أركان اإلسالم اخلمسة"الواجبات األربعة املفروضة على كل مسلم، وهي مضافة إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 

فاإلسالم . والبد أن يسبق الصالة الوضوء، وإذا كانت الصالة تؤدى مخس مرات يف اليوم فقد أصبحت النظافة من اإلميان حبق
دية يدعو إىل العناية بصحة اجلسم وتقومي اخللق، ومها يف هذه الناحية يعمالن باملبدأ القائل إن اإلنسان ال يعقل الشيء املعقول كاليهو

وكان النيب حيذر املسلمني من إمهال الوضوء ويقول هلم إن اهللا ال يقبل الصالة بال وضوء؛ وحيث على . إال إذا كان له سند من الدين

سورة  (غسل الوجه واليدين والقدمني:  قبل الصالة، وإن مل جيعلها من فرائض الوضوء؛ أما تلك الفرائض فهيتنظيف األسنان
ويصعد املؤذن يف بالد . ضع، أن تتطهر قبل الصالةوعلى اجلُنب أن يستحم، وعلى املرأة اليت خرجت من احمليض، أو الو) 6املائدة 

اإلسالم املئذنة عند طلوع الفجر، ويف منتصف النهار ووقت العصر، وعند غروب الشمس، ويف املساء، ويدعو املسلمني إىل الصالة 
 اهللا، أشهد أن حممداً رسول اهللا، حي على اهللا أكرب، اهللا أكرب، أشهد أال إله إال اهللا، أشهد أال إله إال اهللا، أشهد أن حممداً رسول"بقوله 

أال ما أقوى هذه الدعوة، وما . الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا
أعظم وأجل أن أشرفها من دعوة للقيام من النوم قبل مطلع الشمس، وما احسن أن يقف اإلنسان عن العمل وقت الظهرية، وما 

يتوجه اإلنسان بروحه إىل اهللا جل جالله يف سكون الليل، وما أحلى وقع صوت املؤذن على اآلذان، آذان املسلمني وغري املسلمني، 
وهم يدعون النفوس احلبيسة يف األجسام األرضية من فوق آالف املساجد أن تتوجه إىل واهب احلياة والعقل، وتتصل به ذلك 

ففي هذه األوقات اخلمسة جيب على كل مسلم يف مجيع بقاع األرض أن يقف كل عمل أياً كان، ويتطهر، . اجلليلاالتصال الروحي 
ويويل وجهه حنو مكة والكعبة ويقيم الصلوات القصرية، بنفس الصورة اليت يؤديها ا غريه من املسلمني، كلما انتقلت الشمس من 

فمن أمكنه وقته، وشاءت إرادته، ذهب إىل املسجد يؤدي الصالة، واملساجد . رضمرحلة إىل مرحلة يف حركتها الظاهرة حول األ
وهناك حتت سقفها . تظل يف العادة مفتوحة األبواب طوال النهار، يؤمها كل مسلم صاحل أو زنديق ليتوضأ أو يصلي أو يستريح

ء يعلنون سياستهم أو أوامرهم، وكان الناس الظليلة كان املدرسون يعلمون التالميذ، والقضاة يفصلون يف اخلصومات، واخللفا
ذلك أن . جيتمعون فيها ليتحدثوا يف كل ما يعينهم، ويستمعوا إىل األخبار ويفاوضوا يف األعمال التجارية واملالية يف بعض األحيان

ويف يوم اجلمعة قبل أن . ع كلهاملسجد كان كالبيعة عند اليهود، والكنيسة عند املسيحيني، مركز احلياة اليومية، والبيت العام للمجتم
ينتصف النهار بنصف ساعة أو حنوها يقوم املؤذن ويصلي على النيب ويدعو ألسرته وإىل الصحابة، ويدعو املسلمني إىل 

م املصلون، ويلبسوا أثواباً نظيفة، ويتعطروا، قبل ايء إىل املسجد، فإن مل يكونوا ويستحب يف هذا اليوم أن يستح . الصالة
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هب الرجال إىل املساجد، وقد جرت العادة أن تبقى النساء يف بيون حني يذ . قد اغتسلوا فإن عليهم أن يتوضأوا يف املسجد
ويترك املصلون أحذيتهم عند باب . خشية أن يشغل وجودهن وإن كن حمجبات بعض الرجال عن التوجه بأرواحهم كلها إىل اهللا

املسجد، ويدخلونه حفاة أو باألخفاف أو اجلوارب، فإذا حان موعد الصالة وقفوا جنباً إىل جنب صفاً واحداً أو عدة صفوف، وولوا 
ويقوم اإلمام ويعظ الناس خبطبة قصرية مث تقام الصالة ويتلو اإلمام آيات . م حنو احملراب الذي يعني موضع القبلة أو اجتاه مكةوجوهه

وليس . من القرآن، وكذلك يفعل املصلون أو يكتفون بتالوة الفاحتة، ويؤدون الصالة بشعائرها املعروفة من ركوع وسجود وحتيات
د، أو مواكب، أو قداس، أو مقاعد مستأجرة، ذلك أن الدين والدولة شيء واحد عند املسلمني، وهلذا فإن يف صالة املسلمني أناشي

وليس اإلمام كاهناً كالقس عند املسيحيني بل هو رجل عادي يكسب قوته بعمل . الشؤون الدينية ينفق عليها من األموال العامة

 ؛ فالدين اإلسالمي ال يعترف بالكهانة قاضى أجراً قليالً ليؤم املصلنيدنيوي يؤديه، ويعني يف املسجد فترة من الزمان، ويت
وحسبهم . آخرواملسلمون بعد صالة اجلمعة أحرار يستطيع من أراد منهم أن يؤدي عمله املعتاد كما يؤديه يف أي يوم . والقساوسة

أم قد توجهوا إىل رم ساعة من الزمان تطهرت فيها نفوسهم ومست فوق املشاغل االقتصادية واملنازعات االجتماعية، وتآلفت 
لقد كان النيب . والواجب الثاين املفروض على املسلم هو أداء الزكاة. قلوم من حيث ال يشعرون باشتراكهم يف هذه الشعائر العامة

 األغنياء كما ينظر إليهم املسيح، ويقول بعضهم إنه بدأ حياته مصلحاً اجتماعياً امشأزت نفسه مما رآه من الفروق الواسعة بني ينظر إىل
وكان من أول ما قام به من . ترف طائفة التجار من األشراف وفقر عامة الشعب، ويبدو أن معظم أتباعه يف أول األمر كانوا فقراء

وكان يف  .  فرض ضريبة سنوية مقدارها اثنان ونصف يف املائة على مجيع األمالك املنقولة، ملعونة الفقراءاألعمال يف املدينة أن
كان جزء من حصيلتها ينفق يف بناء املساجد، ويف و. الدولة اإلسالمية موظفون خمتصون يقومون جبمع الزكاة وتوزيعها على أصحاا

وما أكثر ما يروى من . ولكن احلرب كانت تأيت بالغنائم اليت تزيد كثرياً من نصيب الفقراء. أداء نفقات احلكومة وجتهيز اجليش
م ماله بينه وبني الفقراء ثالث قصص املسلمني األسخياء الذين جادوا بأمواهلم على الفقراء، فاحلسن بن علي مثالً يروى عنه أنه قس

ونقول هنا إن اخلمر، وامليتة، . والواجب الثالث على املسلمني وهو صوم رمضان. مرات يف حياته وأنه يف مرتني وهبهم كل ما ميلك
 فهو يبيح والدم، وحلم اخلرتير، والكلب، حمرمة بوجه عام على املسلمني، ولكن اإلسالم من هذه الناحية أقل صرامة من اليهودية،

اذكروا اسم اهللا عليه : "أكل الطعام احملرم عند الضرورة، وسئل حممد مرة عن جنب لذيذ حيتوي على حلم حمرم، فقال للسائل

فقد أحل للمسلمني أن يستمتعوا ) 32سورة األعراف (ى املسلمني وكان يكره الزهد الشديد وحيرم الرهبنة عل . "وكلوا
ولكن اإلسالم كغريه من األديان يدعو املسلمني إىل الصوم ليقوي بذلك . باحلالل من طيبات احلياة على شريطة أال يسرفوا فيها
ة أشهر قد رأى اليهود يصومون صومهم وكان النيب بعد أن أقام يف املدينة بضع. إرادم من جهة ولتصح به أجسامهم من جهة أخرى

السنوي فأمر أتباعه أن حيذوا حذوهم لعله بذلك يستميلهم إىل اإلسالم، فلما تبني أنه مل يستملهم إليه استبدل به صوم رمضان فإذا 
هار عن الطعام أهل هذا الشهر وعدته تسعة وعشرون يوماً يف بعض السنني وثالثون يف بعضها اآلخر أمسك املسلمون يف أثناء الن

وأبيح اإلفطار للمرضى، واملسافرين املتعبني، والصغار، والشيوخ الضعاف، واحلامالت . والشراب، والتدخني وعن الصالت اجلنسية
واملراضع، وملا فرض الصيام يف أول األمر كان شهر رمضان يف فصل الشتاء حني يقصر النهار، ولكن رمضان يقع يف فصل الصيف 

ولكن املسلم الصاحل يتحمل .  سنة، فيطول ويشتد الظمأ يف حر البالد الشرقية حىت يكوم أشبه شيء بالعذابكل ثالث وثالثني
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ويفطر املسلمون أثناء الليل فيأكلون، ويشربون، ويدخنون، ويباشرون النساء حىت مطلع الفجر، وتظل املخازن واحلوانيت . الصيام
يأكلوا ويستمتعوا، والفقراء يعملون كعادم يف أيام الصوم، أما األغنياء ففي وسعهم أن مفتحة األبواب طوال الليل يؤمها اجلماهري ل

ويقضي األتقياء الصاحلون الليايل العشر األخرية من رمضان يف املساجد فهم . ييسروا األمر على أنفسهم بالنوم يف أثناء النهار
 وهلذا فإن هذه الليلة عندهم خري من ألف شهر، وإذ كانوا ال يعرفون يعتقدون أن القرآن قد نزل على النيب يف إحدى هذه الليايل،
فإذا انقضى شهر رمضان احتفل املسلمون بعيد الفطر، فيستحمون، . أي الليايل هي ليلة القدر فإن كثرياً من املسلمني حيبوا كلها

والواجب الرابع املفروض على . ورون قبور املوتىويلبسون ثياباً جديدة، ويهنئ به بعضهم بعضاً، وخيرجون الزكاة، واهلدايا ويز
ولقد كان احلج إىل األماكن املقدسة من السنن املألوفة يف بالد الشرق، فكان اليهود يأملون أن يروا صهيون يف . املسلمني هو احلج

 وأقر اإلسالم هذه السنة القدمية، يوم من األيام كما كان الصاحلون من العرب عبدة األوثان قبل النيب بزمن طويل حيجون إىل الكعبة،
وبذلك أصبحت الكعبة، بعد أن . وكان هذا اإلقرار من األسباب اليت ساعدت على انتشار اإلسالم يف مجيع أحناء اجلزيرة العربية

 ، ولكن سرعان أن حيجوا إليها، كلما استطاعوا) عدا املرضى والفقراء(وفرض على كل مسلم . طهرت من األصنام، بيت اهللا
ما فسر هذا بأنه يعين مرة يف العمر، وملا أن انتشر اإلسالم يف أطراف العامل اقتصر أداء هذه الفريضة على قلة منهم، ويف مكة نفسها 

، وصفاً ال يضارعه يف روعته وصف سواه، منظر قافلة Donghty وصف دويت وقد. بعض املسلمني الذين مل يزوروا الكعبة قط
احلجاج وهي جتتاز الصحراء يف حر الشمس الالفح، وهليب الرمال احملرقة، وتتألف من سبعة آالف من املؤمنني أو أقل أو أكثر من 

وادج الفخمة، ولكن كثرم الغالبة تز على ظهور هذا العدد، راجلني أو ممتطني صهوة اجلياد، أو ظهور احلمري، أو البغال، أو اهل
وتسجد مخسني مرة يف كل دقيقة أرادت ذلك أو مل ترده يف اجتاه مكة، ... اإلبل، وتنحين بأجسامها يف كل خطوة من خطواا الطويلة

ويف هذا السري الشاق . ا لتستريحجمتازة ثالثني ميالً يف اليوم، ومخسني ميالً يف بعض األحيان، حىت تصل إىل واحة حتط فيها رحاهل

 تنهشهم السباع املترصدة يف الطريق، أو حيتضرون فيتركون ميرضن كثري من احلجاج ويتخلفون، ومنهم من ميوتون فيتركون
 املدينة قرب النيب، ويشهدون قرب أيب بكر وقرب عمر يف مسجد الرسول، ويعتقد بعضهم أن يف ليموتوا على مهل، ويزور احلجاج يف

فإذا أشرفت القافلة على مكة نصبت خيامها خارج أسوارها ألن البلدة نفسها . جوار هذه القبور مكان احتفظ به لعيسى بن مرمي
 خميطة، ويركبون أو يسريون على أقدامهم مسافة طويلة، يبحثون مث يستحم احلجاج وحيرمون فيلبسون أثواباُ بيضاء غري. حرم مقدس

ية، ويفرض عليهم طوال إقامتهم يف مكة أن ميتنعوا عن مجيع املنازعات، وعن العالقات اجلنس . عن مساكن هلم يف أحياء املدينة

 ، وتصبح البلدة املقدسة يف أشهر احلج ملتقى املسلمني من كافة األمم، واألجناس والطبقات، يشتركون وعن كل ما هو حرام
وا املسجد احلرام الفسيح اجلنبات شغلتهم نشوم الروحية عن كلهم على قدر املساواة يف مناسك احلج ويف الصالة، فإذا دخل

وعند بئر زمزم اليت يقال عنها إا أطفأت ظمأ إمساعيل يقفون . مالحظة املآذن الرفيعة اليت فوق اجلدران، وعما فيه من عقود وعمد
هذا املاء معه إىل وطنه ليشرب منه يف خاشعني، ويشرب احلجاج من مائها مهما تكن حرارته ومهما يكن تأثريه، ومنهم من حيمل 

ويصل احلجاج آخر األمر، وكلهم عيون شاخصة يلهثون من التعب، إىل قلب املسجد، إىل  . بعض أيامه وحني حتضره الوفاة
احلجم مضاء من داخله مبصابيح من الفضة معلقة يف سقفه، ومكسوة جدراا اخلارجية بكسوة من الكعبة نفسها، وهي بناء صغري 

ويطوف احلاج سبع مرات حول الكعبة، ويقبل احلجر األسود أو يلمسه أو . احلرير الثمني، ويف أحد أركانه احلجر األسود الشهري
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ل املسجد غري عابثني مبا عانوا من شدة التعب والسهر، جيلسون على ومن احلجاج من يقضون الليلة كلها يف داخ. ينحين تعظيماً له

 يسعى احلجاج سبع ويف اليوم الثاين. أبسطة يتحدثون، ويصلون ويفكرون يف دهشة ونشوة يف الغرض الذي جاءوا من أجله
ويف اليوم السابع خيرج . ت بني الصفا واملروة، ومها يف خارج املدينة، إحياء لذكرى هاجر وهي تبحث عن املاء لتروي به ولدهامرا

 وهم يستمعون إىل خطبة تدوم ثالث -إىل جبل عرفات الذي يبعد عن مكة مسرية سبع ساعات" احلج األكرب"من يبغون 

 ، مث يقفون وهم عائدون يف منتصف الطريق ويقضون ليلة يف املزدلفة، ويف اليوم الثامن يهرعون إىل مىن ويرمون ساعات
ن يثنيه عن ذبح باجلمرات ثالث عالمات أو ثالث أعمدة، اعتقاداً منهم أن إبراهيم قد رجم الشيطان ذه الطريقة حينما حاول أ

 ويف اليوم الثامن يضحون حبمل أو مجل أو غريمها من املاشية ذات القرون، ويأكلون بعض حلومها ويوزعون الصدقات... ولده

عله النيب نفسه يف مثل ذلك الوقت من حياته، واملسلمون يف مجيع أحناء العامل حيتفلون ، وهذا احلفل هو أهم شعائر احلج وحييون به ما ف
وبعد هذا حيلق . بعيد األضحى فينحرون الذبائح يف مثل هذا اليوم العاشر من شهر ذي احلجة ويوزعون اللحوم والصدقات تقرباً هللا

ل، وبذلك ينتهي احلج األكرب، ولكن احلجاج يف العادة يزورون احلجاج شعورهم ويقصون أظافرهم ويدفنون هذه البقايا يف الرما
وهناك يعودون إىل حالتهم األوىل ويلبسون ثيام العادية ويبدءون رحلتهم الطويلة . الكعبة مرة أخرى قبل أن يعودوا إىل خميم القافلة

فهي تقوي إميان . العظيمة أغراض وفوائد كثريةوهلذه الفريضة . إىل أوطام مطمئين البال فخورين مبا وفقوا إليه من عمل صاحل
املسلمني واستمساكهم بدينهم، ومتكن الصلة ذا العمل العاطفي اجلماعي بني املسلم ودينه وبينه وبني إخوانه املؤمنني، شأا يف هذا 

 من مناسك التقى والورع جيمع بني فاحلج وما ينطوي عليه. شأن حج اليهود إىل أورشليم، وحج املسيحيني إىل هذه املدينة وإىل روما
بدو الصحراء والفقراء وجتار املدن األثرياء، وبني الرببر وزنوج إفريقية، والشوام، والفرس، واألتراك، والتتار، واهلنود املسلمني، 

حدة بلغة واحد يرتدون كلهم ثياباً بسيطة واحدة، ويتلون كلهم أدعية وا-والصينيني واملصريني، وغريهم من الشعوب اإلسالمية
وقد يبدو لغري املسلمني أن الطواف حول . وهي اللغة العربية ، ولعل هذا هو السبب يف ضعف حدة الفوارق العنصرية يف اإلسالم

ولكن املسلم يبتسم حني يرى أمثال هذه العادة يف األديان األخرى، ويهوله أن يرى . الكعبة من األعمال اليت ال تنطبق على العقل
. فاملسلمون ال يفهمون يف هذا الطواف إال أنه رمز خارجي لصلة روحية وغذاء روحي". يأكلون اهللا" يف إحدى شعائرهم املسيحيني

واألديان مجيعها مهما يكن من نيل أصوهلا، ال تلبث أن حتشر فيها . ويف األديان كلها ما يبدو لغري أصحاا أنه مما يعز على األفهام
 بينها وبني مبادئها األوىل، وإمنا تنشأ بطبيعتها من العقول اليت خيم عليها وأكها تعب اجلسم ورهبة طائفة من اخلرافات ال صلة

 ، وقلما يشكون يف قدرة السحرة على التنبؤ  يؤمنون بالسحرهلذا نرى أن معظم املسلمني. الروح يف كفاحها للخلود
ومنهم من يعتقد . بالغيب والكشف على الكنوز املخبوءة، وغرس احلب يف النفوس وتعذيب األعداء، وشفاء املرضى، واتقاء احلسد

وتلك العقائد هي . ان إىل حيوان أو نبات، أو االنتقال من مكان إىل مكان بوسائل معجزة خارقةيف قدرة البعض على مسخ اإلنس
ففيها ترى األرواح يف كل مكان حتتال بضروب السحر وغريه على األحياء، وتستولد . احملور الذي تدور عليه قصص ألف ليلة

كما يلبس نصف املسيحيني متائم لترد عنهم ضروباً خمتلفة ) 3(لمنيالنساء غري احلريصات ما ال يشتهني من األبناء ويلبس معظم املس
من الشرور، ويعتقدون أن من األيام ما هو سعد ومنها ما هو حنس، وأن األحالم قد تنبئ عن املستقبل، وأن اهللا قد يتحدث إىل 

 البالد املسيحية بالتنجيم؛ فقد رمست خرائط ويؤمن العامة يف خمتلف بالد اإلسالم كما يؤمن أمثاهلم يف خمتلف. اإلنسان يف األحالم
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السماء، ومل يكن الغرض من رمسها مقصوراً على معرفة اجتاه القبلة يف املساجد وحتديد أيام األعياد الدينية، بل كان يقصد منه فوق 
النجوم اليت كانت يف هذا وذاك اختيار الوقت املناسب لكل عمل خطري، ومعرفة طالع كل فرد، أي خلقه ومصريه كما تدل عليه 

 ، وإن بدا للعامل اخلارجي وحدة قوية شاملة خالية من الفروق يف شعائره وعقائده، قد والدين اإلسالمي. السماء وقت مولده
ومن هذه الشيع اخلوارج ذوو الرتعة احلربية . ددها أو شدة اختالفها عن الشيع املسيحيةانقسم من أقدم العهود شيعاً ال تقل يف ع

املتزمتة الدميقراطية، ومنها املرجئة اليت تعتقد أن املسلم ال يقضي عليه بالعذاب الدائم يف الدار اآلخرة، واجلربية اليت تنكر حرية 
قدر له منذ األزل، والقدرية اليت تؤمن حبرية اإلرادة وتدافع عنها، ومنها غري اإلرادة، وتعتقد أن اإلنسان مسري يف كل شيء وفق ما 

لكن منها فرقة كان هلا شأن . وحسبنا أن نحيي فيها إخالصها ملبادئها وسعة علمها. هذه شيع كثرية ال حاجة بنا إىل الوقوف عندها
واستولوا على بالد الفرس ومصر، واهلند اإلسالمية، .  األمويةفهؤالء قضوا على اخلالفة. عظيم يف التاريخ، تلك هي طائفة الشيعة

ونشأت طائفة الشيعة على أثر مقتل علي وولده احلسني وأسرته، فقد قالت فئة قليلة من . وكان هلم أعظم األثر يف األدب والفلسفة
ن أبناؤه الذين ورثوا بعض فضائله وأغراضه املسلمني إن اهللا وقت أن اختار حممداً نبياً له ورسوالً، قد أراد من غري شك أن يكو

وقد اغتبطوا حني . وهلذا فهم يرون أن مجيع اخللفاء ماعدا علياً، مغتصبون ال حق هلم يف اخلالفة. الروحية هم الوارثني لزعامة اإلسالم
هم من أولياء اهللا الصاحلني، وهم وأصبح علي واحلسني بعد موما يف رأي. ويل علي اخلالفة، وحزنوا ملقتله، وروعوا ملقتل احلسني

ولعل طائفة الشيعة قد تأثرت بعقيدة الفرس واليهود . يعظمون ضرحييهما تعظيماً ال يفوقه إال تعظيمهم للكعبة وقرب الرسول
اء علي هم فقالت إن أبن-أي جتسد القديسني مراراً بعد موم-واملسيحيني اخلاصة باملسيح املنتظر، وبفكرة البوذيني عن البدهستفاس

وهي ترى أن اإلمام الرضا، ثامن أولئك األئمة الذي يقوم ضرحيه يف مشهد بشمايل فارس . األئمة الذين تتمثل فيهم احلكمة اإلهلية
 أن اختفى اإلمام الثاين عشر حممد بن حسن وهو يف الثامنة عشرة، فاعتقد الشيعة أنه مل 873وقد حدث يف عام ". جمد العامل الشيعي"

وكانت الفرق اإلسالمية املختلفة تشعر . ولكنه سيعود يف الوقت املناسب ليعيدهم إىل السلطان الشامل والسعادة الدائمةميت، 

من الكفرة، شأا يف هذا شأن الفرق املختلفة يف سائر  يفوق عداءها ملن يعيش يف البالد اإلسالمية بعضها حنو بعض بعداء

ولقد كان أهل الذمة املسيحيون، والزرادشتيون واليهود، والصابئون، يستمتعون يف عهد اخلالفة األموية بدرجة من  . األديان
فلقد كانوا أحراراً يف ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، . ح ال جند هلا نظرياً يف البالد املسيحية يف هذه األيامالتسام

ومل يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص، ختتلف باختالف دخله وتتراوح بني دينار وأربعة 
ومل تكن هذه الضريبة تفرض إال على غري املسلمني القادرين على محل السالح، ويعفى ).  دوالراً أمريكيا19ً إىل 4.75من (دنانري 

وكان الذميون . منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون سن البلوغ، واألرقاء، والشيوخ، والعجزة، والعمى الشديد والفقر
وال تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنني -ة أو إن شئت فقل ال يقبلون فيهايعفون يف نظري هذه الضريبة من اخلدمة العسكري

ونصف يف املائة من الدخل السنوي، وكان هلم على احلكومة أن حتميهم، ومل تكن تقبل شهادم يف احملاكم اإلسالمية، ولكنهم كانوا 
تسامح احلكام املسلمني معهم خيتلف باختالف األسر احلاكمة، يتمتعون حبكم ذايت خيضعون فيه لزعمائهم، وقضام وقوانينهم، وكان 

سوة  ، وكان األمويون يعاملوم باللني بوجه عام، والعباسيون يعاملوم باللني تارة وبالقفكان اخللفاء الراشدون أشداء عليهم
وقد أخرج عمر بن اخلطاب اليهود واملسيحيني من جزيرة العرب ألا أرض اإلسالم املقدسة، وتعزو إليه إحدى . تارة أخرى
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قيد فيه حقوقهم بوجه عام، لكن هذا العهد، إن كان قد عقد، قد أغفل العمل به، وظلت الكنائس " عهداً"الروايات غري املؤكدة 
وكان اليهود يف بالد . يام هذا اخلليفة بامليزات اليت منحتها إياها احلكومة البيزنطية قبل الفتح العريباملسيحية يف مصر تتمتع يف أ

الشرق األدىن قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم من ظلم حكامهم السابقني، إال أم يف عهدهم قد فُرضت عليهم عدة قيود والقوا 
 مع هذا كانوا يعاملون على قدم املساواة مع املسيحيني، وأصبحوا مرة أخرى يتمتعون شيئاً من االضطهاد من حني إىل حني، غري أم

بكامل احلرية يف حيام ويف ممارسة شعائر دينهم يف بيت املقدس، وأثروا كثرياً يف ظل اإلسالم ويف آسية، ومصر، وأسبانيا، كما مل 
آسية الغربية، خارج حدود اجلزيرة العربية، ميارسون شعائر دينهم وكان املسيحيون يف بالد . يثروا من قبل حتت حكم املسيحيني

وحيدثنا املؤرخون أنه كان يف بالد . بكامل حريتهم، وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بالد الشام مسيحية حىت القرن الثالث اإلسالمي
وكان املسيحيون أحراراً . يهود ومعابد الناراإلسالم يف عصر املأمون أحد عشر ألف كنيسة، كما كان فيها عدد كبري من هياكل ال

يف االحتفال بأعيادهم علناً، واحلجاج املسيحيون يأتون أفواجاً آمنني لزيارة األضرحة املسيحية يف فلسطني، وقد وجد الصليبيون 
وأصبح املسيحيون . ومنا هذامجاعات مسيحية كبرية يف الشرق األدىن يف القرن الثاين عشر امليالدي وال تزال فيه مجاعات منهم إىل ي

اخلارجون على كنيسة الدولة البيزنطية والذين كانوا يلقون صوراً من االضطهاد على يد بطارقة القسطنطينية، وأورشليم، 
واإلسكندرية، وإنطاكية، أصبح هؤالء اآلن أحراراً آمنني حتت حكم املسلمني الذين لك يكونوا جيدون لنقاشهم ومنازعام معىن 

ونه، ولقد ذهب املسلمون يف محاية املسيحيني إىل أبعد من هذا، إذ عني وايل إنطاكية يف القرن التاسع امليالدي حرساً خاصاً ليمنع يفهم
وانتشرت أديرة الرهبان وأعماهلم يف الزراعة، ويف إصالح الراضي . الطوائف املسيحية املختلفة من أن يقتل بعضها بعضاً يف الكنائس

 يتذوقون النبيذ املعصور من عنب األديرة، ويستمتعون يف أسفارهم بضيافتها، وبلغت العالقة بني الدينني يف وقت من البور، وكانوا
األوقات درجة من املودة تبيح للمسيحيني الذين يضعون الصلبان على صدورهم أن يؤموا املساجد ويتحدثوا فيها مع أصدقائهم 

ني يف البالد اإلسالمية تضم مئات من املسيحيني، وقد بلغ عدد الذين رقوا منهم إىل املناصب وكانت طوائف املوظفني الرمسي. املسلمني
فقد كان سرجيوس والد القديس يوحنا الدمشقي خازن . العليا يف الدولة من الكثرة درجة أثارت شكوى املسلمني يف بعض العهود

آخر آباء الكنيسة اليونانية، رئيس الس الذي كان يتوىل حكم بيت املال يف عهد عبد امللك بن مروان، وكان يوحنا نفسه وهو 
وعلى الرغم من خطة . وكان املسيحيون يف بالد الشرق يرون أن حكم املسلمني أخف وطأة من حكم بيزنطية وكنيستها. دمشق

عظم املسيحيني، ومجيع الزرادشتيني، التسامح الديين اليت كان ينتهجها املسلمون األولون، أو بسبب هذه اخلطة، اعتنق الدين اجلديد م
فقد كان من مصلحتهم املالية أن يكونوا . والوثنيني إال عدداً قليالً جداً منهم، وكثريون من اليهود يف آسية، ومصر ومشايل أفريقية

واختذ غري املسلمني . على دين الطبقة احلاكمة، وكان يف وسع أسرى احلروب أن ينجوا من الرق إذا نطقوا بالشهادتني ورضوا باخلتان
وحيث . على مر الزمن اللغة العربية لساناً هلم، ولبسوا الثياب العربية، مث انتهى األمر بإتباعهم شريعة القرآن واعتناق اإلسالم

عجزت اهللينية عن أن تثبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام، وحيث تركت اجليوش الرومانية اآلهلة الوطنية ومل تغلبها على 
أمرها، ويف البالد اليت نشأت فيها مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرمسي، يف هذه األقاليم كلها انتشرت 

العقائد والعبادات اإلسالمية، وآمن السكان بالدين اجلديد وأخلصوا له، واستمسكوا بأصوله إخالصاً واستمساكاً أنسياهم بعد وقت 
ستحوذ الدين اإلسالمي على قلوب مئات الشعوب يف البالد املمتدة من الصني، وأندونيسيا، واهلند، إىل قصري آهلتهم القدامى، وا

فارس، والشام، وجزيرة العرب، ومصر وإىل مراكش، واألندلس؛ ومتلك خياهلم، وسيطر على أخالقهم، وصاغ حيام، وبعث فيهم 
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لعزة واألنفة، حىت بلغ عدد من يعتنقونه ويعتزون به يف هذه األيام حنو ثالمثائة آماالً ختفف عنهم بؤس احلياة ومتاعبها، وأوحى إليهم ا
  .ومخسني مليوناً من األنفس، يوحد هذا الدين بينهم، ويؤلف قلوم مهما يكن بينهم من االختالفات والفروق السياسية

  الفصل الثاِلث 

  الشعب 

وكان مجيع الذكور القادرين من أبناء العرب، .  مقررات من الدولةكان العرب يف عهد األمويني طبقة عليا حاكمة حتصل على
وكانوا بوصفهم الفاحتني يفخرون بدمهم . خيضعون، يف نظري هذه املزايا للخدمة العسكرية، يدعون إليها يف أي وقت من األوقات

ىل امسه اسم أبيه كعبد اهللا ابن الزبري وكان العريب حيرص أشد احلرص على أن يضيف إ. النقي يف زعمهم وبلغتهم العربية الفصحى
أبو بكر أمحد ابن جرير : مثالً، وكان يف بعض األحيان يضيف إليه اسم قبيلته وموطنه األصلي، فكان امسه سرية له مصغرة فيقول مثالً

الد املفتوحة؛ وأدخلوا غري أن نقاء الدم مل يلبث أن أصبح أسطورة خرافية بعد أن اختذ الفاحتون هلم جواري من أهل الب. األزدي
وكان أفراد الطبقات العليا من العرب ينتقلون من . أبناءهم منهن يف زمرة العرب؛ لكن الفخر بالدم واألصل ظل كما كان من قبل

أما العامة فكانوا خيرجون يف سراويل . مكان إىل مكان على ظهور اخليل، يف أثواب من احلرير األبيض، وسيوفهم مشرعة بأيديهم
واحتفظ البدوي جبلبابه الفضفاض، وشاله ومنطقته، وقد ى النيب عن لبس . فخة، وعمامات مطوية، وأحذية ذات أطراف رفيعةمنت

السراويل الطويلة، ولكن بعض العرب نسوا أمره هذا، وكانت مجيع طبقات الشعب تزدان باحللي، وكانت اإلناث يستهوين الذكور 

وكن يعقصن شعرهن على جباههن، أو يرسلنه على جانيب .  الواسعة الزاهية اللوننقبهنبصديريان، ومناطقهن الرباقة، و
ألوقات يزينه باجلواهر رؤوسهن، أو جيدلنه غدائر تنوس على ظهورهن؛ وكن أحياناً يكثرنه خبيوط سوداء من احلرير، ويف أغلب ا

 يغطني بالنقاب وجوههن أسفل عيون، وازداد انتشار هذه العادة تدرجياً بعد ذلك العام، وذا كان 715وأخذن بعد عام . واألزهار
تبلغ احللم يف والفتاة العربية . يف وسع كل امرأة أن تكون فاتنة جذابة، ألن عيين املرأة العربية مهما يكن سنها مجيلتان تسبيان العقول

واملسلم ال حيترم . سن الثانية عشرة وتصبح عجوزاً يف سن الربعني، وهي بني هذه السن وتلك تلهم معظم الشعراء وتلد األبناء
وقد كان ملعظم . العزوبة، وال خيطر بباله أن ميتنع عن إشباع الغريزة اجلنسية، وال يرى أن هذا االمتناع حال طبيعية أو مثالية

وحدود الزواج أوسع يف اإلسالم منها يف كثري من األديان، وتفتح الشريعة اإلسالمية منافذ .  من املسلمني زوجات وأبناءالصاحلني
ولكن االماك يف إشباع الغريزة اجلنسية يتطلب . كثرية إلشباع الغريزة اجلنسية؛ وهلذا قل البغاء يف أيام النيب واخللفاء الراشدين

وإذا كان املقصود . ذا مل تلبث الفتيات الراقصات أن أصبح هلن شأن كبري يف حياة الرجال حىت أكثرهم أزواجاًعادة كثرة التنبيه، وهل
من اآلداب اإلسالمية أن تكون مقصورة على آذان الذكور وأعينهم، فإن منها ما ال يقل فحشاً عن حديث الذكور يف البالد 

). 42(ن الغزل، وقد عنيت كتب الطب عند املسلمني ببيان األدوية املقوية للباءاملسيحية؛ فهذا األدب يشتمل على طائفة كبرية م

والشريعة اإلسالمية جتعل اإلعدام من عقوبات الزىن واللواط، ولكن ازدياد الثروة خفف عقوبة الزىن فجعلها ثالثني جلدة، وغض 
ني احملترفني تشبهوا بالنساء يف ثيام وعادام، يضفرون ونشأت طائفة من املخنث). 43(احلكام البصر يف كثري من احليان عن اللواط

وعاقبهم سليمان بن عبد امللك بإخصاء من كان يف مكة من ). 44(شعورهم، ويصبغون أظافرهم باحلناء ويرقصون الرقص اخلليع
للواط والسحاق رغم ما فُرض ولكن ا). 45(املخنثني، وأبصر اهلادي امرأتني تباشران عملية السحاق فأمر بقطع رأسيهما على الفور
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عليهما من العقاب الصارم أخذا ينتشران انتشاراً سريعاً حىت كانا كثريي احلدوث يف بالط هارون الرشيد، ويف قصائد شاعره 
، ذلك أن الرجل الذي حالت التقاليد بينه وبني النساء قبل الزواج. احملبوب أيب نواس وملا ميِض على زمن اهلادي إال بضعة أعوام

وملهن بعده، عمد إىل العالقات اجلنسية الشاذة، واملرأة اليت حجبها أهلها عن مجيع الرجال زلت هي األخرى فسقطت فيما سقط فيه 
لقد كان العرب قبل اإلسالم خيشون . وكان اتصال العرب بالفرس من أسباب انتشار احلجاب واللواط يف البالد اإلسالمية. الرجل

ا على الدوام، وقد ثأروا ألنفسهم من خضوعهم الغريزي هلا بإثارة الشكوك اليت يثريها الذكور عادة حول مفاتن املرأة ويعجبون 
، ولكن املسلمني يف القرن األول من التاريخ )46(وقد نصح عمر قومه باستشارة النساء وخمالفة مشورن. فضية املرأة وقوة عقلها

والنساء يتبادالن الزيارات ويسريان يف الشوارع جنباً إىل جنب، ويصليان معاً يف اهلجري مل حيجبوا النساء، فقد كان الرجال 
إن اهللا "وكانت عائشة بنت طلحة زوج مصعب بن الزبري ال تستر وجهها من أحد فعاا مصعب يف ذلك فقالت ). 47(املساجد

ا كنت ألستره، وواهللا ما يفَّ من وصمة يقدر أن تبارك وتعاىل ومسين مبيسم مجال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضله عليهم، فم
وكان منشأ عادة عزلة النساء يف بادئ ). 744-743(مث انتشر احلجاب ونظام اخلصيان يف أيام الوليد الثاين ). 48"(يذكرين ا أحد

ق من شدة العاطفة وسرعة وكان الزوج املسلم يدرك ما يتصف به الرجل يف الشر. األمر حترميهن على الرجال أيام احليض والنفاس
االنفعال، وحيس باحلاجة إىل محاية نسائه، ويرى أن مينعهن من الغواية حبجزهن يف البيوت، فحرم عليهن أن يسرن يف الشوارع إال 

 نمسافات قصرية وهن حمجبات، وكان يف وسعهن أن تتزاورن، ولكن ذلك كان يف العادة داخل هودج مسجف، ومل يكن أحد يراه
وكان يفصلهن عن الرجال يف املسجد ستر أو حظار أو رواق خاص، مث انتهى األمر مبنعهن منها منعاً .  البيوت أثناء الليلخارج

، وأصبح الدين الذي وصف يف العامل املسيحي الالتيين بأنه البد منه لإلناث، وأنه ضروري هلن ال يزيد عليه يف ذلك إال )49(باتاً
وكان . ح الدين يف العامل اإلسالمي، أو باألحرى أصبحت العبادة العامة وقفاً على الذكور دون اإلناثالغريزة اجلنسية، نقول أصب

أشد من هذا قسوة عليهن، منعهن من التردد على األسواق لقضاء حاجان منها، فكن يبعثن إليها من يقضي حاجان، وكان 
هن ليعرضن عليهن بضائعهن يف داخل البيوت، وقلما كانت النساء يتناولن البائعات املتنقالت، وكن يف العادة من النساء يأتني إلي

الطعام مع أزواجهن اللهم إال عند الطبقات الدنيا، ومنع املسلم أن يرى وجوه النساء عدا وجوه أزواجه وإمائه، وأقاربه الدنني؛ 
وكان يف هذا النظام مرضاة للرجل، فهو . سامهنوحىت الطبيب نفسه مل يكن يسمح له أن يرى من النساء غري اجلزء املصاب من أج

أما عن النساء أنفسهن، فإنا ال جند . يف البيت يتيح له أكرب فرص االستمتاع، وجيعله يف خارجه أبعد ما يكون عن الرقابة واملفاجأة
جناح احلرمي من ِسرية، حىت القرن التاسع عشر ما يدل على أن قد عارضن يف العزلة أو يف النقاب، بل كن يستمتعن مبا يف 

؛ وظلت الزوجات )50(وطمأنينة، وراحة، وكن يغضنب إذا فرط أزواجهن يف واجب احملافظة على عزلتهن، ويرين يف ذلك إهانة هلن
الشرعيات يضطلعن من سجنهن الظاهري بقسط موفور من جمريات احلوادث التارخيية، وكان للخيزران أم الرشيد، ولزوجته زبيدة 

وقلما كان تعليم البنات . نني الثامن والتاسع قسط كبري من النفوذ والسلطان، وكانتا تستمتعان بكثري من األة والسلطانيف القر
أما نساء الطبقات العليا فكن يتلقني تعليماً . يتعدى عند معظم الطبقات تلقيهن الصالة، وقليالً من سور القرآن، والفنون املرتلية

وكن يتعلمن قرض الشعر، ). 51(يف العدة معلمون خصوصيون، ويتلقينه أحياناً يف املدارس والكلياتمتسع اآلفاق، يقوم به 
. واشتهر عدد منهن يف أعمال الرب املستنرية. واملوسيقى، وضروباً من أشغال اإلبرة؛ ومنهن من تبحرن يف العلوم واشتغلن بالتدريس

 وكن يدهشن عدم احتشام األوربيات  يف احلمام أسرعن بتغطية وجوههنوكن يربني على اخلفر الالئق بعادان؛ فإذا فوجئن
ي ميهل تلك الاليت يذهنب إىل املراقص وأنصاف صدورهن عارية، ويعانقن الكثريين من الرجال أثناء الرقص؛ ويعجنب من رمحة اهللا الذ



 
 Will Durant  186   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وكانت شؤون الزواج يتوالها اآلباء، كما يتولوا يف معظم البالد ). 52(النسوة اآلمثات فال يأخذهن بذنون ويهلكهن لساعتهن
وكانت . املتمدنة، فقد كان من حق الوالد أن يزوج ابنته ملن أراده هو هلا أن تبلغ سن الرشد؛ أما بعد هذه السنن فكان هلا أن ختتار

ت يزوجن يف العادة قبيل سن الثانية عشرة، ويصبحن أمهات يف الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، ومنهن من كن يتزوجن يف سن البنا
وكان عقد الزواج ينص على . التاسعة أو العاشرة، كذلك كان الشبان يتزوجون عادة يف سن مبكرة قد ال تزيد على اخلامسة عشرة

وقلما كان يسمح للعريس أن يرى وجه عروسه . بقى هلا طوال مدة الزواج وبعد الطالق إن حدثأن يقدم اخلطيب خلطيبته صداقاً ي
وكان يدخل ا بعد مثانية أيام أو عشرة من عقده عليها، وليس الزواج يف احلاجة إىل رجل من رجال الدين، ولكنه . قبل الزواج

 اهلدايا، وإضاءة مرتل العريس والشارع الذي هو فيه باألنوار يصحبه دعاء قصري، ويصحبه يف بعض احليان موسيقى، ووليمة وبعض
بسم اهللا الرمحن "وبعد هذه احلفالت يدخل الزوج غرفة زوجته اخلاصة ويرفع النقاب عن وجهها وهو يقول . الساطعة
.  بيتها هي ومؤخر صداقهافإذا مل يرتح العريس لعروسه بعد هذا االختبار املتأخر، كان يف وسعه أ، يعيد الزوجة إىل). 53"(الرحيم

وكان معىن تعدد الزوجات يف اإلسالم يف أكثر األحيان أن تتلو الواحد األخرى، ومل يكن معناه اجلمع بينهن يف وقت واحد، ومل يكن 
وكانت سهولة الطالق متكن املسلم من أن يكون له ما يشاء من األزواج واحدة بعد ). 54(يستطيع ذلك اجلمع إال ذوو الثراء

). 56(واحدة، ويقال أن ابن الطيب، وهو صباغ يف بغداد، عاش إىل ان بلغ اخلامسة والثمانني من العمر، وتزوج من تسعمائة زوجة

وكان يف وسع املسلم، فضالً عن زوجاته، أن يكون له أي عدد من اجلواري، وكان هلارون الرشيد عدد كبري منهن، وكان للمتوكل 
كان بعض جتار الرقيق يعلمون اجلواري املوسيقى والغناء، وفنون فتنة الرجال، مث يبيعون بأمثان عالية قد ، و)57(أكثر مما كان هلارون

فقد . ولكن ليس من حقنا أن نظن أن بيت احلرمي كان ماخوراً خاصاً). 58)( دوالر أمريكي80.000حنو (تصل إىل مائة ألف درهم 
يفخرن مبن يلدن من األبناء، وبعدد الذكور منهم، ولدينا شواهد كثرية على ما كانت اجلواري يصبحن يف أغلب األحيان أمهات، 
وكانت الزوجات الشرعيات يرتضني هذا النظام ويرينه من األمور الطبيعية، فقد . كان بني الرجل وجاريته من احلب الصادق األكيد

توي من األبناء بقدر ما حتتويه ضاحية إلحدى املدن ؛ وكان البيت مبقتضى هذا النظام حي)59(أهدت زبيدة إىل الرشيد عشر جواِر
واستتبع نظام احلرمي وجود . من ذلك أن أحد أبناء الويل األول كان له مثانون ولداً وعدد من البنات مل يذكره املؤرخون. األمريكية

هم أو يئتهم، وكان اخللفاء، والوزراء، واشترك املسيحيون واليهود يف استرياد. اخلصيان، وإن كان هذا حمرماً يف الشريعة اإلسالمية
والكرباء يبتاعوم بأمثان غالية، وسرعان ما أصبحت نواٍح عدة من احلكومة اإلسالمية خاضعة لنفوذ أولئك اخلصيان احملدودي 

 العرب من أن ميتصهم وكان من النتائج اليت ترتبت على نظام احلرمي يف القرون األوىل اليت تلت الفتوح اإلسالمية أن منعت. الكفاية
ولرمبا كان هلذا النظام . أهل البالد املفتوحة، وأن تضاعف عددهم إىل احلد الذي كانوا يف حاجة إليه حلكم دولتهم املطردة االتساع

أثره يف قوة أقدر الرجال على اإلخصاب؛ ولكن تعدد الزوجات أصبح بعد عصر املأمون مصدراً لالحنطاط من الناحيتني اخللقية 
وكان . االجتماعية، كما أصبح بعد أن أربت نسبة زيادة السكان على زيادة الطعام، من أسباب تزايد الفاقة والسخط بني األهلنيو

والشريعة حترم عليها أن يكون هلا اكثر من . مركز املرأة بعد الزواج هو اخلضوع إىل زوجها خضوعاً مصدره تقديس الرابطة الزوجية
 ومل يكن يف وسعها أن تطلق نفسها منه إال مبشقة كبرية، مث أا مل يكن لديها سبيل ملعرفة خيانة زوجها، زوج واحد يف وقت واحد،

ويدهشنا أن نعرف كم من حوادث . أما خيانتها هي فكان عقاا املوت. ومل تكن هذه اخليانات مما يعبأ به كثرياً من الناحية األخالقية
وكانت املرأة تسب وتبجل، وحتقر وتقمع وحتب يف معظم . العقاب الصارم والتضييق الشديدالزىن قد ارتكبته النساء رغم هذا 

). 60(األحيان حباً مصحوباً بعاطفة قوية وحنان، يقول أبو العتاهية إنه يفضل زوجته عن كل متع احلياة وعن كل ما يف العامل من ثراء
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 مركز املرأة املسلمة ميتاز عن مركز املرأة يف بعض البالد األوربية من وكان. وأمثال هذا القول كثرية وهي يف بعض األحيان صادقة
وكانت يف داخل بيتها . ناحية هامة، تلك هي أا كانت حرة التصرف فيما متلك ال حق لزوجها أو لدائنيه يف شيء من أمالكها

وتأكل احللوى وتتحدث إىل أتراا، وحتيك األمني تغزل وتنسج، وتطرز، وتدير بيتها، وتعىن بأبنائها، ومتارس بعض األلعاب، 
وكان ينتظر منها أن تلد لزوجها كثرياً من األبناء ذوي الفائدة االقتصادية يف اتمع االقتصادي األبوي، وكان ما تلقاه . الدسائس

). 61"( من امرأة ال تلدحلصري يف ناحية البيت خري): "صلى اهللا عليه وسلم(من إجالل يتناسب مع خصبها، ويف ذلك يقول النيب 

وكانت القابالت تنقل إىل النساء قدميها، كما . ومع هذا فإن اإلجهاض ووسائل منع احلمل كانت كثرية االنتشار يف داخل البيوت
يف أحد كتبه فصالً ملوانع احلمل، وذكر أربعة وعشرين ) 924املتوىف سنة (وقد أفرد الرازي . كان األطباء يعرضون عليهن حديثها

. يف كتاب القانون الذائع الصيت عشرين وصفة ملنع احلمل) 1037- 980(وأورد أبن سينا ). 62(من املوانع اآللية والكيميائية

فالقرآن مثالً حيرم امليسر واخلمر . وليس مثة فرق كبري بني املسلم واملسيحي يف النواحي اخللقية اخلارجة عن نطاق الناحية اجلنسية
وانتشر الفساد والرشوة يف . ولكن بعض امليسر وكثرياً من اخلمر ظال باقيني يف كلتا احلضارتني). 90 املائدة سورة(حترمياً قاطعاً 

ويبدو بوجه عام أن املسلم كان أرقى . أعمال احلكم والقضاء يف بالد اإلسالم يف بعض العصور كما كانا منتشرين يف بالد املسيحية
؛ ولقد أمجعت اآلراء على )64( وفائه بوعده، وإخالصه للمعاهدات اليت يعقدها مع غريه، ويف)63(من املسيحي يف خلقه التجاري

واملسلمون شرفاء فيما خيتص بعادة الكذب، فهم يبيحون الكذب إذا . أن صالح الدين كان أنبل من اشترك يف احلروب الصليبية
واآلداب ). 65(و خدعة يف احلرب ألعداء الدينكان فيه جناة من املوت، أو حسم خلصومة، أو إدخال السرور على زوجة، أ

واملسلمون كاليهود حييي بعضهم بعضاً، . اإلسالمية جتمع بني التكلف والبشاشة، وحديث املسلم ملئ بالتحية واملبالغة يف التأدب
، "م ورمحة اهللا وبركاتهعليكم السال"السالم عليكم، والرد الصحيح هلذه التحية : "وينحين الواحد منهم لصاحبه ويصافحه ويقول له

وإكرام الضيف من صفام العامة، والدين اإلسالمي حيث على نظافة اجلسم وإن كانت النظافة عادة تتأثر بالدخل، فالفقراء يهملوا 
سلمني واخلتان عادة متبعة عند مجيع امل. حىت تتراكم األقذار على أجسادهم، اما األغنياء فيتليفون، ويدرمون أظافرهم، ويتعطرون

وإن مل يرد ذكرها يف القرآن، ألا يف رأيهم من أسباب احملافظة على الصحة، وكان األوالد خيتنون يف سن اخلامسة أو 
وكانت احلمامات اخلاصة من مميزات بيوت األغنياء، ولكن احلمامات العامة كانت وال تزال كثرية يف البالد ). 66(السادسة

وكان العطر والبخور ). 67( محام27.000ن بغداد كانت يف القرن العاشر امليالدي حتتوي على فاملؤرخون يقولون إ. اإلسالمية
مألوفني بني الرجال والنساء، وقد اشتهرت بالد العرب من أقدم األزمان بالكندر واملر، وبالد الفرس بزيت الورد والبنفسج 

ينة واألزهار وأشجار الفاكهة، وكانت األزهار حمببة للشعب واليامسني، وكان يف كثري من البيوت حدائق غرست فيها أعشاب الز
بقي أن نعرف كيف كان هؤالء الناس يروحون عن أنفسهم وما هي وسائل . وخاصة يف فارس، وكانت يضفي على احلياة جة ومتعة

، والشعر، واملوسيقى، والغناء، التسلية عندهم؟ لقد كان من أهم وسائل التسلية عندهم األعياد والوالئم، والصيد، ومغازلة النساء
...) القرقوز(وكانت الطبقات الدنيا تضيف إليها قتال الديكة، والرقص على احلبال، والشعوذة، والسحر، ولعبة العرائس املتحركة 

: ب الرياضيةويدل كتاب القانون البن سينا على أن املسلمني كان لديهم يف القرن العاشر امليالدي كل ما عندنا تقريباً من األلعا

املالكمة، واملصارعة، والعدو، والرمي بالنبال، وقذف احلراب، واحلركات الرياضية اجلسمية، واملثاقفة، وركوب اخليل، 

وإذ كانت ألعاب احلظ حمرمة، فقد كانت ألعاب ). 68( واملضرب ، ورفع األثقال، وأنواع خمتلفة من لعبة الكرةواحلجف
كثرية االنتشار، وكان الشطرنج مباحاً، وإن كان النيب قد ى عن صنع قطعة يف صور ) الطاولة(الورق وكعوب النرد قليلة، وكانت 
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.  أربعة آالف جواد اشتركت مرة يف سباقوكان سباق اخليل منتشراً، يبسط عليه اخللفاء رعايتهم؛ وحيدثنا املؤرخون بأن. اآلدميني

وقد ظل صيد احليوان مقصوراً على أرقى طبقات األشراف، وكان عند املسلمني أقل عنفاً منه يف أيام الساسانيني، وكثرياً ما أقتصر 
عند بعضها قردة، وكانت احليوانات املصيدة ترىب أحياناً وتدلل، وكان عند بعض األسر كالب، و. على الصيد بالبزاة أو الصقور

وكان العرب حني فتحوا بالد الشام قبائل قليلة احلظ . وعند بعض اخللفاء آساد ومنورة يرهبون ا رعاياهم أو سفراء الدول األجنبية
وكان اإلسالم قد خفف من حدة هذه الصفات، . من املدنية، شجعاناً إىل درجة التهور، كثريي العنف، سريعي االنفعال، متشككني

 معظمها مل يكن قد امنحى بعد، وأكرب الظن أن ما حيدثنا عنه املؤرخون عن ضروب القسوة اليت كان يرتكبها بعض اخللفاء مل ولكن
يكن يزيد يف جمموعه على ما كان يرتكبه امللوك املسيحيون والبيزنطيون واملروفنجيون، وأهل الشمال، ولكنه رغم هذا مما يسربل 

 عن سليمان بن عبد امللك أنه يف رحلة إىل مكة ليؤدي فريضة احلج، دعا رجال حاشيته ليجربوا ومما يروى. بالغار كل حضارة
وقبل رجاله الدعوة وضربت رقاب أربعمائة رجل، ليتسلى . سيوفهم يف رقاب أربعمائة من الروم، أِسروا حديثاً يف إحدى احلروب

 يف السجن بوزير كان قد عامله مرة منذ بضع سنني بشيء من وملا جلس املتوكل على العرش ألقى). 69(اخلليفة بذلك النظر
االحتقار؛ ومنع السجني من النوم عدة أسابيع حىت كاد يذهب عقله، مث مسح له أن ينام أربعاً وعشرين ساعة، فلما عادت إليه قوته 

بيعية، وبقي على هذه احلال يعاين ذه الطريقة وضع بني ألواح من اخلشب دقت فيها مسامري، منعته أن يتحرك ليقضي حاجته الط
وال حاجة إىل القول بأن هذه الوحشية كانت من األعمال الشاذة، أما املألوف فإن املسلم كان مثال ). 70(أشد اآلالم حىت مات

رور إىل الرقة، واإلنسانية، والتسامح، وكان، إذا وصفنا أواسط الناس، سريع الفهم، حاد الذكاء، سريع التهيج، يسهل إدخال الس
قلبه، واملرح على نفسِه؛ جيد الرضا يف البساطة، ويصرب على بلواه يف هدوء، ويتلقى مجيع حوادث األيام بصرب، وكرامة، ومشم، 

وكان املسلم إذا عقد النية على سفر طويل، أخذ معه كفنه املنسوج من الكتان، استعداداً منه يف أي وقت للقاء ربه، فإذا . وكربياء
مث توضأ هو آلخر مرة، واحتفر لنفسِه حفرة يتخذها .  والتعب وهو سائر يف الصحراء، أمر رفاقه بأن يواصلوا سفرهمأكه املرض

  ).17(قرباً له، ولف نفسه يف كفنِه، ونام يف احلفرة، ينتظر أن توافيه منيته، وأن تغطي جسمه الرمال السافية

  الفصل الرابع 

  الحكومة 

 الثالثني السنة اليت تلت وفاة النيب مجهورية دميقراطية من الوجهة النظرية باملعىن الذي كان مفهوماً من كانت احلكومة اإلسالمية يف
أما من الناحية العملية . هذه العبارة يف الزمن القدمي، وهو أن يشترك مجيع الذكور الراشدين يف اختيار رأس الدولة وحتديد سياستها

ومل يكن ينتظر شيء غري هذا بطبيعة احلال، . ني ويرمسون سياسة الدولة فئة قليلة من أعيان املدينةفقد كان الذين خيتارون أمري املؤمن
ذلك أن الناس خيتلفون يف ذكائهم ويف ضمائرهم، وهلذا فإن الدميقراطية يف أحسن صورها ال بد أن تكون نسبية، وال حميص من أن 

وإذ كانت احلرب . ال تتيسر فيها سبل االتصال واليت تقل فيها نسبة املتعلمنيتنشأ صورة ما من صور األجلركية يف اتمعات اليت 
والدميقراطية ال جتتمعان معاً، فإن اتساع رقعة البالد اإلسالمية قد ساعد على قيام حكم الفرد، ألن وحدة الرياسة واإلسراع يف اختاذ 

ا أضحت احلكومة يف عهد األمويني ملكية صرحية، اخلالفة فيها إما وراثة وهلذ. القرارات ال بد منها لقيام السياسة احلربية االستعمارية
فقد كان . كذلك كان منصب اخلليفة من الوجهة النظرية منصباً دينياً أكثر مما كان منصباً سياسياً. وإما أن تقررها قوة السالح

الدفاع عن الدين، وهلذا كانت اخلالفة حكومة دينية اخلليفة قبل كل شيء رئيس جمتمع ديين هو جمتمع املسلمني، وكان واجبه األول 
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. لكن اخلليفة مل يكن بابا أو قساً، ومل يكن يف مقدوره أن يصدر قرارات جديدة يف الشؤون الدينية. خاضعة حلكم اهللا عن طريق الدين

األشراف، وال هيئة من رجال الدين، ومع هذا فقد كان من الوجهة العملية ذا سلطان مطلق ال حيد منه برملان، وال طبقة وراثية من 

 ويؤدي هلم أجرهم أن وكان يف وسع من يستخدمهم من العلماء-بل كان الذي حيد من هذا السلطان هو القرآن وحده
ذلك أنه كان يف مقدور أن إنسان أن يرقى إىل أعلى . افؤ الفرص يف هذه احلكومة املطلقةوكان مثة قدر من تك. يفسروه له كما يريد

وأدرك العرب أم قد تغلبوا على جمتمعات مضمحلة ولكنها حسنة التنظيم فاستعانوا . املناصب إال إذا كان أبواه كالمها من األرقاء
ام الساسانيني، وكان ال بد أن تسري احلياة يف الشرق األدىن على النسق يف بالد الشام بنظام بيزنطية اإلداري، ويف بالد فارس بنظ

ونشأ يف . القدمي، بل أن الثقافة اليونانية الشرقية نفسها قد ختطت حاجز اللغة وانتعشت مرة أخرى يف العلوم والفلسفة اإلسالمية
ريه طائفة من املوظفني ال تتأثر إال قليالً باغتيال اجلالسني على عهد العباسيني طراز معقد من احلكومة املركزية، واإلقليمية، واحمللية، تس

وكان على رأس النظام اإلداري احلاجب أو رئيس التشريفات، ومل يكن عمله من . العرش، أو بالثورات اليت حتدث يف داخل القصر
ية أن يستحوذ على كثري من السلطة الوجهة النظرية يتعدى اإلشراف على احلفالت يف القصر، ولكنه استطاع من الوجهة العمل

الوزير، وهو الذي يعني ) بعد اخلليفة املنصور(وكان يليه يف مرتبته، ولكن يفوقه يف السلطان . بتحكمه فيمن يدخلون على اخلليفة
ة، وكان أهم الدواوين ديوان اخلراج، واحلسابات، والشرط. موظفي احلكومة، ويشرف عليهم، ويرسم سياسة الدولة ويسريها

وكان يلي اجليش يف األمهية عند . والربيد، والنظر يف املظامل وهو الذي أصبح مبثابة حمكمة ترفع إليها األحكام القضائية واإلدارية
اخلليفة ديوان اخلراج حيث كان اجلباة يضارعون جباة الدولة البيزنطية يف عنادهم وشدم، وكانت أموال طائلة تنتزع من االقتصاد 

وكان إيراد بالد اخلالفة كل عام يف عهد هارون الرشيد يزيد على . امة نظام احلكم واإلنفاق على احلكامالقومي إلق
فضالً عما أضيف إليه يف ذلك الوقت من ضرائب عينية ال حيصى )  ريال أمريكي42.400.000حنو (  درهم 530.000.000

.  درهم900.000.000 إذ كان يف اخلزانة رصيد يبلغ 786 ومل يكن مثة دين قومي، بل حدث عكس هذا يف عام). 72(عديدها

وكان الربيد العام، كما كان يف عهد الفرس والرومان؛ ال خيدم إال احلكومة وكبار األشخاص، وكان أهم ما يستخدم فيه هو نقل 
وكان . وزير على احلكام احمللينياألخبار واألوامر بني عاصمة الدولة والواليات، ولكنه كان إىل هذا يتخذ وسيلة للتجسس من قبل ال

ديوان الربيد يصدر أدلة مكتوبة ليستعني ا التجار واحلجاج، حتوي أمساء حماط الربيد املختلفة، وبعد كل واحد منها عن اآلخر، 
استخدام له وكان هذا أول -وكانت هذه األدلة أساس علم تقومي البلدان عند العرب، وكان احلَمام يدرب ويستخدم يف نقل الرسائل

يعملن " امرأة عجوز"وكانت األخبار فوق هذا ينقلها املسافرون والتجار، وكان يف بغداد ألف وسبعمائة ). 837(معروف يف التاريخ 
فقد كان . غري أن الرقابة مهما اشتدت ال ميكن أن حتول بني الشرقيني والغربيني وبني ابتزاز األموال العامة أو االرتشاء. جاسوسات

ة يف بالد العرب، كما كانوا يف بالد الرومان، يرون أن سين خدمتهم جيب أن تعوضهم عما أنفقوه من املال لريتقوا به سلم الوال
وكان اخللفاء يف بعض األحيان يرغموم على أن يردوا ما اغتصبوه، أو يبيعون . املناصب، وما يالقونه من احملن حني يغادرون املنصب

 درهم من الوالة الذين تولوا حكم 76.000.000الذين خيلفوم، وذه الطريقة انتزع يوسف بن عمر حق إرغامهم إىل احلكام 
وكان الوالة يتناولون مرتبات عالية، ولكن منهم أيضاً من تأثروا بسخاء األسخياء، وقد ورد يف أحد األحاديث أن النيب . العراق قبله

وكان املفروض أن الشريعة اليت حتكم ا ). 73(الثة قضاة سيحشرون يف النارنفسه كان يرى أن اثنني على األقل من بني كل ث
ذلك أن القانون والدين كانا عند املسلمني، كما كانا عند اليهود، شيئاً . الدولة املترامية األطراف مستمدة من نصوص القرآن

فلما أن زادت الفتوح . سلمني فرعاً من علوم الدينفكل جرمية خطيئة، وكل خطيئة جرمية، ولذلك كان فقه القانون عند امل. واحداً
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من التبعات امللقاة على الشريعة اإلسالمية ونشأت حاالت جديدة مل ينص عليها القرآن وضع بعض املشرعني املسلمني أحاديث 

 ، وكان من ملواجهة تلك احلاالت صراحة أو ضمناً، وذا أصبح احلديث مصدراً ثانياً من مصادر التشريع اإلسالمي
املصادفات الغريبة املتكررة أن هذه األحاديث تردد أصداء املبادئ واألحكام والشرائع الرومانية والبيزنطية، وتردد أكثر من ذلك 

كانت الزيادة املطردة يف هذه األحاديث التشريعية الكثرية مما رفع من شأن مهنة و). 74(مبادئ املشنار ومجار اليهود وأحكامهما
القضاء يف البالد اإلسالمية، وخلع على الفقهاء الذين يفسرون القانون أو يطبقونه من السلطان والتعظيم ما ال يقل عما كان لطبقة 

م ي فرنسا يف القرن الثاين عشر، فقد حتالفوا مع امللكية، وأيدوا وقد عل هؤالء ما عله أمثاهل.الكهنة والقساوسة عند غري املسلمني
أوالها مذهب أيب حنيفة : ونشأت يف البالد اإلسالمية السنية أربعة مذاهب. حكم العباسيني املطلق، ونالوا جزاءهم على هذا التأييد

وهو يرى أن . باتباع مبدأ العباس يف تفسري القرآنوقد أحدث انقالباً كبرياً يف الشريعة اإلسالمية ) 767املتوىف عام (ابن ثامت 
وعلى . القانون الذي سن أول األمر ألهل الصحراء جيب أال يؤخذ حبرفيته بل بروحه إذا أريد تطبيقه على جمتمع صناعي أو حضري

ومن أقوال أيب حنيفة . نهذا األساس أجاز أبو حنيفة قروض الرهن ويشبه هذا ما فعله هلل يف فلسطني قبل ذلك العهد بثمانية قرو
). 75(يف هذا املعىن إن القاعدة القانونية ختتلف عن قواعد النحو واملنطق، فهي متثل سنة عامة تتغري بتغري الظروف اليت أوجدا

). 795-715(وخرج من بني أهل املدينة احملافظني عامل آخر ال جييز هذه الفلسفة احلرة التقدمية يف التشريع، وهو مالك بن أنس 

وقد أقام مالك مذهبه بعد دراسة واسعة أللف وسبعمائة من األحاديث التشريعية، ويقول إنه ملا كانت كثرة هذه األحاديث قد 
) 820-767(ويرى حممد الشافعي . صدرت يف املدينة، فإن إمجاع أهل املدينة هو الذي جيب أن يؤخذ به تفسري احلديث والقرآن

أال يقتصر هذا احلق على أهل املدينة، وأن اإلمجاع يف كل بالد اإلسالم هو احملك األخري للشرائع الذي عاش يف بغداد والقاهرة 
ويرى أمحد بن حنبل أن هذا املقياس غامض وأوسع مما ينبغي، وأنشأ مذهباً أساسه أن القرآن واحلديث وحدمها جيب . والسنة واحلقيقة

عقلي يف الفلسفة، وألقى به املأمون يف السجن لتمسكه الشديد مبذهب أهل السنة، وندد مبذهب املعتزلة ال. أن يكونا أساس التشريع
غري أن ما . ولكنه استمسك بآرائه بشجاعة عظيمة كان من أثرها أن خرجت بغداد على بكرة أبيها تشيع جنازته ملا أن وافته منيته

م، من االتفاق يف التفاصيل ال يقل عما بينها من االختالف يف بني املذاهب اإلسالمية األربعة، اليت يعترف ا أهل السنة يف اإلسال
فهي كلها تؤمن بأن الشريعة اإلسالمية من عند اهللا، وبأن . املبادئ، وذلك على الرغم من هذا اجلدل الطويل الذي ظل قائماً مائة عام

وهي كلها . أن تكون أصوهلا مرتلة من عند اهللاكل شريعة خليقة بأن حيكم ا اجلنس البشري الذي ال خيضع بفطرته للقانون، وجيب 
تسرف يف وضع تفاصيل قواعد السلوك والشعائر اإلسالمية إسرافاً ال جياريها فيه إال الدين اليهودي، وقد عىن املشرعون بكثري من 

ريقة الصحيحة لتصفيف التفاصيل كطريقة استعمال السواك، وسنن الزواج، وما يليق وما ال يليق من ثياب الرجال والنساء، والط
الشعر، ويروى أن أحد الفقهاء مل يأكل البطيخ قط ألنه مل جيد يف القرآن أو احلديث ما يعرف من الطريقة الصحيحة اليت يأكله 

 ولقد كان من شأن كثرة ما يسن من القوانني أن حتول بني تطور اتمع اإلسالمي، ولكن اختالف اآلراء يف القانون الواحد). )76ا

غري . وجتاوز منفذي القانون عن خمالفته يف بعض األحيان قد وفقا بني قسوة التشريع من جهة وقسوة احلياة وتطورها من جهة أخرى
أنه رغم هذا، ورغم انتشار مذهب أيب حنيفة وما فيه من تسامح وحرية، فإن الرتعة الغالبة على الشرائع اإلسالمية هي الرتعة احملافظة 

وال يسعنا إال أن  . وي بالسنن استمساكاً يعطل التطور احلر لألنظمة االقتصادية، واآلداب الشخصية والتفكريواالستمساك الق
وا النظم الصاحلة املوفقة للحياة اإلنسانية يف رقعة بأن اخللفاء األولني من أيب بكر إىل املأمون قد وضع- مع هذه التحفظات-نسلم
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ولقد كان يف مقدورهم أن يصادروا كل شيء، أو أن خيربوا كل شيء، . واسعة من العامل، وأم كانوا من أقدر احلكام يف التاريخ كله
وملا أن فتح عمرو مصر أىب .  الضرائبكما فعل املغول أو ار أو أهل الشمال من األوربيني؛ لكنهم مل يفعلوا هذا بل اكتفوا بفرض

أن يستمع إىل نصيحة الزبري حني أشار عليه بتقسيم أرضها بني العرب الفاحتني، وأيده اخلليفة يف هذا الرأي وأمره أن يتركها يف أيدي 
عدداً كبرياً من ويف زمن اخللفاء الراشدين مسحت األراضي، واحتفظت احلكومة بسجالا، وأنشأت ). 77(الشعب يتعهدها فتثمر

الطرق وعنيت بصيانتها، وأقيمت اجلسور حول األار ملنع فيضاا، وكان العراق قبل الفتح اإلسالمي صحراء جرداء فاستحالت 
وما ). 78(أرضها بعده جناناً فيحاء، وكان كثري من أرض فلسطني قبيل الفتح رمالً وحجارة فأصبحت خصبة، غنية، عامرة بالسكان

 استغالل املهرة واألقوياء للسذج والضعفاء بقي يف عهد احلكومات اإلسالمية كما يبقى يف عهود كل احلكومات، من شك يف أن
ولكن اخللفاء قد أمنوا الناس إىل حد كبري على حيام ومثار جهودهم، وهيئوا الفرص لذوي الواهب، ونشروا الرخاء مدى ستة 

عهدهم، وبفضل تشجيعهم ومعونتهم انتشر التعليم، وازدهرت العلوم، واآلدابـ قرون يف أصقاع مل تر قط مثل هذا الرخاء بعد 
  .والفلسفة، والفنون ازدهاراً جعل الغبية مدى مخسة قرون أرقى أقاليم العامل كله حضارة

  الفصل الخاِمس 

  المدن 

رات، ونصف أعمال هؤالء الرجال، أن جيدر بنا قبل أن نتحدث عن الرجال الذين أنشئوا هذه احلضارة وميزوها من غريها من احلضا
إن احلضارة ريفية يف أصوهلا وقواعدها، ولكنها مدنية يف صورا، إذ البد أن جيتمع . نصور ألنفسنا البيئة اليت كانوا يعيشون فيها

غري كبرية يف سعتها ال ولقد كانت البلدان اإلسالمية مجيعاً تقريباً . الناس يف املدن حىت يستمع بعضهم إىل بعض وينبه بعضهم بعضاً
يزيد سكان الواحد منها على عشرة آالف ومنها ما يقل عامرها عن ذلك، حيشرون يف رقعة ضيقة هلا أسوار حتميها من الغارات 

وكان . واحلصار، مظلمة شوارعها مليئة بالتراب والوحل، ذات بيوت صغرية مطلية باجلص وحموطة جبدران متصلة ترد عنها األبصار
دينة كله حمصوراً يف مسجدها، ولكن كانت تقوم يف أماكن متفرقة من األقطار اإلسالمية مدن كبرية ارتقت فيها احلضارة جالل امل

وكانت مكة واملدينة، وال تزاالن، يف نظر املسلمني مدينتني مقدستني، ألن يف . اإلسالمية إىل أعلى درجات اجلمال واملعرفة والسعادة
، وألن الثانية هي )صلى اهللا عليه وسلم(العرب يقدسوا يف الزمن القدمي، كما أن فيها مسقط رأس الرسول أوهلما الكعبة اليت كان 

وأرسل . وقد جدد الوليد الثاين بناء مسجد املدينة الصغري وجعله مسجداً فخما ذا روعة ومجال. املكان الذي هاجر إليه وأقام فيه
يف نظري مثانني ألف دينار، أربعني محالً من أحجار الفسيفساء، كما استقدم الوليد مثانني من إمرباطور بيزنطية بناء على طلب الوليد، و

. مهرة الصناع من مصر وبالد اليونان، حىت لقد شكا املسلمون من أن مسجد نبيهم كانت تشيده أيدي املسيحيني غري املسلمني

بة ومسجد النيب فيهما، مظهراً من الترف الدنيوي لو رآمها اخللفاء واختذت املدينتان يف عهد األمويني، وعلى الرغم من وجود الكع
فأما ثراء املدينة فسببه أن . األولون الستشاطوا غضباً، وما من شك يف أن هذا املظهر قد ادخل السرور على قلوب قريش املنتصرين

 فسببه أن احلجاج كانوا جييئون إليها من كافة مغامن احلرب قد صبت فيها صباً، وأن معظمها قد وزع على األهلني، وأما ثراء مكة
ونشطت بذلك التجارة . أحناء العامل اإلسالمي، يف مجوع مطردة الزيادة، وحيملون معهم من اهلدايا ما مل يكن يصل إليها من قبل

ر والبيوت الريفية ذات وقامت فيهما القصو. وراجت زواجاً عظيماً، وأصبحت املدينتان مركزين للثراء، وللراحة، واملرح، والطرب
احلدائق يف ضواحيهما يسكنها األشراف وتعج باخلدم والعبيد، وكثرت فيها السراري، وجرت فيها اخلمر احملرمة يف اإلسالم، فأخذ 
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احلسني ويف املدينة كانت السيدة سكينة ابنة الشهيد . املغنون يطربون سكاا باألنغام احلزينة والشعراء ينشدون أناشيد احلرب واحلب
ترأس ندوة من الشعراء والساسة والعلماء يف الشريعة اإلسالمية، وكان ذكاؤها، وجاذبيتها، وذوقها هي املستوى الذي يصبو إليه 

وتزوجت سكينة أكثر من مرة، وكانت يف بعض األحيان تشترط على من يطلب الزواج منها أن تكون . الناس يف مجيع بالد اإلسالم
كانت قد غلبت يف أقدس -  نزعة االستمتاع مبباهج احلياة-ذلك أن الرتعة األموية). 79(العلمية واألدبيةحرة يف عقد جمالسها 

وكان مدينة بيت املقدس هي األخرى مدينة . مركزين من مراكز اإلسالم نزعة التقشف والتزمت اليت اتصف ما أبو بكر وعمر
وأراد اخلليفة عبد امللك بن .  امليالدي يؤلفون الكثرة الغالبة من سكااوقد أصبح العرب من القرن الثامن. مقدسة عند املسلمني

مروان أن يكون فيها مسجد للمسلمني ال يقل فخامة عن كنيسة القرب املقدس حني جددت بعد أن دمرها كسرى أبرويز، فاستخدم 
) 694-691(رف اجلنويب من املدينة خراج مصر يف تشييد عدة صروح تعرف عند املسلمني باسم احلرم الشريف، وشيد يف الط

، وأدخلت عليه فيما بعد تعديالت كثرية، 785، مث أعيد بناؤه يف عام 746وقد دمر زلزال هذا املسجد يف عام . املسجد األقصى
ويرى . ليمولكن القبلة ال تزال كما كانت يف أيام عبد امللك، كما أن معظم العمد مأخوذ باسلقا جستنيان اليت كانت قائمة يف أورش

قد التقى ) صلى اهللا عليه وسلم(املقدسي أن بيت املقدس أمجل من املسجد األموي العظيم املقام يف دمشق، ويقول املسلمون إن النيب 
واليت ) اليت يعتقد بنو إسرائيل أا سرة الدنيا(فيِه بإبراهيم، وموسى، وعيسى، وأنه صلى فيه معهم، وانه رأى بالقرب منه الصخرة 

.  ، واليت تلقى عندها موسى تابوت العهد، واليت شاد عندها سليمان وهريود هيكلهماد إبراهيم أن يضحي عندها بإسحقأرا

وملا أن استوىل .  أويت إمياناً قوياً ألبصر يف الصخرة أثار قدميهويعتقد بعض املسلمون أن النيب صعد عندها إىل السماء، وأن اإلنسان لو
 وعلى ما يدخل فيها من إيراد احلج أراد عبد امللك أن جيتذب إىل الشام أموال احلج، وأن 684عبد اهللا بن الزبري على مكة يف عام 

الشهرية على الطراز " قبة الصخرة) "691(لتارخيي حيج الناس إىل الصخرة بدل أن حيجوا إىل الكعبة، فأقام صناعه على هذا احلجر ا
والثالث األخرى هي مساجد مكة واملدينة " (رابعة عجائب العامل اإلسالمي"السوري، وسرعان ما أضحت هذه القبة - البيزنطي
تني حني أطلقوا ومل يكن هذا البناء يف أول امره مسجداً، بل كان حرماً مقدساً حول الصخرة؛ وقد أخطأ الصليبيون مر). ودمشق

ويبلغ .  قدماً، وهي قائمة على بناء ذي مثانية أضالع مشيد من احلجارة املربعة112ويبلغ ارتفاع القبة ". مسجد عمر"عليه اسم 
. والقبة نفسها مصنوعة من اخلشب ومغطاة من اخلارج بالنحاس األصفر املذهب ذي النقوش البارزة.  قدما528ًحميط هذا البناء 

تؤدي إىل الداخل الذي تقسمه صفوف من العمد املتخذة من املرمر املصقول، -عتباا مصفحة بالربونز-بعة أبواب مجيلةوللبناء أر
وهذه العمد الفخمة من اآلثار الرومانية . متتالية ومتحدة يف املركز، إىل أشكال مثمنة األضالع كل منها أصغر من الذي يف خارجه

ومتتاز األجزاء اليت بني العقود مبا فيها من قطع الفسيفساء، اليت تصور أشجاراً ال تقل يف مجاهلا عن . ازالقدمية، وتيجاا بيزنطية الطر
وعلى الطنف اليت فوق العمد اخلارجية نقش . وأمجل من هذا على مجاله فسيفساء اجلزء األسفل من القبة. Qourbetتصوير كوربية 

، وهو مثل مجيل رائع من هذه 1187قرميد زرقاء، أمر به صالح الدين يف عام باخليط الكويف ذو حروف صفراء على قطع من ال
وقد وصفها املقدسي . وحتيط العمد ذه الصخرة الضخمة غري املنتظمة الشكل اليت يبلغ حميطها مائيت قدم. الزخرفة املعمارية الفذة

وعلى اجلملة مل أر يف اإلسالم وال مسعت أن . شيئاً عجيباًفإذا بزغت عليها الشمس أشرقت القبة، وتألألت املنطقة، ورأيت : "بقوله
وقد أخفق عبد امللك فيما كان يسعى من إحالل هذه الصخرة عند املسلمني حمل الكعبة، ولو أنه ). 80"(يف الشرق مثل هذه القبة

ذ على روح اإلنسان يف العصور جنح فيما كان يبتغيه ألضحى بيت املقدس مركز األديان الثالثة اليت كانت تتنافس يف االستحوا
وكانت يف األماكن اليت . ومع هذا كله فإن بيت املقدس مل يكن عاصمة والية فلسطني، بل نالت الشرف بلدة الرملة. الوسطى
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  يقول985ومن تلك املدن عكا اليت كتب عنها املقدسي يف عام . تشغلها اآلن قرى صغرية فقرية مدن زاهرة يف عهود اإلسالم األوىل

 عن صيدا إا مدينة مترامية األطراف حتيط ا احلدائق واألشجار، 1124وكتب اإلدريسي يف عام . إا مدينة كبرية واسعة الرقعة
 1047 مدينة صور بأا بلدة مجيلة مشيدة على صخرة، بارزة يف البحر، ويقول ناصر خسرو يف عام 891ووصف اليعقويب يف عام 

وكان لطرابلس القائمة ) 81(طبقات أوست، وإن فيها قدراً كبرياً من الثروة معروضاً يف أسواقها النظيفةإن فيها خانات ترتفع مخس 
وكتب ياقوت الرحالة املسلم يف عام . واشتهرت طربية بيامسينها وبعيوا احلارة. يف مشاهلا مرفأ أمني مجيل يتسع أللف سفينة

وكان أهلها عريوا مرمي فيزعمون أنه مل تلد قط !... يسى ابن مرمي عليه السالمفيها كان مولد املسيح ع: "عن الناصرة يقول1224

وكانت . لثراءويصف اليعقويب بعلبك بأا أمجل بلدان الشام، ويضيف املقدسي إىل هذا أا بلدة عظيمة ا . "عذراء طفالً
، مث استوىل 964 إىل عام 635وقد امتلكها املسلمون من عام . إنطاكية ثانية مدن الشام ال يفوقها يف عظمنها إال دمشق وحدها

ويعجب اجلغرافيون املسلمون بكنائسها الكثرية الفخمة، ومبا يف بيوا . 1084عليها البيزنطيون من ذلك التاريخ األخري حىت عام 
وكانت طرسوس من كربيات . ن شرفات عالية، وحبدائقها وبساتينها الغناء، ويقولون إن املاء يدخل يف كل بيت من بيوااجلميلة م

، وهدم مجيع 965عدد الذكور من سكاا مبائة ألف، وقد استعادها نقفور إمرباطور الروم يف عام ) 978(املدن؛ ويقدر ابن حوقل 
ويصفها املقدسي . صاحف، وكانت حلب بلدة غنية لوقوعها عند ملتقى طريقني من طرق القوافلما فيها من املساجد، وحرق مجيع امل

بأا مدينة غنية مبنية باحلجارة، ذات شوارع تظللها األشجار، وتقوم على جانبها احلوانيت ويؤدي كل شارع منها إىل باب من 
 وخشب حمفور، ومنرب تبتهج العني لرؤيته وكان بالقرب منه مخسة أبواب املسجد وكان يف هذا املسجد حمراب اشتهر مبا فيه من عاج

 يقول إن محص أكرب مدن الشام، وكتب االصطرخي يف 891وكتب اليعقويب يف عام . مدارس، وبيمارستان، وست كنائس مسيحية
ت مجال رائع وبشرة ويقول املقدسي إن نساؤها ذوا.  يقول إن شوارعها وأسواقها كلها تقريباً مرصوفة باحلجارة590عام 

وملا اتسعت الدولة العربية حنو الشرق رؤى أن من مصلحتها أن تكون عاصمتها يف موضع أقرب إىل وسطها من مكة أو ). 83(رقيقة
وكانت هذه املدينة ذات تاريخ قدمي حني أقبل عليها العرب -وقد أحسن بنو أمية إذ اختاروا دمشق عاصمة لدولتهم. بيت املقدس

حبق، ومتد باملاء مائة فسقية، ومائة محام عام، ومائة " جنة الشرق"ان يلتقي عندها مخسة أار، جتعل اإلقليم الذي من خلفها وك. فاحتني
ويقول . الذي يبلغ طوله اثين عشر ميالً وعرضه ثالثة أميال" وادي البنفسج"، مث جتري حنو الغرب إىل )84(وعشرين ألف بستان

ن أجل بالد الشام وأحسنها مكاناً، وأعدهلا هواء، وأطيبها ثرى، وأكثرها مياهاً، وأغزرها فواكه، مدينة دمشق م"اإلدريسي إن 

 يبلغون حنو مائة وأربعني ألفاً يقوم قصر ويف قلب هذه املدينة وبني سكاا الذين . وأعمها خصاً، وأوفرها ماالً وأكثرها جنداً
اخلليفة الذي شاده معاوية األول، والذي يلمع فيه الذهب والرخام، وتتألأل يف أرضه وعلى جدرانه الفسيفساء، والذي تلطف جوه 

يم وهو واحد من اثنني ويف الناحية الشمالية من املدينة يقوم مسجدها العظ. الفساقي والشالالت اليت يتدفق منها املاء على الدوام
وكان موضعه يف أيام الروم يزدان يكل جلوبتر، مث أقام . وسبعني ومخسمائة مسجد يف املدينة، واألثر الوحيد الباقي من دمشق األموية

  أن705وعرض اخلليفة الوليد األول على املسيحيني حوايل عام ). 379(ثيودوسيوس األول على أنقاضه كنيسة يوحنا املعمدان 

يعدل بناء الكنيسة حىت تصبح جزءاً من مسجد جديد يريد بناءه يف ذلك املكان، ووعدهم بأن يعطيهم أرضاً ومواد يف أي مكان 
ولكن املسيحيني احتجوا على هذا العمل وحذروه من عاقبته، وقالوا إنه قد ورد يف كتبهم أن من . خيتارونه ليقيموا فيه كنيسة جديدة

ويقول املؤرخون أن . سيموت خمتنقاً؛ ولكن الوليد مل يأبه ذا التحذير وكان هو البادئ د الكنيسة بيديهجيرؤ على هدم الكنيسة 
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مجيع خراج األرض يف الدولة كلها قد خصص مدى سبع سنني لتشييد هذا املسجد، هذا إىل املال الكثري الذي أعطي للمسيحيني 
ني من اهلند، وفارس، والقسطنطينية، ومصر، وليبيا، وتونس، واجلزائر، وكان من وجيء بالصناع والفنان. لينشئوا بِه كنيسة جديدة

والرحالة املسلمون جممعون على أنه أفخم بناء يف بالد . استخدم يف بنائه من العمال اثين عشر ألف عامل، أمتوه يف مثان سنني
أنه ال يضارعه بناء غريه يف مجيع -ب األمويني أو دمشقوليس منهما من حي-املسلمني، ويرى املهدي واملأمون من اخللفاء العباسيني

ويقوم املسجد . ويتكون البناء من سور حمصن، يف داخله صفوف من العمد حتيط بصحنه الواسع املرصوفة أرضه بالرخام. أحناء العامل
منها واحدة هي أقدم ما -يه أربع مآذننفسه يف اجلهة الغربية من هذا املكان املتسع، وهو مشيد من الكتل احلجرية املربعة وتشرف عل

وكان . وكان ختطيط املسجد وزخرفته على الطراز الروماين، وما من شك يف أما قد تأثرا بطراز صوفيا. شيد من املآذن يف اإلسالم
اً فيشتمل  قدم429أما داخل املسجد الذي يبلغ طوله . مكفتني بصفائح الرصاص-ويبلغ طول قطرها مخسني قدماً_ السقف والقبة

وتيجان هذه العمد كورنشية الطراز . على صفني من العمد املنحوتة من الرخام األبيض تفصل صحنه عما حييط به من الطرقات
وهذا الطراز الثاين من العقود أول ما اقيم من نوعه . ومن فوقها عقود مستديرة أو على شكل حذاء الفرس. مكفتة بصفائح الذهب

وأرض املسجد من الفسيفساء وقد غطيت بالطنافس، كما غطيت جدرانه بالفسيفساء املصنوعة من الرخام  . يف بالد اإلسالم
ويف أحد جدرانه . خله إىل عدة إيوناتامللون وبالقاشاين املطعم بامليناء، ويف داخل املسجد ستة حواجز مجيلة من الرخام تقسم دا

املتجهة حنو مكة حمراب مرصع بالذهب والفضة واحلجارة الكرمية، ويدخل الضوء إىل املسجد من أربعة وسبعني شباكاً من الزجاج 
نه كل يوم صفة لو أن رجالً من أهل احلكمة اختلف إليه سنة ألفاد م: "ويصفه أحد الرحالة بقولِه. امللون ومن اثين عشر ألف قنديل

لقد قلت ألعضاء جملس : "ومسح ألحد سفراء اليونان أن يدخل املسجد فلما شاهده التفت إىل رفاقه وقال هلم . "وعقدة أخرى
 أما اآلن وأنا أرى كيف كانوا يشيدون عمائرهم فقد علمت علم اليقني أن الشيوخ يف بالدي إن سلطان العرب سيزول عما قريب،

 الفرات وإذا اجته اإلنسان من دمشق حنو الشرق واجتاز الصحراء وصل إىل الرقة على ر . "سلطام سيدوم أحقاباً طواالً
حيث كان يقيم اخلليفة هارون الرشيد؛ فإذا عرب ر دجلة وصل إىل املوصل، وعلى مسافة منها اجتاه الشمال الشرقي أيضاً تقع مدينة 

، )وكانت ال تزال وقتئذ بلدة صغرية(وإىل شرقها تقوم مدينة طهران . تربيز اليت بلغت ذروة جمدها بعد ذلك العهد الذي نتحدث عنه
وكانت هذه البلدة األخرية يف القرن العاشر امليالدي قاعدة إحدى . تقع جرجان-يف شرف حبر اخلرز- دامغان وبعدهامث تليها

الواليات اإلسالمية، واشتهرت وقتئذ مبن كان فيها من األمراء املثقفني، أشهرهم كلهم مشس املعايل قابوس، الشاعر العامل الذي 
 قدماً يعرف باسم جنبادي قابوس، 167ك وراءه مدفناً له على شكل برج ضخم يعلو اجلو استضاف ابن سينا يف بالطه، والذي تر

وعلى الطريق . وهو البناء الوحيد الذي بقي حىت اآلن من تلك املدينة اليت بلغت يف أيامه درجة عظيمة من الرخاء وكثرة السكان
اس يرددون امسها يف شعر عمر اخليام، وتليها مشهد املدينة املقدسة الشمايل املتجه حنو الشرق تقوم مدينة نيسابور، اليت ال يزال الن

وكانتا يف العادة بعيدتني -عند املسلمني الشيعة؛ مث مرو اليت كانت يف وقت ما قاعدة إلحدى الواليات الكربى؛ مث خبارى ومسرقند
لشعراء عن قصور أمريها حممود الغرنوي الفخمة، وحيدثنا ا. وعلى سالسل اجلبال اجلنوبية تقع مدينة غزنة. على منال أيدي اجلباة

الذي شاده السلطان حممود، وبرج آخر " برج النصر"وال يزال يقوم فيها حىت اليوم . وعن أبراجها العالية اليت تطاول قمر السماء
- مدينة زاهرة يف إيرانوكان اإلنسان إذا رجع حنو الغرب يف القرن احلادي عشر التقى بنحو عشرة, أمجل منه شاده حممود الثاين

، ويزد، وأصفهان، وكاشان، وقزوين، وقوم ومهذان، وكرمنشاه، )ذات احلدائق الغناء الذائعة الصيت واملسجد العظيم(هرياة، شرياز 
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قة، وآذن وكان السائح يشاهد يف كل مكان مير به قباباً برا. وسامانا؛ مث التقى يف العراق مبدينيت البصرة والكوفة العامرتني بالسكان
مث يصل . متأللئة، ومدارس، ودوراً للكتب، وقصوراً، وحدائق، وبيمارستانات، ومحامات، وأزقة ضيقة مظلمة حيث يسكن الفقراء

طوىب لك يا بغداد مدينة العلم والفن، اليت ال : املسافر آخر األمر إىل بغداد اليت يتغىن ا الشاعر األتوري يف شعر فارسي يقول
أن جيد بني مدن العامل كله مدينة أخرى تناظرها، إن أرباضها لتنافس يف مجاهلا قبة السماء الزرقاء، وإن مناخها ليضارع يستطيع إنسان 

وإن شواطئ دجلة ومن عليها من ...نسيم السماء الذي يبعث احلياة يف األجسام، وأحجارها تضارع يف تأللؤها املاس والياقوت
ا املليئة باحلور العني لتعدل يف ذلك كشمري، وآالف القوارب ترقص وتألأل فوق املاء تأللؤ أشعة الفتيات احلسان لتفوق بلخ؛ وجنا

 1848وكان يف موقع بغداد مدينة بابلية قدمية، وهي ال تبعد كثرياً عن موقع بابل القدمية، وقد عثر يف عام ). 59(الشمس يف اهلواء

وازدهرت املدينة القدمية يف عهد امللوك الساسانيني، مث . ا اسم نبوخذنصرحتت جمرى ر دجلة على قطع من اآلجر منقوش عليه
وحيدثنا املؤرخون أن اخلليفة املنصور عرف من رهبان تلك . أنشئت فيها بعد الفتح اإلسالمي عدة أديرة مسيحية، معظمها للنساطرة

ولعل اخلليفة قد رأى أن من . يف البصرة والكوفةاألديرة أن هذا املوقع معتدل اجلو يف الصيف، وخاٍل من البعوض الذي يكثر 
احلكمة أن يبتعد عن هاتني املدينتني املساكستني، اللتني كانتا يف ذلك الوقت البعيد غاصتني بالصعاليك الثوريني، وما من شك يف أنه 

ن الكربى القائمة على النهرين عن وجد يف موقعهما هذا ميزة حربية، فهو أمني يف داخل البالد، ولكنه على اتصال مائي جبميع املد
من . طريق ر دجلة والقنوات الكربى املتصلة بِه؛ وعن طريق هذا النهر والقنوات يتصل أيضاً باخلليج الفارسي وجبميع ثغور العامل

 أسوار دائرية أجل هذا كله نقل مقره هو من اهلامشية كما نقل دواوين احلكومة من الكوفة إىل بغداد، وأحاط ذلك املوقع بثالثة
امساً جديداً هو مدينة السالم، واستخدم مائة الف من العمال يف بناء أربعة " هبة اهللا"وخندق، واستبدل ببغداد امسها القدمي ومعناه 

ابه نسبة إىل ب" بالباب الذهيب"وكان يقوم يف وسط املدينة قصر اخلليفة املسمى . قصور عظيمة من اآلجر له وألهلة ولدواوين احلكومة
مث شاد املنصور يف خارج أسوار املدينة على الضفة الغربية لنهر دجلة مسكناً صيفياً . نسبة إىل قبته الرباقة" القبة اخلضراء"املذهب أو 

وكان يف وسع من يقيم يف هذين القصرين أن يرى . ، وكان هرون الرشيد يقيم يف هذا القصر معظم أيامه"قصر اخللد"له عرف باسم 
 أنشأ املنصور قصراً 768ويف عام . ا مئات السفن تفرغ على أرصفة النهر أمحاهلا اليت جاءت ا من نصف العامل املعروفمن نوافذمه

ومسجداً على ضفة النهر الشرقية الفارسية لكي يستطيع ولده املهدي أن يتخذ له يف القصر مسكناً مستقالً، وسرعان ما نشأت حول 

وكان معظم .  اليت كان يصلها باملدينة املستديرة جسران قائمان على قواربضاحية الرصافةهذين الصرحني ضاحية مجيلة هي 
نصور نفسها يف اتساعها وثرائها، وكان اخللفاء الذين جاءوا بعد املأمون يقيمون يف هذه الضاحية، وهلذا فإا سرعان ما فاقت مدينة امل

وكانت شوارع ضيقة ملتوية، أنشئت على هذا النحو لتقي األهلني . الناس بعد الرشيد إذا ذكروا بغداد فإمنا يعنون ا الرصافة نفسها
لكل طوائف الصناع من وهج الشمس وتقوم على جانبيها احلوانيت الصاخبة، متتد من القصور امللكية إىل أحياء األثرياء، وكان 

فهذا حي بائعي العطور، وذاك حي صانعي السالل، وهنا حي صانعي األسالك، - شارعها اخلاص أو سوقها اخلاص أو سوقها اخلاصة
وكانت بيوت األهلني تقوم فوق هذه . وهناك حي الصيارفة مستبدىل النقود، وذاك حي البزازين، وهذا حي الوراقني وما إىل ذلك

وكانت كل املساكن تقريباً ما عدا مساكن األغنياء مقامة من اللنب، تبقي صاحبها حياً ولكنها ال تدوم كثرياً . رائهااحلوانيت ومن و
، وإن كان بعض املؤرخني يقدروم 800.000وليس لدينا إحصاء لسكان املدينة موثوق بِه، والراجح أم كانوا يبلغون . بعده

املدينة كانت يف القرن العاشر امليالدي أكرب مدن العامل على اإلطالق، مع جواز استثناء ومهما يكن عددهم فإن ). 90(مبليونني
وكان فيها حي للمسيحيني مزدحم م، تقوم فيه كنائس، وأديرة، ومدارس؛ وكان لكل من النساطرة، . القسطنطينية من هذا التعميم
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مواليعاقبة، واملسيحيني أصحاب العقيدة الصحيحة، أمكنة عباد وقد جدد هارون بناء مسجد أقامه املنصور ووسعه، مث . م اخلاصة
وبينما . وما من شك يف أن مئات من املساجد قد شيدت ليتعبد فيها سكان املدينة. جدد املعتمد بناء هذا املسجد نفسه وزاد مساحته

ذلك .  األغنياء يستمتعون على األرض بنعيم اجلنةكان الفقراء يواسون أنفسهم يف حيام الشاقة بأملهم يف نعيم الدار اآلخرة، كان
أم شادوا يف بغداد أو بالقرب منها عشرات املئات من القصور الفخمة، والبيوت ذات احلدائق، والدور اليت تبدو بسيطة من 

 هلا بقلم أيب الفداء ال ويف وسعنا أن نتصور ما كانت عليه من الفخامة من وصف". الزورداً وذهباً"اخلارج ولكنها كانت يف الداخل 
 38.000طنفسة، وعلقت على جدرانه 22.000يكاد يصدقه العقل يقول فيِه إن قصر اخلليفة يف بغداد قد فرشت على أرضه 

وكانت قصور اخلليفة وأسرته ومساكن الوزير ورؤساء دواوين ). 91( قطعة من احلرير12.500قطعة من القماش املزركش و

وبدأت منذ أيام جعفر الربمكي هجرة الطبقة املوسوة إىل بغداد  . ة الشرقية مساحة قدرها ميل مربعاحلكومة تشغل يف املدين
وقد حاول جعفر أن يتقي حسد . اب هالكهحني شاد لنفسه يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من املدينة قصراً فخماً كانت عظمته من أسب

إىل آخر " هارون الرشيد فأهدى هذا القصر إىل املأمون، وقبل الرشيد اهلدية البنه، ولكن جعفر ظل يعيش وينعم يف القصر اجلعفري
بقصر "املعروف وقد أنفق املعتمد على قصره . وملا أخذت قصور املنصور وهارون تنهار، أقيمت يف مكاا قصور أخرى. أيام حياته
ويف وسعنا أن نتصور سعة هذا القصر إذا ).  ريال أمريكي1.900.000أي ما يقرب من ( دينار 400.000) 892" (املعروف

؛ وكان هذا القصر هو )902" (قصر التاج" وشاد املكتفي جبواره ). 92( من اإلبل والبغال9000ذكرنا أنه كان يف اسطبالته 
وكان سبب تسميته ذا االسم أنه كان " و الشجرة"وشاد املقتدر . ألرض مساحتها تسعة أميال مربعةوحدائقه ميتد على رقعة من ا

يف الربكة املوجودة حبديقته شجرة من الفضة والذهب، على أوراقها وأغصاا الفضية جتثم طيور من الفضة، تنطق ألسنتها بأناشيد 
وهكذا تعددت القصور وزادت .  درهم يف بناء قصر املعزية13.000.000نفقوا وبز سالطني آل بويه مجيع أولئك اخللفاء فأ. آلية

 سفراء اليونان رم قصور اخلليفة ودواوين حكومته البالغ عددها ثالثة وعشرين 917فخامة، حىي إذا استقبل املقتدر يف عام 
 وأقمشة مزركشة كبرية خيطئها احلصر تكاد تغطي قصراً، وإيواناا ذا العمد الرخامية، وما بسط على أرضها وجدراا من طنافس
وسروج اخليول الفضية ذات األغطية املطرزة . كل مكان يف األرض واجلدران، وعشرات املئات من السياس ذوي احللل الرباقة

ال تقل عن القصور خبيوط الذهب والفضة، وما يف احلدائق الواسعة املختلفة أنواع احليوان الربي واألليف، وما للخلفاء من قوارب 
وكانت الطبقات العليا تعيش يف وسط هذا النعيم عيشة الترف، واللهو، . أة وفخامة جتري يف ر دجلة وتنتظر أهواء اخلليفة

فكان رجاهلا يذهبون إىل امليدان ليشاهدوا سباق اخليل أو لعب اجلحفة، وحيتسون اخلمر املعتقة احملرمة، ويأكلون . والقلق، والدسائس
لطعام املبتاع من أقاصي البالد بأغلى األمثان، ويرتدون هم ونساؤهم أثواب احلرير املختلف األلوان املطرز خبيوط الفضة والذهب، ا

ويعطرون ثيام، وشعرهم، وحلاهم، ويستنشقون رائحة العنرب والكندر، ويزينون رؤوسهم، وآذام، ورقام، ومعاصمهم، وسيقام 
ومل تكن النساء يف العادة حيضرن جمتمعات ). 93(ول شاعر يتغزل يف فتاة إن رنني خالخيلها قد سلبه عقلهويق. باحللي الثمينة

الرجال، وكان حيل حملهن الشعراء، واملطربون، والسمار الفكهون، وما من شك يف أم كانوا يتحدثون عن احلب؛ وكانت اجلواري 
تمعات اليت كانت أكثر من هذه أدباً كان الناس يستمعون إىل أناشيد الشعراء أو ويف ا. الغيد يرقصن حىت يصبح الرجال أسرى هلن

 مؤلف 790ومنهم من أنشئوا ندوات فلسفية كإخوان الصفا، وحيدثنا املؤرخون عن نادي قائم حوايل عام . إىل آيات القرآن الكرمي

 ؛ ومن شاعر غزيل، وفيلسوف  ورابع من املانويةمن عشرة أعضاء، واحد من السنيني، وآخر من الشيعة، وثالث من اخلوارج،
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ويقول املؤرخون إن اجتماعات هؤالء األعضاء كان يسودها روح التسامح . مادي، ومسيحي، ويهودي، وصابئي، وزرادشيت

ويكن القول بوجه عام إن اتمع اإلسالمي كان  . وة، والنقاش اهلادئ الذي ميتاز باألدب وااملةاملتبادل، والفكاهة احلل
 يل هونج تشانج قد فاق الغرب يف الرقة جمتمعاً ذا أدٍب راٍق إيل أقصى حدود الرقي؛ وما من شك يف أن الشرق من عهد قورش إىل

الكياسة؛ وكان من املظاهر اليت تشرف ا احلياة يف بغداد أن الفنون العلوم اليت ال حيرمها اإلسالم كانت كلها بال استثناء جتد فيها 
اء، وأن اهلواء كان يردد من يشجعها ويأخذ بناصرها، وأن املدارس على اختالف درجاا كانت كثرية العدد منتشرة يف مجيع األحن

وال حيدثنا املؤرخون بالشيء الكثري عن حياة الدمهاء، وكل ما نستطيع أن نفترضه هو أم كانوا يعملون على بقاء . أصداء الشعراء
ذج فبينا كان األغنياء يلهون اآلداب، والفنون، والفلسفة، والعلم، كان عامة الشعب الس. هذا الصرح الفخم خبدمام وكدحهم

وكان يسري بني الفينة والفينة موكب عرس يبدل من . يستمعون إىل املغنني يف الشوارع، أو يعزفون على أعوادهم وينشدون أغانيهم
ضجيج الشوارع ورائحتها، وكان الناس يف أيام األعياد يتزاورون، ويتبادلون اهلدايا، ويعنون كل العناية باحتساب قيمة ما يتبادالنه 

وحىت الفقري نفسه كان له حظ يف جالل .  يف تلك األيام بشهية أقوى من شهية الذين يطعمون يف صحاف الذهبمنها، ويطعمون
وكان يسري فخوراُ معتزاً بأنه ابن . اخلليفة وفخامة املسجد، ومل يكن حمروماً من دريهمات من دنانري اخلوارج الذي كان يرد إىل بغداد

  .ه يعد نفسه واحداً من سادة العامل وحكامهالعاصمة الكبرية، وكان يف قرارة نفس

  الباب الثاني عشر 

  الفكر والفن في بالد اإلسالم الشرقية 

632-1058   

  الفصل األول 

  التعليم 

تدل األحاديث النبوية على أن النيب كان حيث على طلب العلم ويعجب بِه، فهو من هذِه الناحية خيتلف عن معظم املصلحني الدينيني 
يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فريجح مداد العلماء بدم " "من سلك طريقاً يطلب علماً سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة": فيقول

ولقد كان اتصال العرب بالثقافة اليونانية يف بالد الشام مما أيقظ فيهم روح املنافسة العلمية القوية لليونان، ومل ميِض ). 1"(الشهداء
. وكان تعليم األطفال يبدأ منذ اقتدارهم على الكالم.  أصبح العامل والشاعر من أصحاب املكانة العليا يف اإلسالمإال زمناً قليل حىت

فإذا بلغ األطفال السادسة من " أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا" فكانوا من هذه اللحظة يعلمون النطق بالشهادتني 
مبدرسة أولية ) الذين كانوا هلم مدرسون خصوصيون(، وبعض البنات، ومجيع األوالد، عدا أبناء األغنياء العمر أحلق بعض أبناء األرقاء

وكان التعليم يف هذه املدارس عادة باان، فإن مل . ملحقة يف العادة بأحد املساجد، ويف بعض األحيان جبوار عني ماء عامة يف اخلالء
 مجيع الناس، فقد كان املعلم يتناول من والد الطفل ما ال يزيد على مليمني يف األسبوع، أما يكن فقد كان أجره تافهاً يستطيع أداءه

وكان منهاج التعليم من هذا النوع يف املدارس غاية يف البساطة يشمل ما يكفي ألداء . باقي النفقات فكان يؤديها احملسنون اخلريون
آن نفسه ومعرفة ما فيه من أحكام الدين، والقصص، ومبادئ األخالق، الصالة، وميكن الطفل من قراءة القرآن، مث حفظ القر
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وتركت الكتابة واحلساب للتعليم األعلى من هذه الدرجة، ورمبا كان سبب ترك الكتابة أا يف الشرق فن حيتاج . والشريعة اإلسالمية
وكان جزء صغري من القرآن ) 3( أن جيدهمإىل تدريب خاص، فضالً عن أن الكتبة، كما يقول املسلمون، يستطيع كل من يطلبهم

حيفظ كل يوم عن ظهر قلب، مث يتلى بصوٍت عاٍل، وكان اهلدف الذي يبغيه كل متعلم أن حيفظ القرآن كله عن ظهر قلب؛ والذين 
وس، والسباحة هو وكان من يتعلم الكتابة؛ والرمي بالق. يصلون إىل هذا اهلدف يسمونَ باحلفّاظ وتكون هلم يف البالد مكانة عالية

وكانت طريقة التعليم هي املذاكرة، وأداته هي العصا، وكان العقاب املعتاد هو الضرب بعصا من جريد ". الرجل الكامل"عندهم 
وال متر بك ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إياه من غري أن حتزنه :"ومن أقوال هارون الرشيد ملعلم ولده األمني. على باطن القدم

وقومه ما استطعت بالقرب واملالينة فإذا أبامها فعليك بالشدة : ميت ذهنه، وال متعن يف مساحمته فيستحلي الفراغ ويألفهفت
وكان املعلم جيلس مستنداً إىل عمود أو . وكان التعليم األويل يهدف إىل تقوين األخالق، والثانوي إىل معرفة العلم). 4"(والغلظة

وحدث يف وقت غري معروف أن وضعت احلكومة هذه . ساً يف التفسري واحلديث، والفقه، والشريعةجدار يف مسجد، ويلقي درو
وأضيف إىل املنهاج الديين األساسي علم النحو، وفقه اللغة، والبالغة، . حتت إشرافها وتكلفت باإلنفاق عليها" املدارس الثانوية"

النحو يلقى اهتماماً خاصاً ألن اللغة العربية كانت تعد أقرب اللغات إىل وكان علم . واألدب، واملنطق، والعلوم الرياضية، والفلك
وكان املعلمون . وكان التعليم يف هذه املدارس باان. الكمال، وكان استعماهلا صحيحة أهم ما ميتاز به الرجل املثقف املهذب

وكان شأن املعلم يف هذه املدارس ) 5(ال الرب والصدقاتوالطالب يتناولون مرتبام ونفقام يف بعض األحيان من احلكومة أو من أمو
أعلى من شأن النصوص اليت يعلمها ما عدا نصوص القرآن، فكان التالميذ يدرسون الناس أكثر مما يدرسون الكتب، وكان الطالب 

نته يف بلده أن يسافر إىل مكة، وكان على كل طالب علم يريد أن تعلو مكا. جيوبون أطراف البالد اإلسالمية ليقابلوا معلماً مشهوراً
وكان من األسباب اليت يسرت انتشار . أو بغداد، أو دمشق، أو القاهرة، ليستمع يف واحدة منها أو أكثر من واحدة إىل كبار العلماء

مهما اختلفت -الميةاألدب العريب يف بالد اإلسالم املختلفة وجعلته أدباً دولياً واحداً أن لغة التعليم واألدب يف مجيع البالد اإلس
فلم يكن الزائر إذا دخل مدينة يف أي بلد من . هي اللغة العربية، اليت بلغت من سعة االنتشار ما مل تبلغه اللغة اليونانية-أجناس أهلها

. ار تقريباًبالد اإلسالم خياجله شك يف أنه يستطيع االستماع إىل حماضرة علمية يف مسجد املدينة األكرب يف أية ساعة من ساعات النه

ومل تكن ). 6(وكان الطالب اجلائل يف كثري من األحيان جيد يف املدرسة املأوى والطعام مدة من الزمان، فضالً عن التعليم ااين
املدرسة متنح درجات علمية، وكل ما كان يبتغيه الطالب أن حيصل على شهادة فردية من األستاذ الذي حضر عليه تثبت كفايته فيما 

العادات احلسنة، ومسو الذوق؛ وسرعة البديهة، والكياسة -كان اهلدف األعلى للطالب هو حتصيل األدب بأوسع معانيهو. درسه
أخذوا عن ) 712(وملا فتح املسلمون مسرقند . والظرف، واملعارف السهلة اليت تكون يف جمموعها صفات الرجل الكامل املهذب

. غريها من النباتات ذات األلياف، مث جتفيف هذه العجينة بعد صنعها رقائق رفيعةاملسيحيني صناعة استخراج عجينة من الكتان و

وافتتح . ودخلت هذه الصناعة يف بالد الشرق األدىن واستعملت فيه بدل رقائق اجللد يف وقت مل يكن نبات الربدي قد نسي فيه بعد
ونقل العرب هذه الصناعة إىل . حيىي وزير هارون الرشيد على يد الفضل بن 794أول مصنع للورق يف بالد اإلسالم يف بغداد عام 
م، مث جنده يف مكة 105وقبل هذا جند الورق مستخدماً يف بالد الصني منذ عام . صقلية وأسبانيا ومنهما انتقلت إىل إيطاليا وفرنسا

، ويف إيطاليا سنة 1102ة ، ويف صقلية سن1100، ويف القسطنطينية سنة 950، ويف أسبانيا سنة 800، ويف مصر سنة 707سنة 
ويسر هذا االختراع تأليف الكتب يف كل بلد انتقل إليه، ويقول ). 7(1309، ويف إجنلترا سنة 1228، ويف أملانيا سنة 1154

أكثر من مائة بائع للكتب، كانت حوانيتهم تستخدم، فضالً عن بيع الكتب، لنسخها، ) 891(اليعقويب إنه كان يف بغداد على أيامه 
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وكان كثري من الطالب حيصلون على أرزاقهم بنسخ املخطوطات، وبيعها لتجار . تابة اخلط املزخرف، كما كانت ندوات أدبيةوك
الكتب، ونسمع يف القرن العاشر امليالدي عن أناس جيمعون توقيعات العظماء وخطوطهم، وعن غواة للكتب يسعون جلمعها 

ومل يكن املؤلفون حيصلون على شيء من كتبهم؛ وكانوا يعتمدون يف معاشهم على ). 8(ويعرضون أمثاناً عالية للمخطوطات النادرة
ذلك أن األدب والفن كان يقصد ما إشباع ذوق . وسائل للرزق أثبت من هذه وأقوى أساساً، أو على هبات األمراء أو األثرياء

تبات، كما كان يف معظم املدن دور عامة للكتب وكانت يف معظم املساجد مك. طبقة األشراف من ذوي املال أو احلسب والنسب
 مكتبة عامة أنشأها بعض احملسنني، 950وكان يف مدينة املوصل عام . تضم عدداً كبرياً منها، وكانت مفتحة األبواب لطالب العلم

. ة عشر جملداتجيد فيها من يؤموا حاجتهم من الكتب والورق، وبلغت فهارس الكتب اليت اشتملت عليها مكتبة الري العام

وكانت مكتبة البصرة تعطي رواتب وإعانات ملن يشتغلون فيها من الطالب، وقضى ياقوت اجلغرايف يف مكتبيت مرو وخوارزم ثالث 
، فضالً عن )9(وملا أن دمر املغول بغداد كان فيها ست وثالثون مكتبة عامة. سنني جيمع املعلومات اليت يتطلبها كتابة معجم البلدان

. حيصى من املكتبات اخلاصة، ذلك أنه كان من العادات املألوفة عند األغنياء أن يقتين الواحد منهم جمموعة كبرية من الكتبعدد ال 

وملا مات الواقدي ). 10(ودعا سلطان خبارى طبيباً مشهوراً ليقيم يف بالطه فأىب حمتجاً بأنه حيتاج إىل أربعمائة مجل لينقل عليها كتبه
وكان عند بعض األمراء كالصاحب بن عباد من . " صندوق مملوءة بالكتب، حيتاج كل صندوق منها رجلني لينقالهترك وراءه ستمائة

اللهم إال يف بالد -ومل يبلغ الشغف باقتناء الكتب يف بلد آخر من بالد العامل). 12"(الكتب بقدر ما يف دور الكتب األوربية جمتمعة
ففي هذه القرون األربعة بلغ . د اإلسالم يف القرون الثامن والتاسع والعاشر واحلادي عشرما بلغه يف بال-الصني يف عهد منج هوانج

ومل يكن العلماء يف آالف املساجد املنتشرة يف البالد اإلسالمية من قرطبة إىل مسرقند يقلون عن عدد ما . اإلسالم ذروة حياته الثقافية
مهم وفصاحتهم، وكانت طرقات الدولة ال ختلو من اجلغرافيني، واملؤرخني، وعلماء فيها من األعمدة، وكانت إيواناا تردد أصداء عل

الدين، يسعون كلهم إىل طلب العلم واحلكمة؛ وكان بالط مئات األمراء يرددون أصداء قصائد الشعراء واملناقشات الفلسفية، ومل 
ن ما استوعب العرب ذوو البديهة الوقادة ثقافة األمم اليت وسرعا. يكن أحد جيرؤ على مجع املال دون أن يعني مباله اآلداب والفنون

فتحوا بالدها، وبلغ من تسامح املغلوبني أن أصبحت منهم الكثرة الغالبة من الشعراء، والعلماء، والفالسفة الذين جعلوا اللغة العربية 
وقد قوى . ؤالء الفالسفة، والعلماء، والشعراءوإن كان العرب األصليون أقلية صغرية بني ه. أغىن لغات العامل يف العلوم واآلداب

علماء اإلسالم يف ذلك العهد دعائم األدب العريب املمتاز بدراسام الواسعة للنحو الذي جعل اللغة العربية لغة النطق والقياس، ومبا 
تصرام، وكتبهم اجلامعة، واليت وضعوه من املعاجم اليت مجعوا فيها ثروة هذه اللغة من املفردات يف دقة ونظام، ومبوسوعام وخم

وال حاجة بنا إىل . مجعت كثرياً من أشتات اآلداب والعلوم لوالها خلسرها العامل، ومبؤلفام يف النصوص، واألدب، والنقد التارخيي
 من بني أولئك وأكثر من حتتفظ الذاكرة بأمسائهم. ذكر أمساء هؤالء العلماء األعالم، وحسبنا أن نعترف بفضلهم ومنجد أعماهلم

العلماء هم املؤرخون، ألننا مدينون هلم مبا نعرفه عن تلك احلضارة اليت لوالها لظلت غامضة غموض حضارة مصر الفرعونية قبل 
) 763(كاتب سرية النيب؛ وقد راجعها وزاد عليها ابن هشام ) 767املتوىف عام (ومن هؤالء املؤرخني حممد ابن إسحق . مشبليون

وقد كتب العلماء . نفسه) الكرمي(إذا استثنينا من ذلك القرآن -اب عريب منثور ذا شأن عظيم وصل إىل أيدينافكانت أقدم كت
الباحثون ادون كتباً جامعة يف سرية األولياء الصاحلني، والفالسفة، والوزراء، واملشترعني، واألطباء، واخلطاطني، وكبار احلكام، 

 أحد علماء اإلسالم الكثريين الذين حاولوا كتابة تاريخ العامل، ولقد بلغ من الشجاعة درجة وكان ابن قتيبة. والعشاق، والعلماء
أوحت إليه أن جيعل نصيب الدين الذي ينتمي إليه ال يشغل من الكتاب إال ذلك احليز املتواضع الذي جيب أال يزيد عليه تاريخ أية 
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أرخ فيه لكل " فهرست العلوم"كتابه 987واخرج حممد بن الندمي عام . ةأمة أو أي دين يف كتاب تاريخ مجاع ألحداث الدهر الكثري
كتاب ظهر يف اللغة العربية، مؤلفاً كان أو مترمجاً، يف كل فرع من فروع العلم، وأضاف إىل أمساء الكتب ترمجة نقدية ملؤلفيها، ذكر 

ُعلى ما -إلسالمي أيامه إذا عرف أ، الكتب اليت ذكرهاويف وسع القارئ أن حيكم على ثراء األدب ا. فيها فضائل كل مؤلف وعيوبه
). 14(عند املسلمني) 923- 838(وشبيه بليفي يف الغرب أبو جعفر حممد الطربي ). 13(مل يبق منها اآلن واحد يف األلف-نعلم

وبعد أن .  حبر قزوينوكان أبو جعفر من أصل فارسي كما كان كثريون من املؤلفني املسلمني، ولد يف طبارستان الواقعة يف جنوب
ظل عدة سنني يطوف يف بالد العرب والشام ومصر، كما يطوف الفقراء من العلماء من أهل زمانه، استقر يف بغداد واشتغل 

ووهب أربعني عاماً من حياته لكتابة تاريخ عام مساه كتاب أخبار األمم وامللوك قص فيه تاريخ العامل من بدأ اخلليقة إىل عام . بالفضاء
واجلزء الباقي إىل اآلن من هذا الكتاب يشمل مخسة عشر جملداً كبرياً، ويقول املؤرخون أن ما فقد منه يبلغ عشرة أمثال هذا . 913

، يد اهللا يف كل حادثة تقع يف العامل، وقد مأل الفصول األوىل من كتابه Boussuetويرى الطربي، كما يرى بوسويه . اجلزء الباقي
يف امتحان اهللا تعاىل أبانا آدم عليه السالم وابتالئه إياه مبا امتحنه به من "قوى ولكنها خالية من املعىن كقولِه بعبارات تشهد له بالت

وج ). 16(وبأن اهللا أنزل على األرض بيتاً مشيداً من الياقوت ليسكنه آدم، فلما أن عصى آدم ربه عاد فرفعه عن األرض" طاعته
). 17)(وإا محلت به ألن جربيل نفخ يف كمها(ن تاريخ اليهود، وقال إن مرمي العذراء ولدت املسيح الطربي ج التوراة فيما كتبه ع

أما اجلزء الثاين فهو أقرب إىل العقل من اجلزء األول، وفيه يقص تاريخ فارس . وختم اجلزء األول من كتابه بصعود املسيح إىل السماء
ويتبع يف طريقة إيراد احلوادث مرتبة حسب تواريخ وقوعها عاماً . وعة يف بعض املواضعيف عهد الساسانيني قصصاً مقبوال حياً، ذا ر

وفضل هذه . بعد عام، وهي يف العادة مصنفة منقولة من راٍو عن راٍو قبله حىت يصل ا إىل من شاهدها بعينه، أو وقعت يف أيامِه
الروايات املختلفة ليكون منها قصة موحدة متصلة، وهلذا فإن تارخيه الطريقة أا تعىن بذكر املصادر؛ ولكن الطربي ال حياول تنسيق 

ويرى املسعودي، وهو أعظم من جاء بعد الطربي من املؤرخني، أن . يبقي أكداساً من مثار اجلهد املضين ال عمالً من أعمال الفن
اب بالد سوريا، وفلسطني، وبالد العرب، كان أبو احلسن علي املسعودي من أصل عريب يف بغداد، وج. الطربي أعظم من سبقه منهم

وقد مجع مثار رحالته هذه يف . ، بل يقول هو إنه وصل إىل حبر الصني)سيالن(وزجنبار، وفارس وأواسط آسية، واهلند، وسرنديب 
 نشر موجزاً هلا موسوعة تشمل على ثالثني جملداً، رآها علماء اإلسالم أنفسهم، وهم املعروفون بغزارة مادم، أطول مما يطيقون؛ مث

كان هو اآلخر أطول مما جيب، ولعله رأى آخر األمر أن قراءه ال جيدون من الوقت الذي يصرفونه يف القراءة مثل ما جيد هو منه 
". مروج الذهب ومعادن اجلوهر"ليصرفه يف الكتابة، فاختصر كتابه مرة أخرى إىل احلد الذي نعرفه اآلن ومساه بذلك االسم الغريب 

املسعودي مجيع أحوال البالد املمتدة من الصني إىل فرنسا من النواحي اجلغرافية والنباتية، واحليوانية، والتارخيية، كما درس ودرس 
ومل . عادات أهلها، وأديام، وعلومهم، وفلسفتهم، وآدام، فكان يف العامل اإلسالمي كما كان بلين وهريودوت يف العامل الغريب

ابته إىل احلد الذي جيعلها عقيمة جافة، بل كان يف بعض األحيان يتبسط فيها، وينطلق على سجيتِه، فال حياجز يوجز املسعودي يف كت
وكان متشككاً يف بعض الشيء يف الدين، ولكنه مل يفرض قط تشككه على . نفسه عن أن يروي بني الفينة والفينة قصة ممتعة مسلية

ءه يف العلم، والتاريخ، والفلسفة يف كتاب االستذكار ملا مر يف سائر األعمار، وكتاب وقد خلص يف آخر سنة من حياتِه آرا. قرائِه
وقد أشار إىل تطور الكائنات من اجلماد إىل النبات، ومن النبات إىل احليوان، ومن احليوان إىل . ذخائر العلوم وما يف سائر الدهور

افظني من أهل بغداد، فاضطر على حد قوله إىل مغادرة املدينة اليت ولد ولعل هذه اآلراء قد جرته إىل املشاكل مع احمل). 18(اإلنسان
وقال يف هذا إن من طبيعة ذلك الزمان أن يفرق الناس مجيعاً . فيها وشب وترعرع، وجاء إىل القاهرة وهو آسف على فراق موطنه
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ات التقى واالستقامة أن حين اإلنسان إىل مسقط رأسِه، وإن اهللا يبارك لألمم إذا أحب أبناؤها مواطنهم، وإن من أمار... ويباعد بينهم
ووافته املنية يف القاهرة بعد عشر سنني قضاها بعيداً عن ). 19(ومن عالمات النبل وكرم احملتد أن يبغض االنفصال عن داره وموطنه

 نشاطهم، واهتمامهم، وأم يربطون وخري ما يقال عن هؤالء املؤرخني أم يفوقون غريهم يف اتساع دائرة جهودهم، ونواحي. بلدِه
اجلغرافية بالتاريخ ربطاً موفقاً صحيحاً، وأم ال يفوم شيء مما يتصل ببين اإلنسان، وأم يعلون علواً كبرياً على معاصريهم يف العامل 

عنون ببحث العلل االقتصادية، ولكنهم مع هذا كله كثرياً يضلون يف دياجري السياسة، واحلرب، والبالغة اللفظية؛ وقلما ي. املسيحي
واالجتماعية، والنفسانية اليت تتحكم يف احلوادث، وإن جملدام الضخمة لتعزوها الطريقة البنائية املنتظمة، فلسنا جند فيها إال أكداساً 

 دقيقاً حبثاًعن األمم، واحلادثات، والشخصيات، وهم ال يرقون إىل مستوى حبث املصادر -من حقائق غري مرتبطة وال متناسقة
نزيهاً، ولشدة تقواهم ومتسكهم بالدين كانوا يعتمدون اعتماداً كبرياً على اإلمجاع وتسلسل الروايات تسلسالً قد تكون مصدره 

ا بط قصتهم يف بعض األحيان إىل مستوى أقاصيص األطفال، ومتتلئ بالنذر، وأخبار ومن أجل هذ. حلقة من حلقاته خاطئة أو خمادعة
أن يكتبوا تاريخ )  على الدوامGibbonمع استثناء جنب (وكما أن يف وسع كثريين من املؤرخني املسيحيني . املعجزات، وباألساطري

للحروب الصليبية، كذلك اقتضب كثريون من املؤرخني العصور الوسطى، حبيث جيعلون احلضارة اإلسالمية كلها ذيالً موجزاً 
على أننا نعود فنسأل أنفسنا كيف يستطيع . املسلمني تاريخ العامل قبل اإلسالم فجعلوه كله يدور حول االستعداد لرسالة النيب حممد

مجة كما تفقد الزهرة مجاهلا إذا انتزعت العقل الغريب أن يصدر على الشرق حكماً صحيحاً نزيهاً؟ إن اللغة العربية تفقد مجاهلا يف التر
من شجرا، وإن املوضوعات اليت متتلئ ا صحائف املؤرخني املسلمني، وهي اليت تبدو ذات روعة ومجال لبين أوطام، لتبدو مملة 

وب واعتماد بعضها على خالية من املتعة الطبيعية للقراء من أهل الغرب الذين مل يدركوا حىت اآلن أن الصالت االقتصادية بني الشع
  .بعض يتطلبان أن يدرس كالمها اآلخر ويفهمه حق الفهم

  الفصل الثاني 

   العلوم

ل على إجياد هذا التفاهم الذي أشرنا إليه يف الفصل مل يدخر املسلمون يف هذه القرون ايدة من تاريخ احلياة اإلسالمية جهداً يف العم
لقد . فلقد أدرك اخللفاء تأخر العرب يف العلم والفلسفة كما أدركوا ما خلفه اليونان من ثروة علمية غزيرة يف بالد الشام. السابق

 اإلسكندرية، وبريوت، وإنطاكية، كان بنو أمية حكماء إذ تركوا املدارس الكربى املسيحية، أو الصابئية، أو الفارسية، قائمة يف
وحران، ونصيبني، وغنديسابور مل ميسوها بأذى، وقد احتفظت هذه املدارس بأمهات الكتب يف الفلسفة والعلم، معظمها يف ترمجة 

لغة العربية على واستهوت هذه الكتب املسلمني العارفني باللغتني السريانية واليونانية، وما لبثت أن ظهرت ترمجاا إىل ال. السريانية
وشجع األمراء من بين أمية وبين العباس هذه االستدانة العلمية املثمرة، وأرسل املنصور، . أيدي النساطرة املسيحيني أو اليهود

وأرسلوهم يف بعض األحيان إىل أباطرة الروم أعدائهم -واملأمون، واملتوكل الرسل إىل القسطنطينية وغريها من املدن اهللنستية
وذه الطريقة وصل كتاب إقليدس يف . يطلبون إليهم أن ميدوهم بالكتب اليونانية، وخاصة كتب الطب أو العلوم الرياضية-نياألقدم

 بيت احلكمة وهو جممع علمي، ومرصد فلكي، ومكتبة عامة، وأنفق يف 830وأنشأ املأمون يف بغداد عام . اهلندسة إىل أيدي املسلمني
ويقول . وأقام فيه طائفة من املترمجني وأجرى عليهم األرزاق من بيت املال).  ريال أمريكي950.000و حن(إنشائه مائيت ألف دينار 
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 -إن اإلسالم مدين إىل هذا املعهد العلمي باليقظة اإلسالمية الكربى اليت اهتزت ا أرجاؤه واليت تشبه يف أسباا) 20(ابن خلدون

 نقول إا تشبه يف أسباا ونتائجها -  وهي ازدهار العلوم والفنون- ويف نتائجها-نوهي انتشار التجارة وإعادة كشف كنوز اليونا
، ويف 900 إىل 750ودامت هذه األعمال، أعمال الترمجة املخصبة املثمرة، من عام . النهضة األوربية اليت أعقبت العصور الوسطى

وكان على رأس أولئك . يونانية، والفهلوية، والسنسكريتيةهذه الفترة عكف املترمجون على نقل أمهات الكتب من السريانية، وال
إىل -كما يقول هو نفسه-وقد ترجم وحده). 873-809(املترمجون املقيمني يف بيت احلكمة طبيب نسطوري هو حنني ابن إسحق 

وبفضل ترمجته هذه . سالة أخرىاللغة السريانية مائة رسالة من رسائل جالينوس ومدرسته العلمية، وإىل اللغة العربية تسعاً وثالثني ر
ويذكره العرب باسم (وترجم حنني فضالً عن تلك الرسائل السالفة الذكر كتب املقوالت . جنت بعض مؤلفات جالينوس من الفناء

والطبيعة، واألخالق الكربى ألرسطو،وكتب اجلمهورية، وطيماوس، والقوانني ألفالطون؛ وعهد أبقراط، وكتاب ) قاطيغورياس
وكاد . وكتاب األربعة لبطليموس، وترجم العهد القدمي من الترمجة السبعينية اليونانية. Dioscoridesذين لديوسقريدس األقربا

وملا ويل اخلالفة املتوكل عينه طبيباً . املأمون أن يفلس بني املال حني كافأ حنني على عملِه هذا ميثل وزن الكتب اليت ترمجها ذهباً
. ة يف السجن حني أىب أن يركب له دواء يقضي به على حياة عدو له مع أن اخلليفة أنذره باملوت إن مل يفعللبالطِه، ولكنه زج به سن

وكان ابن إسحق بن حنني يساعد أباه يف أعمال الترمجة، ونقل هو إىل اللغة العربية من كتب أرسطو كتب امليتافيزيقا، والنفس، ويف 
ومل حيل عام . شروح اإلسكندر األفروديسي، وهو كتاب له أثر كبري يف الفلسفة اإلسالميةتوالد احليوانات وفسادها كما نقل إليها 

وعن .  بعد امليالد حىت كانت معظم الكتب اليونانية القدمية يف علوم الرياضة، والفلك، والطب قد ترمجت إىل اللغة العربية850
الفلك، وبفضل الترمجة العربية دون غريها بقيت للعامل املقوالت طريق الترمجة العربية أطلق اسم اسطي على كتاب بطليموس يف 

 وكتاب احليل هلريو اإلسكندري وكتاب اخلصائص اآللية Apollonius of Perga من املخروطات ألبولونيوس الربجاوي 5٬6٬7
لتاريخ قد أغفلوا الشعر اليوناين ومن أغرب األشياء أن املسلمني رغم ولعهم الشديد بالشعر وا. للهواء والغازات لفيلون البيزنطي

واملسرحيات اليونانية وكتب التاريخ اليونانية، فقد سار املسلمون يف ركاب الفرس يف هذه النواحي من النشاط العلمي واألديب بدل 
ها إىل وكان من سوء حظ اإلسالم واإلنسانية عامة أن كتب أفالطون وأرسطو نفسه مل يصل معظم. أن يسريوا يف ركاب اليونان

فقد وصلت إليها كتب أفالطون كما فسرها بورفريي : أيدي املسلمني إال يف الصورة اليت أصبحت عليها أيام األفالطونية احلديثة
Porphyry ووصلت كتب أرسطو ممسوخة يف صورة كتاب الالهوت املعروف عند اإلسالميني بأوثولوجيا أرسطوطاليس، وقد ألفه ،

 احلديثة عاش يف القرن اخلامس أو السادس، مث ترجم هذا الكتاب إىل اللغة العربية على أنه كتاب أرسطو رجل من أتباع األفالطونية
ومل يكد العرب يتركون كتاباً من كتب أرسطو وأفالطون إال ترمجوه إىل اللغة العربية، وإن كانت هذه التراجم غري دقيقة يف . نفسه

اولوا أن يوفقوا بني الفلسفة اليونانية والقرآن، وجلأوا إىل الشروح اليت كتبها رجال كثري من املواضع؛ ولكن العلماء املسلمني ح
وهلذا مل يصل من كتب أرسطو احللقة إىل أيدي . األفالطونية احلديثة أكثر مما جلأوا إىل كتب الفالسفة اليونان يف صورا األصلية

نتقال العلوم والفلسفة انتقاالً مستمراً من مصر، واهلند، وبابل، عن طريق وإن ا. املسلمني إال ما كان منها يف املنطق وعلم الطبيعة
بالد اليونان وبيزنطية، إىل بالد اإلسالم يف الشرق ويف أسبانيا، ومنها إىل مشايل أوربا وأمريكا، نقول إن هذا االنتقال ملن أجل 

 يف بالد الشام حني أقبل عليها العرب فاحتني، وإن كانت هذه لقد كانت علوم اليونان حية. احلوادث وأعظمها شأناً يف تاريخ العامل
وكان الراهب سفريس سبخت . العلوم قد ضعف شأا بسبب ما أكتنفها قبلئذ من غموض وما ساد البالد من فقر وفساد يف احلكم

Severus Sobokhtذكر ألول مرة األرقام  رئيس دير قنسرين إحدى مدن أعايل الفرات يكتب باليونانية رسائل يف الفلك، وي
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لقد ورث املسلمون عن اليونان معظم ما ورثوه من علوم األقدمني، وتأيت اهلند يف هذا يف املرتبة ). 662(اهلندية يف خارج بالد اهلند 
 425 عام  أمر املنصور بترمجة السدهنتا وهي رسائل هندية يف علم الفلك يرجع تارخيها إىل773ففي عام . الثانية بعد بالد اليونان

). 21( والصفر من بالد اهلند إىل بالد اإلسالم"العربية"ورمبا كانت هذه الرسائل هي الوسيلة اليت وصلت ا األرقام . م.ق

 رسالة تعرف يف الالتينية باسم 825جداوله الرياضية؛ مث نشر يف عام  استخدم اخلوارزمي األرقام اهلندية يف 813ففي عام 
Algoritmi de numero Indorum" وما لبث لفظ اجلورمث أو اجلورسم أن أصبح معناه طريقة ". أي اخلوارزمي عن أرقام اهلنود

ه إذا مل يظهر يف العمليات احلسابية رقم يف  قال حممد بن أمحد يف مفاتيح العلوم إن976ويف عام . حسابية تقوم على العدية العشرية
أي خالية ومنها اشتقت " صفراً"ومسى املسلمون هذه الدائرة ). 22(مكان العشرات وجب أن توضع دائرة صغرية ملساواة الصفوف

يدين علم اجلرب، و. Zero مث اختصره الطليان إىل Zephyrum إىل Sifr؛ وحور العلماء الالتني لفظ صفر Cipherالكلمة اإلجنليزية 
 اليوناين من رجال القرن الثالث، بامسه إىل العرب، الذين ارتقوا ذا العلم Diophantusالذي جند أصوله يف مؤلفات ديوفانتوس 

املعروف ) 850-780(وأبرز الشخصيات يف هذا امليدان العلمي هي شخصية حممد بن موسى . الكاشف للخبايا احلالل للمعضالت
الواقعة شرقي حبر اخلرز؛ وقد كتب اخلوارزمي رسائل قيمة يف علوم ) خيوة احلديثة(بة إىل مسقط رأسه يف خوارزم باخلوارزمي نس

كتب عن األرقام اهلندية، ومجع أزياجاً فلكية، ظلت قروناً كثرية بعد أن روجعت يف بالد األندلس اإلسالمية هي املعمول ا يف : مخسة
إىل شنغان يف الصني؛ وهو الذي وضع أقدم اجلداول املعروفة يف حساب املثلثات، واشترك مع تسعة مجيع البالد املمتدة من قرطبة 

وثالثني من العلماء يف وضع موسوعة جغرافية للخليفة املأمون، وأورد يف كتابه حساب اجلرب واملقابلة حلوالً حتليلية وهندسية 
 ترمجة يف القرن Gerard of Cremona الكتاب، لكن جرارد الكرميونائي ولقد ضاع األصل العريب هلذا. ملعادالت الدرجة الثانية

الثاين عشر، وظلت ترمجته تدرس يف اجلامعات األوربية حىت القرن السادس عشر، ومنه أخذ الغرب كلمة اجلرب ومسوا ا ذلك العلم 
ؤلفاته يف الفلك والطب، وأصبح أعظم علماء ، فضالً عما ترمجه من الكتب الكثرية، مب)901-826(واشتهر ثابت بن قرة . املعروف

وهو رجل صابئي من الرقة يعرف عند األوربيني باسم البتجنس ) 929-850(اهلندسة املسلمني وارتقى أبو عبد اهللا البتاين 
Albategnusدل املثلثات ، بعلم حساب املثلثات إىل أبعد من مبادئه اليت كان عليها يف أيام هبارخوسن وبطليموس، وذلك حني استب

وهو الذي صاغ يف حساب املثلثات النسب . باملربعات يف حل املسائل، واستبدل جيب الزاوية بالقوس كما كان يفعل هبارخوس
واستخدم املأمون مجاعة من الفلكيني لريصدوا األجرام السماوية ويسجلوا نتيجة هذه . بالصورة اليت نستخدمها اآلن يف جوهرها

واختذوا كرية األرض أساساً بدءوا منه بقياس الدرجة . شوف بطليموس الفلكي، ويدرسوا كلف الشمساألرصاد، وليحققوا ك
وتوصلوا من هذا الرصد إىل تقدير الدرجة بستة ومخسني ميالً . األرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر وسنجار يف وقت واحد

احلاضر ومن هذه النتائج قدروا حميط األرض مبا يقرب من عشرين وهو تقدير يزيد بنصف ميل على تقديرنا يف الوقت -وثلثي ميل
ومل يكن هؤالء الفلكيون يقبلون شيئاً إال بعد أن تثبته اخلربة والتجارب العلمية، وكانوا يسريون يف حبوثهم على قواعد . ألف ميل

كتاباً يف الفلك ظل مرجعاً -)860ام حوايل ع(الفرغاين من أهل فرغانة وهي والية وراء جيحون -علمية خالصة، وكتب أحدهم 
وأوسع منه شهرة البتاين الذي ظل واحداً وأربعني عاماً يقوم بأرصاد فلكية اشتهرت . تعتمد عليه أوربا وغريب آسية سبعمائة عام

منها - هذه األيامالفلكية متتاز بقرا العجيب من تقديرات" املعامالت"وقد وصل ذه األرصاد إىل كثري من . بدقتها واتساع مداها

منهم أبو الوفا الذي كان يعمل حتت ). 23(55َ23ْ يف العام، وميل مستوى الفلك بـ54.5ً بـ تقديره زيوح االعتدالني
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)  وإن كان قوله ال يزال مثاراً للجدلSadilotكما يقول سادلو (شف رعاية سالطني بين بويه األولني حكام بغداد والذي ك

وقد أقيمت للفلكيني املسلمني آالت غالية ). 24( بستمائة عامTycho Braheاالحنراف الثالث للقمر قبل أن يكشفه تيخو براهي 
ني، بل كانت تشمل كذلك آالت لقياس الثمن مل تقتصر على اإلسطرالب، والكرات ذوات احللق اليت كانت معروفة لليونان األقدم

على اإلسطرالب حتسينات . وقد أدخل املسلمون. الزوايا يبلغ نصف قطرها ثالثني قدماً، وآالت سدس نصف قطرها مثانون قدماً
صروه وقد . كثرية، ووصل منهم إىل أوربا يف القرن العاشر امليالدي، وظل شائع االستعمال بني املالحني حىت القرن السابع عشر

وهذا االهتمام العظيم بتصوير السماء قد فاقه اهتمامه بتصوير . العرب وأبدعوا صنعه، حىت أصبح بفضلهم أداة علمية وحتفة فنية معاً
الذي عاش -فقد محل سليمان التاجر. أقاليم األرض ألن املسلمني كانوا يعيشون على فلح األرض وعلى التجارة يف أقاليمها املختلفة

 Marcoوصفاً لرحلة سليمان هذا، كان هو أقدم وصف عريب لبالد الصني، وكتبه قبل رحالت ماركو بولو ) 851(حوايل عام 

Poloًويف ذلك القرن نفسه كتب ابن خردذيه وصفاً لبالد اهلند، وسيالن، وجزائر اهلند الشرقية، .  بأربعمائة ومخسة وعشرين عاما
ووصف ابن حوقل بالد اهلند وإفريقية، .  رحالته يف تلك البالد وما شاهده فيها بنفسِهوبالد الصني، ويبدو أنه اعتمد فيما كتب على

 كتاب البلدان الذي وصف فيه األقطار واملدن اإلسالمية وكثرياً من 891وكتب أمحد اليعقويب، من أهل أرمينية وخرسان يف عام 
بالد اإلسالمية فضالً عن بالد األندلس، والقى يف أثناء رحالته كثرياً وزار حممد املقدسي مجيع ال. الدول األجنبية وصفاً خليقاً بالثقة

 كتابه أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، وهو أعظم كتاب يف معرفة جغرافية البالد اإلسالمية قبل 985من الشدائد، مث كتب عام 
فقد كان . العاِلم اإلسالمي يف أحسن صورة له) م1048-973(وميثل أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين . كتاب البريوين عن اهلند

وكانت له مؤلفات كبرية -البريوين فيلسوفاً، مؤرخاً، ورحالة، وجغرافياً، ولغوياً، ورياضياً، وفلكياً، وشاعراً، وعاملاً يف الطبيعيات
ويوشك أن يكون كما كان ليوناردو ومكان عند املسلمني كما كان ليبنتز، . وحبوث عظيمة مبتكرة يف كل ميدان من هذه امليادين

وقد ولد كما ولد اخلوارزمي بالقرب من مدينة جنوى احلالية، ومتثل فيه كما متثل يف اخلوارزمي زعامة موطنه . دافنشي، عند الغربيني
عرف أمراء خورازم و. يف غرب حبر قزوين من الناحية العلمية يف هذه األعوام املائة من العصور الوسطى اليت بلغ فيها العلم ذروته

ومسع حممود الغرنوي بكثرة من كان يف خوارزم من الشعراء . وطبارستان فضله وأدركوا عظم مواهبه فأفردوا له مكاناً يف بالطهم
والفالسفة، فطلب إىل أمريها أن يبعث إليه بالبريوين، وابن سينا، وغريمها من العلماء؛ وأدرك األمري أن هذا األمر واجب الطاعة 

ولعل البريوين قد دخل اهلند . ، وسافر البريوين ليحيا حياة اجلد واهلدوء والعزة والكرامة يف بالد املليك احملارب فاتح اهلند)1018(
يف ركاب حممود نفسه، وسواء كان هذا أو مل يكن فقد أقام العامل الفيلسوف يف اهلند عدة سنني درس فيها لغة البالد وآثارها القدمية، 

ويقال إن .  بالط حممود وأصبح فيه من أعظم املقربني هلذا احلاكم املطلق الذي ال يستطيع الكاتب رسم صورة صادقة لهمث عاد إىل
ومل يصدق . رجالً من مشايل آسية زار حمموداً ووصف له إقليماً ادعى أنه رآه بعينِه، وقال إن الشمس تظل فيه عدة أشهر ال تغيب أبداً

ى الرجل وأوشك أن يزجه يف السجن جلرأتِه على املزاح معه وهو صاحب احلول والطول، فما كان حممود هذا القول، وغضب عل
وكان مسعود بن حممود من اهلواة املولعني بالعلم فأخذ ). 26(من البريوين إال أن شرح هذه الظاهرة شرحاً أقنع بِه امللك وأجنى الزائر

وكان أول مؤلفاته الكربى . ن البريوين نفسه يردها إىل بيت املال لزيادا على حاجتِهينفح البريوين باهلدايا واألموال، وكثرياً ما كا
رسالة علمية فنية عميقة تعرف باسم اآلثار الباقية يف التقاومي واألعياد عند الفرس، وأهل الشام، واليونان، واليهود، واملسيحيني، 

وكان . إىل درجة غري مألوفة، مربأة إىل أقصى حد من األحقاد الدينيةالصابئني، والزرادشتيني، والعرب، والكتاب دراسة نزيهة 
البريوين مييل إىل مذهب الشيعة، وكان ذا نزعة تشككية خالية من املباهاة واالدعاء؛ غري أنه ظل حيتفظ بقسط من الوطنية الفارسية، 
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أما يف ما عاد هذا فقد كان موقفه ). 27( عظيمةوأحنى بالالئمة على العرب لقضائهم على ما كان يف العهد الساساين من حضارة
، )مبا فيها نصوص اإلجنيل(موقف العامل صاحب النظرة املوضوعية، اد يف البحث العلمي، النقادة للروايات املتواترة والنصوص 

وقد قال . ىت تنكشف له احلقيقةاملدقق، الرتيه، ذي الضمري احلي يف أحكامِه، وكثرياً ما كان يعترف جبهلِه، ويعد بأن يواصل حبوثه ح
بعد ترتيه النفس عن العوارض املردية أكثر اخللق، واألسباب "... يف مقدمة اآلثار الباقية مثل ما قال فرانسس بيكن يف بعض كتبه 

وبغري .... كاملعمية لصاحبها عن احلق، وهي كالعادة املألوفة، والتعصب، والتظافر، وإتباع اهلوى، والتغلب بالرياسة، وأشباه ذل
وبينما كان مضيفه يغزو اهلند ويدمر مدا، كان البريوين ". ذلك، ال يتأتى لنا نيل املطلوب ولو بعد العناء الشديد واجلهد اجلهيد

 وأمثرت هذه الدراسة كتابة تاريخ اهلند الذي. يقضي السنني الطوال يف دراسة شعوا، ولغام، وأديام، وثقافتهم، وخمتلف طوائفهم

وقد ميز فيه منذ البداية بني ما شاهده بعينِه وما مسعه من غريه، وذكر أنواع الكذابني .  والذي يعد أعظم مؤلفاته1030نشره يف عام 
ومل خيص تاريخ اهلند السياسي إال حبيز صغري يف كتابه خص أحوال اهلند الفلكية باثنني وأربعني فصالً ) 28(الذين ألفوا كتباً يف التاريخ

وكان من أهم ما سحر لبه البهاجافاد جيتا وأدرك ما بني تصوف الفدانتا، والصوفية، . صوله وخص أدياا بأحد عشرمن ف
والفيثاغورية احلديثة، واألفالطونية احلديثة من تشابه، وأورد مقتطفات من كتابات مفكري اهلنود، ووازن بينها وبني مقتطفات شبيهة 

وفضل آراء اليونان عن آراء اهلنود، وكتب يقول إن اهلند مل ينبغ فيها رجل كسقراط، ومل تظهر فيها ا من كتابات فالسفة اليونان، 
ولكنه رغم هذا ترجم إىل اللغة العربية عدداً من املؤلفات السنسكريتية، وكأمنا أراد أن ). 29(طريقة منطقية تطهر العلم من األوهام

وكادت عنايته تشمل مجيع العلوم، . تاب أصول اهلندسة إلقليدس و اسطي لبطليموسيويف بدينِه للهند فترجم إىل السنسكريتية ك
فقد كتب عن األرقام اهلندية أوىف حبث يف العصور الوسطى؛ وكتب رسالة عن اإلسطرالب، ودائرة فلك الربوج، وذات احللق، 

، والحظ أن كل األشياء تنجذب حنو مركزها، وقال ومل يكن خياجله أدىن شك يف كرية األرض. ووضع أزياجاً فلكية للسلطان حممود
إن احلقائق الفلكية ميكن تفسريها إذا افترضنا أن األرض تدور حول حمورها مرة يف كل يوم، وحول الشمس مرة يف كل عام، بنفس 

، وألف كتاباً )31(اع حبروقال إن وادي ر السند رمبا كان يف وقت من األوقات ق). 30(السهولة اليت تفسر ا إذا افترضنا العكس
وعني الكثافة . ضخماً يف احلجارة وصف فيه عدداً عظيماً من األحجار واملعادن من النواحي الطبيعية وشرح قيمتها التجارية والطبية

جم املاء النوعية لثمانية عشر نوعاً من أنواع احلجارة الكرمية، ووضع القاعدة اليت تنص على الكثافة النوعية للجسم تتناسب مع ح
وتوصل إىل طريقة حلساب تكرار تضعيف العدد دون االلتجاء إىل عمليات الضرب واجلمع الطويلة الشاقة، كما ). 32(الذي يزيغه

وألف . ووضع يف اهلندسة حلوالً لنظريات مسيت فيما بعد بامسه. حتدث يف القصة اهلندية عن مربعات لوحة الشطرنج وحبات الرمل
لتنجيم، والعلوم الرياضية؛ وشرح أسباب خروج املاء من العيون الطبيعية واآلبار االرتوازية بنظرية األواين موسوعة يف الفلك، وا

ويطلق عليه املؤرخون الشرقيون اسم الشيخ، . وألف تواريخ حكم السلطان حممود، وسبكتجني، وتارخياً خلوارزم). 33(املستطرقة
رة مؤلفاته يف اجليل الذي ظهر فيه ابن سينا، وابن اهليثم، والفردوسي لتدل على أن وإن كث. وكأم يعنون بذلك أنه شيخ العلماء

الفترة الواقعة يف أواخر القرن العاشر وبداية القرن احلادي عشر هي اليت بلغت فيها الثقافة اإلسالمية ذروا، وهي اليت وصل فيها 
يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علماً من العلوم؛ ذلك أن ويكاد املسلمون . الفكر يف العصور الوسطى إىل أعلى درجاته

 على - على ما نعلم- املسلمني أدخلوا املالحظة الدقيقة، والتجارب العلمية، والعناية برصد نتائجها يف امليدان الذي اقتصر فيه اليونان
سم، وحللوا عدداً ال حيصى من املواد حتليالً كيميائياً، ووضعوا فقد اخترعوا األنبيق ومسوه ذا اال. اخلربة الصناعية الفروض الغامضة

مؤلفات يف احلجارة، وميزوا بني القلويات واألمحاض، وفحصوا عن املواد اليت متيل إليها، ودرسوا مئات من العقاقري الطبية، وركبوا 
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وكان علم حتول املعادن إىل ذهب، الذي أخذه املسلمون من مصر هو الذي أوصلهم إىل علم الكيمياء احلق، عن  . مئات منها
طريق مئات الكشوف اليت يبينوها مصادفة، وبفض الطريقة اليت جروا عليها يف اشتغاهلم ذا العلم وهي أكثر طرق العصور الوسطى 

ويكاد املشتغلون بالعلوم الطبيعية من املسلمني يف ذلك الوقت جيمعون على أن املعادن كلها . ائل العلمية الصحيحةانطباقاً على الوس
وكان اهلدف الذي يبغيه . تكاد ترجع يف اية أمرها إىل أصول واحدة، وأا هلذا السبب ميكن حتويل بعضها إىل البعض اآلخر

وكان حجر . كاحلديد، أو النحاس، أو الرصاص، أو القصدير إىل فضة، أو ذهب" سيسةاخل"الكيمائيون هو أن حيولوا املعادن 
إذا عوجلت ا تلك املعادن العالج الصحيح، حدث فيها التغري -يدأبون على البحث عنها وال يصلون إليها-الفالسفة عندهم مادة

متنوعة، وتعرض لعمليات التكليس، والتصعيد، وللضوء، " بكواشف"وكان الدم، والشعر، والرباز، وغريها من املواد تعاجل . املطلوب
وكان االعتقاد السائد أن الذي يستحوذ على هذا اإلكسري يستطيع إذا ). 36(والنار، علها أن يكون فيها ذلك اإلكسري السحري

. Gebirني باسم جيبري املعروف عند األوربي) 765-702(وكان أشهر الكيميائيني املسلمني جابر بن حيان . شاء أن يطيل حياته

ويعزو إليه املؤرخون مائة من . وكان جابر ابن حيان كويف، اشتغل بالطب، ولكنه كان يقضي معظم وقته مع األنابيق والبوادق
وقد ترجم كثري من هذه . املؤلفات أو أكثر من مائة، ولكنها يف الواقع من عمل مؤلفني جمهولني عاش معظمهم يف القرن العاشر

وحل السحر بعد القرن العاشر . وكان هلا الفضل يف تقدم علم الكيمياء يف أوروبا.  اليت ال يعرف أصحاا إىل اللغة الالتينيةاملؤلفات
وليس لدينا إال القليل من بقايا . حمل الكيمياء كما حل حمل غريها من العلوم، وقضى ذلك العلم بعدئذ ثالمثائة عام ال يرفع فيها رأسه

ومن هذه اآلثار كتاب النبات أليب حنيفة الدينوري الذي رجع فيه إىل مؤلفات . د املسلمني يف ذلك العصرعلم األحياء عن
وقد عرف علماء احلياء املسلمون طريقة إنتاج فواكه جديدة . ديوسقوريدس ولكنه أضاف فيه إىل علم الصيدلة عقاقري أخرى كثرية

وشرح عثمان بن ). 37(لوز ، وأوجدوا بذلك التطعيم أزهاراً نادرة مجيلة املنظربطريق التطعيم، ومجعوا بني شجرة الورد وشجرة ال
نظرية يف التطور شبيه بنظرية املسعودي فقال إن احلياة قد ارتفعت من اجلماد إىل النبات، ومن ) 869املتوىف سنة (عمر اجلاحظ 

لصويف جالل الدين هذه النظرية، ومل يضف إليها إال قولِه إنه واعتنق الشاعر ا). 38(النبات إىل احليوان، مث من احليوان إىل اإلنسان
  ).39(إذا كان هذا مستطاعاً يف املاضي، فإن الناس يف املرحلة الثانية سيصبحون مالئكة مث يرقون إىل مرتبة اإلله

  الفصل الثاِلث 

  الطب 

أخري ساعة املوت، وإن كانوا دائمي االفتراء عليها والتنديد وما فتئ الناس يف هذه األثناء حيبون احلياة، وينفقون األموال الطائلة يف ت
ومل يكن العرب حني دخلوا بالد الشام يعرفون الطب إال معلومات بدائية، ومل يكن لديهم من األدوات واألجهزة الطبية إال . ا

اسعة العلم، عظيمة املقدرة، أو استقدمت فلما أن ازدادت الثروة نشأت يف الشام وفارس طائفة من األطباء، و. القليل الذي ال يغين
وإذ كان املسلمون يستنكفون من تشريح األجسام احلية أو جثث املوتى فإن علم التشريح عند املسلمني قد ..من بالد اليونان واهلند

مي هو اقتصر على ما جاء يف كتب جالينوس، أو على دراسة اجلرحى من الناس؛ ومن أجل هذا كان أضعف فروع الطب اإلسال
وقد أضاف العرب إىل علم األقرباذين العنرب، والكافور، وخيار . اجلراحة، وكان أقواها هو الطب العالجي وخواص العقاقري الطبية

منها أنواع الشراب، -الشنرب، والقرنفل العطري، والزئبق، والسناملكي، واملر، وأدخلوا يف األبنية مستحضرات طبية جديدة
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وكان املسلمون . وكان من أهم األعمال التجارية بني إيطاليا والشرق األدىن استرياد العقاقري العربية. وما إليهاواحلالب، وماء الورد 
. أول من أنشأ خمازن األدوية والصيدليات، وهم الذين أنشئوا أول مدرسة للصيدلة، وكتبوا الرسائل العظيمة يف علم األقرباذين

، وإىل استخدام محام البخار؛ )46( يف دعوا إىل االستحمام، وخاصة عن اإلصابة باحلمياتوكان األطباء املسلمون عظيمي التحمس
وال يكاد الطب احلديث يزيد شيئاً على ما وصفوه من العالج للجدري واحلصبة، وقد استخدموا التخدير باالستنشاق يف بعض 

؛ ولدينا أمساء أربعة وثالثني بيمارستانا )43(النوم العميق؛ واستعانوا باحلشيش وغريه من املخدرات على )47(العمليات اجلراحية
، ويلوح أا أنشئت فيها مخسة أخرى يف القرن العاشر امليالدي، وحيدثنا )44(كانت قائمة يف البالد اإلسالمية يف ذلك الوقت

بكرة أبيها هو البيمارستان الذي وكان أعظم بيمارستانات بالد اإلسالم على ). 45( عن مدير هلا يف بغداد918املؤرخون يف عام 
وكان البيمارستانات أهم األماكن اليت يدرس فيها الطب؛ .  كان به أربعة وعشرون طبيبا978ً؛ ويف عام 706أنشئ يف دمشق عام 

 كذلك كان .ومل يكن القانون جييز إلنسان أن ميارس هذه الصناعة إال إذا تقدم إىل امتحان يعقد هلذا الغرض ونال إجازة من الدولة
-الطبيب-وقد نظم علي ابن عيسى الوزير. الصيادلة، واخلالقون، واربون خيضعون ألنظمة تضعها الدولة وللتفتيش على أعماهلم

؛ وكان أطباء يذهبون يف كل يوم إىل السجون ليعاجلوا )931(هيئة من األطباء املوظفني يطوفون يف خمتلف البالد ليعاجلوا املرضى 
غري أن الوسائل الصحية العامة مل . ن املصابون بأمراض عقلية يلقون عناية خاصة يعاجلون عالجاً ميتاز بالرمحة واإلنسانيةنزالءها؛ وكا

تلق يف معظم األماكن ما هي خليقة به من العناية، ودليلنا على ذلك أن أربعني وباء اجتاحت يف أربعة قرون هذا البلد أو ذاك من 
وكانت أجورهم ترتفع بنسبة قرم من بالط ). 46( مثامنائة وستون طبيباً مرخصا931ًبغداد وحدها عام وكان يف . بالد اإلسالم

 درهم أي حنو 88.800.000فقد مجع جربيل بن خبتيشوع طبيب هارون الرشيد، واملأمون، والربامكة ثروة يبلغ مقدارها . اخللفاء
ومثل . ن يتقاضى من اخلليفة مائة ألف درهم نظري حجامته مرتني يف العاموحيدثنا املؤرخون أنه كا).  دوالر أمريكي7.104.000(

وقد جنح يف عالج الشلل اهلستريي يف جارية بأن تظاهر بأنه سيخلع عنها مالبسها ). 47(هذا املبلغ إلعطائه مسهالً كل نصف عام
-777( بعد اآلخر، نذكر منهم يوحنا ابن ماسويه وجاء بعد جربيل يف بالد اإلسالم الشرقية عدد من األطباء كل منهم. أمام الناس

، الذي درس التشريع بتقطيع أجسام القردة، ومنهم حنني بن إسحق، املترجم، صاحب كتاب العشر مقاالت يف العني، وهو )857
 يدرس يف أقدم كتبا دراسي منظم يف طب العيون؛ وعلي بن عيسى أعظم أطباء العيون املسلمني، وقد ظل كتابه تذكرة الكحالني

اشتهر بني ) 926-844(وأشهر أطباء هذه األسرة الرحيمة على بكرة أبيها هو أبو بكر جممد الرازي . أوربا حىت القرن الثامن عشر
وكان مولده يف بلدة . وكان أبو بكر كمعظم كبار العلماء والشعراء يف وقتِه فارسياً يكتب بالعربية. Rhasesاألوربيني باسم رازيس 

ومن أشهر .  كتاباً نصفها يف الطب، ضاع معظمها131ريبة من طهران، ودرس الكيمياء بنوعيها، والطب يف بغداد، وألف الري الق
وقد ترجم هذا الكتاب إىل اللغة الالتينية . كتبه كتاب احلاوي وهو كتاب يف عشرين جملداً، ويبحث يف كل فرع من فروع الطب

ل عدة قرون أعظم الكتب الطبية مكانة، وأهم مرجع هلذا العلم يف بالد الرجل ، وأغلب الظن أنه ظLiber cntinensومسي 
وكانت رسالته يف ). 48(1394األبيض، وكان من الكتاب التسعة اليت تتألف منها مكتبة الكلية الطبية يف جامعة باريس عام 

راسات العلمية الصحيحة لألمراض املعدية، وأول اجلدري واحلصبة آية يف املالحظة املباشرة والتحليل الدقيق، كما كانت أوىل الد
ويف وسعنا أن حنكم على ما كان هلذه الرسالة من بالغ األثر واتساع الشهرة إذا عرفنا أا . جمهود يبذل للتفرقة بني هذين املرضني

شر جملدات يسمى كتاب وأشهر كتب الرازي كلها كتاب طيب يف ع. 1866، 1498طبعت باللغة اإلجنليزية أربعني مرة بني عامي 
وظل الد التاسع من هذا الكتاب وهو املعروف . وقد ترمجه جرار الكرميو إىل اللغة الالتينية. املنصوري أهداه إىل أحد أمراء خرسان
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وقد كشف الرازي .  متداوالً يف أيدي طالب الطب يف أوربا حىت القرن السادس عشرNonus Almansorisعند الغربيني باسم 
وهدأ من محاس األطباء لتحليل البول يف عصر أقلب به .  جديدة يف العالج كمرهم الزئبق، واستخدام أمعاء احليوان يف التقطيبطرقاً

وال ختلو بعض مؤلفاته القصرية من ظرف . األطباء إىل تشخيص كل مرض بالفحص على بول املريض، دون أن يروه يف بعض األحيان
ورسالته " يف الطب احلاذق وليس هو من قدر على إبراء مجيع العلل وإن ذلك ليس يف الوسع "ودعابة؛ ومن هذا النوع رسالته

العلة اليت من أجلها ينجح جهال األطباء والعوام والنساء يف املدن يف عالج بعض األمراض أكثر من العلماء وعذر الطبيب "األخرى 
يف العصور ) الكلينيكي(سلمني وأعظم علماء الطب السريري ولقد كان الرازي بإمجاع اآلراء أعظم األطباء امل". يف ذلك
وقد علقت يف مدرسة الطب جبامعة باريس صورتان ملونتان لطبيبني . ومات الرجل فقرياً يف الثانية والثمانني من عمرِه). 49(الوسطى

إلسالم وأشهر أطبائه، وتشهد أعظم فالسفة ا) 1037- 980(وكان أبو علي احلسني بن سينا . الرازي وابن سينا: مسلمني مها
بكثرة ما كان حيدث يف العصور الوسطى من تقلب يف حياة -وذلك النوع من السري نادر يف األدب العريب-سريته اليت كتبها بيدِه

وي فقد كان ابن سينا ابن أحد الصيارفة يف خبارى، وتلقى العلم على معلمني خصوصيني، كان هلم أثر فيما ينط. العلماء واحلكماء
ويقول عنه ابن خلكان بشيء من املغاالة املألوفة عند املؤرخني العرب إنه ملا بلغ عشر سنني من . عليه عقله العلمي من نزعة صوفية

وقد تعلم الطب ). 50"(كان قد أتقن علم القرآن العزيز واألدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب اهلند واجلرب واملقابلة"عمرِه 
أخذ وهو شاب يعاجل املرضى من غري أجر وشفى وهو يف السابعة عشر من عمرِه نوح بن منصور أمري خبارى من من غري مدرس، و

وملا قضي على سلطان . مرضِه، معني يف منصب يف بالطِه، وكان يقضي يف الدرس ساعات طواالً يف مكتبة السلطان الضخمة
وملا استدعى حممود الغزنوي ابن سينا . ا إىل بالط املأمون أمري خوارزمالسامانيني يف أواخر القرن العاشر امليالدي جلأ ابن سين

وهبت . والبريوين وغريمها من جهابذة العلماء يف بالط املأمون، مل يطع ابن سينا أمره، وفر هو وزميل له من العلماء إىل الصحراء
أن قاسى كثرياً من الصعاب، وفيها عني يف منصب يف عليهما عاصفة رملية مات فيها زميله، وجنا ابن سينا ووصل إىل جرجان بعد 

ونشر حممود الغرنوي يف بالد الفرس صورة البن سينا، ووعد من يقبض عليه جبائزة سخية، ولكن قابوس محاه من . بالط قابوس
 اجليش مل يرتح حلكمِه، وملا قتل قابوس دعي ابن يسنا لعالج مهذان، وشفي األمري على يديِه فاختذه وزيراً له، ولكن. عيون األمري

واستطاع ابن سينا أن يفلت منهم وخيتبئ يف بيت صيديل، وبدأ وهو يف خمبئِه يؤلف كتبه اليت . فقبض عليه وب بيته، وأراد أن يقتله
قضى عدة وبينما هو يدبر لنفسِه أمر الفرار سراً من مهذان قبض عليه ابن األمري وزج به يف السجن حيث . كانت سبباً يف شهرتِه

واستطاع مرة أخرى أن يفر من السجن، وختفى يف زي أحد رجال الطرق الصوفية، وبعد عدة مغامرات . أشهر واصل فيها التأليف
ال تتسع هلا صحائف هذا الكتاب وجد له ملجأ يف بالط عالء الدولة البويهي أمري أصفهان، ورحب بِه األمري وكرمه، وهنا التفت 

ويستدل من بعض القصص اليت وصلت إلينا . ء والفالسفة وأخذوا يعقدون جمالس علمية برياسة األمري نفسهحوله مجاعة من العلما
غري أن قصصاً تصوره لنا مكباً بالليل والنهار على الدرس، . أن فيلسوفنا كان يستمتع مبالذ احلب، كما يستمتع مبالذ الدرس

  : ائح له قيمة ال تبلى جداوالتعليم، والشؤون العامة، وينقل لنا ابن خلكان نص

 واحذر طعاماً قبل هضم طعام    اجعل غذائك كل يــــوم مرة 

  

 ماء احلياة يراق يف األرحام    واحفظ منيك ما استطعت فإنه 
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 وأثرت حياة الكدح يف صحتِه فمات يف السابعة واخلمسني من عمرِه وهو مسافر إىل مهذان، حيث ال يزال قربه موضعاً لإلجالل

ولقد وجد ابن سينا يف صروف حياته، يف مناصبِه أو يف سجنِه، متسعاً من الوقت لتأليف مائة كتاب بالفارسية أو العربية . والتكرمي
هذا إىل أنه له قصائد من الشعر اجليد وصلت إلينا منها مخس عشرة . حتدث فيها عن كل فرع تقريباً من فروع العلم والفلسفة

  : ها إىل رباعيات عمر اخليام، ومنها قصيدته العينية يف النفس وهبوطها إىل اجلسم من عامل علوي ومطلعهاقصيدة انزلقت واحدة من

 : ومنها@%=ورقاء ذات تعزز ومتنع   هبطت عليك من احملل األرفع 

  

 وهي اليت سفرت ومل تتربقع    حمجوبة عن كل مقلة عارٍف 

  

 @ هي ذات تفجعكرهت فراقك و   وصلت علىكرٍه إليك ورمبا 

وقد ترجم كتاب إقليدس يف اهلندسة ووضع عدة . وال يزال الطالب يف بالد الشرق اإلسالمي حىت اليوم حيفظوا عن ظهر قلب
وله دراسات مبتكرة يف احلركة، والطاقة، والفراغ، والضوء، واحلرارة، . أزياج فلكية، وابتكر آلة شبيهة بالورنية املعروفة عندنا اليوم

وقد كتب فيها . وله رسالة يف املعادن بقيت حىت القرن الثالث عشر أهم مصادر علم طبقات األرض عند األوربيني. ثافة النوعيةوالك
فقد تكون نتيجة اضطرابات : فقد قال إن اجلبال قد تنشأ من سببني خمتلفني. عن تكوين اجلبال كتابة تعد أمنوذجاً للوضوح يف العلم

.  حيدث يف أثناء الزالزل العنيفة، وقد تكون نتيجة لفعل املياه اليت تشق لنفسها طريقاً جديداً بنحت األوديةيف القشرة األرضية كما

ذلك أن طبقات األرض خمتلفة يف أنواعها؛ فمنها اهلش ومنها تشق الصلب، والرياح واملياه تفتتان النوع األول ولكنهما تتركان 
ولكن وجود البقايا املتحجرة للحيوانات املائية يف كثري من ... حول حيتاج إىل آجال طوالوهذا الت. صخور النوع الثاين على حاهلا

والبن سينا كتابان يشتمالن على تعاليمِه كلها أوهلما ). 52(اجلبال يدل على أن املياه هي أهم األسباب اليت أحدثت هذه النتائج
داً يف العلوم الرياضية، والطبيعة، وما وراء الطبيعة، وعلوم الدين، ، وهو موسوعة يف مثانية عشر جمل)شفاء النفس(كتاب الشفاء 

واالقتصاد، والسياسة، واملوسيقى؛ وثانيهما كتاب القانون يف الطب، وهو حبث ضخم يف وظائف األعضاء، وعلم الصحة، والعالج، 
لتنسيق يرقى يف بعض األحيان إىل درجة وكتاب القانون حسن ا. واألقرباذين، يتطرق من حني إىل حني إىل املوضوعات الفلسفية

ويبدأ املؤلف بتحذير ال يشجع على . كبرية يف البالغة، ولكن شغفه الشديد بالتصنيف والتمييز يصبح عنده آفة ال جيد هلا دواء
ذي حيتوي ألف هذا الكتاب ال) ا52(دراستِه إذ يقول إن كل من يتبع تعاليمه ويريد أن يفيد منها جيب عليه أن حيفظ عن ظاهر قلب

وهو يبحث أوالً يف األمراض اخلطرية . والطب يف رأيِه هو فن إزالة العقبات اليت تعترض طريق عمل الطبيعة السوي. ألف كلمة
ويف الكتاب فصول عن طريق الوقاية والوسائل الصحية العامة واخلاصة، والعالج . فيصف أعراضها، وتشخيصها، وطرق عالجها

وهو ينصح بالتنفس العميق، وبالصياح من حني إىل حني لتقوية الرئتني . امة، والكي، واالستحمام، والتدليكاحلقن الشرجية، واحلج
ويبحث الكتاب الثالث يف بعض األمراض . ويلخص الكتاب الثاين ما عرفه اليونان والعرب عن النباتات الطبية.واللهاة- والصدر

 ، والرتالت املعوية، واألمراض التناسلية، وفساد الشهوة، واألمراض لدبيلةوطبائعها، وفيه حبوث قيمة عن التهاب البلورا وا
ويف . ة بالشعر واجللدالعصبية، مبا فيها العشق، ويبحث الكتاب الرابع يف احلميات، ويف اجلراحة، وأدهان التجميل، ووسائل العناي

وحل كتاب القانون . تعليمات مفصلة عن طرق طبخ سبعمائة وستني نوعاً من العقاقري-اخلاص بعلم العقاقري الطبية-الكتاب الرابع
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 بعد أن ترجم إىل اللغة الالتينية يف القرن الثاين عشر حمل كتب الرازي وجالينوس، وأصبح هو الذي يعتمد عليِه يف دراسة الطب يف

وقد احتفظ فيها مبكانتِه العالية، وظل األساتذة يشريون على الطالب بالرجوع إليه يف جامعيت منبلييه ولوفان إىل . املدارس األوربية
ومجلة القول أن ابن سينا أعظم من كتب يف الطب يف العصور الوسطى، وأن الرازي أعظم أطبائها، . أواسط القرن السابع عشر

تلك أمساء مخسة ال . افيني فيها، وابن اهليثم أعظم علمائها يف البصريات، وجابر بن حيان أعظم الكيميائيني فيهاوالبريوين أعظم اجلغر
يعرف عنها العامل املسيحي يف الوقت احلاضر إال القليل، وإن عدم معرفتنا إياها ليشهد بضيق نظرتنا وتقصرينا يف معرفة تاريخ العصور 

ا أن حناجز أنفسنا عن القول بأن العلوم العربية كثرياً ما تلوث باألوهام شأا يف هذا شأن سائر وليس يف وسعنا مع هذ. الوسطى
يرجع إىل التركيب والبناء من النتائج اليت جتمعت لديها أكثر من تفوقها يف - عدا علم البصريات-العصور الوسطى وأن تفوقها كلها

يكن قصورها يف هذه الناحية قد منت يف علم الكيمياء الطريقة التجريبية العلمية، الكشوف املبتكرة أو البحوث املنظمة؛ لكنها مهما 
وملا أن أعلن روجر بيكن هذه الطريقة إىل أوربا بعد أن أعلنها جابر خبمسمائة عام . وهي أهم أدوات العقل احلديث وأعظم مفاخره

س، وليس هذا الضياء نفسه إال قبساً من نور املسلمني يف كان الذي هداه إليها هو النور الذي أضاء له السبيل من عرب األندل
  .الشرق

  الفصل الرابع 

  الفلسفة 

لقد استعار اإلسالم يف الفلسفة، كما استعار يف الطب، من بالد الشام املسيحية ما خلفته بالد اليونان الوثنية، مث رد هذا الدين إىل 
 هناك بطبيعة احلال عوامل كثرية هي اليت أدت جمتمعة إىل ثورة املعتزلة، وإىل وكانت. أوربا املسيحية عن طريق األندلس اإلسالمية

وكان لآلراء الزرادشتية واليهودية عن احلشر واحلساب بعض األثر يف الفلسفة . فلسفات الكندي، والفارايب، وابن سينا، وابن رشد
الشرق األدىن يف صفات اهللا، ويف طبيعة املسيح وكلمة اهللا، ويف اإلسالمية؛ وكان املالحدة املسيحيون قد أثاروا عجاج اجلدل يف بالد 

كما كان له أكرب األثر يف - لكن العامل الذي كان له أكرب األثر غي التفكري اإلسالمي يف آسية. اجلربية والقدرية، والوحي والعقل
وإن أتى عن طريق التراجم الناقصة املعيبة -هو كشف آثار اليونان الفكرية من جديد؛ فقد أدى هذا الكشف - إيطاليا أيام النهضة

عامل كان الناس يفكرون فيه يف كل شيء وال خيشون أن يصيبهم أذى بسبب هذا : إىل ظهور عامل جديد-لنصوص مشكوك يف صحتها

 أو أا وجدت التفكري، وال تقيد عقوهلم نصوص الكتب املقدسة، وال يرون أن السماء واألرض وما بينهما قد خلقت عبثاً
مبعجزة من املعجزات اليت ال تستند إىل قانون من قوانني العقل، بل يرون أا تستند إىل قانون عام عظيم حيكمها مجيعاً وتتضح آثاره 

اآللة ( باملنطق اليوناين يف صورته الكاملة الواضحة اليت جاء ا كتاب أورغانون وقد افتنت املسلمون. يف كل جزء من أجزاء الكون
ألرسطو بعد أن أتيح هلم الفراغ الذي ال بد منه للتفكري، ووجدوا فيِه األدوات اليت حيتاجوا لتفكريهم؛ وظل املسلمون ) الفكرية

وسرعان ما أخذ صرح . ببة كما سلبت لب الشباب يف أيام أفالطونثالثة قرون طوال حياجون باملنطق وتسلب لبهم جة الفلسفة احمل
العقائد التعسفية يتصدع وينهار، كما اارت العقائد اليونانية بتأثري بالغة السوفسطائيني، وكما ضعفت العقائد املسيحية وتزعزعت 

داية التقريبية للعهد الذي نستطيع أن نسميه وكانت الب. قواعدها حتت ضربات أصحاب املوسوعات الفرنسيني وسخرية فلتري الالذعة
ذلك أن عقيدة فيلون يف الكلمة . عهد االستنارة اإلسالمية هي اجلدل الذي ثار حول موضوع عجيب هو موضوع خلق القرآن
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دء كان الكلمة والكلمة يف الب: "وقوله إا حكمة اهللا األبدية، وما جاء بِه اإلجنيل الرابع من أ، املسيح هو كلمة اهللا أو العقل القدسي
،وعقيدة املسيحيني )53"(كان عند اهللا، وكان الكلمة اهللا، هذا كان يف البدء عند اهللا، كل شيء به كان وبغريِه مل يكن شيء مما كان

 احلديثة الذين جيسدون احلكمة اإلهلية يقولون إا هي أداة اخللق الفعالة، وعقيدة اليهود يف أزلية  وأتباع األفالطونيةالعارفني
كل هذه اآلراء قد أوجدت عند املسلمني السنيني عقيدة مماثلة تقول إن القرآن كان على الدوام موجوداً يف عقل اهللا، وإن -التوراة

زمان معني، وكانت نشأة الفلسفة يف اإلسالم على يد املعتزلة الذين ينكرون قدم نزوله على حممد كان هو دون غريه حادثاً يف 
ولكنهم يقولون إنه إذا تعارض هو أو احلديث مع العقل وجب أال يفسر تفسرياً ) الكرمي(القرآن، وهم جيهزون باحترامهم لكتاب اهللا 

وقد بدا هلم أن من . التوفيق بني العقل والدين اسم الكالم أي املنطقحرفياً بل جمازياً، وأطلقوا على يد هذه اجلهود اليت حياولون ا 
السخف أن تؤخذ حبرفيتها العبارات الواردة يف القرآن واليت تقول إن هللا يدين وقدمني، وإنه يغضب ويكره، وقالوا إن تشبيه اهللا 

القية والسياسية يف أيام الرسالة، ال ميكن أن يقبله بالكائنات البشرية على هذا النحو الشعري، إذا كان يتفق مع أغراض النيب األخ
املتعلمون املستنريون يف أيامهم، وإن العقل البشري عاجز كل العجز عن معرفة طبيعة اهللا وصفاته، وكل ما يستطيعه أن يقبل ما جاء 

عتزلة يرون أن اخلطر الشديد على وفضالً عن هذا فقد كان امل. به الدين من إثبات وجود قوة روحية عليا هي أساس احلقائق عامة
أخالق الناس وأعماهلم أ، يؤمنوا كما يؤمن عامة املسلمني بأن احلادثات كلها مقدرة تقديراً كامالً من عند اهللا، وأن اهللا قد اختار منذ 

 خيطئها احلصر أثناء وانتشرت عقائد املعتزلة ذه الصورة ومبا أدخل عليها من الصور األخرى اليت. األزل من سيثاب ومن سيعذب
خالفة املنصور، وهارون الرشيد، واملأمون؛ واعتنق هذه املبادئ العقلية اجلديدة ِسراًً يف بادئ األمر عدد من العلماء واخلارجني على 

ساجد، بل تغلبت الدين، مث جهز ا رجال يف ندوة اخللفاء املسائية، مث وجدت من يدعو إليها يف احملاضرات اليت تلقى يف املدارس وامل
وافتنت املأمون نفسه ذه الرتعة العقلية اآلخذة يف القوة، وبسط عليها محايته، وانتهى األمر . يف أماكن متفرقة على غريها من اآلراء

مدة من ذلك أ، املأمون مزج بعض عادات امللكية الشرقية بآخر اآلراء اإلسالمية املست. بأن جعل عقائد املعتزلة مذهب الدولة الرمسي
 أمراً يفرض فيه على مجيع املسلمني أن يعتقدوا بأن القرآن قد خلق يف وقت بعينِه، وأتبع هذا 832الثقافة اليونانية، وأصدر يف عام 

بأمر آخر يقضي بأال يعني قاضياً يف احملاكم من ال يعلن قبوله هلذه العقيدة اجلديدة أو أن تقبل فيها شهادته، وصدرت بعد هذين 
رين قرارات أخرى حتتم قبول عقيدة حرية اإلرادة، وعجز النفس البشرية عن رؤية اهللا رأى العني، وانتهى األمر بأن جعل رفض القرا

، ولكن املعتصم والواثق اللذين توليا اخلالفة بعده 833وتويف املأمون يف عام . هذه العقائد من اجلرائم اليت يعاقب مرتكبها باإلعدام
الفكرية، وقاوم اإلمام ابن حنبل هذا االضطهاد الفكري وندد بِه؛ وملا استدعي ملناقشته يف أمر املبادئ اجلديدة واصال هذه احلملة 

أجاب عن كل ما وجه إليه من األسئلة بإيراد شواهد من القرآن تؤيد آراء أهل السنة، فضرب حىت أغمي عليِه، وألقي يف السجن؛ 
 التعذيب من الشهداء واألولياء الصاحلني، وكان تعذيبه هذا من العوامل اليت مهدت ولكنه أصبح يف أعني املسلمني بسبب هذا
وكانت هذه الفلسفة قد أخرجت يف ذلك الوقت أول داٍع كبري هلا وهو أبو يوسف . السبيل لالنتفاض على الفلسفة اإلسالمية

ن والة األعمال يف املدينة؛ وتلقى هو العلم فيها وكان والد الكندي م.  م803يعقوب بن إسحق الكندي الذي ولد يف الكوفة عام 
ويف بغداد، وذاعت شهرته يف الترمجة، والعلم والفلسفة يف بالط املأمون واملعتصم، ونبغ مثل الكثريين من أمثاله يف جمد اإلسالم 

نظرية، واهليئة، يف احلساب واهلندسة ال- رسالة يف كل شيء265الفكري يف عدد كبري من العلوم، فدرس كل شيء، وكتب 
وكان يرى ما يراه أفالطون من أنه ليس يف ... والظواهر اجلوية، وتقومي البلدان، والطبيعة، والسياسة، واملوسيقى، والطب، والفلسفة

وسع إنسان أن يصبح فيلسوفاً من غري أن يكون قبل ذلك عاملاً يف الرياضة؛ وحاول أن يبين علم الصحة، والطب، واملوسيقى على 
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وقد درس فيما درس ظاهرة املد واجلزر، وحبث القوانني اليت حتدد سرعة األجسام الساقطة يف اهلواء، كما حبث ظاهرة .  رياضيةنسب
وقد أدهش الكندي العامل اإلسالمي . (Roger Baconالضوء يف كتابِه عن البصريات الذي كان له أكرب األثر يف روجر بيكن 

وتأثر الكندي أشد ). أوثولوجيا( واشترك هو وزميل له يف ترمجة كتاب أرسطو يف اإلهليات )برسالتِه يف الدفاع عن املسيحية
ذلك أن . اع األفالطونية اجلديدةالتأثر ذا الكتاب املنحول وسه كل السرور أن يوفق بني أرسطو وأفالطون إذ جيعل كليهما من أتب

اهللا، ونفس العامل اخلالقة، والنفس : فالنفس عنده ثالث مراتب: فلسفة الكندي نفسه هي األفالطونية اجلديدة مصبوغة صبغة جديدة
. حلرية واخللودوإذا استطاع اإلنسان أمن يدرب نفسه على العلم احلق استطاع أن ينال ا. البشرية اليت هي فيض من هذه النفس الثانية

التفرقة ) 56(ويلوح أن الكندي قد حاول ما استطاع أن يبتعد عن آراء املعتزلة وأن يعتنق آراء أهل السنة، ولكنه أخذ عن أرسطو
ونقل ابن سينا هذا . بني العقل الفاعل أي العقل اإلهلي، وعقل اإلنسان املنفعل الذي ال يعدو أن يكون هو القدرة على التفكري

وانتهى الكندي باالنضمام إىل املعتزلة، فلما قام .  إىل ابن رشد الذي أثار بِه العامل واختذ حجة ضد القائلني باخللود الفرديالتفريق
إن . 873عليهم أهل السنة صودرت كتبه، وكاد يقضى على حياتِه، ولكنه جنا من هذه العاصفة، واسترد مكتبته، وعاش حىت عام 

نظام احلكم، والقانون، واألخالق بالعقيدة الدينية يرى كل خروج على تلك العقيدة ديداً خطرياً للنظام اتمع الذي يرتبط فيه 
ولقد عادت إىل النشاط من جديد مجيع القوى اليت طغى عليها الفتح العريب وهي الفلسفة اليونانية واملسيحية . االجتماعي نفسه

زدكية؛ وكان نشاطها عنيفاً، فأخذت جتادل يف القرآن، وجهر شاعر فارسي بأن شعره والغنوسطية والقومية الفارسية، والشيوعية امل
 وبدا أن صرح اإلسالم القائم على القرآن قد )57)(784(أعلى مرتلة من القرآن نفسه، فكان جزاؤه على قولِه هذا قطع رأسه ،

وهذه العوامل هي وجود : النصر النهائي ألهل السنةغري أن عوامل ثالثة يف هذه األزمة الشديدة جعلت . أصبح وشيك االيار
فلما أن توىل املتوكل على اهللا . خليفة حمافظ مستمسك بدينِه، واشتداد ساعد احلرس التركي، ووالء الناس الطبيعي لعقائدهم املوروثة

حاقدين على الفرس، غريبني عن وكان الترك حديثي العهد باإلسالم، .  استمد العون من الشعب ومن األتراك847اخلالفة يف عام 
فنقض املتوكل السياسة احلرة . الفكر اليوناين، فاندفعوا بكل ما فيهم من قوة لتأييد السياسة اليت ترمي إىل نصرة الدين حبد السيف

ب الدولة العنيفة اليت جرى عليها املأمون، وألغى ما أصدره فيها من املراسيم، وأخرج املعتزلة وغريهم من امللحدين عن مناص
والوظائف التعليمية، وحرم اجلهر باآلراء املخالفة آلراء أهل السنة يف األدب والفلسفة، وسن قانوناً حيتم القول بأن القرآن أزيل غري 

وجدد املتوكل األمر املعزو إىل عمر بن اخلطاب ضد املسيحيني، ). 851(خملوق، واضطِهد الشيعة وهدم مشهد احلسني يف كربالء 
، مث أمهل العمل بِه بعد صدورِه، جدد املتوكل هذا األمر ففرض على اليهود )850(ذي وسعه هارون الرشيد حىت مشل اليهود وال

واملسيحيني أن يلبسوا ثياباً من لون خاص متيزهم من غريهم من أفراد الشعب، وأن يضعوا رقعاً ملونة على أكمام أثواب عبيدهم، 
ري، وأن يثبتوا صوراً خشبية للشيطان على أبواب بيوم؛ وأمر دم مجيع الكنائس واملعابد املسيحية وأال يركبوا غري البغال واحلم

واليهودية اجلديدة، وحرم رفع الصليب علناً يف املواكب املسيحية، ومل يسمح ملسيحي أو يهودي أن يتلقى العلم يف املدارس 
فقد قام مجاعة من العلماء السنيني . ل عنفاً من هذه الصورة السابق وصفهاواختذ رد الفعل يف اجليل التايل صورة أق. اإلسالمية

وهؤالء . وجهروا يف شجاعة بقبول حكم املنطق يف اجلدل القائم، وعرضوا أن يثبتوا بالرجوع إىل العقل صدق العقائد األصلية
ر الوسطى، وقد حاولوا أن يوفقوا بني العقائد الدينية يف اإلسالم يشبهون الفالسفة املدرسني يف أوربا يف العصو) املناطقة(املتكلمون 

والفلسفة اليونانية كما حاول ابن ميمون ذلك يف القرن الثاين عشر بالنسبة لليهود، وتومس أكوناس يف القرن الثالث عشر بالنسبة 
بصرة، ولكنه انقلب عليهم حني يعلم الناس مبادئ املعتزلة حنو عشر سنني يف ال) 935-873(وظل أبو احلسن األشعري . للمسيحية
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بلغ األربعني من عمرِه،وهامجهم بسالحهم هم أنفسهم، وهو سالح املنطق، وسلط عليهم سيالً جارفاً من اجلدل القوي كان له أكرب 
ل وكل حادث، وقد آمن أبو احلسن إمياناً قوياً مببدأ اجلربية فقال إن اهللا قدر منذ األزل كل عم. األثر يف انتصار عقائد أهل السنة

وإنه عللها كلها، وإنه يعلو على القوانني واألخالق، وإنه يصرف شؤون خلقه كما يشاء، فإذا بعث م مجيعاً إىل النار فليس يف ذلك 
أي أن من " بالكيف"ومل يرض أهل السنة كلهم بإخضاع الدين إىل هذا اجلدل العقلي، ونادى كثريون منهم مببدأ ). 59(خطأ قط

، وامتنع معظم علماء الدين عن اجلدل يف املوضوعات األساسية )60(سان أن يؤمن دون أن يسأل كيف يكون هذا اإلميانواجب اإلن
وهكذا هدأت موجة . ولكنهم اندفعوا جيادلون يف التفاصيل اجلزئية لعقيدة اختذوا مبادئها األساسية بداية يسلمون ا دون مناقشة

 الوقت نفسه يف العواصم اإلسالمية الصغرى؛ فوهب سيف الدولة أبا نصر الفارايب بيتاً يف بغداد، الفلسفة يف بغداد، ولكنها ثارت يف
كان مولده يف فاراب إحدى واليات التركستان، ودرس املنطق يف . وكان الفارايب أول من نبغ وانتشر صيته من العلماء األتراك
ربعني مرة، وكتاب النفس مائيت مرة، ورمي بالزندقة يف بغداد، وارتدى بغداد على معلمني مسيحيني وقرأ كتاب الطبيعة ألرسطو أ

كان أزهد الناس يف الدنيا ال حيتفل بأي "ويقول عنه ابن خلكان إنه . مالبس املتصوفة واعتنق مبادئهم، وعاش كما يعيش طري اهلواء
فأجرى عليه األمري "نه يكفيه أربعة دراهم يف اليوم وسأله سيف الدولة عما يكفيه من املال فقال الفارايب إ). 61"(مكسب وال مسكن

وقد بقي من مؤلفات الفارايب تسعة وثالثون كتاباً كثري منها ". هذا القدر من بيت املال واقتصر عليها لقناعتِه ومل يزل إىل أن تويف
، واملنطق، والرياضيات، والطبيعة، وقد خلص يف كتابِه إحصاء العلوم علم عصره يف الفلسفة. شروح ألرسطو وتعليقات على آرائِه

وقد أجاب إجابة سلبية صرحية عن السؤال الذي أثار ثائرة الفالسفة املسيحيني بعد قليل من ذلك . والكيمياء، واالقتصاد، والسياسة
ه بإهليات يوجد قائماً بنفسِه منفصالً عن اجلزئي؟ وقد خدع كما خدع غري) أي اجلنس، والنوع، والصفة(الوقت وهو هل الكلي 

. وطال به العمر حىت هدأت ثورته العلمية واستمسك بقواعد الدين.  إىل رجل متصوفأرسطو فبدل االصطاغريي العنيد

 مستقبل حياته خطوات واسعة، فأعطانا وصفاً مفصالً ، مث خطا يف)62(وكان يف شبابِه قد جهر برتعة ال إرادية متشككة
مستعيناً على ذلك بالرباهني اليت أوردها أرسطو ليثبت ا وجود اهللا، واليت استعان ا أكوناس بعد ثالثة قرون من ذلك ) 63(للخالق

هاية إىل كائن ال بد من وجوده الوقت، فقال إن حدوث سلسلة من احلوادث العارضة ال ميكن إدراكها إال إذا أرجعناها يف الن
لوقوعها، وجود سلسلة من العلل يتطلب وجود علة أوىل؛وسلسلة من احلركات يتطلب حمركاً أول غري متحرك؛ والتعدد يتطلب 

ه وإن اهلدف النهائي للفلسفة، وهو اهلدف الذي ال ميكن بلوغه كامالً، هو معرفة العلة األوىل، وخري طريق للوصول إىل هذ. الوحدة
ومات . وقد استطاع الفارايب، كما استطاع أرسطو أن يعىن جبعل أقواله عن اخللود غامضة غري مفهومة. املعرفة هو تطهري النفس
ومن بني كتب الفارايب الباقية كلها كتاب واحد يدهشنا ما يدل عليِه من قوة االبتكار ونعين به كتاب .  م950الرجل يف دمشق عام 

دأ الكتاب بوصف قانون الطبيعة بأنه كفاح واحد دائم يقوم بِه كل كائن حي ضد سائر الكائنات؛ وهو يف ذلك ويب. املدينة الفاضلة
 من أن األشياء كلها حيارب بعضها بعضاً؛ مث يقول إن كل كائن حي يرى يف آخر األمر أن سائر الكائنات Hobbsيشبه ما يقول هبز 

هذا بقولِه إن بعض الساخرين يستنتجون من هذا أن الرجل العاقل يف هذا التنافس الذي احلية وسائل حيقق ا أغراضه، مث يعقب على 
فكيف خرج اتمع اإلنساين إذن من هذا . ال مفر منه هو أقدر الناس على إخضاع غريه إلرادتِه، وأعظمهم حتقيقاً لرغباتِه كاملة

 رأينا أنه كان بني املسلمني الذين حبثوا هذا املوضوع فالسفة من طراز القانون قانون الغاب؟ وإذا ما أمعنا الفكر يف أقوال الفارايب
فمنهم من قال إن اتمع قام يف بادئ األمر على أساس نوع من االتفاق يب أفراد على أن بقاءهم : روسو وآخرون من طراز نتشة

وقال إن مثل هذا التعاقد مل " العقد االجتماعي "يتطلب قبول بعض القيود اليت تعتمد على العادات والقانون؛ ومنهم من سخر من هذا
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ويضيف . يوجد قط يف تاريخ العامل، وأكد أن اتمع بدأ، أو أن الدولة بدأت، بإخضاع األقوياء للضعفاء وجتنيدهم حتت سلطاا
ها، وسالمتها، وسلطاا، هؤالء النتشيون أن الدولة نفسها أدوات للتنافس، وأن يقاتل بعضها بعضاً سعياً وراء سيادا على غري

وثرائها؛ وأن احلرب طبيعية وال مفر من وقوعها؛ وأن الذي سيسفر عنه هذا الصراع، ال بد أن يتمشى مع قانون الطبيعة األزيل؛ وهو 
 على أساس ويقاوم الفارايب هذه الرتعة بأن يدعو إىل إقامة جمتمع على قواعد العقل، والوفاء، واحلب، ال. أن احلق الوحيد هو القوة
وأنشأ تلميذ ). 65(وخيتم حبثه خامتة موفقة بالدعوة إىل إقامة ملكية على أساس العقيدة الدينية القوية). 64(احلسد، والقوة، واخلصام

 ، غرضها اجلمعية السجستانية-معروفة لنا باسم موطن منشئها-  مجعية من العلماء970ألحد تالميذ الفارايب يف بغداد عام 
ومل تكن هذه اجلمعية تسأل أعضائها عن أصلهم أو مللهم؛ ويبدو أا صرفت مهها كله إىل دراسة املنطق . حبث املسائل الفلسفية

وأهم . لعقلية مل ختب جذوا يف عاصمة الدولة اإلسالميةوفلسفة املعرفة؛ ولكن وجودها يدل على أن الرغبة يف البحوث العلمية وا
من هذه اجلمعية شأناً، أو باألحرى أعظم منها أثراً، مجعية أخرى من نوعها، ولكنها يف واقع األمر مجعية سرية من العلماء والفالسفة، 

وكان سبب قيامها أن هؤالء اإلخوان روعهم ما شاهدوه  . ، ونعين ا مجعية إخوان الصفا983أنشئت يف مدينة البصرة عام 
من ضعف اخلالفة اإلسالمية، وفقر شعوا، وفساد أخالقهم؛ فتاقت نفوسهم إىل جتديد اإلسالم من النواحي األخالقية، والروحية، 

أن هذا التجديد إمنا يقوم على مزيج من الفلسفة اليونانية واملسيحية، والتصوف اإلسالمي، وآراء الشيعة والسياسية؛وخيل إليهم 
وكانوا يفهمون الصداقة على أا تعاون بني ذوي الكفايات والفضائل املختلفة، تأيت فيها كل طائفة . السياسية، والشريعة اإلسالمية

ويف اعتقادها أن الوصول إىل احلقيقة عن طريق اجتماع العقول أيسر من . ند الطوائف األخرىمبا حتتاجه اجلماعة كلها وما ال جتده ع
وهلذا كانوا جيتمعون يف السر ويبحثون يف حرية تامة شاملة، وتفكري واسع األفق، وتأدب . الوصول إليها عن طريق التفكري الفردي

األمر إحدى ومخسني رسالة مجعت شتات أحباثها كلها، وضمنتها وأصدرت اجلماعة يف آخر . جم، مجيع مشاكل احلياة األساسية
م ذه 1000وأولع أحد مسلمي األندلس أثناء جتواله يف بالد الشرق األدىن حوايل عام . خالصة العلوم الطبيعية والدينية، والفلسفة

 للمد واجلزر، والزالزل، واخلسوف  صفحة تفسرياً علميا1134ًوجند يف هذه الرسائل البالغة . الوسائل فجمعها واحتفظ ا
والكسوف، واألمواج الصوتية، وكثري غريها من الظواهر الطبيعية، كما جند فيها قبوالً صرحياً كامالً للتنجيم والكيمياء الكاذبة، وال 

يدة كما هو شأن الكثرة أما ما فيها من العقائد الدينية فهو شديد الصلة باألفالطونية اجلد. ختلو من عبث بالسحر وتالعب باألعداد
الغالبة من كتابات املفكرين املسلمني؛ فهم يقولون إنه عن املوجود األول أي اهللا يصدر العقل الفعال، وعن هذا العقل يصدر عامل 
األجسام والنفوس؛ وإن مجيع األشياء املادية توجدها النفس، وتعمل عن طريقها؛ وكل نفس تظل مضطربة قلقة حىت تتصل بالعقل 

لفاعل، أو نفس العامل، أو النفس الكلية، ويتطلب هذا االتصال تطهري النفس تطهرياً كامالً، واألخالق هي الفن الذي تصل به النفس ا
وجيب علينا يف سعينا للتطهري أن ننسج على منوال سقراط يف األمور . إىل هذا التطهري؛ والعلم والفلسفة والدين كلها وسائل لبلوغِه

فإذا ما حترر العقل عن طريق املعرفة، وجب . ننهج ج املسيح يف اإلحسان إىل اخللق عامة، وج علي يف نبلِه وتواضعِهوأن . العقلية
وميكن ). 66(أن حيس حبريتِه يف أن يؤول عبارات القرآن اليت تتناسب مع فهم بدو غري متحضرين يسكنون الصحراء تأويالً جمازياً

ئل اإلحدى واخلمسني أكمل ما وصل إلينا من تعبري عن التفكري اإلسالمي يف العصر العباسي، وإا القول بوجه عام أن هذه الرسا
؛ 1150وقد رأى علماء بغداد أن هذه الرسائل من قبيل اإلحلاد فحرقوها يف عام . أعظم تناسقاً من مجيع الرسائل يف هذا التفكري

 نشاهده يف كتابات الغزايل وابن -شامل عميق يف الفلسفة اإلسالمية واليهوديةولكنها رغم هذا ظلت تتداوهلا األيدي، وكان هلا أثر 
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؛ وتأثر ا كذلك املعري الشاعر الفيلسوف، ولعلها كان هلا أثر يف ذلك الرجل الذي بز يف حياته )67(رشد، وابن جربول، وهليفي
كان أكثر من أصحاا سعة يف األفق وعمقاً يف التفكري ونعين به القصرية ما يف رسائل هذه اجلماعة املتعاونة املؤتلفة من نزعة عقلية، و

ذلك أن ابن سينا مل يكفه أن يكون حجة يف العلوم الطبيعية، ومرجعاً ذائع الصيت يف الطب؛ وما من شك يف أنه قد أدرك . ابن سينا
د الطبيعة ألرسطو أربعني مرة من غري أن وحيدثنا أنه قرأ كتاب ما بع. أن العامل ال يكمل علمه، إال إذا أضاف إليه الفلسفة

 ، وأنه حني استطاع آخر األمر أن يدرك معناه بعد أن قرأ تعليق الفارايب عليه، سر هلذا سروراً عظيماً ومحد اهللا على هذا يفهمه
وقد مساه يف كتاب القانون . وبقي ابن سينا مستمسكاً بفلسفة أرسطو إىل آخر أيامه). 68(رع ووزع الصدقاتوخرج إىل الشا

وقد فصل ابن سينا فلسفته يف كتاب الشفاء مث . بالفيلسوف وهو اللفظ الذي أصبح يف اللغة الالتينية مرادفاً للفظ أرسطو نفسه
وقد أجاب عن السؤال .  ذا عقل منطقي، يصر على التعاريف والتحديدات الدقيقةوكان الرئيس ابن سينا. أوجزها يف كتاب النجاة

توجد منفصلة عن األشياء اجلزئية ) كاإلنسان، والفضيلة، واالمحرار(هل الكليات : الذي شغل علماء العصور الوسطى طويالً وهو
) 3(ويف األشياء بالصورة اليت تتمثل فيها ) 2( األشياء، يف عقل اهللا وعلى نسقها توجد" قبل األشياء"إا توجد ) 1: (املفردة فيقول

. ولكن الكليات ال توجد يف العامل الطبيعي منفصلة عن األشياء اجلزئية املفردة. وبعد األشياء بأن تكون معاين جمردة يف العقل البشري

واحلق أن ميتافيزيقية ابن . جلواب نفسه وأكوناس عن هذا السؤال هذا اAbelardوبعد مائة عام من اجلدل واخلصام أجاب أبالر 
سينا تكاد تكون خالصة ما وصل إليه املفكرون الالتني بعد مائيت عام من أيامِه من توفيق بني املذاهب الفلسفية املختلفة يف الفلسفة 

ل األربع، واملمكن والواجب، وهو يبدأ بشرح مفصل بذل فيه جهداً شاقاً ملذهب أرسطو والفارايب يف املادة والصورة، والعل. املدرسية
أن تصدر عن الواحد الواجب الوجود الذي -كثرة األشياء الفانية-والكثرة، والواحد،ويدهشه كيف تستطيع الكثرة املمكنة املتغرية

العامل وهو يفعل ما يفعله أفالطون فيفكر يف حل هذه املشكلة بافتراض وجود وسيط بينهما هو العقل الفاعل منتشراً يف . ال يتغري
مث إنه وجد شيئاً من الصعوبة يف التوفيق بني االنتقال من عدم اخللق إىل اخللق وبني صفة . السماوي، واملادي، والبشري، وهو النفس

عدم التغري املالزمة هللا، فيرتع إىل االعتقاد مع أرسطو بقدم العامل املادي، ولكنه يدرك أن هذا سيؤلب عليه مجاعة املتكلمني فيعرض 
أن وجود اهللا سابق على وجود العامل سبقاً ذاتياً ال زمانياً، أي يف املرتبة : هم حالً وسطاً كثرياً ما جلأ إليِه الفالسفة املدرسيون وهوعلي

واجلوهر والعلة؛ فوجود العامل يعتمد يف كل حلظة من اللحظات على وجود القوة احلافظة له، وهي اهللا؛ ويقول ابن سينا إن كل 
وهذه املمكنات ال بد لوجودها من علة تتقدمها . حىت األفالك نفسها أي أا ليست واجبة الوجود أو حمتومة" ممكنة"املوجودات 

وخترجها إىل الوجود، وهلذا ال ميكن تفسري وجودها إال بإرجاعها بعد سلسلة من العلل إىل موجود واجب الوجود، أي واحد قائم 
ولواله ملا . واهللا وحده هو املوجود بذاتِه، وإن وجوده اهو عني ماهيتِه فهو واجب الوجود. داتبذاتِه هو العلة األوىل لسائر املوجو

وملا كان العامل كله ممكناً أي أن وجوده ليس بذاتِه، فإن اهللا ال ميكن أن يكون مادة بل إنه بريء من . كان شيء مما ميكن أن يكون
. وملا كان يف املخلوقات كلها عقل فال بد أن يكون يف خالقها عقل أيضاً. اجلسم، وهو العقل، واحد من كل وجه ال تركيب فيِه

وحدوث هذه . ال يف وقت وال بالتتابع، بل يراه كله مرة واحدة-املاضي واحلاضر واملستقبل-وهذا العقل األول يرى كل شيء
اهللا مباشرة، بل إن األشياء تتطور بفعل غائي ولكن األفعال واحلوادث ال تصدر عن . األشياء هو النتيجة الزمنية لفكرة الالزمين

وهلذا فإن اهللا ال يصدر عنه الشر، بل إن الشر هو الثمن الذي نؤديه نظري ما لنا من حرية . أي أن هلا أغراضاً ومصائر يف ذاا-داخلي
والنفس هلذا السبب عينه . شرووجود النفس يدل عليه التأمل الداخل املبا). 69(اإلرادة، وقد يكون الشر للجزء هو اخلري للكل

وهي مبدأ احلركة الذاتية والنماء يف . روحانية، فنحن ال ندرك أكثر من أا كذلك، وأفكارنا منفصلة انفصاالً واضحاً عن أعضائنا
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فاعالً، واجلسم وحده ال يستطيع أن يكون ). 70(والكون كله مظهر ملبدأ احلياة العام. اجلسم؛ وذا املعىن تكون للكواكب نفوس
بل إن سبب كل حركة من حركاته هو نفسه اليت حتل فيه، ولكل نفس ولكل عقل قدر من احلرية والقدرة على اخللق واإلبداع 

وتعود النفس اخلالصة بعد املوت إىل االتصال بالفعل الكلي، ويف هذا االتصال تكون . شبيهة بقدرة السبب األول ألا فيض منه
وقد بذل ابن سينا كل ما يستطيع أن يبذله من اجلهود للتوفيق بني اآلراء الفلسفية وعقائد مجهرة ). 71(سعادة السعداء الصاحلني

فلم يكن مثل لكريشيوس يرغب يف القضاء على الدين من أجل الفلسفة، ومل يكن كالغزايل يف القرن الذي بعده يريد أن . املسلمني
 مسألة مستنداً إىل العقل وحده، غري متقيد مطلقاً بالدين؛ وحيلل الوحي يف ضوء يقضي على الفلسفة من أجل الدين، بل هو يعاجل كل

، ولكنه يؤكد حاجة الناس إىل األنبياء ليبينوا هلم قواعد األخالق يف صور من االستعارات واازات تفهمها )72(قوانني الطبيعة
ومن أجل ). 73(األسس اليت يقوم عليها النظام األخالقي واالجتماعيوذا املعىن يكون النيب رسول اهللا ألنه يضع . عقوهلم وتتأثر ا

هذا كان النيب ينادي ببعث األجسام، وكان يف بعض األحيان يصور اجلنة تصويراً مادياً؛ والفيلسوف، وإن كان يشك يف خلود 
ع الناس إليه، وملا تألفت منهم أمة واحدة قوية اجلسم، يدرك أنه لو أن النيب قد اقتصر على تصوير اجلنة تصويراً روحياً حمضاً ملا استم

وأرقى البشر وأرفعهم درجة هم الذين يستطيعون أن يعبدوا اهللا عبادة تقوم على احلب احلر، وهو الذي ال ينبعث من الرغبة . منظمة
). 74(وهلم ومست نفوسهمأو الرهبة، ولكن هؤالء ال يكشفون عن هذه املرتبة السامية لعامة أتباعهم بل يكشفوا ملن كملت عق

وكتابا الشفاء والقانون البن سينا مها أرقى ما وصل إليه التفكري الفلسفي يف العصور الوسطى، ومها من أعظم البحوث يف تاريخ 
غري . نوهو يسترشد يف كثري من حبوثِه يف الكتابني بأرسطو والفارايب، كما استرشد أرسطو يف كثري من حبوثِه بأفالطو. العقل اإلنساين

ويف . أن هذا ال ينقص من قدره، ذلك أن نزالء املستشفيات العقلية هم وحدهم املبدعون متام اإلبداع الذين ال يتأثرون بعقول غريهم
بعض أقوال ابن سينا ما يبدو لعقولنا املعرضة إىل اخلطأ أنه سخف وهراء، ولكن هذا احلكم بعينِه ينطبق أيضاً على أقوال أفالطون 

ولسنا جند عند ابن سينا ما جنده عند البريوين من أمانة التشكك، . واحلق أنه ليس مثة سخيف ال جنده يف صحف الفالسفةوأرسطو، 
وروح النقد، واتساع األفق، وحرية العقل، وهو أكثر منه أخطاء، ذلك أ، البحوث التركيبية ال بد أن تؤدي هذا الثمن ما دامت 

لقد بز الرئيس ابن سينا مجيع أقرانه بوضوح أسلوبِه، وحيويتِه، وبقدرتِه على جعل التفكري ارد و. احلياة على ما هي من قصر األمد
مشرقاً بعيداً عن السآمة وامللل مبا يبثه فيه من القصص اإليضاحية وأبيات الشعر اليت ال نرى عليِه مأخذاً يف إيرادها، وباتساع جماله 

 ولقد كان ابن سينا عظيم األثر فيمن جاء بعده من الفالسفة والعلماء، وقد تعدى هذا األثر .الفلسفي والعلمي اتساعاً منقطع النظري
بالد املشرق إىل األندلس حيث شكل فلسفة ابن رشد وابن ميمون، وإىل العامل املسيحي الالتيين وفالسفته املدرسني؛ وإنا لندهش من 

أكرب عميد للفلسفة بعد : " وتومس أكوناس، ويسميه روجر بيكنكثرة ما جنده من آراء ابن سينا يف فلسفة ألربتس جمنس،
ومل يكن أكوناس وهو يتحدث عنه بنفس االحترام الذي يتحدث به عن أفالطون جمامالً قط كمألوف عادته حني ). 75"(سطو

وكاد أجل الفلسفة العربية يف الشرق أن ينقضي مبوت ابن سينا، ذلك أن نزعة السالجقة السنية  . يتحدث عن عظماء الرجال
. القوية، وارتياع رجال الدين من اآلراء الفلسفية اجلريئة، وانتصار نزعة الغزايل الصوفية، مل تلبث كلها أن قضت على كل تفكري

ويرجع . اليت ازدهر فيها التفكري اإلسالمي ناقصاً كل النقص) 1050-750(لقرون الثالثة وإن مما يؤسف له أ، يكون علمنا بتلك ا
ففي . سبب ذلك إىل أن آالفاً من املخطوطات العربية يف العلوم، واآلداب، والفلسفة ال تزال خمبوءة يف مكتبات العامل اإلسالمي

طوطاا إال الرتر اليسري، ويف القاهرة، ودمشق، واملوصل، وبغداد اسطنبول وحدها ثالثون من مكتبات املساجد، مل ير الضوء من خم
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 ، ويف األسكوريال بالقرب من مدريد مكتبة ضخمة مل يفرغ بعد ودهلي، جمموعات ضخمة، مل يعن أحد حىت بوضع فهارس هلا
وليس ما نعرفه من مثار الفكر اإلسالمي يف ). 77(من إحصاء ما فيها من خمطوطات إسالمية يف العلوم، واآلداب والشريعة، والفلسفة

تلك القرون الثالثة إال جزءاً صغرياً مما بقي من تراث املسلمني، وليس هذا اجلزء الباقي إال قسماً ضئيالً مما أمثرته قرائحهم؛ وليس ما 
وإذا كشف العلماء عن هذا التراث املنسي فأكرب ظننا أننا سنضع القرن العاشر من . يف هذه الصحف إال نقطة من حبر تراثهمأثبتناه 

  .تاريخ اإلسالم يف الشرق بني العصور الذهبية يف تاريخ العقل البشري

  الفصل الخاِمس 

  التصوف واإللحاد 

والنفس حني ال تسلك طريق البحث على . حدة الكون ويف تأمل هذه الوحدةيلتقي الدين والفلسفة يف أعلى درجاما يف معىن و
منهاج العقل واملنطق، وحني تعجز عن االنتقال من الكثرة إىل الوحدة، ومن احلادث الفرد إىل القانون العام، قد يكون يف وسعها أن 

وحيث عجز العلم وعجزت الفلسفة، وحيث يرتد . يةتصل إىل هذه الرؤيا عن طريق اندماج النفس الفردية وتالشيها يف النفس الكل
عقل اإلنسان القاصر احملدود أمام الالائية خاسئاً وهو حسري، فإن اإلميان قد يسمو باإلنسان إىل ما بني عرش اهللا إذا أخذ نفسه بنظام 

ويرجع التصوف .  يف الكل إفناًء كامالًصارم من الزهد، والتقشف، والتفاين يف العبادة، والتجرد من كل رغبة أنانية، وإفناء اجلزء
منها نزعة الزهد عند الفقراء اهلندوس، وغنوطسية ومصر والشام، وحبوث األفالطونية اجلديدة عند : اإلسالمي إىل أصول كثرية

إلسالمي، كما وجدت يف اليونان املتأخرين، وتأثري الرهبان املسيحيني الزاهدين املنتشرين يف مجيع بالد املسلمني وقد وجدت يف العامل ا
العلم املسيحي، أقلية تقية تعارض يف تكييف الدين حسب وسائل العامل االقتصادي ومصاحله؛ فكانوا ينددون بترف اخللفاء، 

وكانوا يرفضون فكرة وجود وسيط أياً كان . والوزراء، والتجار، ويدعون املسلمني أن يعودوا إىل بساطة أيب بكر وعمر بن اخلطاب
بني اهللا؛ وحىت فروض الصالة الصارمة نفسها كانت تبدو هلم عقبة حتول بينهم وبني تلك املرتبة اليت تسمو فيها الروح بعد أن بينهم و

. فإذا مست فوق هذه املرتبة استطاعت أن تتحد مع ذات اهللا نفسها. تتطهر من مجيع مشاغلها الدنيوية حىت تشاهد ذات اهللا العلية

 بالد الفرس بنوع خاص ولعل سبب ازدهارها فيها فرا من بالد اهلند، كما ازدهرت يف جنديسابور وازدهرت حركة التصوف يف
وكلمة . 529بتأثري الديانة املسيحية وتقاليد األفالطونية اجلديدة اليت وضعها فالسفة اليونان بعد أن فروا من أثينة إىل فارس يف عام 

وكانت طوائف الصوفية  . شتقة من ثياب الصوف البسيطة اليت كانوا يرتدواصويف اليت تطلق على معظم الزهاد املسلمني م
شعوذين، والكثريي تضم كثريين من املؤمنني مببادئها املتحمسني هلا، ومن كبار الشعراء، والقائلني بوحدة الوجود، والزهاد، وامل

وكانت مبادئهم ختتلف باختالف األوقات والبيئات؛ ويقول ابن رشد إن الصوفيني يعتقدون أن معرفة اهللا مستقرة يف . الزوجات
ولكن كثريين من الصوفيني حاوال أن يصلوا إىل اهللا عن طريق ). 78(قلوبنا، بعد أن نتخلى عن الشهوات اجلسمية واالنقطاع إىل اهللا

ويقول أحد الصوفية إنه ال يسمع صوت . ء اخلارجية أيضاً، فقالوا أن كل ما نراه يف العامل من كمال ومجال سببه حلول اهللا فيهاألشيا
احليوان، أو حفيف أوراق الشجر، أو خرير املاء، أو تغريد الطري، أو هبوب الريح، إال أحس أا كلها شواهد على وحدانيتِه وأنه 

واحلق أن الصويف يعتقد أن هذه األشياء املتفرقة إمنا توجد مبا فيها من القوة اإلهلية، وأا إمنا وجدت ملا هو ). 79(سبحانه ال شبيه له
وعلى هذا فاهللا هو كل شيء، وهم هلذا ال يكتفون بالقول بأنه ال إله إال اهللا، بل يضيفون إىل هذا أنه ال . كامن فيها من روح اهللا
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ويقول ". هو نفس الذات اإلهلية"هذا فكل نفس هي اهللا؛ والصويف الكامل جيهر يف غري مواربة بأنه وعلى ). 80(موجود حبق سواه

  :  منصور احلالجويقول احلسني ابن . "إين أنا اهللا ال إله إال أنا فأعبدين): "900حوايل عام (أبو زيد 

 حنن روحان حللنا بدنا    أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

  

 وإذا أبصرته أبصرتنا    فإذا أبصرتين أبصرتـــه 

  

  أنا احلق... إين مغرق قوم نوح ومهلك عاد ومثود

ويدعي أتباعه أم شاهدوه ). 922(لى احلالج ملغاالتِه يف عقيدتِه الصوفية، وضرب مائة سوط وألقي به يف النار حىت مات وقُبض ع
ويعتقد الصويف كما يعتقد . وحتدثوا إليه بعد أن مخدت أنفاسه على هذا النحو إىل حني، واختذه كثريون من الصوفية وليهم وحاميهم

والتطهري يكون بضروب من . اً من التطهري ال بد منه لكي ينكشف عنه الغطاء ويرقى إىل عامل الفيض واإلهلاماهلندوسي أن نظاماً صارم
التفاين يف الطاعات، والتأمل والنظر والتدبر، والصالة، وإطاعة املريد ألستاذِه الصويف أو معلمِه، والتجرد الكامل من مجيع الشهوات 

والصويف الكامل حيب اهللا لذاتِه ال رغبةً يف ثواب وال خوفاً من .  النجاة، واالحتاد الصويف مع اهللالبدنية، مبا فيها التجرد من شهوة
والصويف عادةً يتخذ هذا النظام وسيلة يصل ا إىل معرفة األشياء ). 83(ويف ذلك يقول أبو القاسم إن املعطي خري من العطية. عقاب

 بِه إىل درجة من الكرامة جتعل له سلطاناً على الطبيعة، ولكنه يكاد يكون على الدوام معرفة حقيقية، ومنهم من يتخذه جاً يرتفع
ويعتقد الصوفية أن من ). 84(ومن فنيت نفسه فناًء تاماً يف هذا االحتاد يسمى عندهم اإلنسان الكامل. سبيالً إىل االحتاد مع ذات اهللا

ويف ذلك يقول أحد املتصوفة إن كل العيون تتجه . م حىت بأداء فريضة احلجوصل إىل هذه املرتبة أصبح فوق كل القوانني، وغري ملز
وظل الصوفية يعيشون يف الدنيا كسائر الناس حىت منتصف القرن احلادي عشر، ). 85(حنو الكعبة أما عيوننا فتتجه حنو وجه احلبيب

ويف ذلك يقول أبو . قيمة كربى من الناحية األخالقيةبل إم كانوا ال يرون للعزوبة . وكانوا أحياناً يعيشون مع أسرهم وأبنائهم
سعيد إن الويل احلقيقي يسري بني الناس، ويأكل وينام معهم، ويشتري ويبيع يف األسواق، ويتزوج، ويشترك مع الناس يف جمالسهم، 

، وتقواهم وخشوعهم، وهم ومل يكن هؤالء الصوفية ميتازون عن غريهم بشيء سوى بساطة حيام). 86(وال ينسى اهللا حلظة واحدة
وكانوا من حني إىل حني جيتمعون حول شيخ من األتقياء الصاحلني أو جيتمعون . يشبهون من هذه الناحية طائفة الكويكرين املسيحيني
د وقد بدأت منذ القرن العاشر جمالس الذكر اليت أصبح هلا شأن عظيم عن. مجاعات للصالة والدعوة املتبادلة إىل التقى والصالح

ومنهم عدد قليل اعتزلوا العامل وعذبوا أنفسهم، وإن كان الزهد يف ذلك الوقت من األمور النادرة، وكان يلقى . الصوفية املتأخرين
ومن أوائل هؤالء رابعة العدوية من أهل . وكثر األولياء من بني الصوفية بعد أن مل يكن هلم وجود يف بداية اإلسالم. كثرياً من املقاومة

وكانت يف شباا جارية اشتريت باملال ولكن سيدها أعتقها ألنه شاهد هالة من النور فوق رأسها وهي قائمة ). 801- 717(البصرة 
هل تكرهني "وسئلت يف يوم من األيام . وأبت رابعة أن تتزوج وعاشت عيشة الزهد، وإنكار الذات، وفعل اخلري. للصالة

: ومما يروى عنها تلك املناجاة الصوفية الذائعة الصيت". ن االشتغال بكراهية الشيطانإن حيب هللا قد منعين م: "، فأجابت"الشيطان؟

إن كنت عبدتك خوف النار فاحرقين بالنار، أو طمعاً يف اجلنة فحرمها علي، وإن كنت ال أعبدك إال من أجلك فال حترمين من ! إهلي"
ه الدنيا أعطه ألعدائك، وكل ما قدرته يل يف اجلنة امنحه ألصدقائك، ألين ال كل ما قدرته يل من خري يف هذ! شاهدة وجهك؛ إهلي
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وحدك و سعيد بن أيب اخلري ولنختر من بني الصوفية وهم كثريون واحداً من األولياء الصاحلني هو الشاعر أب . "أسعى إال إليك
ولد هذا الرجل يف ميهنة من أعمال خراسان واتصل بابن سينا؛ ويروى عنه أنه قال يف هذا الفيلسوف إن ما يراه ). 967-1049(

وقد أولع يف صباه باألدب البذيء، ويقول عن نفسِه إنه حفظ عن ظهر قلب ثالثني ألف بيت لشعراء ). 88(ابن سينا يعرفه هو
قل اهللا، مث ذرهم يف "ا بلغ السادسة والعشرين من عمرِه مسع يف يوم من األيام درساً أليب علي يدور حول قوله تعاىل ومل. اجلاهلية

ويقول أبو سعيد إنه ما كاد يسمع هذه اآلية حىت فُتح يف قلبِه باب اإلميان وكأمنا انتزع من نفسِه فجمع كتبه كلها ". خوضهم يلعبون
ولقد كان تكرار لفظ اجلاللة عند الصوفية املسلمني . ن يف بيتِه، وجلس فيِه سبع سنني يذكر فيها اسم اهللاوأحرقها مث آوى إىل رك

وزاد أبو سعيد على هذا عدة أساليب من الزهد . ويقصدون بِه انتقال الصويف عن نفسِه يف حال وجده" الفناء"سبيالً حمببة إىل 
ومل يكن طعامه إال . يتكلم إال عند الضرورة القصوى، ومل يذق الطعام إال وقت الغروبوالتقشف، فلم يلبس إال قميصاً واحداً، ومل 

كسرة من اخلبز، ومل يرقد على فراش لينام، وحفر يف جدار بيتِه حفرة، ال تزيد حني يقف فيها على طولِه وعرضِه، وكثرياً ما كان 
وكان يف بعض الليايل يربط نفسه حببل ويتدىل برأسِه يف بئر، . ارجويسد أذنيه لكيال تصل إليهما أصوات من اخل. حيبس نفسه فيها

وقد عكف على خدمة غريه من الصوفية، فكان . هذا إذا صدقنا قول أبيه عنه-ويتلو القرآن كله قبل أن خيرج إىل سطح األرض
هو فيه وألقت عليه األقذار، ويقول عن نفسِه إن امرأة صعدت إىل سقف املسجد و. يتسول هلم، وينظف هلم خلوام وفضالم

وملا بلغ األربعني من عمرِه وصل إىل مرتبة اإلشراف الكامل وبدا ". أليس اهللا بكاٍف عبده؟"ولكنه مع ذلك ظل يسمع صوتاً يناديه 
ره خيطب الناس، والتف حوله كثريون من األتقياء املخلصني، ويؤكد لنا هو أن بعض مستمعيه كانوا يلطخون وجوههم بروث محا

وقد ترك أثره يف التصوف بأن أنشأ خانقاه للدراويش ووضع هلا طائفة من قواعد جعلتها منوذجاً ألبناء ). 89(لتحل عليهم بركته
وكان أبو سعيد يعلم الناس، كما علمهم القديس أوغسطني، أن رمحة اهللا، ال أعمال العبد الصاحلة، هي . الطائفة يف القرن الذي بعده

نه كان يعين بالنجاة، التحرر الروحي، ومل يفهمها على أا دخول اجلنة، ويقول إن اهللا يفتح لإلنسان باباً بعد باب سبيل النجاة؛ ولك
مث يفتح له اهللا بعدئذ باب احلب، ولكنه ... التوبة مث يأيت بعدها باب اليقني فإذا بلغه تقبل السباب والتحقري وعلم علم اليقني مصدره

ويعرف أنه غري حمق يف قوله ... وعنده يدرك أن اهللا كل شيء منه وإليه... مث يفتح له باب التوحيد"... أحب "ال ينفك يقول يف نفسِه
إن نفسك تبعدك . ألن اإلنسان ال يفر من نفسِه إال إذا قتلها... ألن الرغبات تتساقط عنه فيتخلى عنها ويهدأ باله"... يل"أو " أنا"

كل هذا شرك باهللا، فليس شيء يعتمد على املخلوقات، بل -وهذا قد أحسن إيلَّ...  يتوعداين يف الشرعن اهللا، وتقول إن فالناً وفالناً
" اثنني"فال تقل " واحداً"والثبات معناه أنك إذا قلت ... إن عليك أن تعرف هذا، فإذا قلته فاثبت عليِه. يعتمد كل شيء على اخلالق

 يف بعض األقوال املنسوبة إىل أيب سعيد اإلمرسونية- وتظهر هذه العقيدة اهلندية). 90(قل اهللا واثبت على هذا القول... أبداً
ا احلب، واحملبوب، واحلب ألنه ال موجود سواي؛ أن" يل: "فقال" ملن يكون مجالك؟: "وسألته! وإن كانت نسبتها إليه مشكوكاً فيها

وإذا مل يكن عند املسلمني، كما كان عند املسيحيني، كهانة تثبت ). 91(كلها يف واحد، أنا اجلمال، واملرأة، والعينان اللتان تريان
غلبت هلؤالء األبطال الصاحلني قداستهم، فقد خلع عليهم الشعب نفسه هذه القداسة، ومل حيلّ القرن الثاين عشر امليالدي حىت 

وكان من أوائل . عواطف الشعب الطبيعية، ما ى عنه الدين من تقديس األولياء الصاحلني واعتبار هذا التقديس ضرباً من الوثنية
 يف قصيدة له مشهورة أبو أبن Leigh Hunt، وهو الذي يسميه يل هنت )القرن الثامن؟(هؤالء األولياء الصاحلني إبراهيم ابن أدهم 

ويغزو خيال العامة إىل هؤالء األولياء قوى خارقة فيقولون إم قد كُشف عن أعينهم الغطاء فأصبحوا . Abou Ben Adhemأدهم 
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يرون ما ال يراه عامة الناس، ويقرؤون األفكار، ويتبادلون اخلواطر واملشاعر مع الناس، بل إم يبالغون يف مقدرم فيقولون إن يف 
 أن يصيبهم يف ذلك أذى، وأن خيترقوا النريان من غري أن حيترقوا ا، وأن ميشوا على املاء، وسعهم أن يبتلعوا النار والزجاج دون

ويروي أبو سعيد حاالت من قراءة األفكار ال تقل غرابة عن أغرب . ويطريون يف اهلواء، وجيتازوا املسافات الشاسعة يف غمضة عني

 الذي يظن بعض الفالسفة أنه من صنع وايل األيام أن الدينوهكذا حيدث على ت). 92(ما يروى من نوعها يف هذه األيام
القساوسة والكهان، يتشكل مث يتشكل بتأثري حاجات الناس وعواطفهم وخياهلم، حىت يصبح التوحيد الذي جيئ به األنبياء مث يكون 

وقبل املسلمون من أهل السنة الصوفية يف حظرية الدين اإلسالمي، وأفسحوا هلم جماالً . و بعينه الشرك الذي يعتقده عامة الشعبه
ولكن هذه اخلطة احلكيمة مل متتد إىل الطوائف املارقة اليت ختفي ستار العقائد الدينية آراء سياسية ثورية، . كبرياً يف عقائدهم وأقواهلم

". اإلمساعيلية"وبني هذه الطوائف الثورية اليت مزجت يف عقائدها الدين بالسياسة طائفة . ىل الفوضى األخالقية والقانونيةأو تدعوا إ

ويذكر القارئ ما قلناه قبل من أن الشيعة يقولون إن على رأس كل جيل من أبناء علي إىل اجليل الثاين عشر إماماً أو زعيماً، وإن هذا 
ويقال . وعلى هذا األساس عني اإلمام السادس جعفر الصادق ابنه إمساعيل خليفة له من بعده. لفه يف هذه الزعامةاإلمام خيتار من خي

ورأى بعض الشيعة أن ). 760حوايل عام (إن إمساعيل هذا أدمن اخلمر، فخلعه جعفر عن اإلمامة وأختار بدله موسى اإلمام السابع 
هذه حنو مائة سنة " اإلمساعيلية"وظلت طائفة .  هو أو ابنه حممد هو اإلمام السابع وآخر األئمةبيعة إمساعيل ال جيوز نقضها وقالوا إنه

وكان . قليلة اخلطر ال يؤبه ا، حىت تزعمها عبد اهللا بن ميمون القداح وأرسل املبشرين يدعون إىل عقيدة الطائفة يف بالد اإلسالم
. سم بأال يفشي شيئاً من أسرارها، وأن يطع الزعيم األكرب للطائفة يف كل ما يأمره بهيطلب إىل املبتدأ قبل الدخول إىل الطائفة أن يق

وكان يقال ملن يدخل يف مذهبهم إنه بعد أن مير بتسعة مراحل ترفع عنه مجيع . وكانت تعاليمهم قسمني أحدمها باطين وآخر ظاهري
ويف املرتبة الثامنة يقال له إن . فيصبح فوق كل عقيدة وكل قانون) اهللا هو كل شيء(احلجب، وينكشف له التعليم أو العقيدة اخلفية 

؛ وقد انظم إىل الطائفة اإلمساعيلية كثريون من فلول )93(الكائن األعلى ال ميكن أن يعرف عنه شيء، وإن أحداً ال يستطيع أن يعبده
وقات، ويبسط على األرض عهداً من املساواة، احلركات الشيوعية، دفعهم إىل هذا ما تقول به من أن مهدياً سيظهر يف وقت من األ

وقد أوضحت هذه الطائفة األخوية العجيبة قوة ذات شأن عظيم يف اإلسالم سيطرت يف وقت من األوقات . العدالة، واحلب األخوي
وملا . فة العباسيةعلى مشايل إفريقية ومصر، وأسست اخلالفة الفاطمية، وقامت يف أواخر القرن التاسع حبركة كادت تقضي على اخلال

 توىل زعامة اإلمساعيلية فالح عراقي اشتهر باسم محدان قرمط، وبعث فيها من النشاط ما جعل 874مات عبد اهللا القداح يف عام 
وكان يرمي إىل القضاء على قوة العرب، وإعادة الدولة . الناس يف آسية يسمون أتباعها يف وقت من األوقات بالقرامطة نسبة إليه

. ية؛ وضم إليه خفية آالفاً من املؤيدين، واألعوان، وفرض عليهم أن خيرجوا من مخس أمالكهم ليصبح ملكاً عاماً للجماعةالفارس

فكان . ودخل للمرة الثانية عنصر من عناصر الثورة االجتماعية يف تلك احلركة اليت كانت يف ظاهر أمرها نوعاً من الصوفية الدينية
، وقد نظموا العمال يف طوائف للحرف، ونادوا باملساواة بني كافة الناس، وأخذوا )94(مللك والنساءالقرامطة يقولون بشيوعية ا

وكانوا يتحللون من الشعائر الدينية ومن الصيام، ويسخرون من . يفسرون القرآن تفسرياً جمازياً ال يتقيدون فيه بأقوال أهل السنة
 دولة مستقلة على الشاطئ الغريب للخليج 899لغ من أمرهم أن أقاموا يف عام وب). 95(البلهاء الذين يعبدون األضرحة واحلجارة
 اجتاحوا بالد الشام 902ويف عام . ، وأفنوه عن آخره، ومل ينج من القتل جندي واحد900الفارسي، وهزموا جيش اخلليفة يف عام 

بوا مكة نفسها، وقتلوا ثالثني ألفاً من املسلمني،   930بوا البصرة مث الكوفة؛ ويف عام 924ووصلوا إىل أبواب دمشق، ويف عام 
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غري أن هذا الغلو وهذه االنتصارات استنفذت قوة تلك  . وعادوا بكثري من الغنائم، منها كسوة الكعبة، واحلجر األسود
 الناس ملقاومة دعوا اليت كانت دد امللك والنظام العام؛ ولكن مبادئها وأساليبها العنيفة انتقلت يف القرن التايل إىل احلركة؛ واحتد

  . ، وهم املعروفون باحلشاشنيإمساعيلية أملوت

اِدس الفصل الس  

  األدب 

لقد كان يف احلياة والدين يف اإلسالم مواقف أشبه ما تكون باملسرحيات، أما األدب اإلسالمي فقد خال من هذا الصنف من صنوف 
الكتابة، وهو صنف يبدو أنه غريب على العقلية السامية، كذلك خال ذلك األدب كما خال غريه من آداب العصور الوسطى من 

قد كان معظم الكتابات مما يستمع إليه الناس ال مما يقرؤون وهم صامتون، ومل يكن يف وسع من يهتمون بنتاج الروايات القصصية؛ ف
اخليال أن يرقوا إىل الدرجة اليت يستطيعون أن يركزوا فيها عقوهلم ذلك التركيز الذي ال بد منه لكتابة القصة املعقدة املتصلة 

ة قدم اإلسالم نفسه أو قدم آدم أيب البشر، وكان أكثر املسلمني سذاجة ينصتون إليها يف أما القصص القصرية فكانت قدمي. باحللقات
محاسة األطفال وتشوقهم، أما العلماء فلم يكونوا حيسبوا أدباً، وكانت أشهر هذه القصص القصرية قصص بيدبا، وقصص ألف ليلة 

سادس، وترمجت إىل اللغة الفهلوية، ومنها ترمجت إىل اللغة العربية يف وقد نقلت القصص األوىل من اهلند إىل فارس يف القرن ال. وليلة
حيدثنا املسعودي . م فقد أصلها السنسكرييت، وبقيت الترمجة العربية، ومنها نقلت إىل ما يقرب من أربعني لغة أخرى. القرن الثامن

قصة وعن ترمجته العربية ألف ليلة وليلة؛ وهذه يف مروج الذهب عن كتاب فارسي يدعى هزاز أفسانة أو ألف ) 597املتوىف عام (
وخطة الكتاب كما يصفها املسعودي هي اخلطة اليت جنها يف كتاب ألف ليلة . على ما نعلم أول مرة ذكر فيها كتاب ألف ليلة وليلة

كان عدد كبري من هذه وكان هذا اإلطار احملتوي على سلسلة من القصص معروفاً من قدمي الزمن يف بالد اهلند، و. وليلة العريب
القصص متداوالً يف العامل الشرقي، ولرمبا كانت كل جمموعة منها ختتلف يف حمتوياا عن غريها من اموعات، ولسنا واثقني أن أية 

ئل من وحدث بعد سنني قال. قصة يف اموعة املعروفة لنا اآلن كانت من القصص اليت حتتويها اموعة اليت حيدثنا عنها املسعودي
، من بالد الشام إىل املستشرق الفرنسي أنطوان 1536 أن أرسل خمطوط غري كامل، ال ميكن تتبع تارخيه إىل ما قبل عام 1700عام 

، وافتنت هذا املستشرق خبيال القصص الغريب، ومبا فيها من وصف حلياة املسلمني الداخلية، ولعله افتنت Antoine Gallandجاالن 
وجنح الكتاب . Les mille et une nuits أوىل ترامجها إىل اللغات األوربية 1704 بذاءة، فأصدر يف باريس عام أيضاً مبا فيها من

جناحاً فوق ما كان يتوقع له، وترجم إىل مجيع اللغات األوربية، وشرع أطفال مجيع األمم يتحدثون عن السندباد البحري، وعن 
وخرافات بيدبا، وقصص ألف ليلة أكثر ما يقرأه الناس من الكتب يف العامل . ربعنيمصباح عالء الدين، وعن علي بابا واللصوص األ

ذلك أن .  الشعروالنثر األديب يف الكتب اإلسالمية صورة من . )وهو أيضاً كتاب شرقي(كله إذا استثنينا الكتاب املقدس 
املزاج العريب يرتع إىل الشعور القوي، واآلداب الفارسية متيل إىل الكالم املزخرف، واللغة العربية اليت كانت يف الوقت الذي نتحدث 

اً ما عنه يتكلم ا أهل البلدين تدعو إىل جعل النثر مقفى لتشابه أواخر األلفاظ طوعاً لقواعد الصرف؛ وهلذا فإن النثر األديب كثري
املتوىف عام (يكون مسجوعاً؛ وكان الوعاظ، واخلطباء، والقصاصون، يلجأون إىل النثر املسجع، وذا كتب بديع الزمان اهلمذاين 
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. وهي قصص كان يرويها جلماعات خمتلفة عن وغد أفاق أويت من الذكاء الفكاهة أكثر مما أويت من األخالق الطيبة-مقاماته) 1008

لشرق األدىن يف ذلك الوقت تتأثر مبا يصل إليها عن طريق األذن، شأم يف هذا شأن مجيع الناس قبل اختراع وكانت عقول أهل ا
الطباعة، وكان األدب عند معظم املسلمني ال يعدو أن يكون قصيدة تنشد أو قصة تروى؛ وكانت القصائد تكتب لكي تقرأ بصوٍت 

-وقلما كان هناك شخص ال يقرض الشعر. من اخلليفة إىل الفالح يطرب لسماعهاعاٍل أو تغىن، وكان كل شخص يف بالد اإلسالم 

وكان من ضروب التسلية العامة لدى الطبقات املتعلمة أن يكمل شخص بيتاً . كما كانت احلال عند طبقة السموراي يف بالد اليابان
وكان الشعراء . ارجتال مقطوعة غنائية أو نكتة شعريةمن الشعر بدأه غريه، أو يتم مقطوعة بدأها زميله، أو ينافس مناظراً له يف 

ينافس بعضهم بعضاً يف ابتداع ضروب معقدة من األوزان والقوايف، وكان كثريون منهم يقفون أواسط األبيات الشعرية وأواخرها، 
ومل تضارع حضارة من . وريبوكثرت ضروب األوزان والقوايف يف الشعر العريب وكان هلا بالغ األثر يف نشأة القافية يف الشعر األ

ال نستثين من هذا التعميم حضارة الصني يف أيام يل بو، ودوفو، وال حضارة فيمار - احلضارات ومل يضارع عصر من العصور
Veimar احلضارة اإلسالمية يف عهد الدولة العباسية يف عدد شعرائها وتراثهم- "مائة مواطن وعشرة آالف شاعر" حني كان فيها .

وحسبنا دليالً على غىن . يف أواخر ذلك العصر كثرياً من أشعارهم يف كتاب األغاين) 967- 897(بو الفرج األصفهاين وقد مجع أ
وكان الشعراء ينشرون الدعايات املختلفة، والناس خيشون . الشعر العريب وتنوعه أن نعرف أن هذا الكتاب يتكون من عشرين جملداً

دحيهم بيتاً بيتاً، واخللفاء جيزون الشعراء باملناصب العالية وينفحوم باهلبات السخية إذا قالوا هجومهم الالذع، واألغنياء يبتاعون م
وحيكى أن هشاماً أراد مرة أن يتذكر قصيدة من القصائد فأرسل يف طلب . فيهم قصائد من الشعر أو جمدوا أعماهلم أو مدحوا قبائلهم

، وأكرب )97(القصيدة بأكملها، فلما أنشدها هلشام أجازه جباريتني وخبمسني ألف دينارمحاد الشاعر الراوية، وكان من حظِه أنه يذكر 
وبعد أن كان الشعر العريب ينشد لبدو الصحراء، أضحى اآلن يوجه إىل . ظننا أن أحداً من شعراء هذه األيام لن يصدق هذه القصة

 يعىن به هو الشكل، شديد التأنق إىل حد التفاهة، كثري ااملة قصور اخللفاء ورجال حاشيتهم، وأصبح الكثري منه متكلفاً، أكثر ما
خالياً من اإلخالص؛ وهلذا نشبت معركة بني أنصار القدمي وبني أنصار احلديث، وأخذ النقاد يشكون وهم متأملون قائلني إنه مل يوجد 

ضوعات الدينية، وقلما كان شعر العرب صويف واحلب واحلرب أكثر مواءمة للشعر من املو). 98(شعراء عظماء إال قبل عهد النبوة
؛ فقد كان الشاعر العريب يفضل أناشيد القتال، والعاطفة، واالنفعاالت )وإن كان هذا احلكم ال يصدق على شعر الفرس(الرتعة 

ملوضوعات احلربية النفسية؛ وملا أن اختتم قرن الفتوح اإلسالمية أخذ الشعراء يستمدون وحيهم من النساء أكثر مما يستمدونه من ا
شعرها العطر، وعينيها الشبيهتني بالدرتني، وشفتيها القرمزيتني، وأطرافها -والدينية، وأخذ شعراء اإلسالم يصفون مفاتن املرأة

الفضية؛ وظهرت يف الصحراوات ويف املدينتني املقدستني القصائد الغنائية؛ وأصبح األدب يف عرف الفالسفة والشعراء يعين أدب 
 يف Provenceوانتقل هذا املعىن عن طريق مصر وإفريقية إىل صقلية وأسبانيا، ومنهما إىل إيطاليا وبروفانس . سلوك احملبنياحلب و

لغدائره اليت كانت تنوس -واشتهر احلسن بن هانئ باس أيب نواس. فرنسا، وانطلقت األلسن وجادت القرائح بالشعر املوزون املقفى
الد الفرس، مث رحل إىل بغداد، ونال احلظوة عند اخلليفة الرشيد، ولعله اشترك معه يف واحدة أو اثنتني وكان مولده يف ب. على كتفيِه

وكثرياً ما أغضب اخلليفة . وكان أبو نواس مولعاً باخلمر والنساء والغناء. من املغامرات اليت تعزى إليهما يف كتاب ألف ليلة وليلة
ِه؛ كثرياً ما سجنه مث أطلقه، وتاب أبو نواس شيئاً فشيئاً واستمسك آخر األمر بأهداب بإدمانِه اخلمر جهرة، وبزندقتِه ودعارت

ولكن أكثر ما كانت حتبه جمامع العاصمة هو أغانيه اليت وصف فيها . الفضيلة، وانتهى بأن كان حيمل املسبحة والقرآن معه أينما سار
  : اخلمر والفساد



 
 Will Durant  223   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 ومن الراح فاسقين    غنين ! يا سليمان

  

 جة خذها واعطين    فإذا ما دارت الزجا 

  

 يف إزار مبيي    ما ترى الصبح قد بدا 

  

 عن أذان املؤذن    عاطين كأس سلوة 

  

 فإنك بالغ رباً غفوراً    تكثر ما استطعت من اخلطايا 

  

 وتلقى سيداً ملكاً كبرياً    ستبصر إن قدمت عليه عفواً 

  

 خمافة النار السرورا تركت    تعض ندامة كفيك مما 

فكان يف بالط سيف الدولة شاعر ال تكاد تعرف عنه أوربا شيئاً، ولكن -وكان يف بالط صغار األمراء والسالطني أيضاً شعراؤهم
أي مدعي - واسم هذا الشاعر أمحد بن احلسني، ولكنه يشتهر عند املسلمني باسم املتنيب. العرب حيسبونه خري شعرائهم على اإلطالق

، وتلقى العلم يف دمشق، مث أدعى النبوة، فقبض عليه وأطلق بعدئذ سراحه، أقام يف 915وقد ولد هذا الشاعر يف الكوفة عام . بوةالن
، ومع أنه مل يكن يرى أن احلياة ترقى )101(وكان كأيب نواس مستهتراً بالدين ال يصوم وال يصلي وال يقرأ القرآن. بالط أمري حلب

وقد أشاد بانتصارات سيف الدولة يف شعر واسع . ِه، فإنه كان يستمتع ا استمتاعاً يصرفه عن التفكري يف اخللودإىل املستوى الالئق ب
ومن . مجع بني قوة املعىن ومجال اللفظ إىل حد أصبح معه هذا الشعر واسع االنتشار بني قراء العربية متعذر الترمجة إىل اللغة اإلجنليزية

  . لذي كان سبباً يف هالكِه وهوهذا الشعر بيته املشهور ا

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم    اخليل والليل والبيداء تعرفين 

وذلك أن مجاعة من اللصوص هامجته، وأراد هو الفرار، فذكره غالمه ذا البيت وما حيويه من تفاخر؛ وأراد املتنيب أن يصدق فعله 
وبعد مثان سنني من ذلك العام ولد يف معرة النعمان القريبة من حلب أبو العالء ). 102)(965(قوله؛ فحارب ومات مثخناً جبراحِه

وفقد أبو العالء بصره يف سن الرابعة على إثر إصابته باجلدري، ولكنه جد يف طلب . املعري أعجب شعراء العرب على اإلطالق
وطاف بأحناء العامل اإلسالمي ليستمع إىل العلم، وحفظ عن ظهر قلب ما أعجبه من املخطوطات اليت وجدها يف دور الكتب، 

وكان دخله السنوي خالل اخلمسة عشر عاماً اليت أعقبت عودته ال يزيد على . املشهورين من العلماء، مث عاد إىل مسقط رأسه
شهرته يف العامل وأذاعت قصائده . الثالثني ديناراً، أي ما يعادل اثين عشر رياالً أمريكياً يف الشهر، يشاركه فيها خادمه ومرشده

 وأكرم الشعراء والعلماء وفادته، 1008وزار بغداد يف عام . اإلسالمي، ولكنه كاد يهلك من اجلوع ألنه أىب أن يلجأ إىل املديح
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 وأصبح فيها 1010وعاد منها إىل املعرة يف عام . ولعله تأثر يف العاصمة بآراء بعض املتشككة، وهي اآلثار اليت تتخلل بعض قصائده
وكان املعري نباتياً إىل أقصى حد، ال . األغنياء، ولكنه ظل إىل آخر أيامه حييا حياة احلكماء البسيطة اخلالية من مجيع مظاهر النعيممن 

يكتفي باالمتناع عن حلم احليوان والطري بل ميتنع كذلك عن اللنب، والبيض، وعسل النحل؛ فقد كان يرى االستيالء على هذه 
وهلذا السبب أيضاً أىب أن يتخذ شيئاً من اللباس من جلد احليوان، وعاب على النساء لبس . هو النهب بعينِهاألطعمة من احليوان 

ومات املعري يف الرابعة والثمانني من العمر، ويقول أحد أتباعه املخلصني إن مائة ). 103(الفراء، وأشار بلبس األحذية اخلشبية
وأعظم ما يشهر به يف بالد الغرب هو قصائده ). 104(بعة ومثانني من العلماء رثوه على قربِهومثانني شاعراً ساروا يف جنازتِه، وإن أر

ومل يتحدث أبو العالء يف هذه القصيدة عن النساء واحلرب كما كان .  قصيدة واملعروفة باللزوميات1592القصرية البالغ عددها 
 -هل نتبع الوحي أو العقل؟: أهم املوضوعات األساسية يف احلياةيتحدث عنها زمالؤه الشعراء، بل عمد يف جرأة إىل احلديث عن 

وجيهر الشاعر من حني إىل حني بإميانه؛ ولكنه ... هل يوجد إله؟-هل مثة حياة بعد املوت؟- وهل احلياة خليقة بأن حيياها اإلنسان؟
  : يقول حمذراً إن هذا اجلهر هو احتياط مشروع من االستشهاد الذي ال يرغب فيه

 وإن قلت اليقني أطلت مهي    لت احملال رفعت صويت إذا ق

  : وهو يعيب يف أقواله األمانة العلمية املطلقة ويقول

 شطراً وإن تفعل فأنت مغرر    ال ختربن بكهن دينك معشراً 

  : واملعري بصريح العبارة متشائم، ال أدري، يؤمن بالعقل دون الوحي

 بة اخلرساء ناطق يف الكتي   يرجتي الناس لوم إمام 

  

 العقل مشرياً يف صبحه واملساء    كذب الظن ال إمام سوى 

  

 ................... 

  

 أم كل ذاك أباطيل وأمسار    هل صح قول من احلاكي فنقبله 

  

  . والعقل غرس له بالصدق إمثار   أما العقول فآلت أنه كذب 

وهو يندد بعلماء الدين الذين يسخرونه ملآرب اإلنسان الدنيئة، والذين ميلئون املساجد بالرعب حني خيطبون، ولكنهم ليسوا يف 
  . مسلكهم خرياً من الذين حيتسون اخلمر يف احلانات على نغمات املغنني

 ال على أخذ اإلتاوات إال احتي   ال تطيعن قوماً ما ديانتهم 

  

 جلذب الدنيا إىل الرؤساء    إمنا هذه املذاهب أسباب 
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 أفال مييد ملا يقال املنرب    كذب يقال على املنابر دائماً 

  

 بصاحب حيلة يعظ النساء    رويدك قد غرزت وأنت حر 

  

 ويشرا على عمد مساء    حيرم فيكم الصهباء صبحاً 

  

 يعمل كأمنا ورد احلاء     حتساها فمن مزج وصرف

  

 يصف احلساب ألمة ليهوهلا    طلب اخلسائس وارتقى يف منرب 

  

 أضحى ميثل يف النفوس ذهوهلا    ويكون غري مصدق بقيامة 

يل فهم ال يتورعون عن أن يرتكبوا أي إمث يف سب. ومن أقواله أن أحط الناس يف وقته هم الذين يشرفون على األماكن املقدسة يف مكة
  . وأن يقنعوا بعامل واحد) 109(املال، وينصح مستمعيه بأن ال يضيعوا أوقام يف احلج

 وليسوا باحلماة وال الغيارى    ويف بطحاء مكة شر قوم 

  

 إذا راحت لكعبتها اجلمارى    وإن رجال شيبة سادنيها 

  

 إىل البيت احلرام وهم سكارى     شفعاً قيام يدفعون الناس

  

 وإن كانوا اليهود أو النصارى    إذا أخذوا الزوائف أوجلوهم 

  

 كؤوس اخلمر تشرب يف ذراها    وما حجى إىل أحجار بيت 

  

 إال بقية أوثان وأنصاب    وما الركن يف قول ناس لست أذكرهم 

  

 ) 110(فهل حتس إذا بانت عن اجلسد    لجسم بعد الروح نعلمه ال حس ل
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  وحق لسكان البسيطة أن يبكوا   ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 

  

 ) 111(زجاج ولكن ال يعاد له سبك    حتطمنا األيام حىت كأننا 

  . ويصل آخر األمر إىل هذه النتيجة

 ) 112(يقضي الطهور فأنين شاكر راضي    وإن جعلت حبكم اهللا يف خزف 

  . وهو يؤمن بوجود إله حكيم قادر على كل شيء، ويعجب من الطبيب الذي ينكر وجود اخلالق بعد أن درس التشريح

 ) 113(الق من بعد درسه التشرحي   عجيب للطبيب يلحد يف اخلا 

  : لكنه حىت يف هذه النقطة يثري بعض الصعاب فيقول

 ولكن بأمر سببته املقادر    وما فسدت أخالقنا باختيارنا 

  

 واللوم يلحقين وأهل حناسي    ال ذنب للدنيا فكيف نلومها 

  

 فمن امللوم أعاصر أم حاسي    عنب ومخر يف اإلناء وشارب 

  . ريويقول يف سخرية شبيهة بسخرية فلت

 ) 114(وال ريب يف عدل الذي خلق الظلما   رأيت سجايا الناس فيها تظامل 

  :  فيقولDiderotمث ينفجر غضبه كما ينفجر غضب ديدرو 

 دياناتكم مكر من القدماء    أفيقوا أفيقوا يا غواة فإمنا 

  

 ) 115(وبادوا وماتت سنة اللؤماء   أرادوا ا مجع احلطام فأدركوا 

ويرى  . بدا له من كذب الناس وقسوم فاعتزل الناس وغلب عليه التشاؤم، فكان عند املسلمني شبيهاً بتيمن األثيينوساءه ما 
  : أن ال أمل يف إصالح الناس ألن شرور اتمع ناشئة من طبائع اخللق

 وليبلغن قضاءه احملتوما    كتب الشقاء على الفىت يف عيشه 

  

 ولكن بنوا حواء جاروا وأذنبوا    فما أذنب الدهر الذي أنت الئم 
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 فأنت بالناس خبري عليم    رب مىت أرحل عن عاملي 

  

 فقد أطلت املقام    رب مىت أرحل عن هذه الدنيا 

ل العامل ويعيش وحيداً ال يلقى إال صديقاً واحداً أو اثنني، وأن حييا كما حييا احليوان الوديع وهلذا فإن خري ما يفعله اإلنسان أن يعتز
لقد كان أفضل من هذا لو أن اإلنسان مل يولد ألنه إذا ولد قاسى العذاب واحملن يبسط عليه املوت لواء : ويقول. بعيداً عن اخللق

  ): 117(السالم

 فخلي سبيلي أنصرف لطيايت    وما العيش إال علة برؤها الردى 

  

 إن داءه يتوارى شخصه حسما    والعيش داء وموت املرء عافية 

  

 واملوت يأيت بشفاء السقام    والعيش سقم للفىت منصب 

  

 مقيم بأهليه ومن يتغرب    على املوت جيتاز املعاشر كلهم 

  

 ب فتأكل من هذه األنام وتشر   وما األرض إال مثلنا الرزق تبتغي 

  

 حناه الردى وهو السنان ارب    كأن هالالً الح للطعن فيهم 

  

 عليهم صباح يف املنايا مذرب    كأن ضياء الفجر سيف يسله 

ويف ذلك يقول أبياتاً من الشعر . وليس يف وسعنا أن ننجو من منجل املوت، ولكن يف وسعنا أن نفوت عليه غرضه بأال تلد له أطفاالً
  : وال املؤمنني أشد األميان بأقوال شوبنهورال تفترق عن أق

  فاحلزم أمجع تركهم يف األظهر   وإذا أرمت للبنني كرامة 

  :  إجيازاً وأعظمها حكمةوقد عمل هو ذه النصيحة، وكتب بنفسه قربيته وهي أشد القربيات مرارة وأكثرها

 وما جنيت على أحد   هذا جناه أيب علي  

أشبه برقابة ولسنا نعرف كم من املسلمني كانوا يشاركون املعري يف تشككه؛ ذلك أن عودة العقائد السنية القوية بعد أيامه كانت 
مقصودة أو غري مقصودة على ما احندر إىل األجيال التالية من أدب ذلك العصر، وقد يؤدي بنا هذا إىل االستخفاف مبا كان يف 

وبلغ الشعر العريب عند املتنيب واملعري ذروما، فلما . العصور الوسطى من تشكك يف العامل اإلسالمي كما حدث يف العامل املسيحي
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ا عال شأن البحوث الدينية وسكن الفلسفة، فصبغ هذا وذاك الشعر العريب صبغة جديدة تتسم بعدم اإلخالص، وتصنع انقضى عهدمه
ويف هذا الوقت عينه كانت ضة الفرس، وبعثها، . العاطفة، وتكلف األناقة اللفظية يف قصائد غثة تدور حول شؤون بالط األمراء

ومل تكن اللغة الفارسية قد استسلمت للغة العربية استسالماً كلياً بل . مة وختلق فيها ضة حقةوحتررها من حكم العرب تثري محية األ
. بقيت يتحدث ا الشعب؛ فلما حل القرن العاشر أخذت هذه اللغة تثبت وجودها بالتدريج، وتعود كما كانت لغة احلكم واألدب

وظلت سائرة يف ذلك الطريق حىت أضحت هي . راء الساسانيني والغزنوينيوكانت بذلك مظهراً الستقالل األمة الثقايف يف عهد األم
وكان . اللغة الفارسية اجلديدة يف هذه األيام، بعد أن استمدت ثروة طيبة من األلفاظ العربية، وبعد أن استخدمت اخلط العريب اجلميل

شعراء إيران إىل القصيدة والقطعة، وإىل شعر الغزل وأضاف . من أعظم مظاهر هذه النهضة احلديثة عمائرها الفخمة وشعرها العظيم
أن عبر عنه -من وطنية، وعاطفة، وفلسفة، ولواط، وصالح-وما لبث كل شيء يف فارس. املثنوى أو الشعر القصصي أو الرباعيات

ى القيثار يف بالط الذي كان يرجتل الشعر وينشد األغاين، ويعزف عل) 954املتوىف عام (وبدأت هذه النهضة بالرودكي . الشعر
ويف هذا البلد نفسه، وبعد جيل من ذلك الوقت طلب األمري نوح بن منصور إىل الشاعر الدقيقي أن يصوغ . السامانيني ببخارى

وما كاد . قد مجع يف هذا الكتاب قصص بالد الفرس القدمية) 651حوايل عام (وكان دانشوار . اخلدينامة أو كتاب امللوك شعراً
كتابه ألف بيت حىت طعنه أحد عبيده املقربني طعنة قضت على حياتِه، وقام الفردوسي بالعمل بعد وأمته وأصبح هومر الدقيقي يتم 
، وكان والده يشغل منصباً إدارياً 934حوايل عام ) قرب مشهد(يف مدينة طوس ) أو احلسن(وولد أبو القاسم منصور . بالد الفرس

وكان أبو القاسم يقضي وقت فراغه يف البحث عن اآلثار .  ريفياً يف بزاعة بالقرب من طوسيف بالط السامانيني، وخلف لولدِه بيتاً
واسترعى كتاب اخلدينامة انتباهه فاعتزم أن حيول هذه القصص النثرية إىل ملحمة قومية، ومسي كتاب الشاهنامه، أي كتاب . القدمية

وأمت الفردوسي . و الفردوسي، ولعله اشتق ذلك االسم من غياض ضيعتِهامللوك، واختذ له حسب عادة تلك األيام امساً مستعاراً ه
راجياً أن يهديها إىل أمريها حممود ) ؟999(ملحمته يف صورا األوىل بعد مخس وعشرين سنة من الكدح املتواصل، مث سافر إىل غزنة 

ولو صح هذا ".  ال يفارقون جمالس السلطان حممودأربعمائة شاعر"ويؤكد لنا أحد شعراء الفرس األقدمني أنه كان يف غزنة . الرهيب
لكان وجود هؤالء الشعراء عقبة كأداء يف سبيل الفردوسي، لكنه مع هذا أفلح يف استرعاء اهتمام الوزير فجاء باملخطوط الضخم إىل 

 املادة التارخيية، وأمره أن وتقول إحدى الروايات إن حمموداً هيأ للشاعر مسكناً مرحياً يف قصرِه، وأمده بقدر ضخم من. السلطان
وجتمع كل الروايات اليت وصلتنا من هذه القصة على اختالف صورها أن حمموداً وعده أنت يعطيه ديناراً ذهبياً . يضمها إىل ملحمتِه

يدة وظل الفردوسي يكدح زمناً ال نعرف طوله؛ بلغت بعد القص. نظري كل بيت من القصيدة يف صورا اجلديدة)  دوالرات4.70(
وأوشك حممود أن يبعث إىل .  بيت وجيء ا إىل السلطان60.000صورا النهائية، واشتملت على ) 1010حوايل عام (

واستمع . الفردوسي املبلغ املوعود، ولكن بعض بطانته استكثروا العطاء، وأضافوا إىل هذا قوهلم إن الفردوسي زنديق شيعي ومعتزل
وغضب الشاعر وأراد أن يظهر غضبه واحتقاره فقسم ).  ريال أمريكي30.000( درهم فضي هلم حممود وبعث للشاعر بستني ألف

املبلغ بني خادم محام وبائع شراب مث فر إىل هراة، حيث اختفى ستة أشهر يف حانوت بائع كتب، حىت يئس من العثور عليه عمال 

 يف طربستان، ونظم قصيدة يهجو فيها حمموداً زادمث جلأ الفردوسي إىل شهريار أمري شري. حممود الذين أمرهم بالقبض عليه
وإذا جاز لنا أن نصدق هذه األرقام، ونعتقد . وخشي شهريار غضب السلطان فابتاع القصيدة مبائة ألف درهم وأتلفها. هجواً الذعاً

. ديرنا إياها بنقود هذه األيام، حكمنا من فورنا أن الشعر كان من أكثر األعمال إدراراً للربح يف فارس يف العصور الوسطىبصحة تق

وانتقل الفردوسي بعدئذ إىل بغداد وكتب فيها قصة شعرية طويلة هي قصة يوسف وزليخا، مث عاد إىل طوس وكان قتئذ شيخاً يف 
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د عشر سنني من عودتِه مسع حمموداً بيتاً من الشعر فأعجب بقوة معناه وجزالة لفظه، فسأل عن وبع. السادسة والسبعني من العمر
قائلِه، وملا علم أنه من شعر الفردوسي ندم على أنه مل يكافئ الشاعر مبا وعده بِه، وأرسل إليه قافلة من اإلبل حتمل ما قيمته ستني ألف 

وتعد الشاهنامة من ). ؟1020(ملا دخلت القافلة مدينة طوس التقت فيها جبنازة الشاعر دينار من النيلج، ومعها رسالة اعتذار منه، و
وإن من النبل حبق أن يترك شاعر املوضوعات التافهة، واألعمال . أعظم األعمال يف اآلداب العاملية يف حجمها إن مل تكن يف غريِه
فكانت القصيدة بذلك أطول - بيت من الشعر120.000بلده يف اليسرية، ويقضي مخسة وثالثني عاماً من حياتِه يروي فيها قصة 

فها هو ذا شيخ طاعن يف السن جن جنونه بوطنِه، وشغف حباً بكل ما حوته سجالته من تفاصيل، . من اإللياذة واألوديسة جمتمعتني
 ويبدأها بالشخصيات األسطورية .وتصل امللحمة إىل نصفها قبل أن يصل ا الشاعر إىل العصور التارخيية. خرافة كانت أو حقيقة

 700الذي حكم العامل "الواردة يف األبستاق، وحيدثنا عن جيومرث، آدم الديانة الزرادشتية، مث عن مجشيذ العظيم حفيد جيومرث 

باض "ولكن مجشيذ بعد أن مرت به بضعة قرون ". والذي سعد العامل حبكمِه، ومل يكن يعرف يف أيامه موت وال حزن وال أمل... سنة
وظن أنه ليس على ظهر األرض " "الشيطان يف رأسِه وفرخ ولوى جيده عن طاعة مالك الرقاب، متعرضاً بغمط نعمة لقاصمة العقاب

ونصل أخرياً إىل بطل امللحمة رستم بن زال أحد أمراء اإلقطاع يف ). 121"(سواه، وادعى أنه إله، وبعث بصورته لكي يعبدها الناس
وخيدم رستم ثالث ملوك .  رستم من العمر مخسمائة عام وقع زال يف هوى جارية شابة فولدت منه أخاً لرستموال بلغ. تلك األيام

ويطول عمر جواده األمني الرخش كما يطول عمر سيده أو ما . وينجيهم من املوت، مث يهجر حياة القتال حني تبلغ سنه أربعمائة عام
يلقى هذا اجلواد من الفردوسي احلب والدعابة اللذين يلقامها اجلواد األصيل من كل يقرب منه، ويكاد يبلغ من البطولة ما بلغه، و

ويف الشاهنامة قصص حب مجيلة، وفيها بعض ما يف شعر شعراء الفروسية الغزليني يف أوربا يف العصور الوسطى من تعظيم . فارسي
وذابة اليت كانت تتحجب حىت ال يرى مجاهلا، واليت كانت  منها صورة للملكة س-فيها صور ساحرة للنساء البارعات اجلمال. للنساء

ولكن احلب ليس له شأن كبري يف حياة رستم، ألن الفردوسي يرى أن ). 122(تسري مع الرجال كما تسري الشمس خلف السحاب
 أثناء إحدى حروبه بيد أن رستم يقع. عاطفة احلب األبوي والنبوي ميكن أن تكون أعظم وقعاً يف النفوس من عاطفة احلب اجلنسي

البعيدة يف حب فتاة تركية تدعى مينة، مث حتتفي عن عينه فال يقف على أثرها، مث تريب ابنها سهراب واحلزن ميأل قلبها الكربياء يرفع 
ف رأسها بني أتراا، وحتدث الشاب عن أبيه العظيم الذي ال تعرف مقره، ويلتقي األب واالبن يف حرب بني الترك والفرس، ويق

ويعجب رستم بشجاعة الصيب الوسيم، ويعرض عليه أن حيفظ عليه حياته؛ فريفض . كالمها ليقاتل اآلخر دون أن يعلما حقيقة أمرمها
ويقول وهو حيتضر إن أشد ما حيزنه أنه مل ير أباه رستم، . الغالم هذا العرض بازدراء، ويقاتل قتال األبطال، ويصاب جبرح مميت

ويعدو جواد سهراب بغري فارس حىت يدخل معسكر الترك ويصل اخلرب إىل والدته يف منظر من أمجل . ل ابنهويدرك املنتصر أنه قت
  : مناظر امللحمة

 وينتاا الغشى يف كل حني    تئن وجتأر جهد احلزين 

  

 فأجرت من الناس دمعاً سكوبا    أطالت بكاء ابنها والنحيبا 

  

  دمعاً قد مجد كأن ا   وخرت على األرض مجراً مخد 
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 وتذكي على االبن أحزاا    وعادت ترجع حتناا 

  

 إىل زينة الزمن الناظر    وجاءت إىل طرفه الطائر 

  

 يرى الناس يف عجب أمرها    فلزت إىل رأسه صدرها 

  

  تعانقها كأبنها املفتقد   وجاءت حللته يف كمد 

والقصة كلها غاية يف الوضوح يتنقل القارئ فيها تنقالً سريعاً من حادثة إىل حادثة، وال حيس بوحدا إال حني بوجود الوطن احملبوب 
ه الناس قبل أن ختترع تلك وحنن، الذين ال جند لدينا من الفراغ ما كان جيد. يف كل سطر من سطورها وإن كان ال يبصره بعينه

الوسائل الكثرية اليت توفر عليهم أوقام، ال جند متسعاً من الوقت نقرأ فيه كل أبيات القصيدة وندفن فيها كل ملوكها؛ ولكن هل 
ال يستطيع منا من قرأ كل سطر من أسطر اإللياذة أو اإلنياذة، أو املسالة املقدسة، أو الفردوس املفقود؟ إن هذه املالحم القصصية 

أما حنن فبعد أن نقرأ مائيت صفحة من صفحات الشاهنامة منل من قراءة أخبار انتصارات . قراءا إال الذين أتوا القدرة على هضمها
ولكن سبب هذا امللل أننا لسنا إيرانيني، مل نسمع إىل أنغام الشعر الفارسي . رستم على الشياطني، والوحوش، والسرة، واألتراك

وقد . رنانة العذبة، وال نتأثر ا كما يتأثر ا الفرس الذين أطلقوا اسم رستم على ثالمثائة قرية يف والية واحدة من بالدهماألصيل ال
 بالعيد األلفي للشاعر الذي ظل كتابه الضخم غذاء لروح الشعب 1934احتفل العامل املتمدن يف آسية وأوربا واألمريكيتني يف عام 

  .اإليراين مدى ألف عام

  الفصل السابع 

   الفن

ويقال إن النيب حرم فين النحت والتصوير أما من قبيل عبادة . ملا فتح العرب بالد الشام مل تكن لديهم من الفنون سوى الشعر
والتحلي بالذهب والفضة أما من أسباب التنعم املؤدي إىل االحنالل؛ ومع أن : بس احلرير الثمنيكما ى عن املوسيقى، ول-األوثان

العرب أخذوا يتحللون شيئاً فشيئاً من هذا التحرمي، فإن الفن اإلسالمي يف ذلك العهد األول كان ينحصر يف فنون العمارة، واخلزف، 
إىل عهد قريب بدواً أو جتاراً، ومل يكونوا ذوي براعة فنية ناضجة؛ وكانوا يضاف إىل هذا أن العرب أنفسهم كانوا . والزركشة

يعترفون بقصورهم يف هذا امليدان، ولذلك جلأوا إىل األشكال والتقاليد الفنية املتبعة يف بيزنطية، ومصر، والشام، وبالد العراق، 
من ذلك أن نقوش قبة الصخرة يف .  والصناع من أهل تلك البالدوإيران، واهلند، فعدلوها مبا يوائم طبيعتهم، كما جلأوا إىل الفنانني

وفيما يلي هذه البالد من جهة الشرق اختذ العرب حليات . بيت املقدس وعمارة مسجد الوليد الثاين يف دمشق كانت بيزنطية خالصة
ية النسطورية، وبعد أن دمر املسلمون يف القرميد اليت كانت متبعة يف بالد آشور وبابل القدمية، كما اختذوا أشكال الكنائس األرمن
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بالد الفرس كثرياً من األعمال الساسانية األدبية والفنية تنبهوا إىل مزايا جمموعات العمد، واألقواس املستدقة والعقود، والنقوش 
تكن هذه النتيجة تقليداً حمضاً، ومل . املكونة من أوراق النبات واألشكال اهلندسية اليت أمثرت آخر األمر طراز الزخرفة العريب املعروف

وختطى الفن اإلسالمي الذي . بل كانت تركيباً بارعاً من أشكال خمتلفة ال ينقص من شأا ما أخذه املسلمون عن غريهم من األمم
ناصر انتشر من قصر احلمراء يف األندلس إىل التاج حمال يف اهلند كل حدود الزمان واملكان، وكان يسخر من التمييز بني الع

واألجناس، وأنتج طرازاً فذاً ولكنه متعدد األنواع، وعبر عن الروح اإلنسانية بأناقة موفورة فياضة مل يفقها شيء من نوعها حىت ذلك 
ذلك أن مساكن البشر . ويكاد فن العمارة اإلسالمية، كمعظم فنون العمارة يف عصر اإلميان، أن يكون كله فناً دينياً خالصاً. الوقت

غري . قام ليقضوا فيها حيام الدنيوية القصرية األجل؛ أما بيوت اهللا، فكانت من داخلها على األقل، مناذج من اجلمال اخلالدكانت ت
أننا مع هذا نسمع عن قناطر، وقنوات جلر مياه الشرب، وفساقي، وخزانات ملياه الري، ومحامات عامة، وقالع، وأسوار ذات أبراج 

وقد أقامها مهندسون معماريون كان الكثريون منهم يف القرن األول بعد الفتوح اإلسالمية .  كلها إال القليلوإن مل يبق من آثار هذه
وملا جاء الصليبيون إىل بالد املسلمني وجدوا مباين حربية ممتازة يف . من املسيحيني، ولكن كثرته الغالبة كانت فيما بعد من املسلمني

الم يف الشرق، وعرفوا هناك فوائد األسوار ذات املزاغل، وأخذوا عن أعدائهم كثرياً من حلب، وبعلبك، وغريها من مدن اإلس
األفكار اليت أقاموا على أساسها حصوم وقالعهم املعدومة النظري، ولقد كان قصر إشبيلة، وقصر احلمراء يف قرطبة حصنني وقصرين 

يل الباقي بيت بريفي يف قصري عمرة بالصحراء الواقعة يف شرق البحر امليت، ومن هذا القل. ومل يبق من قصور بين أمية إال القليل. معاً
ويؤكد لنا املؤرخون أن قصر عضد الدولة يف شرياز كان حيتوي . وتكشف بقاياه عن محامات ذات قباب، وجدران ذات مظلمات

ء مكون من جمموعة فذة من األلوان، على ثالمثائة وستني حجرة واحدة منها كل يوم من أيام السنة، وقد طليت كل حجرة بطال
وخصصت منها واحدة للمكتبة، وكانت حجرة رحبة يبلغ ارتفاعها طابقني، ذات بواك وعقود، ويقول عنها أحد مؤرخي اإلسالم 

 ولسنا نشك يف أن للخيال أكرب). 124(املتحمسني إنه مل يكن مثة كتاب يف أي موضوع من املوضوعات ال حتتوي املكتبة نسخة منه

نصيب فيما وصفت به شهرزاد مدينة بغداد، ولكنه وصف يصور ما كانت عليه فخامة النقوش يف داخل القصور أصدق 
وكانت هلم يف املدن نفسها حدائق كربى، أما بيوم يف . وكان ألغنياء املسلمني بيوت يف الريف وقصور يف املدن). 125(تصوير

 ذات عيون، وجداول، وفساق، وبرك مبطنة بالقرميد، وأزهار نادرة، وظالل، فيها بساتني-حقة" جنات"الريف فكانت حدائقها 
. وأشجار فاكهة ونفل، وكانت حتتوي عادة على سرادق يستمتع فيه أهل القصر باهلواء الطلق، دون أن يضايقهم وهج الشمس

ظاهر األة والفخامة، وطبقت شهرة ورد وكان الدين يف فارس دين أزهار؛ فقد كانت حتتفل بأعياد الورد احتفاالت حتوي مجيع م
). 126(شريزاد وفريوز آباد مجيع أحناء العامل، وكانت الورود ذوات املائة من األوراق من اهلدايا اليت حيمدها ملهديها اخللفاء وامللوك

قفها خليط من الطني، وأعواد وكانت بيوت الفقراء وقتئذ، كما هي اآلن، أبنية مستطيلة الشكل؛ مقامة من اللنب امللتصق بالطني، س
وكانت البيوت األرقى من هذه نوعاً تشتمل على فناء داخلي مكشوف، ذي . النبات، وغصون األشجار، وجريد النخل، والقش

وقلما . فسقية، وشجرة يف بعض األحيان؛ وكانت حتتوي أحياناً على طائفة من العمد اخلشبية، ورواق مسقوف بني الفناء واحلجرات
لبيوت تبىن على الشارع أو تطل عليه، ألا كانت حصوناً للعزلة، تقام لألمن والسالم؛ وكان لبعضها أبواب سرية، يهرب كانت ا

وكان يف كل بيت من البيوت، عدا بيوت ). 127(منها سكاا من فورهم إذا هومجوا أو أريد اعتقاهلم، أو يدخل منها احلبيب سراً
وكانت بيوت األغنياء خالية من أنابيب املاء، الذي حيمل . كل منها يف بعض األحيان فناء مستقلالفقراء، أجنحة خاصة بالنساء، ل

وكانت بعض البيوت احلديثة الطراز تؤلف من طابقني تتوسط الواحد منهما حجرة . إليها من خارجها كما حتمل الفضالت منها
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ومل يكن بيت من البيوت عدا أفقرها خيلو من . تطل على فناء البيتجللوس األسرة عامة تعلوها قبة، ويف الطابق الثاين منها شرفة 
. مشربية من اخلشب تدخل الضوء، ومتنع حرارة الشمس، ومتكن من بداخل البيت أن يطلوا على خارجِه دون أن يراهم من باخلارج

لستر احلجرية أو املعدنية اليت ازدانت وكثرياً ما كانت هذه املشربيات متقنة النحت، وكانت هي النماذج اليت صنعت على غرارها ا
. ومل تكن بالبيت مدفأة ثابتة يف جدرانِه، بل كان يدفأ مبوقد حناسي متنقل حيرق فيه الفحم اخلشيب. ا القصور واملساجد فيما بعد

 كرسي أو وكانت األرض تفرش بطنافس من نسيج اليد، وقد يكون عليها. وكانت احلجرات جتصص وتطلى عادة بألوان متعددة
وكانت أرض احلجرة ترتفع جبوار اجلدران يف ثالث نواح منها . كرسيان، ولكن املسلمني كانوا يفضلون أن يتربعوا فوق الطنافس

ومل تكن يف هذا النوع من البيوت حجرة خاصة بالنوم، وكان . بقدر قدم، أو ما يقرب منه ليتكون من ذلك ديوان يفرش بالوسائد
وكان أثاث البيت .  حشية تطوى يف أثناء النهار وتوضع يف مكان خاص كما يفعل أهل اليابان يف هذه األيامفرش النوم مكوناً من

وكان حسب املسلم التقي الفقري أن . يتألف من بضع مزهريات، وآنية املطبخ، ومصابيح، وكوة للكتب يف بعض األحيان: بسيطاً
وجيمع يف فنونه وصناعاته ويضعها كالطنفسة بني يدي اهللا، وكان يف وسع . الهيكون املسجد مجيالً، وكان ينفق يف تشييدِه جهده م

وكان املسجد يقام عادة بالقرب من سوق املدينة يسهل الوصول إليه من كافة : الناس أن يستمتعوا ذا اجلمال وبتلك العظمة
ه األمامية فإنه مل يكن يسهل متييزه يف بعض األحيان من وإذا استثنينا واجهت. ومل يكن عادة فخماً ذا روعة واء من خارجِه. أحنائها

وقد حدد شكله . املباين ااورة له، وقد يكون أحياناً ملتصقاً ا التصاقاً، وقلما كان يشيد من مواد أفخم من اآلجر املطلي باملصيص
 أوسط ونافورة للضوء، حتيط ا إيواناته فكان يتألف من و رباعي الشكل يتسع للمصلني، ومن حوض: الغرض الذي أقيم من أجلِه

ذات البواكي لوقاية املصلني وإظالهلم، وليتلقوا فيها الدروس، ويف ناحية الصحن املتجهة إىل مكة كان يقوم بناء املسجد األصلي، 
 متراصة متجهني أيضاً وكان هذا القسم أيضاً ذا شكل رباعي ميكن املصلني من أن يقفوا صفوفاً.وهو يف العادة قسم مسور من الرواق

وقد يكون فوق هذا الصرح قبة، تكاد تبىن يف مجيع األحوال من اآلجر، تربز كل طبقة منها عما حتتها مبقدار قليل حنو . إىل مكة
رة وكان االنتقال من القاعدة الرباعية إىل القبة املستديرة يتم كما يتم يف العما). 128(الداخل وتطلى باجلص إلخفاء هذا الربوز

الساسانية أو البيزنطية بأن تتوسطها يف القبة عدة أكتاف مثلثة الشكل بني عقدين متعامدين، أو سلسلة من العقود احلجرية الصغرية 
البابلي وبرج اجلرس يف الكنائس -الصرح-وأهم ما متتاز به عمارة املساجد هو املئذنة من الزجورات. تقام عليها جوانب القبة

نود املسلمون الشكل األسطواين من بالد اهلند، وتأثر مسلمو إفريقية يف ختطيطها مبنارة اإلسكندرية ذات األركان املسيحية، وأخذ اهل
وليس ببعيد أن تكون األبراج ذات األركان األربعة يف املساحة اليت أقيم عليها اهليكل القدمي يف دمشق، ذات أثر يف ). 129(األربعة

ا العهد األول بسيطة خالية يف أغلب األحيان من الزخرف، ومل تصل إال يف القرون املتأخرة إىل ما ، وكانت يف هذ)130(شكل املئذنة
وصلت إليه من الدقة واالرتفاع، أو حنو ما احتوته من الشرفات الرقيقة اهلشة، والبواكي الزخرفية، والسطوح القاشانية، اليت أنطقت 

وقد احتفظ املسلمون لداخل املسجد بأج ). 131"(رشاقة يف عمارة العامل كلهإا أعظم األبراج " بقولِه Fergussonفرجسون 
الزخارف وأمجلها وأكثرها تنوعاً، احتفظوا هلذا الداخل بالفسيفساء وقطع القرميد الرباقة ألرض املسجد وحمرابه؛ وبالزجاج ذي 

 الفخمة تفرش على أرضه للصالة؛ وبألواح الرخام اجلميل األشكال واأللوان البديعة لنوافذِه ومصابيحه، وبالطنافس الغالية والبسط
األلوان تثبت على األجزاء السفلى من اجلدران؛ وباألفاريز اجلميلة ذات الكتابة العربية حول احملاريب والطنف؛ وبالنقوش اجلميلة يف 

 جسم املنرب نفسه فكان يصنع من اخلشب أما... اخلشب أو العاج أو املصنوعة من املعدن يف األبواب، والسقف، واملنابر، والسجف
وبالقرب من املنرب توجد الدكة املقامة على عمد صغرية وعليها نسخة . تبذل أعظم العناية يف حنتِه ونقشِه وتطعيمه بالعاج واألبنوس
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لقبلة وهي جزء داخل يف وجياور املنرب ا. وكان الكتاب نفسه بطبيعة احلال أمنوذجاً جلمال اخلط وروعة الفن الدقيق. من كتاب اهللا
وقد أفرغ الصناع والفنانون كل جهودهم يف تزيني هذا احملراب حىت . جدار املسجد لعله مأخوذ من القباب يف الكنائس املسيحية

فجملوه بالقاشاين والفسيفساء، وصور أوراق الشجر وأزهاره، . كان يضارع املذبح أو احملراب احمليط به يف الكنائس واهلياكل
وأكرب الظن أننا . وش البارزة، واألمناط اجلميلة، ذات األلوان البديعة من اآلجر، واجلص، والرخام، والطني احملروق، والقاشاينوالنق

فكأن الفنانني املسلمني أرادوا ! مدينون مبا بلغه فن الزخرفة من عظمة وفخامة إىل حترمي الساميني متثيل صور اإلنسان واحليوان يف الفن
هذا التحرمي فاخترعوا هذا الفيض الغامر من األشكال غري البشرية أو احليوانية، وأخذوا ما كان منها موجوداً عند أن يعوضوا 

اخلط، والزاوية، واملربع، واملكعب، والكثري -فبحث الفنان يف أول األمر عن منفذ ملواهبِه الفنية يف األشكال اهلندسية. غريهم
، والقطع الناقص، والدائرة، والكرة؛ وكرر هذه األشكال كلها وركب منها مئات التراكيب، األضالع، واملخروط، والشكل اللوليب

وملا انتقل إىل األشكال النباتية عمد إىل املواد املختلفة، . وأنشأ منها الدوامات، واألربطة، واخلطوط املتشابكة املتداخلة، والنجوم
فلما جاء القرن العاشر مزج هذه كلها . البشنني، والكُنكُر، وخوص النخل وجريدهفصور من خمتلف املواد، تيجاناً، وكروماً، وأزهار 

ذلك أنه عمد يف العادة إىل . فأنشأ منها الزخرف العريب الذائع الصيت، وأضاف إليها كلها حلية فذة كربى هي الكتابة العربية
لذيول والنقاط، حىت استحالت احلروف اهلجائية على يديه حتفة احلروف الكوفية فأطاهلا إىل أعلى أو مدها على اجلانبني، أو منقها با

وملا حتلل الناس من بعض الشيء من القيود واحملرمات الدينية أدخل الفنان أنواعاً جديدة من الزينة بأن رسم . فنية ذات روعة ومجال
واستطاع بفطنتِه وشغفِه بالزينة أن . إال يف خميلتهطري السماء، وحيوان احلقل، أو ابتدع أشكاالً عن احليوانات املختلفة ال وجود هلا 

وكان النقش يف . الفسيفساء، والنقوش الصغرية على العاج وحنوه، واخلزف، واألقمشة، والبسط-يسمو بكل شكل من أشكال الفن
 من الوسط إىل ينمو ويتطور. كل حالة تقريباً تؤلف بني أجزائه وحدة منظمة، تسيطر عليها صورة رئيسية، أو موضوع رئيسي

ومل يكن الفنان املسلم يرى أن أية مادة مهما قست . األطراف أو من البداية إىل النهاية، كما يفعل املؤلف باملوضوع املوسيقي
أصبحت هذه كلها -تستعصي على فنِه؛ وهلذا أصبح اخلشب، واملعدن، واآلجر، واجلص، واحلجر، والقرميد، والزجاج، والقاشاين

 إلظهار ما يف خيالِه من صور وأشكال فنية جمردة مل يسم إىل مستواها فن آخر من قبل ال نستثين من ذلك الفن وسائل يستخدمها
واستعانت العمارة اإلسالمية ذا الفن الزخريف فأقامت يف جزيرة العرب،وفلسطني، والشام، وأرض اجلزيرة، وفارس . الصيين نفسه

أقامت يف هذه البالد كلها عدداً ال حيصى من املساجد مجعت - ية، ومراكش، واألندلسوالتركستان، واهلند، ومصر، وتونس، وصقل
بني القوة واملتانة يف خارجها، والرشاقة والرقة يف داخلها، نذكر منها مساجد املدينة، ومكة، وبيت املقدس، والرملة ودمشق، والكوفة 

ومسجد سر من رأى العظيم، ومسجد زكريا يف حلب، ومسجد والبصرة، وشرياز ونيسابور، وأردبيل، ومسجد جعفر يف بغداد، 
وليس يف -ابن طولون واجلامع األزهر يف القاهرة، ومسجد تونس الكبري، وجملس سيدي عقبة يف القريوان، واملسجد األزرق يف قرطبة

 ميكن متييزه إال عشرة أو حنوها، أما مقدورنا إال أن نكتفي بذكر أمسائها ألن مئات املساجد اليت بنيت يف ذلك الوقت مل يبق منها ما
-وقد كشف يف العصر احلديث يف بالد الفرس وحدها. سائرها فقد عدا عليه الزمان فدمره بفعل الزالزل أو اإلمهال أو احلروب

ادثات عن صروح فخمة مل يكن يدور خبلدنا أا توجد يف تلك البالد؛ وكان كشف آثارها من احل-وهي جزء صغري من بالد اإلسالم

 وإن كان هذا الكشف قد جاء بعد أوانه بزمن طويل؛ ألن كثرياً من روائع العمارة الكربى يف إزاحة الستار عن املاضي اهول
وحسبنا أن نذكر يف هذا املقام أن املقدسي يصف يف فارس . ِق منه شيئاًالفارسية قد عبثت به قبل ذلك الكشف يد الزمان فلم تب

والصفائح الذهبية، واجلدران ذات . مساجد ال تقل روعة عن مساجد املدينة ودمشق ويقول إن مسجد نيسابور ذا العمد الرخامية
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ن املساجد ما يضارع يف مجاله مسجد النقوش احملفورة الكثرية كان من عجائب الزمان؛ وإنه مل يكن يف خرسان أو سجستان م
ويف وسعنا أن نصور ألنفسنا صورة غامضة مما بلغته العمارة الفارسية يف القرنني التاسع والعاشر من روعة ووفرة، ). 132(هرياة

تني اجلميلتني بدراسة النقوش اجلصية البارزة، والعمد والتيجان احملفورة الباقية، من حمراب مسجد نايني اجلامع املخرب، واملئذن
حمراب وباب مجيالن، كما كشف فيه عن كثري من العناصر اليت جتلت ) 1055(وقد بقي من مسجد أردستان . الباقيتني يف دمغان

وكانت املادة اليت شيدت منها ). 133(فيما بعد يف العقود القوطية املستدقة، واألكتاف املركبة، واألقبية املتقاطعة، والقبة املضلعة
ساجد والكثرة الغالبة من املساجد والقصور الفارسية هي اآلجر، شأا يف ذلك شأن املباين القدمية يف سومر وأرض اجلزيرة، هذه امل

وسبب ذلك ندرة احلجارة وكثرة ما تتطلبه من النفقات، ووفرة الطني والنريان؛ لكن الفنان الفارسي قد حول طبقات اآلجر بفضل 
 والنماذج الفنية اجلديدة، واألوضاع الفنية املختلفة، حول هذه الطبقات إىل أنواع من الزخرف مل ما أدخله عليها من ضوء والظل

وقد كسا اخلزاف الفارسي اآلخر يف أماكن خاصة، كمداخل املساجد واملنابر . تعرف هذه املادة القليلة الشأن نظرياً هلا من قبل
رميد الزاهي الرباق؛ وملا أقبل القرن احلادي عشر زاد السطح الرباق ألالء واء واحملاريب، بطبقة الفسيفساء متعددة األلوان، وبالق

نزل إىل هذه اخلدمة من العلياء وكسب ا فكراً . وهكذا خدم املسجد كل فن يف بالد اإلسالم. بطبقة من القاشاين امللون الالمع
ود الناس إىل عبادة األوثان، فقد وجه جهوده إىل الزخرفة وإذ كان قد حرم على املثال أن ينحت التماثيل خشية أن يع. وكربياء

وقد بقي أمنوذج رائع من . فأتقن حنت احلجارة، وشكل اجلص باليد قبل أن جيف، وصاغ منه أشكاالً كثرية خمتلفة. بالنقوش البارزة
وكان . ر األردن وتركه دون أن يتمه بالصحراء الشرقية إىل 734هذه العمائر، وهو القصر الشتوي الذي بدأه الوليد الثاين عام 

حول سطح الواجهة من أسفل إفريز من احلجر املنحوت ذو مجال بارع يتكون نقشه من مثلثات وأزهار الورد حييط ا إطار من 
ار يف أثناء  وجنا من الدم1904وقد نقل هذا النقش الرائع إىل برلني يف عام . األزهار، والفاكهة، والطري، واحليوان، والنقش العريب

وكان النجارون جيملون النوافذ، واألبواب، والستر اخلشبية، والشرفات، والسقف، واملناضد، وكراسي . احلرب العاملية الثانية
املصاحف، واملنابر، واحملاريب، ويبدعون يف نقشها إبداعاً يستطيع اإلنسان أن يراه يف لوحة وجدت يف تكريت ونقلت إىل املتحف 

كذلك كان الصناع املشتغلون بنحت العاج واخلشب يزينون بفنهم املساجد، واملصاحف، واألثاث، واآلنية، . يوركالفين يف نيو
غري أنه مل يصلنا من مصنوعات ذلك العصر إال قطعة واحدة هي طابية . واألشخاص أنفسهم، وجيملوا مبصنوعام املنحوتة واملطعمة

ويقال إا إحدى قطع الشطرنج الذي أهداه هرون الرشيد إىل شارملان ) ألهلي بفلورنستوجد اآلن يف املتحف ا(من قطع الشطرنج 
كذلك أخذ صانعوا املعادن املسلمون عن الساسانيني هذا الفن الدقيق، وصنعوا من النحاس والشبه ). 124(يف القرن التاسع امليالدي

اتاً، ومواقد؛ وصبوها يف صور اآلساد، واألفاعي، وآباء اهلول، مصابيح، وأباريق، وجفاناً، وجراراً، وكيزاناً، وأقداحاً، وأطس
والطواويس، واليمام؛ ونقشوا عليها يف بعض األحيان رسوماً بديعة نشاهد مثالً منها يف املصباح الشبيه بالقماش املخرم واحملفوظ يف 

والذهب، ويبدعون املصنوعات املعدنية ومن الصناع من كانوا حيشون الرسوم احملفورة بالفضة . معهد الفن مبدينة تشكاجو
وكانت السيوف الدمشقية تصنع من الفوالذ املسقى ). 135(أي املزخرفة بفن الدمشقيني وإن مل يكن قد نشأ يف مدينتهم" الدمشقية"

. ط الذهب أو الفضةاملزين بالنقوش البارزة أو املطعم بالرسوم العربية، أو احلروف اهلجائية، أو غريها من األشكال املتخذة من خيو

وملا انتهى عصر الفتوح اإلسالمية . وقصارى القول أن صناع املعادن املسلمني قد يراعوا يف هذا الفن براعة ليس بعدها زيادة ملستزيد
فن هي واستقر املسلمون يف البالد املفتوحة وأخذوا عنها ثقافتها ألفوا أنفسهم يف صناعة الفخار الوارثني لتقاليد مخسة يف هذا ال

، كشف يف سر من رأى Sarreونقول الصينية ألن سار . الرومانية، والعراقية، والفارسية، والصينية-التقاليد املصرية، واإلغريقية
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اإلسالمية يف عهدها األول منقولة نقالً ال -فخاراً من عهد أسرة تانج ومعه قطعة من اخلزف الصيين الرقيق؛ وكانت األواين الفارسية

ومل حيل القرن .  ، والري، وكثري غريها من البلدانونشأت مراكز صناعة الفخار يف بغداد وسامرا. ن مناذج صينيةخفاء فيه ع
ة الفخارية ما عدا اخلزف الصيين، ويصنعونه يف الشكل العاشر امليالدي حىت كان صانعوا الفخار من الفرس يصنعون كل أنواع اآلني

) 136"(اللصوص األربعني"ال حصر هلا تبدأ من املباصق اليدوية الصغرية إىل املزهريات الضخمة املهولة، اليت تتسع يف القليل ألحد 

قاً يف الصناعة ال تسمو عليها إال ويتبني اإلنسان من خري املصنوعات الفخارية الفارسية دقة التصوير، وبراعة يف التلوين، وحذ
الصناعتان الصينية واليابانية؛ وظلت ستة قرون ال تضارعها صناعة أخرى يف مجيع األقاليم املمتدة جنوب هضبة البامري 

ص وكان هذا الفن من أحب الفنون إىل الفرس وأكثرها مواءمة هلم؛ وكان أهل الطبقة العليا منهم حيرصون أشد احلر). 137(وغرا
وحيدثنا . على مجيع روائعه، وكثرياً ما أخذ عنه الشعراء أمثال أيب العالء املعري وعمر اخليام تشبيهات واستعارات يف أقواهلم الفلسفية

وقد امتاز ). 138(الكتاب عن مأدبة أقيمت يف القرن التاسع ارجتلت فيها قصائد، وأهديت إىل اآلنية اليت كانت تزدان ا املائدة
وكانت النقوش اليت حتليه ترسم . لفخار يف سامرا وبغداد يف ذلك القرن بصنع الفخار الالمع أو لعلهم هم ابتدعوه ابتداعاًصانعوا ا

بأكسيد معدين على طبقة من الطني املزجج، مث يعرض اإلناء بعدئذ إىل نار ثانية مدخنة مكتومة حتول الصبغة إىل طبقة معدنية رقيقة، 
وذه الطريقة أخرج الصناع أواين ذات لون واحد مجيل، وأخرى ذات ألوان متعددة أمجل منها . تعدد األلوانوتكسب الطالء بريقاً م

خضراء ذهبية، وبنية داكنة، وصفراء، ومحراء، تتدرج بعضها تدرجاً ال يكاد اإلنسان حيسه وال تقل عن املائة عداً وكذلك طبق هذا 
ميد اليت كانت تستخدم للزينة يف فن العراق القدمي، فكانت ألوان هذه املربعات الكثرية الفن نفسه فن الطالء الرباق على قطع القر

وما تتألف منها من وحدات متناسقة مما أكسب مداخل مئات املساجد وحماريبها وكثرياً من جدران قصور العظماء روعة منقطعة 
كل ما امتاز به أهل مصر والشام من حذق -بصناعة الفخاروهو الفن الشديد االتصال -وورث املسلمون يف صناعة الزجاج. النظري

وبراعة، فقد لونوا املصابيح بظالل من األلوان الرباقة املتعددة، وزينوها بالرصائع والنقوش، ورسوم النبات واألزهار؛ ولعل أهل 
وإذا ما ذكرنا سعة .  القرن الثالث عشرالشام قد ابتدعوا يف ذلك الوقت فن طالء الزجاج بامليناء، وهو الفن الذي بلغ ذروة جمده يف

انتشار فين التصوير والنحت يف الكنائس الكاثوليكية الكربى وهي اليت ال تكاد ختلو من آثارِه واحدة منها، وذكرنا يف الوقت نفسه 
نعم إن .  اإلسالمأمهية هذين الفنية يف نشر العقائد والقصص املسيحية، إذا ما ذكرنا هذا وذاك دهشنا لعدم وجود نظرييهما يف

ولكنه مل يقل شيئاً عن التصوير، غري أن حديثاً يعزى إىل عائشة يقول إن النيب قد ى ) 89سورة املائدة اآلية (القرآن قد حرم النحت 
وهلذا . يعاًوهلذا فإن الشريعة اإلسالمية عند الشيعة وعند أهل السنة على السواء حترمي التصوير وإقامة التماثيل مج). 139(أيضاً عنه

ولعل من أسباب هذا التحرمي االعتقاد أن الفنان حني خيرج مثاالً للكائنات احلية . التحرمي نظري يف الوصية الثانية ويف التعاليم اليهودية
ومنهم من . ومن علماء الدين من يتساهلون يف هذا فيجيزون تصوير اجلماد. إمنا يدعي لنفسِه ما هو حقوق اخلالق جل جالله

وكان بعض خلفاء بين أمية ال يعبئون . اضون عن تصوير احليوان أو اإلنسان على األشياء اليت ال تستعمل إال يف األغراض الدنيويةيتغ
 مبظلمات هلنستية صور فيها رجاالً 712قط ذا التحرمي؛ وشاهد ذلك الوليد األول زين قصره الصيفي يف قصري عمرة حوايل عام 

وكان خلفاء بين العباس ). 140(يرقصن، ونساء يغتسلن، وهو جالس فوق عرشه يشاهد هذا كلهوبنات . يطاردون الوحوش
جيهرون بتقواهم، ولكن كانت هلم قصور حوت يف حجرام اخلاصة جدراناً مزينة بالصور؛ وقد استأجر املعتصم فنانني، أغلب الظن 

رجال دين، وبنات عاريات يرقصن؛ وأجاز املتوكل، وهو الذي و. أم مسيحيون، ليصوروا على جدران قصرِه يف سامرا مناظر صيد
كان يضطهد امللحدين، املصورين من أهل بيزنطية أن يضيفوا إىل هذه املظلمات مظلماً آخر ميثل رهباناً مسيحيني وكنيسة 



 
 Will Durant  236   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

لعه األتراك السالجقة وزين حممود الغزنوي قصره بصور متثله هو وجيوشه، وفيلته؛ وغطى ابن مسعود، قبل أن خي). 141(مسيحية
عن عرشِه بزمن قليل، جدران حجرات قصره يف هراة مبناظر قائمة على أسس مأخوذة من كتب الفن الشهواين الفارسي أو 

وتروي إحدى القصص أن اثنني من رجال الفن أخذا يتباريان يف بيت أحذ الوزراء يف التصوير الواقعي؛ فعرض ). 142(اهلندي
وهو أن يصورها حبيث -راقصة تبدو كأا خارجة من باطن اجلدار؛ وعرض الثاين أن يقوم بعمل أشق من هذاأحدمها أن يصور فتاة 

وجنح كالمها يف إبراز فكرته جناحاً محل الوزير على أن خيلع عليهما خلعاً سنية ويهبهما كثرياً من . تبدو وهي م بدخول اجلدار
شواهد الدالة على أن املسلمني قد خالفوا أمر التحرمي؛ وحسبنا أن نقول إنا جند يف ويف وسعنا أن نذكر كثرياً من ال). 143(الذهب

ولكن التحرمي رغم هذا . بالد الفرس بنوع خاص حيوانات وأناسي مصورة بكثرة يطرب هلا الرائي، وممثلة جبميع أنواع فنون التصوير
راده يشوهون روائع الفن أو يتلفوا، قد عاق منو فن التصوير كله، يؤيده الشعب تأييداً وصل من القوة إىل درجة أن كان بعض أف

وإن كنا نسمع عن وجود أربعني صورة البن (اإلسالمي، حىت اقتصر الكثري منه على التحلية اردة، وكاد مينع تصوير األشخاص 
صور اجلدران يف ذلك العصر إال صور ومل يبق من . ، وترك الفنانني يعتمدون كل االعتماد على مناصرة امللوك أو األشراف)سينا

وكأن املسامني أرادوا أن يعوضوا . قصري عمرة؛ وهي تكشف عن خليط غريب جمدب من القواعد الفنية البيزنطية واألمناط الساسانية
 وقد وجد هذا .هذا النقص فارتفعوا بالرسوم الصغرى على العاج ومثله إىل درجة اجلمال ال تعلوا عليها درجة أخرى يف التاريخ كله

الفن تراثاً متعدد األمناط بىن عليه، وأخرج منه مثاراً خمتلفة، ونعين بذلك التراث البيزنطي، الساساين، والصيين؛ وكان تزيني 
املخطوطات اإلسالمية بالرسوم الصغرية يف العصور الوسطى فناً اختصت به طبقات األشراف القليلة العدد، شأنه يف هذا شأن 

ات يف أوربا احلديثة؛ فقد كان األغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون االحتفاظ بالفنان الفقري املخلص لفنه فقراً موسيقى احلجر
وهنا أيضاً أخضع التزيني متثيل الكائنات احلية لسلطانه؛ فأغفل . وإخالصاً أنتجا هذه الروائع اليت تتطلب كثرياً من اجلهد واألناة

قد يكون -وخرج على الشكل الذي اختذ أمنوذجاً له، فكان يعمد إىل موضوع أو شكل مركزيالفنان عن قصد قواعد املنظور، 
ويتبسط فيه ويتوسع وخيلق منه مائة صورة خمتلفة حىت لتكاد كل إصبع من الصفحة مبا يف ذلك -شكالً هندسياً أو زهرة واحدة

كان يف وسع الفنان أن يزين الكتب غري الدينية بصور الرجال و. إطارها متتلئ باخلطوط املرسومة بدقة متناهية كأا قد حفرت حفراً
والنساء واحليوان، يف مناظر الصيد واللهو واحلب، ولكن طراز التزيني كان هو بعينِه على الدوام، كان هو الصورة املكونة من 

جات الكمال، والذي يهدف إىل خطوط دقيقة، ومن ألوان مؤتلفة منسجمة يفىن بعضها بعض، ومن ارد اهلادئ البالغ أقصى در
وكان اخلط العريب اجلميل جزءاً ال يتجزأ من فن التنميق؛ ولسنا جند مثاالً آخر الجتماع الكتابة . متعة العقل املطمئن املستريح

ة نفسها، لقد كانت احلروف الكوفية يف موطنها األول، بلدة الكوف. والتصوير تآخيهما على هذا النحو إال يف بالد الصني البعيدة
حروفاً مسجة ذات زوايا، وأركان حمددة فجة، ولكن اخلطاط كسا هذه العظام العجاف باحلركات وعالمات اإلمالة والنقط وحروف 

املد ورسوم صغري متخذة من أوراق النبات؛ فلما ارتقى اخلط الكويف إىل هذه الدرجة من اجلمال أصبح كثري االستعمال يف تزيني 
 الكتابة الدارجة فكان اخلط النسخ فيها أكثر جاذبية من اخلط الكويف؛ وكانت حروفه املستديرة وكان امتداد أما. املباين نفسها

وليس يف خطوط العامل كله سواء كانت مكتوبة . األفقي املتعرج كان هذان يف حد ذام وسيلة للزينة يف غىن عن اإلضافات األخرى
الِه؛ ومل حيل القرن العشرين حىت كانت الغلبة على اخلط الكويف يف تزيني املباين أو اخلزف، باليد أو مطبوعة ما يضارع هذا اخلط يف مج

والكثرة الغالبة من الكبت اإلسالمية اليت وصلت إلينا من العصور الوسطى مكتوبة خبط النسخ؛ ومعظم هذه من املصاحف ألن كتابة 
 عليها صاحبها؛ وكان تزيينها بالصور تعد انتهاكاً حلرمتها، ولكن كتابتها القرآن كانت يف حد ذاا من األعمال الصاحلة اليت يثاب
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وبينما كان رسامو الصور الصغرية على العاج أو غريه صناعاً يستأجرون بأجر قليل، . باخلط اجلميل كانت تعد من أشرف الفنون
اهلدايا واألموال، وكان منهم هم أنفسهم ملوك كان اخلطاطون يبحث عنهم يف مجيع أحناء البالد ويغدق عليهم امللوك واألمراء 

وكانت الرقعة املكتوبة بيد أحد هؤالء الفانني كرتاً ال يقدر مبال، وكان يف البالد منذ القرن العاشر طائفة من املولعني جبمع . وساسة
الرق باملداد األسود، واألزرق، الكتب يعيشون ويتحركون ويقضون حيام كلها بني ما مجعوه من املخطوطات اجلميلة املكتبة على 

ومل يصل لنا إال عدد قليل من كتب ذلك العصر، وأقدمها كلها نسخة من القرآن موجودة . والبنفسجي، واألمحر، وبالذهب اإلبريز
 اجللد وإذا ذكرنا بعد ذلك أن هذه الكتب كانت جتلد بأعظم أنواع. 784يف دائرة الكتب املصرية بالقاهرة يرجع تارخيها إىل عام 

ليناً ومتانة، وأنه قد بذل يف جتليدها من حسن الذوق ومن املهارة ما ال زيادة بعده ملستزيد، وأن اجللد املغلفة به كان يف كثري من 
األحيان يزدان بأمجل الرسوم وأدقها، إذا ذكرنا هذا حق لنا أن نقول دون أن نتهم باملغاالة إن الكتب اإلسالمية من بداية القرن 

وهل منا من ال يطمع يف أن تنشر كتبه ذا الرونق . ع إىل القرن الثاين عشر هي أمجل ما رأته العني من الكتب يف العامل كلهالتاس
وتلك الفخامة؟ وقد اجتمعت الفنون كلها يف تزيني احلياة اإلسالمية والسمو ا إىل ذروة اجلمال، فامتزجت أشكال الرسوم الدقيقة 

وإذا كانت حضارة العصور . سوجات، وطبعت بالنار على الفخار؛ وأقيمت على مداخل املباين واحملاريبباخلط اجلميل يف املن
الوسطى مل تفرق بني الصانع املاهر والفنان، فلم يكن ذلك ليحط من شأن الفنان، بل كان يرفع من قدر الصانع املاهر، وكان اهلدف 

لقد كان الناسخ خيرج منسوجات عادية يستعملها عامة الناس وتبلى بعد . ميلةالذي تبتغيه كل صناعة أن تصبح فناً من الفنون اجل
قليل، مثله يف هذا كمثل صانع الفخار سواء بسواء؛ ولكنه كان يف بعض األحيان يعرب عن حذقه وصربه، كما يصور أحالمه، يف 

خيرجه ليبقى عدة أجيال وقد أبدع نقشه، وصبغه األثواب، والسجف، والطنافس، وأغطية الفراش، والنسيج املطرز، احلرير املشجر، 
لقد كانت املنسوجات البيزنطية، والقبطية، والساسانية، والصينية ذائعة الصيت حني فتح . باأللوان الزاهية احملبوبة يف بالد الشرق

فلم ميِض إال قليل من الوقت املسلمون بالد الشام، وفارس، ومصر، والتركستان؛ وما اسرع ما تعلم املسلمون صناعات تلك البالد، 
حىت أخرجت املصانع اإلسالمية املنسوجات احلريرية اليت ى النيب عن لبسها، وأخرجتها بكثرة، ولبسها النساء والرجال وهم 

ة وكانت حلة الشرف أمثن ما يستطيع اخلليفة أن خيلعه على من يؤدي له خدم. يدعون اهللا أن يغفر هلم خطاياهم اجلسمية والروحية
وكانت أقمشة التفتاه احلريرية تبتاع ملالبس . جليلة؛ وسرعان ما أصبح املسلمون كبار جتار احلرير يف العامل كله يف العصور الوسطى

السيدات غي أوربا، واشتهرت شرياز باألقمشة الصوفية، كما اشتهرت بغداد بأقمشة الستائر، واملظالت، واحلرير املموج، 
وجة من وبر اجلمال وشعر املاعز، وخراسان بأغطية اهلوادج، وصور بالطنافس، وخبارى بسجاجيد الصالة، وخوزستان باألقمشة املنس

ولقد عدا الدهر على هذا كله فلم يبق لنا منه مثال واحد، وكل ما نستطيعه هو أن نتصور ما . وهراة باحلرير املنقوش خبيوط الذهب
بالنظر إىل ما كان منها يف القرون التالية، وبدراسة ما وصفها به الكتاب املعاصرون كانت عليه هذه املنسوجات من الرونق والفخامة 

 قطعة من الذهب مثن حلة وهبت جلعفر بن 400.000"وقد وجدت يف احملفوظات الباقية من أيام هرون الرشيد مذكرة جاء فيها . هلا
  ).144"(حيىي الوزير

  الفصل الثاِمن 

  الموسيقى 
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نعم إنه مل ينص على حترميها يف ). 145(ول األمر حمرمة يف اإلسالم تعد من اآلثام، شأا يف ذلك شأن النحتكانت املوسيقى يف أ
القرآن، ولكن حديثاً مشكوكاً يف صحتِه يعزو إىل النيب أنه خلوفِه من عاقبة أغاين النساء اخلليعات ورقصهن قال ما معناه إن اآللة 

وكان علماء الدين وأتباع املذاهب األربعة ينفرون من املوسيقى ألا تثري .  استطاع إىل عبادتهاملوسيقية كمؤذن الشيطان يستفز من
أما الناس، وهم أحكم يف مسلكهم منهم يف عقائدهم، فكان جيري . الشهوات، ولكن منهم من قال متساحماً إا ليست إمثاً يف ذاا

وقد رافقت املوسيقى كل مرحلة من ). 146"(ع كالروح والسرور ولدمهااخلمر كاجلسد والسما"على ألسنتهم جمرى األمثال أن 
مراحل احلياة اإلسالمية ومألت آالف الليايل العربية بأغاين احلب واحلرب واملوت؛ فكانت قصور األمراء وكثري من بيوت العظماء 

قول مؤرخ قدير صائب احلكم على هذه األمور تستخدم املغنني ليطربوا أهلها بقصائد الشعراء أو بقصائدهم هم أنفسهم، ويف ذلك ي
إن املرتلة اليت بلغتها املوسيقى جبميع فروعها عند العرب لتزري مبرتلة هذا الفن يف تاريخ أي بلد : قوالً خليقاً بأن يثري الدهشة

 بتلك اخلصائص تفضيلها ونعين-نعم إن األذن الغربية ال تستطيع بغري مران طويل أن تقدر خصائص املوسيقى العربية)". 147(آخر
حسن اإليقاع على انسجام األحلان، وتقسيم النغمات إىل أثالث ال إىل أنصاف، وما يف تكوينها وتوقيعها من نظارة وجة هي من 

وربية نفسها لكن املوسيقى األ. وقد تبدو لنا حنن الغربيني تكراراً بسيطاً، حمزناً ممالً، غريباً مستهجناً غري منتظم. مميزات بالد الشرق
تبدو للعريب ناقصة يف عدد نغماا، ويف دقة هذه النغمات؛ مولعة إىل حد اإلسفاف بالتعقيد الذي ال خري فيِه، وباألصوات الناشزة 

وحيدثنا السعدي عن . وإن ما يف املوسيقى العريب من رقة تبعث على التفكري لتؤثر يف نفس املسلم أعمق التأثري. الشديدة االرتفاع
ويصف الغزايل النشوة بأا احلالة اليت يبعثها االستماع إىل ). 148(م يغين بنغمة حمزنة مؤثرة تستوقف الطائر يف كبد السماءغال

وقد أفرد أحد املؤلفني العرب فصالً يف كتابِه للحديث عن الذين فقدوا وعيهم أو ماتوا وهم يستمعون إىل املوسيقى ). 149(املوسيقى
وبدأت املوسيقى . عان ا الدراويش يف أذكارهم وشعائرهم وإن كان الدين نفسه قد ندد ا يف أول األمراإلسالمية، وقد است

اإلسالمية باألحلان واألشكال السامية القدمية، مث تطورت على ضوء صالا بالتقاسيم اليونانية اآلسيوية النشأة وتأثرت تأثراً قوياً 
أخذت إحدى العالمات وكثري من القواعد املوسيقية عن اليونان؛ وللكندي، وابن سينا، وإخوان وقد . باملوسيقى الفارسية واهلندية

الصفا، كتابات مطولة يف هذا املوضوع؛ وكتاب الفارايب يف املوسيقى أشهر ما ألف يف العصور الوسطى يف النظريات املوسيقية وهو 
ويبدو (وقد وضع املسلمون منذ القرن السابع السلم املوسيقي ). 150(قهيضارع أي كتاب وصل إلينا من املصادر اليونانية إن مل يف

وكانت عالمام تدل على طول الزمن الذي متتد إليه كل نغمة وعلى -)151)(1190أن ذلك مل يكن معروفاً يف أوربا قبل عام 
رة، والبندور، والسنطري، والناي، ويقويها يف وكان عند العرب آالت موسيقية تبلغ املائة عد أشهرها العود، والقيثا). 152(مقاماا

وكان العود على أنواع وأحجام كثرية ال تقل عن األثين عشر؛ وكان . بعض األحيان البوق، والدف، والصنج، والرق، والطبل
وترية، وكان القوس يستعمل للعزف على بعض اآلالت ال. Iute, Guilarوعن العرب أخذت كلمتا . الكبري منها يسمى القيثارة

وكان األرغن بنوعيِه اهلوائي واملائي معروفاً عند العرب؛ وقد اشتهرت بعض املدن اإلسالمية كإشبيلية بصنع اآلالت املوسيقية الدقيقة 
وكان يقصد باملوسيقى اآللية كلها تقريباً أن تصحب ). 152(اليت ال تضارعها آالت أخرى مما كان يصنع وقتئذ يف بالد اإلسالم

وكان يقتصر يف العادة على استخدام أربع آالت أو مخس يف وقت واحد، ولكننا نقرأ أيضاً عن ِفرق .  أن تكون مقدمة لهالغناء أو
). 154(، وتقول إحدى الروايات املتواترة إن سريج املوسيقى من أهل املدينة أول من استعمل القضيب)153(موسيقية كبرية العدد

مني منحطة إذا استثنينا مشهوري الفنانني وذلك على الرغم من ولع املسلمني ذا الفن ولعاً يبلغ وكانت مرتلة املوسيقيني عند املسل
. وشاهد ذلك أننا قلما نرى من أفراد الطبقات العليا من نزل من عليائِه فدرس هذا الفن الفاتن الذي يسلب العقول. حد اجلنون
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 القيان، ومن املشرعني فئة تقول إن شهادة املوسيقى ال تقبل يف ومن أجل هذا كانت املوسيقى يف بيوت األغنياء من عمل
وكذلك كان الرقص عنهم يقتصر على اجلواري يدربن عليه ويستأجرون له؛ وكان يف كثري من األحيان رقصاً ). 155(احملكمة

وملا . ها عدد كبري من الفتيات وغننيوقد أقام اخلليفة األمني حفلة راقصة دامت طوال الليل رقص في. شهوانياً، ويف كثري منها فنياً
اتصل العرب باليونان والفرس ارتفعت مرتلة املوسيقيني عندهم، وكان اخللفاء األمويون والعباسيون يغدقون اهلبات على كبار 

) أمريكي دوالر 10.000(املوسيقيني يف أيامهم؛ فها هو ذا سليمان بن عبد امللك يعرض جوائز تبلغ عشرين ألف قطعة من الفضة 

 قطعة 300.000وهاهو ذا الوليد الثاين يعقد مباريات يف الغناء كانت اجلائزة األوىل يف واحدة منها . ملباراة بني املوسيقيني يف مكة
وقد دعا املهدي إىل بالطِه . ، ورمبا كانت هذه األرقام مبالغاً فيها كعادة أهل الشرق)156)( دوالر أمريكي150.000(من الفضة 

)  دوالر أمريكي75.000( درهم 150.000مشهوراً من أهل مكة، ودعا هرون الرشيد إىل بالطِه إبراهيم املوصلي وأعطاه مغنياً 

وقد بلغ من حب هرون للموسيقى أن شجع تلك املوهبة يف أخيِه .  نظري أغنية واحدة100.000ورتب له عشرة آالف شهر ووهبه 
وإن . ألن إبراهيم كان له صوت غاية يف القوة يبلغ مداه مثان طبقات-غم من تقاليد طبقتهعلى الر-ألبيِه، الشاب إبراهيم ابن املهدي

الزمن ليتضاءل يف خيالنا وتضيق دائرته إىل أقصى حد عندما نسمع أنه قام حبركة ابتداعية يف املوسيقى العربية مضادة للرتعة اإلتباعية 
والقصة اآلتية اليت ). 159(عنه أنه مل يغن يل قط إال شعرت بأين قد اتسع ملكيوكان املأمون يقول . نزعة إسحق بن إبراهيم املوصلي

يرويها خمارق تلميذ إبراهيم املوصلي تصور لنا اتمع اإلسالمي بصورة مبهجة، وتظهر ما كان للموسيقى اإلسالمية من أثر قوي يف 
فلت تطفيلة قامت على أمري املؤمنني املعتصم مبائة ألف درهم، تط: نفس املسلم؛ ولسنا يف حاجة إىل تصديقها لكي حنس مبغزاها، قال

يا سيدي إن رأى أمري املؤمنني أن يأذن يل فأخرج : شربت معه ليلة إىل الصبح، فلما أصبحنا قلت له: فقيل له كيف ذلك؟ قال
أمتشى فإذا جبارية كأن الشمس تشرق من الرصافة فأتنسم إىل وقت انتباه أمري املؤمنني قال نعم، وأمر البوابني أن يتركوين؛ فخرجت 

وجهها فتبعتها، ورأيت معها زنبيالً فوقفت على صاحب فاكهة فاشترت منه سفرجلة بدرهم، ورمانة بدرهم وكمثراية بدرهم 
 لئال يراك فتبعتها، فالتفتت فرأتين فقالت يا ابن الفاعلة إىل أين تريد؟ قلت خلفك يا سيديت؛ فقالت ارجع يا ابن الزانية. وانصرفت

مث جاءت إىل باب كبري فدخلت . فتأخرت ومشيت من بعيد وهي متشي أمامي، مث التفتت فرأتين فشتمتين شتماً قبيحاً. أحد فيقتلك
فيه وجلست أنا حبذاء الباب، وقد ذهب عقلي، ونزلت علي الشمس، وكان يوماً حاراً، فما لبثت أن جاء فَتيان كأما بدران على 

وجيء باألكل فأكلنا . فلما وصال إىل الباب استأذنا فأذن هلما، فدخال، ودخلت معهما، فظنا أن صاحب املرتل قد دعاينمحارين؛ 
فاستدعى تلك اجلارية، فخرجت صاحبيت ووراءها . إن تفضلت: هل لكما يف فالنة؟ قالوا: وغسلنا أيدينا، مث قال لنا صاحب املرتل
مث غنت صوتاً . لسيدي خمارق: ملن هذا الصوت؟ فقالت: ها وغنت، فشربوا وطربوا، فقالواوصيفة حتمل عودها، فوضعته يف حجر

مث غنت صوتاً ثالثاً فطربوا وشربوا، . لسيدي خمارق: ملن هذا الصوت؟ فقالت: آخر فشربوا وطربوا وهي تلحظين وتشك يفَّ، فقالوا
يا جارية شدي يدك فشدت أوتارها وخرجت عن إيقاعها الذي : فلم ألبث أن قلت. لسيدي خمارق: فقالوا ملن هذا الصوت؟ فقالت

وكان خمارق ) قال الراوي. (فاستدعيت بدواة وقضيب وغنيت الصوت الذي غنته اجلارية أوالً، فقاموا إيلَّ وقبلوا رأسي. تقول عليه
فقالوا باهللا من أنت يا .  فكادت عقوهلم تطريمث غنيت الصوت الثاين والثالث. أحسن الناس صوتاً وكان يوقع بالقضيب توقيعاً عجيباً

م خبربي، فقال صاحب البيت لصديقيِه: فقالوا ما سبب جميئك؟ قلت. أنا خمارق: سيدي؟ فقلتأما : طفيلي أصلحكم اهللا، وأخرب
علينا عشرون ألف درهم : قال صديقاه. هي له: قال. بلى: تعلمان أين أعطيت يف اجلارية ثالثني ألف درهم فامتنعت عن بيعها؟ قاال

وبغريها من األثواب الغالية واهلدايا (قال خمارق فملكوين اجلارية وجلست عندهم إىل العصر وانصرفت ا . وعليك عشرة آالف
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حلف أعيدي كالمك؛ فتستحي مين فأ: يا مواليت: ، وكلما مرت باملواضع اليت شتمتين فيها أقول هلا)األخرى الثمينة اليت أهدوها إيلَّ
فقيل يل إنه انتبه وطلبك يف منازل أبناء القواد فلم جيدك وتغيظ عليك غيظاً (عليها لتعيدنه فتعيده حىت وصلنا إىل باب أمري املؤمنني 

حنن : وحدثته القصة فضحك وقال. ال تعجل: يا أمري املؤمنني: ، فدخلت عليِه ويدي يف يدها فلما رآين سبين وشتمين، فقلت)شديداً

   . فأحضرهم وأمر لكل واحد منهم بثالثني ألف درهم ويل بعشرة آالف. افئهم عنكنك

  الباب الثالث عشر 

  اإلسالم في الغرب 

641-1086   

  الفصل األول 

  فتح إفريقية 

ال جزءاً من العامل اإلسالمي، وقد استعادت مصر حتت حكم املسلمني جمدها الفرعوين؛ كما استعادت تونس مل يكن الشرق األدىن إ
أما أسبانيا يف عهد العرب . ومراكش بزعامة العرب ما كان هلما من حكومة منظمة؛ وازدهرت مدائن القريوان وبالرم وفاس إىل حني

كم املُغل املسلمون بالد اهلند فيما بعد شادوا كما يشيد اجلبابرة، وأبدعوا كما فقد وصلت إىل الذروة يف تاريخ احلضارة؛ وملا ح
وبينما كان خالد بن الوليد وغريه من الفاحتني خيضعون بالد الشرق زحف عمرو بن العاص، بعد موت النيب مبا ال . يبدع الصياغ

لقد كان ملصر .  ، ومنفيس، مث زحف على اإلسكندريةيزيد على سبع سنني؛ من مدينة غزة يف فلسطني واستوىل على بلوز
مرافئ وقواعد حبرية، وكان العرب يف حاجة ماسة إىل أسطول؛ وكانت مصر تصدر احلبوب إىل القسطنطينية، وكانت بالد العرب يف 

 وكانت احلكومة البيزنطية منذ قرون طوال تستخدم العرب يف شرطتها، ومل يكن هؤالء ممن يعوقون زحف حاجة إىل احلبوب،
الفاحتني؛ وكان املسيحيون اليعاقبة يف مصر قد قاسوا األمرين من جراء اضطهاد بيزنطية؛ وهلذا رحب بقدوم املسلمني، وأعانوهم على 

) 641( ، وملا سقطت تلك املدينة يف يد عمر وبعد حصار دام ثالثة عشر شهراً استيالء منفيس، وأرشدوهم إىل اإلسكندرية

آالف قصر وأربعة أما بعد، فإين فتحت مدينة ال أصف ما فيها، غري أين أصبت فيها أربعة : "كتب إىل اخلليفة عمر ابن اخلطاب يقول

وحال عمرو بني العرب وبني ب املدينة وفضل أن  . "آالف محام وأربعني ألف يهودي عليهم اجلزية وأربعمائة ملهى للملوك
أسباب اخلالفات الدينية بني املذاهب املسيحية املختلفة، ولذلك منع أعوانه اليعاقبة ومل يكن يف وسعِه أن يدرك . يفرض عليها اجلزية

. أن ينتقموا من خصومهم امللكانيني، وخالف ما جرت عليه عادة الفاحتني من أقدم األزمنة فأعلن حرية العبادة جلميع أهل املدينة

، أحد )1231-1162(ول ما وردت يف كتاب عبد اللطيف وبعد،فهل أحرق عمرو مكتبة اإلسكندرية؟ لقد وردت هذه القصة أ
وهو مسيحي يهودي األصل من شرقي ) Bar Hebraeus (1226-1286؛ مث أوردها بتفصيل أوىف بار هربيوس )2(العلماء املسلمني

ن رجالً من أهل اإلسكندرية وقد جاء يف روايته هلذه القصة أ. بالد الشام كتب باللغة العربية، باسم أيب الفرج، خمتصراً لتاريخ العامل
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طلب إىل عمرو أن يعطيه ما يف املكتبة من خمطوطات؛ ) John Philoponusوامسه عند الغربيني (يسميه العرب حنا األجرومي 
أما ما ذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما : "فكتب عمرو إىل اخلليفة عمر يستأذنه يف هذا؛ فرد عليه عمر، كما تقول الرواية، بقولِه

وختتصر األسطورة هذا الرد األسطوري يف ". جاء ا يوافق ما جاء يف كتاب اهللا فال حاجة لنا بِه، وإذا خالفه فال أرب لنا فيه واحرقها
ويضيف بار هربيوس أن عمراً أمر ". احرقها ألن ما فيها كله حيتويه كتاب واحد هو القرآن: "أغلب الظن إىل هذا اجلواب القصري

لى محامات املدينة البالغ عددها أربعة آالف محام لتوقد ا، فما زالوا يوقدون مبلفات الربدي والرق ستة أشهر بالكتب فوزعت ع
أن جزءاً كبرياً من هذه املكتبة قد أحرقه املسيحيون املتحمسون يف عهد البطريق ) 1: (ومن نقط الضعف يف هذه القصة). 642(

أدى إىل ضياع معظمه قبل عام " قد تعرض إلمهال املهملني وعداء األعداء تعرضاً وأن ما بقي فيها) 2(، )3(392توفيلس عام 
وأن أحداً من املؤرخني املسيحيني مل يشر بكلمة إىل هذا احلديث املزعوم يف اخلمسمائة العام الواقعة بني حدوثه وبني ) 3(، )4"(642

 وقد وصف 933 كبري أساقفة اإلسكندرية يف عام Eutychiusذكره ألول مرة، مع أن أحد هؤالء املؤرخني وهو أوتكيوس 
هذا ولقد . وهلذا فإن معظم املؤرخني يرفضون هذه القصة ويرون أا من اخلرافات الباطلة). 5(فتح العرب لإلسكندرية بتطويل كبري

ع مكتبة اإلسكندرية شيئاً فشيئاً من املآسي الكربى يف تاريخ العامل؛ وذلك بأا، كما يعتقد العلماء، كانت حتتوي على كان ضيا
جمموعة كاملة مما نشر من كتب إسكلس، وسفكل، وبولبيوس، وليفي، وتاستوس، ومائة آخرين من املؤلفني الذين وصلت إلينا 

على نصوص الكاملة ملن جاء قبل سقراط من الفالسفة، وهي النصوص اليت مل يبق منها إال كتبهم خمتلطة مهوشة، كما كانت حتتوي 
وحكم . جذاذات متفرقة، وعلى آالف من الدات يف تاريخ اليونان، واملصريني، والرومان، ويف العلوم الطبيعية، واآلداب والفلسفة

 لتطهري قنوات الري وترميم اجلسور، وإعادة فتح اخلليج الذي عمر مصر حكماً صاحلاً؛ وخصص جزءاً من الضرائب الباهظة
يط وبذلك استطاعت السفن وقتئذ أن تصل من البحر املتوسط إىل احمل. كان يوصل النيل بالبحر األمحر، والذي يبلغ طوله مثانني ميالً

وأنشأ عمرو عاصمة جديدة ملصر يف املوضع الذي أقام فيه ).  وأمهل شأنه732وقد طمر هذا اخلليج مرة أخرى يف عام ) (6(اهلندي
وكانت هذه املدينة بداية مدينة القاهرة .  ومسيت العاصمة اجلديدة بالفسطاط، وهي كما يبدو الكلمة املرادفة خليمة641معسكر عام 

وبعد فإن . مقر الوالة املسلمني حيكمون منه مصر نيابة عن خلفاء دمشق أو بغداد) 868-641(رنني كاملني احلاضرة؛ وقد ظلت ق
وأراد املسلمون أن حيكموا مصر اإلسالمية . من احلقائق املقررة أم كل فتح خيلق حدوداً جديدة تتعرض للخطر فتوحي بفتح جديد

فزحفوا جبيش تبلغ عدته أربعني ألف مقاتل خمترقني الصحراء إىل برقة، واستولوا من هجوم على جناحها الغريب من قريين البيزنطية 
وغرس قائد املسلمني رحمه يف الرمل جنويب مدينة تونس احلالية بنحو مثانني ميالً، وأقام يف هذه النقطة . عليها، ووصلوا قرب قرطاجة

ونسي الرببر إىل حني حقدهم  . "احملطة "-ي مدينة القريوانمدينة من أكرب املدائن اإلسالمية وه) 670(معسكره، وأنشأ بذلك 
ية أن ومل يلبث مشال إفريق. 698على الروم فانظموا إليهم يف الدفاع عن املدينة، فظلت تقاوم املسلمني ومل ختضع إليهم إال يف عام 

 بقبول حكم املسلمني، ومل يلبثوا أن - بشروطهم هم أنفسهم تقريباً-واقتنع الرببر. خضع للمسلمني حىت شاطئ احمليط األطلنطي
ومص وعاصمتها الفسطاط، وإفريقية : اعتنقوا الدين اإلسالمي، وقسمت أمالك املسلمني يف إفريقية إدارياً إىل ثالث واليات

وظلت هذه الواليات نفسها قرناً من الزمان تعترف بالسيادة خللفاء . وعاصمتها فاس) مراكش(غرب وعاصمتها القريوان، وامل
املشرق؛ ولكن انتقال مقر اخلالفة إىل بغداد زاد من صعاب االتصال والنقل، فأخذت الواليات اإلفريقية تتحول واحدة بعد األخرى 

حتكم القريوان، وقامت األسرة )909- 800(، وأسرة بين األغلب )974(فقامت أسرة األدارسة يف فاس . إىل ممالك مستقلة
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وفتح أمحد بن طولون عام . باً للحكام األجانب، ودخلت يف ضة صغرى جديدة- ومل تعد مصر. يف مصر) 905-869(الطولونية 
وشجع العلوم ) طاطضاحية من ضواحي الفس(بالد الشام وضمها إىل مصر، وبىن له عاصمة جديدة تدعى القطائع ) 869-884(

وقلب ابنه مخاريه : والفنون، وشاد القصور، واحلمامات العامة، وأنشأ بيمارستاناً، ومسجداً عظيماً ال يزال حىت اليوم ناطقاً بفضلِه
هذا النشاط إىل ترف، ورصع جدران قصره بالذهب، وفرض على شعب مصر الضرائب الباهظة لينشئ لنفسِه بركة ) 884-895(

وخلَفت األسرة الطولونية بعد أن حكمت أربعني . ليتأرجح بلطف على فراشِه املصنوع من اجللد املنفوخ حىت يغلبه النوممن الزئبق 
ومل تكن هلذه املماليك اإلفريقية جذور متتد إىل دماء الشعب أو تقاليده، وهلذا كان ). 969-935(عاماً أسرة تركية أنشأها اإلخشيد 

. على القوة والزعامة احلربيتني، فلما أضعفت الثروة محاستها العسكرية ذابت قوا واختفت من الوجودال بد هلا أن تقيم حكمها 

وأيدت أعظم األسر احلاكمة اإلفريقية سيادا احلربية بعقيدة دينية تكاد تبلغ درجة التعصب؛ ذلك أن أبا عبد اهللا قام يف بالد تونس 
إىل عقيدة األئمة السبعة، ويبشر بقرب ظهور املهدي؛ وقد بلغ من قوة أتباعه الرببر أن  وأخذ يدعو إىل املذهب الشيعي و905عام 

وكان قد أعد العدة لتحقيق ما أثاره يف أتباعِه من آمال مرتقبة فاستدعى من بالد العرب . استطاع إزالة حكم األغالبة من القريوان
، وما لبث هذا الداعية )909(يلية، وأعلن أنه املهدي املنتظر، ونادى به ملكاً عبيد اهللا بن حممد، وزعم أنه حفيد عبد اهللا إمام اإلمساع

ومسى أسرته باألسرة الفاطمية ) صلى اهللا عليه وسلم(وقال عبيد اهللا إن نسبه ميتد إىل السيدة فاطمة بنت النيب . أن قُِتل بأمر مليكه
ذلك أن .  ما عرفه من رخاء يف أيام جمد قرطاجنة حتت حكم الرومانواستعاد مشال إفريقية حتت حكم األغالبة والفاطميني. نسبة هلا

 ميل ختترق 2000 و1500الفاحتني املسلمني يف عنفوان شبام يف القرن التاسع أنشئوا ثالث طرق كربى يتراوح طوهلا بني 
هران، وسبتة، وطنجة؛ وقامت جتارة الصحراء الكربى إىل حبرية شاد ومتبكتو، كما أنشئوا من الثغور يف الشمال والغرب بونة، وو

عظيمة مرحبة ربطت بالد السودان بالبحر املتوسط، وبالد اإلسالم الشرقية مبراكش واألندلس، ونقل املهاجرون األسبان إىل مراكش 
مر الصناعات اجللدية؛ وأضحت مدينة فاس مركزاً لتبادل التجارة مع أسبانيا، واشتهرت بأصباغها وعطروها، وطرابيشها احل

ونقل املعز .  مصر من بين اإلخشيد، وما لبثوا أن بسطوا حكمهم على بالد العرب والشام969وانتزع الفاطميون يف عام. واملغربية
اخلليفة الفاطمي عاصمة ملكه إىل القاهرة؛ وكانت امتداداً للقطائع يف جهة الشمال الشرقي كما كانت القطائع نفسها امتداداً 

وابنه العزيز ) 975-943(ويف عهد املعز . وحذا املعز حذو أسالفه فشرع بغزو البالد ويفتح األمصار. اهللفسطاط يف هذا االجت
 تنظيم اإلدارة املصرية، وجعل الفاطميني أغىن حكام - وهو يهودي من بغداد اعتنق اإلسالم-أعاد يعقوب بن كلس) 975-996(

، ) دوالر أمريكي12.825.000( دينار 2.700.000لفت وراءها ويشهد بذلك أنه حني توفيت رشيدة أخت املعز خ. زمام
 ألف ثوب؛ وملا ماتت أخته عبدة تركت ثالثة آالف مزهرية فضية، وأربعمائة سيف ذات نقوش دمشقية ذهبية، وثالثني 12.000و

 ذلك أن احلاكم اخلليفة ولكن ال شيء يسقط كالنجاح، وآية). 7(ألف قطعة من املنسوجات الصقلية، ومقداراً ضخماً من اجلواهر
جن من فرط الثراء والسلطان، فدبر اغتيال عدد كبري من الوزراء، واضطهد املسيحيني واليهود، وأحرق ) 1021-996(التايل 

كثرياً من الكنائس واملعابد، وأمر دم كنيسة بيت املقدس اليت فيها قرب املسيح، وكان تنفيذ هذا األمر من أسباب قيام احلروب 
وكأمنا أراد احلاكم أن يعيد سرية اإلمرباطور كلجيوال، فنادى بنفسِه إهلاً، وأرسل البعوث لنشر هذه العقيدة بني الناس، . يبيةالصل

واغتيل احلاكم يف سن السادسة . فلما أم قتل بعض هؤالء الرسل عاد هو إىل حب املسيحيني واليهود، وأعاد بناء كنائسهم ومعابدهم
اء مصر رغم ما كان خيص به اخللفاء أنفسهم من امتيازات واسعة ألا كانت حلقة االتصال التجاري بني أوربا وعم الرخ. والثالثني

وآسية، وازدادت عدد السفن اليت ينقل عليها جتار اهلند والصني بضائعهم من تلك البالد مارة باخلليج الفارسي، والبحر األمحر، 
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عفت قوا بينما زاد سلطان القاهرة وثراؤها وقد زار ناصري خسرو العاصمة اجلديدة واضمحلت ثروة بغداد، وض. والنيل إىل مصر
 وجاء يف وصفه هلا أن ا عشرين ألف بيت، معظمها من اآلجر ترتفع إىل مخس طبقات أو ست، وعشرين ألف متجر 1047يف عام 

وكانت الشوارع الكربى . فيِه) 8(نسان فيها مكاناً جيلسمملوءة بالذهب، واجلواهر، واألقمشة املطرزة، واحلرير إىل درجة ال جيد اإل
وكانت احلكومة حتدد األمثان، وتقبض على من يبيع بأغلى منها، ويطاف به يف . مظللة من وهج الشمس وتضيؤها املصابيح بالليل

ة كثريي العدد؛ وقد استطاع وكان ذوو الثروات الضخم). 9(شوارع املدينة على مجل، وهو يدق بيدِه ناقوساً ويعلن بنفسِه جرمه
أحد التجار، وهو مسيحي، أن يطعم السكان كلهم من مالِه اخلاص مدة مخس سنني أصيبت فيها البالد بالقحط بسبب اخنفاض 

واشترك هؤالء األثرياء ). 10(فيضان النيل؛ وترك يعقوب بن كلس وراءه ضياعاً تقدر قيمتها مبا يوازي ثالثني مليون دوالر أمريكي
وكان حكم الفاطميني بوجه . اخللفاء الفاطميني يف بناء املساجد، وإنشاء دور الكتب، واملدارس الكربى، وتشجيع العلوم والفنونمع 

ـّراً طابعه احلرية والتسامح على الرغم مما كان يشينه أحياناً من قساوات، ومن ترف وإتالف، وبالرغم من  عام حكماً صاحلاً خي
). 11(ال، ومن العدد املطلوب من احلروب؛ وكان يضارع يف رخائه وثقافته أي عهد آخر يف تاريخ مصراالستغالل املعتاد للعم

 وقد أقام هذا اخلليفة سرادقاً فخماً. ، وهو ابن أمة سودانية)1094-1036(وأخذ حكم الفاطميني يف الضعف أيام املستنصر 

يقضي فيه أوقات ممتعة، وعاش عيشة املوسيقى، واخلمر، واللذة؛ وكان يقول إن تلك احلياة خري لديه من التحديق يف حجر أسود، 
 ،1067وثار عليه جنوده األتراك يف عام ). 12)(من بئر زمزم يف مكة(واالستماع إىل صوت املؤذن اململ، وشرب املاء العكر 

وأغاروا على قصرِه، وبوا منه كنوزاً فنية ال تقدر بثمن، ومقداراً عظيماً من اجلواهر، ومحل مخسة وعشرين بعرياً من املخطوطات 
وملا . اختذ الضباط األتراك بعضها وقوداً لتدفئة بيوم، كما اختذوا جلودها املصنوعة من اجللد الرقيق البديع إلصالح نعال جواريهم

نصر متزقت أوصال الدولة الفاطمية، وانقسم جيشها الذي كان من قبل قوياً إىل شيع متنازعة من الرببر، وسودانيني، تويف املست
وملا أن خلع صالح الدين آخر . وأتراك؛ وكانت إفريقية ومراكش قد انفصلتا عنها،وثارت عليها فلسطني، وضاعت منها بالد الشام

 أسرة أخرى من األسر اليت حكمت مصر قد ساقها السلطان واالنغماس يف امللذات إىل ما ، كانت1171اخللفاء الفاطميني يف عام 
  .ساق إليه سابقاا من الضعف والفناء

  الفصل الثاني 

  الحضارة اإلسالمية في إفريقية 

وير، واملوسيقى،والشعر، كان األمراء واخللفاء يف القاهرة، والقريوان، وفاس، ينافس بعضهم بعضاً يف إقامة املباين، وتشجيع التص
والفلسفة؛ ولكن كل ما بقي من املخطوطات من ذلك الوقت يف مشايل إفريقية خمبوء اآلن يف دور الكتب اليت مل يبدأ علماء الغرب يف 

وقد اندثرت معظم آيات الفن ومل يبق ما يشهد على عظمة ذلك العصر وروحه إال املساجد  . ارتيادها إال منذ وقت قريب
 وجدد بناؤه سبع مرات، والذي يرجع اجلزء األكرب منه إىل 670ففي القريوان مسجد سيدي عقبة الذي أنشئ أوالً يف عام . وحدها

 الكورنثية املأخوذة من خرائب قرطاجة، وِمنربه آية رائعة من وتعتمد أروقته ذات العقود املستديرة على مئات من العمد. 838عام 
 أصبحت -)13( وهي أقدم مئذنة يف العامل- آيات النحت اخلشيب، وحمرابه من الرخام السماقي والقاشاين؛ ومئذنته املربعة الضخمة

 رابعة املدن اإلسالمية املقدسة وبفضل هذا املسجد أصبحت القريوان. هي الطراز السوري الذي أقيمت على مثالِه مآذن الغرب
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وكانت املساجد يف . وال تقل مساجد فاس، ومراكش، وتونس، وطرابلس عنها يف الروعة والفخامة إال قليالً" أبواب اجلنة األربعة"
مرو بن ومن أشهرها مسجد ع. القاهرة ضخمة كثرية العدد؛ وال تزال هذه احلاضرة الفاتنة تزدان بنحو ثالمثائة من هذه املساجد

، وأعيد بناؤه يف القرن العاشر، ومل يبق من أجزائه األوىل يف هذه األيام إال عمده الكورنثية اليت 641العاص وقد بدئ بإنشائِه يف عام 
 وال يزال مسجد ابن طولون حمتفظاً بشكلِه األصلي ونقوشِه األوىل، وحييط. أنقذها العرب حبكمتهم من اخلرائب الرومانية والبيزنطية

هي أقدم ما يوجد من نوعها يف مصر، إذا استثنينا عقد ) غري مستديرة(بصحنِه الواسع سور ذو شرفات، ويف داخلِه عقود مستدقة 
ورمبا كان هذا الطراز الرشيق .  وهو بناء مقام على جزيرة الروضة بالقاهرة يقاس به ارتفاع ماء النهر-)865(مقياس النيل بالروضة 
) ذات السلم اخلارجي(ويف مئذنة املسجد ). 14(من مصر إىل أوربا القوطية عن طريق صقلية والنورمانمن العقود قد اتنقل 

والشبيهة بصروح الزجروات البابلية، ويف القبة املقامة فوق قرب ابن طولون، عقود على شكل حذاء الفرس، وهي إحدى املظاهر 
ويروى أن أمحد بن طولون أراد أن يرفع العقود . ها من مظاهر الفن اإلسالمياإلسالمية اليت ال ترتاح إليها العني كما ترتاح إىل غري

على ثالمثائة عمود، فلما علم أن هذه العمد ال ميكن احلصول عليها إال إذا انتزعت من العمائر الرومانية واملسيحية، قرر أن يقيم هذه 
 الطراز من العمد قد أوحى هو اآلخر بعنصر من عناصر ، ورمبا كان هذا)15(العقود بدالً من هذا على عمد ضخمة من اآلجر

وآخر ما نذكره من خصائص هذا املسجد أن بعض نوافذه قد ملئت بالزجاج امللون، وبعضها بالشبابيك . الطراز القوطي

د أو جنوم أو غريها من األشكال اهلندسية، وهذه األشكال ترجع إىل تاريخ غري معروف على وجه  على شكل ورواجلصية
وهو عبد مسيحي اعتنق اإلسالم وكان القائد الذي فتح مصر - أنشأ اجلامع األزهر جوهر الصقلي972-970ويف . التحقيق

 عموداً من الرخام، 380وفيه أيضاً جند العقود املستدقة على وال تزال بعض األجزاء األصلية من هذا املسجد يف مكاا؛ . للفاطميني
. وقد شيد جامع احلاكم بأمر اهللا من احلجر، وال يزال معظمه باقياً وإن مل تكن تقام فيه الصالة اآلن. واجلرانيت، والرخام السماقي

بية الطراز، الرشيقة، املصنوعة من اجلص، ومن ويف وسعنا أن نتصور ما كان عليه ن عظمة يف العصور الوسطى بالنظر إىل نقوشه العر
وما من شك يف أا -وقد كانت هذه املساجد، اليت تبدو اآلن معاقل أشبه بالقالع. الكتابات الكوفية اجلميلة اليت يزدان ا إفريزه

، والقناديل اليت أضحت اآلن تزدان بكثري من روائع النحت، والكتابات، والفسيفساء،واحملاريب املطعمة-صممت لتكون قالعاً أيضاً
). 16( قنديل كثري منها من الزجاج املطلي بامليناء املختلف األلوان18.000وكان مبسجد ابن طولون وحده . حتفاً نادرة يف املتاحف

اق يشاهد يف فالقاشاين الرب. وكانت الفنون الصغرى شائعة يف إفريقية اإلسالمية، ميارسها املسلمون مبا عرف عنهم من الصرب والدقة
اخلزف الذي كان يصنع يف القاهرة بأنه رقيق بلغ من شفيفه أن اليد وضعت يف ) 1050(جامع القريوان، وقد وصف ناصري خسرو 

واحتفظ الزجاج املصري والسوري بكل ما كان له من مجال يف العهود القدمية، وحتتفظ ). 17(خارجه تستطاع رؤيتها من داخلِه
س واللوفر باآلنية املصنوعة من البلور الصخري يف عهد الفاطميني، وكان ناحتو اخلشب يدخلون البهجة على متاحف البندقية وفلورن

وأخذ املسلمون املصريون عن رعاياهم األقباط . النفوس بنقوشهم البديعة على أبواب املساجد، واملنابر، واحملاريب، والنوافذ الشبكية
وكانت اجلواهر كثرية . ألدوات بترصيعها أو تطعيمها بالعاج، أو األبنوس، أو األصداففن زخرفة الصناديق والنضد وغريها من ا

-موفورة، وحسبنا أن نقول إنه ملا أن ب اجلنود األتراك املأجورون حجرات قصر املستنصر محلوا معهم آالف املصنوعات الذهبية

، وكان من بني ما انتهبوه )18....(عية املزينة باألحجار الكرميةكاحملابر، وقطع الشطرنج، واملزهريات، والطيور، واألشجار االصطنا
كذلك تعلم املسلمون من األقباط فن . ستائر من احلرير املطرز خبيوط الذهب نقشت عليها صور أكابر امللوك وكتبت عليها سريهم

 اإلسالمية إىل أوربا على أيدي طبع الرسوم وبصمها على املنسوجات بقطع من اخلشب؛ ويبدو أن هذه الصناعة انتقلت من صر
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وكان التجار األوربيون يقدرون منسوجات الدولة الفاطمية تقديراً يفوق سائر . الصليبيني، وأا ساعدت على نشأة فن الطباعة
امت املنسوجات، ويتحدثون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة واإلسكندرية، اليت تبلغ من الرقة درجة يستطاع معها أن متر يف خ

وحيدثنا املؤرخون عن طنافس من عهد الفاطميني، وعن خيام منسوجة من املخمل، والساتان، والدمقس، واحلرير، ). 19(اإلصبع
واألقمشة املنسوجة من خيوط الذهب، مزينة كلها بالرسوم، ومن هذه خيمة صنعت لليازوري وزير املستنصر عمل فيها مائة 

وصور عليها، كما يقولون، مجيع مل ):  دوالر142.000(وبلغت نفقاا ثالثني ألف دينار . ومخسون صانعاً أكثر من تسع سنوات

ق منها إال قطع من غري أن الرسوم الفاطمية كلها لك يب . "اإلنسان الذئب"عرف من أنواع احليوان يف العامل كله، عدا 
املظلمات يف دار اآلثار العربية بالقاهرة، ومل تبق نقوش دقيقة من العهد الفاطمي يف مصر؛لكن املقريزي الذي كتب يف القرن اخلامس 

 بينها يقول إن مكتبة اخللفاء الفاطميني حتتوي على مئات من املخطوطات املزينة بكثري من الرسوم الدقيقة من- عشر تارخياً للتصوير
وكانت مكتبة اخللفاء بالقاهرة يف عهد احلاكم بأمر اهللا حتتوي مائة ألف من الدات؛ وكان ا يف عهد املستنصر .  مصحف2.400

 988وغي عام . ويقول املؤرخون إن الكتب كانت تعار ملن يطلبها من الدارسني ذوي السمعة الطيبة من غري أجر. 200.000

س على اخلليفة العزيز أن يعلم على حسابه مخسة وثالثني طالباً يف اجلامع األزهر وأن يتكفل بنفقات أشار الوزير يعقوب بن كل
وملا منت هذه املدرسة واتسعت اجتذبت إليها طالباً من مجيع أحناء العامل اإلسالمي، . معيشتهم، وذا نشأت أقدم جامعة يف العامل كله

ومن ذلك الوقت أخذ اخللفاء، والوزراء، .  ذلك الوقت طالباً من مجيع أحناء أورباكما اجتذبت جامعة باريس بعد مائة عام من
 طالباً وعدد 10.000واألغنياء من األهلني يهبون األموال لتعليم الطالب باان يف تلك اجلامعة حىت بلغ طالا يف وقتنا احلاضر 

 السائح العاملي منظر الطالب وهم جمتمعون يف أروقة هذا املسجد القائم ومن أمجل املناظر اليت تقع عليها عني). 20(األساتذة ثالمثائة

الصيت وكان كبار العلماء الذائعي  . منذ ألف عام، جتلس فيها كل طائفة يف نصف دائرة إىل جانت عمود أمام أحد العلماء
يفدون إىل األزهر من كافة أحناء العامل اإلسالمي ليعلموا الطالب علوم النحو، والبالغة، والرياضة، والعروض، واملنطق، والعلوم 

وإذا . ومل يكن الطالب يؤدون أجوراً، كما لك يكن األساتذة يتناولون مرتبات. الدينية، واحلديث، والتفسري، والشريعة اإلسالمية
امعة الشهرية تعتمد على األموال احلكومية، وهبات احملسنني فقد أخذت ترتع بالتدريج إىل التشدد يف أمور الدين، كانت هذه اجل

وأنشأ . وكان لعلمائها تأثري مثبط لآلداب الفاطمية، والفلسفة، والعلوم، وهلذا مل مسمع عن وجود شعراء جميدين يف عهد تلك األسرة
؛ وكانت مهمتها الرئيسية نشر املذهب الشيعي وتعاليمه، ولكن منهجها الدراسي كان يشمل أيضاً "دار احلكمة"احلاكم يف القاهرة 

، وهو يف رأينا أعظم علماء )م1090املتوىف سنة(وأقام احلاكم أيضاً مرصداً فلكياً، وأعان باملال على بين يونس . علمي الفلك والطب
اليت توضح حركات الكواكب، " األزياج احلاكمية"ماء سبعة عشر عاماً أمت وبعد أ، ظل هذا العامل يرصد الس. الفلك املسلمني

وأشهر العلماء . ومواقيتها، وحدد بدقة أكثر من ذي قبل ميل مستوى الفلك، ومبادرة االعتدالني، وزاوية اختالف منظر الشمس
وقد ولد يف البصرة عام ". Alhazenاهلازن "م كلهم بني علماء املسلمني املصريني اسم احلسن بن هيثم املعروف عند األوربيني باس

وترامى إىل احلاكم أن ابن اهليثم قد وضع خطة لضبط فيضان النيل السنوي فدعاه .  واشتهر فيها بنبوغه يف اهلندسة والرياضة965
افتنت الرجل، كما افتنت مجيع و. إىل القاهرة، ولكنه تبني أن اخلطة غري عملية فاضطر إىل االختفاء عن عني اخلليفة ذي الرتوات الشاذة

املفكرين يف العصور الوسطى، مبحاوالت أرسطو يف ربط املعارف كلها بعضها ببعض، فكتب عدة شروح وتعليقات عن مؤلفات هذا 
وأهم ما يشتهر ابن اهليثم عندنا اآلن كتاب املناظر يف البصريات وهو يف أغلب الظن أعظم . الفيلسوف، مل يصل إلينا شيء منها



 
 Will Durant  246   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وقد درس ابن اهليثم انكسار الضوء عند مروره . ؤلف يف العصور الوسطى بأمجعها جرى على األسلوب العلمي يف طريقته وتفكريهم
 Wnelo، ووينلو Roger Baconيف األوساط الشفافة كاهلواء، واملاء واقترب مع اختراع العدسة املكربة قرباً جعل روجر بيكن 

وقد رفض . ائة عام من ذلك الوقت يعتمدون على حبوثه فيما بذلوه من اجلهود الختراع اهر واملرقبوغريمها من األوربيني بعد ثالمث
ابن اهليثم نظرية إقليدس وبطليموس الفلكي القائلة بأن رؤية اجلسم تنشأ من خروج شعاع ضوئي من العني يصل إىل اجلسم املرئي، 

والحظ أثر اجلو يف ازدياد ). 21(أي العدسة-نتقل بواسطة اجلسم الشفافوقال إن صورة اجلسم املرئي تصل إىل العني ومنها ت
احلجم الظاهري للشمس والقمر إذا كانا قريبني من األفق؛ وأثبت أن انكسار األشعة يف اجلو جيعل ضوء الشمس يصل إلينا حىت بعد 

وحلل العالقة ). إجنليزية( اجلوي بعشرة أميال أن خيتفي قرصها حتت األفق بتسع عشرة درجة، وعلى هذا األساس قدر ارتفاع اهلواء
بني ثقل اهلواء اجلوي وكثافته، وبيت أثر كثافة هذا اهلواء يف أوزان األجسام، واستخدم قوانني رياضية معقدة يف دراسة فعل الضوء 

 صورة الشمس املماثلة لصورة ورصد. يف املرايا الكرية، واليت يف شكل القطع املكافئ، وعند مروره يف العدسات الزجاجية احلارقة
وهذا هو أول ما ذكر عن الغرفة املظلمة اليت تعتمد . نصف القمر وقت اخلسوف على جدار قائم أمام ثقب صغري يف مصراع شباك

كرب ظننا وأ: وليس يف وسعنا مهما قلنا عن ابن اهليثم أن نبالغ يف بيان أثره يف العلوم األوربية. عليها التصوير الشمسي بكافة أنواعه
أنه لوال ابن اهليثم ملا مسع الناس قط بروجر بيكن؛ وها هو ذا روجر بيكن نفسه ال يكاد خيطو خطوة يف ذلك اجلزء الذي يبحث يف 

واجلزء السادس من هذا املؤلف يكاد كله يعتمد على كشوف .  دون أن يشري إىل ابن اهليثم أو ينقل عنهOpus Mainsالبصريات 
ولقد ظلت الدراسات األوربية للضوء حىت ذلك العصر املتأخر عصر كبلر وليوناردو تعتمد على . ي ابن القاهرةهذا العامل الطبيع
وأبرز النتائج اليت أسفرت عنها فتح العرب لشمايل إفريقية هو اختفاء املسيحية من هذا اإلقليم اختفاء تدرجيياً . حبوث ابن اهليثم

وما من . ر مل يعتنقوا اإلسالم فحسب، بل أصبحوا فوق ذلك أكثر أنصاره تعصباً له ودفاعاً عنهذلك أن الربب. ولكنه يكاد يكون تاماً
فقد كان غري امللمني يؤدون الفرضة، اليت أعفي منها إىل وقت : شك يف أن العوامل االقتصادية كان هلا دخل يف هذه النتيجة احلامسة

 من 24.000 اعتنق اإلسالم 744يب على أهل البالد هذا اإلعفاء عام وملا أن عرض وايل مصر العر. ما من يعتنقون اإلسالم

  الذي وقع على املسيحيني، وهو اضطهاد مل يكن يقع إال يف بعض العهود ولكنه شديد،ورمبا كان االضطهاد). 22(املسيحيني

غري أن أقلية قبطية يف مصر ظلت مستمسكة بدينها بشجاعة . قد أثر يف كثريين من املصريني فحملهم على الدخول يف دين احلكام

ولكن كنائس .  ، وال تزال باقية يف تلك البالد إىل يومنا هذاوأقامت كنائسها شبيهة باحلصون، كانت تؤدي فيها مناسكها سراً
اإلسكندرية، وقورينة، وقرطاجنة، وإفريقية، اليت كانت تزدحم من قبل باملصلني أخذت ختلو منهم وتتداعى، وامنحت من األذهان 

ونانيني، واليعاقبة املسيحيني، حل ، وأوغسطني، وخبت نريان املنازعات بني األريوسيني، والدCyrilذكريات أثناسيوس، وسرييل 
وأيد الفاطميون سلطام جبمع طائفة اإلمساعيلية يف مجاعة كربى ذات مراسم . حملها الرتاع بني الشيعة وأهل السنة من املسلمني

قدس وانتقلت طقوس هذه اجلماعة إىل بيت امل. وطقوس ودرجات متفاوتة، واستخدموا أعضاءها يف التجسس والدسائس السياسية
 وغريها من اجلماعات السرية اليت قامت يف العامل Illuminateوأوربا، وكان هلا أكرب األثر يف أنظمة فرسان املعبد والشيعة املستنرية 

وترى رجل األعمال األمريكي بني الفينة والفينة مسلماً متحمساً غيوراً، . الغريب كما كان هلا أكرب األثر أيضاً يف طقوسها ومالبسها

   .ر بعقيدته السرية، وطربوشه الفاسي ومسجده اإلسالميبفخ
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  الفصل الثاِلث 

  اإلسالم في بالد البحر المتوسط 

649-1071   

وسرعان ما . فعوا عن سواحل بالدهم من غري أسطولأدرك زعماء اإلسالم، بعد فتح الشام ومصر، أن ليس يف مقدورهم أن يدا
 وسردينية يف 809، مث احتلوا قورسقة يف عام )655، 652(استولت سفنهم احلربية على قربص ورودس وهزمت العمائر البيزنطية 

نة مرة أخرى من  الرتاع القدمي بني بالد اليونان وقرطاج827، وبدأ يف عام 870، ومالطة يف 823يف ) كريت( وإقريطش 810عام 
أجل االستيالء على صقلية، فأرسل األغالبة أمراء القريوان احلملة تلو احلملة وتقدموا إىل فتحها بقليل من النهب والدم املهراق؛ 

وملا أن ورث اخللفاء الفاطميون ملك . 902، وتارمينا يف 878، وسرقوسة يف 841، ومسينا يف 831فسقطت بالرم يف عام 
 كان مما ورثوه من أمالكهم جزيرة صقلية؛ وملا نقل الفاطميون عاصمة ملكهم إىل القاهرة أعلن حسني الكليب وايل )909(األغالبة 

صقلية من قبلهم نفسه أمرياً عليها، وكانت له عليها سيادة تكاد تكون كاملة، وأسس فيها األسرة الكلبية، ويف عهدها بلغت 
وأصبح مركز املسلمني حصيناً منيعاً بعد أن صارت هلم السيادة على البحر املتوسط، . احلضارة اإلسالمية يف صقلية ذروة جمدها

وكانت القرصنة وقتئذ مما يدخل يف نطاق العادات الشريفة، وكان املسيحيون . فأخذوا يتطلعون إىل املدن القائمة يف جنويب إيطاليا
ويبيعوم يف أسواق " الكفرة"ية واملسيحية ليقبضوا منها على واملسلمون على السواء يشنون الغارات على سواحل البالد اإلسالم

فاستوىل . الرقيق، وهلذا شرعت أساطيل املسلمني، ومعظمها من تونس وصقلية، اجم الثغور اإليطالية يف القرن التاسع امليالدي
 ويف العام التايل انقضوا انقضاضاً سريعاً  على باري القاعدة البيزنطة الكربى يف اجلنوب الشرقي من إيطاليا؛841املسلمون يف عام 

، مث عادوا منها بعد أن Saleno ليساعدوه على سالرنو Beneventoعلى إيطاليا استجابة لدعوة وجهها إليهم ملبارد دوق بنفنتو 
ىت أشرفوا على ، وواصلوا الزحف حOstia نزل ألف ومئتان من املسلمني يف أستيا 864ويف عام . أتلفوا احلقول وخربوا األديرة

 الرابع أن Leoورأى البابا ليو . أسوار روما، وبوا ضواحي املدينة وكنيسيت القديسني بطرس وبولس، مث عادوا على مهل إىل سفنهم
، ، ونابليAmalfiالسلطة املدنية عاجزة عن تنظيم الدفاع عن إيطاليا، فأخذ هذه املهمة على عاتقِه، وعقد حلفاً بني روما وبني أملفي 

 حماولة أخرى لالستيالء على 849وبذل العرب يف عام .  ومد سلسلة يف عرض ر التيبز ليمنع العدو من اجتيازهGaetaوجيتا 
عاصمة املسيحية يف الغرب؛ فقابلهم األسطول اإليطايل املتحد بعد أن باركه البابا، وهزمهم، وقد صور رفائيل منظر الواقعة يف قصر 

 جاء اإلمرباطور لويس الثاين من أملانيا، وصد العرب الذين كانوا يغريون من جنويب إيطاليا على شبه اجلزيرة 866الفاتيكان، ويف عام 
ولكن غارام عليها مل تنقطع، وظلت .  حىت أخرجوا من مجيع شبه اجلزيرة844؛ وما واىف عام Tarantoوأرجعهم إىل باري وتارنتو 

 أغاروا على كمبانيا 876ففي عام . ا جو من اخلوف والفزع يف كل يوم من أيام حيااإيطاليا الوسطى جيالً من الزمان يغشاه
 دوالر 25.000حوايل ( منقوص 25.000وبوها، وهددوا روما ديداً اضطر البابا إىل أن يؤدي هلم جزية سنوية مقدارها 

وشنوا غارات . كاسينو العظيم ودمروه عن آخره أحرقوا دير مونيت 884ويف عام ). 23(حىت يكفوا عن اإلغارة عليها) أمريكي
ودامت احلال على هذا املنوال حىت اجتمعت قوات البابا وإمرباطوري بيزنطية . Anioأخرى متقطعة بوا فيها وادي ر األنيو 

ح اإلسالمية يف وانتهى بذلك عصر الفتو) 916(وأملانيا، ومدائن إيطاليا الوسطى واجلنوبية، وهزمت العرب على ر كرجليانو 
ولو أن روما سقطت يف قبضتهم لزحفوا على . إيطاليا، وهو العهد الذي دام مائة عام، كادت فيها إيطاليا تصبح ملكاً للعرب
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ترى إىل أي حد تتعلق مصائر الناس بنتائج . البندقية، ولو أ،هم استولوا عليها ألطبقت على القسطنطينية قوتان إسالميتان عظيمتان
وخضعت الثقافة الصقلية املتعدد األصول يف أثناء هذه احلوادث احلربية حبكم عادا إىل الفاحتني اجلدد، واختذت ! صادفاااحلروب وم

 أو بالرم Panormusهلا طابعاً إسالمياً أى وأقوى من طابعهم القدمي، واختلط يف شوارع العاصمة اإلسالمية بانورمس القدمية 
ية، الصقليون، واليونان، واللمبارد، وكلهم يكره بعضهم بعض من الناحية الدينية، ولكنهم يعيشون معاً العربية، وبالرمو اإليطال

ـْرهم، وجرائمهم  حنو ثالمثائة مسجد، وثالمثائة من 970وفيها شاهد ابن حوقل حوايل عام . صقليني عاديني يف عواطفهم، وِشع
من قلة الذكاء وخفة - كما يقول العامل اجلغرايف-غم ما اشتهر به هؤالء املدرسونمعلمي املدارس ينظر إليهم األهلون بعني االحترام ر

هذا وإن كانت صقلية تستمتع بقسط كبري من املطر وضوء الشمس، فقد كانت تربتها غاية يف اخلصب، فلما جاءها ). 34(األحالم
أضحت بالرم ثغراً جتارياً عظيماً بني أوربا املسيحية وإفريقية العرب املهرة وأحسنوا تنظيم أحواهلا االقتصادية جنوا مثار هذا التنظيم، و

اإلسالمية؛ وما لبثت أن صارت من أغىن املدن يف بالد اإلسالم؛ وكان حب املسلمني للمالبس اجلميلة، واجلواهر املتأللئة، وفنون 
-1055(ويصف الشاعر الصقلي ابن محديس . سفافالزينة، مما جعل احلياة يف اجلزيرة تسري سرياً هادئاً يف غري عجلة ولكن يف غري إ

الساعات اليت يقضيها الشاب البالرمي يف متعته، وحيدثنا عن قصفِه ومرحِه حىت منتصف الليل، وعن اختالط الرجال )1132
 اللطيفة، والنساء يف الوالئم واحلفالت بعد أن طرد ملك املرح اهلموم، وعن الفتيات املغنيات الاليت يدغدغن العود بأصابعهن

وكان يف اجلزيرة آالف من الشعراء ألن العرب كانوا حيبون الفكاهة ). 25(ويرقصن كأن األقمار الساطعة فوق األغصان اللدنة
وكان يف اجلزيرة علماء ألن بالرم كان فيها . احللوة، والشعر املوزون، وألن احلب الصقلي كان ميدهم مبوضوعات مجة مثرية للخيال

ولقد كان نصف ما ). 26(فيها أطباء عظام، ألن الطب اإلسالمي الصقلي قد أثر تأثرياً ذا بال يف مدرسة سالرنو الطبيةجامعة؛ وكان 
امتازت به صقلية النورمانية من البهاء والعظمة صدى لعهدها العريب الزاهر، وتراثاً شرقياً من الصناعات والصناع أورثه العرب ثقافة 

أعانوا بفتحهم ) 1091-1060(صقلية ) النورمان(وملا فتح أهل الشمال . لعلم على أي جنس وأي دينفنية راغبة يف أن تتلقى ا
املدائن، والقالع، " يفخر بأنه قد سوى باألرض Count Rogerالزمان على حمو آثار املسلمني يف صقلية؛ وها هو ذا الكونت روجر 

ولكن الطراز املعماري اإلسالمي خلف طابعه على قصر ). 27"(فنون وأعجبهاوالقصور العربية اليت بذل املسلمون يف إقامتها أعظم ال
، ففي هذا املعبد القائم يف قصر امللوك النورمان زين املزار املسيحي بالنقوش Capella Polatinaالزيزا، وعلى سقف كابال بالتينا 

  .العربية اإلسالمية

  الفصل الرابع 

  اإلسالم في أسبانيا 

711-1086   

  الخلفاء واألمراء 1

مل يكن العرب هم الذين فتحوا أسبانيا أوالً بل الذين فتحوها هم املغاربة، فقد كان طارق من الرببر، وكان يف جيشه سبعة آالف من 
ل بين جنسه مقابل ثالثة آالف من العرب، وقد خلد أمسه، إذ مسيت به الصخرة اليت نزلت قواته عند قاعدا، فقد مساها الرببر جب

وكان الذي سري طارقاً إىل فتح أسبانيا هو موسى بن نصري وايل مشال إفريقية . Gibraltarطارق واختصره األوربيون إىل جربولتر 
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 من الرببر وحاصر إشبيلية ومريدة، والم 8000 من اجلنود العرب و10.000، ومعه 712مث عرب موسى البحر يف عام . العريب
الصادرة له، وضربه بالسوط، وزجه بالسجن؛ ولكن اخلليفة الوليد استدعى موسى وأطلق سراح طارق ألنه تعدى حدود األوامر 
وكان موسى قد عني ولده عبد العزيز حاكماً إلشبيلية؛ ولكن سليمان أخا الوليد ارتاب يف نوايا . طارق فواصل هذا القائد فتوحه

اغتاله وجيء برأسه إىل سليمان يف دمشق، وكان قد توىل اخلالفة بعد عبد العزيز وظنه يعمل ليستقل ببالد األندلس، فأرسل إليه من 
ومل ميِض على موسى عام واحد حىت مات . أخيه، فبعث يستدعي موسى، فلما جاء طلب إليه أن يعطيه رأس ولده حىت يسبل عينيه

وعامل . عن حب امللوك لسفك الدماءومن حقنا أن نعتقد أن هذه القصة ليست إال خرافة من اخلرافات اليت تروى ). 28(من احلزن
الفاحتون أهل البالد معاملة لينة طيبة، ومل يصادروا إال أراضي الذين قاوموهم بالقوة، ومل يفرضوا على األهلني من الضرائب أكثر مما 

وملا أن توطد . وقات قليلة نادرةكان يفرضها عليهم ملوك القوط الغربيني، وأطلقوا هلم من احلرية الدينية ما مل تتمتع به أسبانيا إال يف أ
والتقى م بني تور وبواتييه . مركز املسلمني يف أسبانيا، عربوا جبال الربانس ودخلوا غالة يريدون أن جيعلوا أوربا والية تابعة لدمشق

. Austrsia دوق أكتوين، وشارل دوق أستراليا E(desعلى بعد ألف ميل مشايل جبل طارق جيش متحد مؤلف من قوى يوديس 

؛ وفيها قررت مصادفات احلرب )732(ودارت املعركة سبعة أيام هزم املسلمون بعدها يف واقعة من أهم الوقائع احلامسة يف التاريخ 
ومن هذا الوقت أطلق على شال اسم شارل مارتلس . مرة أخرى الدين الذي يتبعه املاليني اليت ال حيصى عددها من بين اإلنسان

Chsrles Martellus واستولوا على أرليس 735وأعاد املسلمون الكرة يف عام . أي شارل املطرقة Arles مث فتحوا أفنيون ،
Avignon ر الرون حىت ليون737 يف عام أخرجهم بيبني القصري 759ويف عام .  وخربوا وادي Pepin the Short ائياً من 

لك اإلقليم كانت يف أغلب الظن ذات أثر قوي فيما يتصف به أهل جنوب فرنسا؛ ولكم األربعني عاماً اليت تنقلوا خالهلا يف ذ
ومل يكن .  من تسامح غري عادي بني األديان املختلفة، ومن مرح كثري ومن حب ألغاين الغزل غري املباحLanguedocالجنويدك 

 وكان حيكمها واٍل يعني من ،"األندلس" إىل باسم 756خلفاء دمشق يقدرون أسبانيا حق قدرها، فلم تكن تعرف عندهم حىت عام 
، وكان سالحها الوحيد هو ما جيري يف عروقها من الدم امللكي، وأراد اهللا 755لكن شخصية روائية نزلت يف أسبانيا عام . القريوان

مراء  أن يقتل مجيع األ750ذلك أنه ملا أمر بنو العباس يف عام . أن تؤسس فيها أسرة ال تقل يف جمدها وتراثها عن خلفاء بغداد
وطارده أعداؤه من قرية إىل قرية، فاضطر أن يعرب ر . األمويني، مل ينج من هؤالء األمراء إال عبد الرمحن أحد أحفاد اخلليفة هشام

وكانت . الفرات الواسع سباحة، واجتاز الصحراء إىل فلسطني، مث انتقل منها إىل مصر وإفريقية حىت وصل آخر األمر إىل مراكش
واكن يف تلك .  العباسية قد أهلبت نريان املنافسة احلزبية القدمية بني العرب، والسوريني، والفرس، واملغاربة يف أسبانياأخبار الثورة

البالد طائفة من العرب خملصة األمويني ختشى أن يعترض اخللفاء العباسيون على حقها يف متلك األراضي اليت وهبها هلم والة بين أمية، 
، وهزم جيشاً أرسله اخلليفة املنصور )756(فجاء إليهم وعينوه أمرياً على قرطبة . النضمام إليهم وتوىل قيادمفدعوا عبد الرمحن ل

ولعل هذه احلوادث هي اليت منعت انتشار الدين . لينتزعها منه، وبعث برأس قائد هذا اجليش ليعلق أمام أحد القصور يف مكة
مية قد أضعفتها احلرب األهلية، وانقطعت عنها املعونة اخلارجية فلم تواصل الغزو والفتح، ذلك أن أسبانيا اإلسال: اإلسالمي يف أوربا

بل انسحب املسلمون من مشايل أسبانيا، وانقسمت شبه اجلزيرة من القرن احلادي عشر قسمني أحدمها مسلم واآلخر مسيحي، 
إلبرة، وازدهر النصف اجلنويب اإلسالمي بعد أن بسط فيه  ماراً بسرقسطة وحماذياً لنهر اCoimbraيفصلهما خط ميتد من كوامربا 

واستمتع عبد الرمحن الثاين بثمار هذا الرخاء؛ فقد . لواء السلم عبد الرمحن األول وخلفاؤه، فعمه الرخاء، وترعرع فيه الشعر والفن
ه، وصد الغارات اليت كان يشنها النورمان اتسع وقته، بني حروبه مع املسيحيني على حدوده، وقمعه للثورات اليت كان يقوم ا رعايا
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وكان يعفو عن املذنبني ويعاملهم . على سواحل بالده، واتسع وقته لتجميل قرطبة بالقصور واملساجد، وإجزال العطاء للشعراء
 آخر) 961-912(وكان عبد الرمحن الثالث . معاملة لينة رمبا كان هلا بعض األثر فيما حدث بعده من اضطراب اجتماعي

الشخصيات البارزة من أسرة بين أمية يف أسبانيا؛ فقد آلت إليه اخلالفة وهو يف احلادية والعشرين من عمره، ووجد األندلس متزقها 
وقبض عبد . االنقسامات العنصرية، واألحقاد الدينية، واضطراب حبل األمن، ومساعي إشبيلية وطليطلة لالستقالل عن قرطبة

 دماثة اخللق ورقة احلاشية، واشتهاره بالكرم وااملة، على زمام املوقف بيد من حديد وقمع فتنة املدن الرمحن، رغم ما اتصف بع من
الثائرة، وأخضع أشراف العرب الذين أرادوا أن حيذوا حذو معاصريهم الفرنسيني، فبسطوا على ضياعهم الواسعة الغنية سيادم 

ألديان كان يستشريهم يف شؤون احلكم؛ وعقد املخالفات اليت يضمن ا توازن القوى اإلقطاعية، ودعا إىل بالطِه رجاالً من خمتلف ا
وكان هو . بني جريانه وأعدائه، وأدار شؤون البالد جبد وعناية بدقائق األمور، ال يقالن عما كان يتصف به نابليون يف هذه الناحية

 Sancho ofان القتال بنفسِه؟ وصد غزوة سانكو صاحب نافارا الذي يضع اخلطط احلربية لقوادِه، وكثرياً ما كان يرتل إىل ميد

Navarraوملا رأى يف . ، واستوىل على عاصمته ودمرها، وأرهب بذلك املسيحيني فلم يغريوا على بالده مرة أخرى يف أثناء حكمه
د قد أصبح ألعوبة يف يد احلرس  أن له من القوة ما ال يقل عن أي حاكم يف زمانِه، وأدرك أن اخلليفة العباسي يف بغدا929عام 

وقد ترك وراءه بعد وفاته نبذة كتبها خبط يده قدر فيها قيمة . وأمري املؤمنني، وحامي محى الدين-التركي، اختذ لنفسِه لقب خليفة
ء واد والنعم، مضت مخسون سنة منذ توليت اخلالفة فتمتعت مبا ال يزيد عليه شيء من الثرا: "احلياة البشرية تقديراً غري مبالغ فيه

فاحترمين امللوك وخافوين وحسدوين وحباين اهللا بأقصى ما يرغب فيه اإلنسان، فأحصيت أيام السرور اليت صفت يل دون تكدير يف 

 . "هذه املدة الطويلة فكانت أربعة عشر يوماً، فاعجب أيها العاقل هلذه الدنيا وعدم صفائها وخبلها بكمال األحوال ألوليائها

كما يفيد الرجل العاقل احلكيم من هذه األعوام اخلمسني اليت حكمها أبوه وحبزم وجدارة، ) 976-961(وأفاد ابنه احلكم الثاين 
 آمناً من اخلطر اخلارجي، والفنت الداخلية، فوجه جهوده إىل وكان يف أثناء حكمه. واليت مل يستمتع فيها بقسط موفور من السعادة

تزيني قرطبة وغريها من املدن؛ وأنشأ فيها املساجد، واملدارس الكربى، والبيمارستانات، واألسواق، واحلمامات العامة، ومالجئ 
وفيه يقول املقري . عراء والفنانني والعلماء، وجعل جامعة قرطبة أعظم معاهد التعليم يف زمانِه؛ وأجزل العطاء ملئات الش)30(الفقراء

إن عدد ... حمباً للعلوم مكرماً ألهلها، مجاعاً للكتب بأنواعها مبا مل جيمعه أحد من امللوك قبله) اخلليفة احلكم(وكان : املؤرخ اإلسالمي
. ال ذكر أمساء الدواوين ال غريالفهارس اليت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، ويف كل فهرست عشرون ورقة ليس فيها إ

وكان يبعث يف شراء الكتب إىل األقطار رجاالً من التجار ويرسل .. وأقام للعلم والعلماء سوقاً يانعة جلبت إليه بضائعه من كل قطر
- األصفهاينوبعث يف طلب كتاب األغاين إىل مصنفه أيب الفرج. إليهم األموال لشرائها حىت جلب منها إىل األندلس ما مل يعهدوه

وبينما  . وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العني، فبعث إليه نسخة منه قبل أن خيرجه إىل العراق-وكان نسبه من بين أمية
، كان يترك تصريف شؤون احلكم، وتوجيه السياسة القومية نفسها إىل وزيره اليهودي كان اخلليفة العامل يعىن مبسرات احلياة ونعيمها

القدير حسداي ابن شريوط، ويترك قيادة اجليش إىل قائد نابه جمرد من الضمري جتمعت حول امسه مادة لكثري من املسرحيات أو 
وهو ينتمي إىل . ، أما امسه احلقيقي فهو حممد بن أيب عامروقد أمسته هذه الروايات والقصص باسم املنصور. القصص اخليالية املسيحية

وكان يكسب قوته بكتابة املعروضات ملن يريد من الناس أن يتوجه مبطالب إىل اخلليفة، . أسرة عربية عريقة النسب لكنها قليلة الثراء
 اختري إلدارة أمالك عبد الرمحن أكرب أبناء 967مث أصبح كاتباً يف ديوان قاضي القضاة، وملا بلغ السادسة والعشرين من عمره يف عام 
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مث تقرب إىل امللكة صبح أم الغالم، وفتنها مبجاملتها والثناء عليها، وأثر عليها جبده وكفايته، وما لبث أن أصبح هو املصرف . احلكم
سخياً على أصدقائِه سخاء جعل ومن ذلك القوت أصبح . ألمالكها وأمالك والدها، ومل ميِض عام واحد حىت عني مديراً لدار الضرب

واستدعاه احلكم ليحاسبه على ما اؤمتن عليه من املال، وعرف ابن أيب عامر أن املال الذي يف . حاسديه يتهمونه باالرتشاء واخليانة
اجه به من عهدته سيكون ناقصاً فطلب إىل صديق له غين أن يقرضه قيمة العجز؛ مث توجه إىل القصر مسلحاً ذا السالح القوي، وو

وملا مات احلكم أفلح ابن أيب عامر . اموه، وانتصر عليهم انتصاراً محل اخلليفة على أن يسند له عدة مناصب تدر عليه املال الكثري
بعد أبيه وذلك بأن دبر بنفسِه قتل منازعه يف ) 1013-1010(و ) 1009- 976(يف تنصيب هشام الثاين ابن احلكم خليفة 

وكان هشام الثاين رجالً ضعيفاً عاجزاً كل العجز عن سياسة الدولة، ولذلك كان ). 32(ع واحد توىل هو الوزارةاخلالفة، وبعد أسبو
ابن أيب عامر هو اخلليفة يف كل شيء ما عدا االسم، وامه أعداؤه حبق بأنه حيب الفلسفة أكثر مما حيب الدين اإلسالمي؛ وأراد أن 

خرجوا من مكتبة احلكم الكربى كل ما جيدونه فيها من الكتب اليت ختالف مذهب أهل السنة، يلجم ألسنتهم فدعا رجال الدين أن ي
وضم يف الوقت نفسه أصحاب . وأن حيرقوا هذه الكتب، وذه الطريقة اهلمجية اإلجرامية اشتهر بيت الناس بالتقى والصالح

أخذ يرحب باألدباء يف بالطِه، وآوى فيه عدداً كبرياً من الشعراء املواهب العقلية إىل جانبه بأن بسط محايته يف السر على الفالسفة، و
وشاد مدينة . أجرى عليهم مرتبات من بيت املال، وكان هؤالء الشعراء يسريون يف ركابِه حني خيرج إىل احلرب ويتغنون بانتصاراتِه

لذي عىن بتدريبه على االماك يف الفلسفة فقد جديدة هي مدينة الزاهرة يف شرق قرطبة ضمت قصره، ومكاتب اإلدارة؛ أما اخلليفة ا
وأراد ابن أيب عامر أن يزيد مركزه قوة فأعاد تنظيم اجليش وجعل معظمه من . بقي مهمالً يكاد يكون سجيناً يف القصر امللكي القدمي

هم كانوا جيزونه على سخائِه، مرتزقة الرببر واملسيحيني الذين كانوا يكرهون العرب، وال يشعرون بأن للدولة عليهم حقوقاً، ولكن
 املسيحية ثورة قامت عليه يف بالدِه، فتك بالثوار، وأوقع بأهل Leonوملا أن ساعدت والية ليون . وحسن معاملته بالوالء له شخصياً

طها كلها وكثرت املؤامرات عليه، ولكنه كان حيي. ليون هزمية منكرة، وعاد منتصراً إىل عاصمتِه؛ ولقب من ذلك احلني باملنصور
وكان .بشبكة من اجلاسوسية واالغتيال يف الوقت املناسب؛ وملا انضم ابنه عبد اهللا إىل إحدى هذه املؤامرات، وافتضح أمره قطع رأسه

وغفر الناس له جرائمه ألنه قمع جرائم غريه، وحقق . املنصور مثل صال الروماين ال يترك حمسناً إال أثابه وال مسيئاً إال انتقم منه
دالة لألغنياء والفقراء على السواء، حىت مل تكن احلياة وال األموال يف قرطبة أعظم أمناً يف وقت من األوقات مما كانتا يف أيامِه، ومل الع

؛ وحدث يف يوم من األيام والس منعقد برياستِه أن شعر بأمل يف ساقِه. يسع الناس إال أن يعجبوا بثباتِه، ومثابرتِه، وفطنتِه، وشجاعتِه
فلم يفض املنصور الس، وقبل أن حيرق جسمه دون أن يظهر عليه مل يدل . فأمر باستدعاء الطبيب، وملا حضر أشار بكيها بالنار

وكان مما فعله أيضاً  . إن الس مل يعرف شيئاً مما حدث إال بعد أن فاحت رائحة اللحم وهو حيترق: ويقول املقري. على أملِه
ليجمع القلوب على حمبتِه أن وسع مسجد قرطبة واستخدم يف توسيعه أسرى مسيحيني، واشترك هو بنفسه يف أعمال البناء بفأسِه، 

وأدرك أن احلاكم الذي ينتصر يف احلروب، عادلة كانت أو ظاملة، يعلو شأنه بني معاصريه وبني .  ، ومنشارِهوجمرفِه، وِمسجتِه
وكان يف ربيع كل عام تقريباً . األجيال املستقبلة، وهلذا شن احلرب من جديد على ليون، واستوىل على عاصمتها ودمرها وذبح أهلها

من ذلك . س محلة جديدة حملاربة األقاليم الشمالية املسيحية؛ وقد عاد من هذه احلمالت مجيعها بال استثناء مكلالً بالنصريسري على رأ
، ودمر ضريح القديس جيمس الشهري، Santiago de Compstela على مدينة سنتياجو ده كمبسستيال 997أنه ملا استوىل يف عام 

وقد ). (34(وا أبواب الكنسية وأجراسها على أكتافهم يف موكب نصره حىت دخل قرطبةأرغم األسرى املسيحيني على أن حيمل
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ومل يقنع املنصور مبا كان له يف بالد ). أعيدت هذه األجراس مرة أخرى إىل كمبسستيال حممولة على ظهر أسرى احلرب املسلمني
ن يتوق إىل أن يكون سيدها امساً وفعالً، وأن يؤسس فيها األندلس اإلسالمية من مقام، وإن كان يف الواقع سيدها بال منازع، بل كا

 ختلى عن منصبه البنه عبد امللك، ومل يكن يتجاوز الثامنة عشرة من عمرِه، وأضاف إىل ألقابه األخرى 991ففي عام . أسرة مالكة
ل، ويعد العدة بالفعل هلذه اخلامتة، وكان يرغب يف أن ميوت يف ميدان القتا. لقيب السيد وامللك الكرمي وحكم البالد حكماً مطلقاً

 وهو وقتئذ يف احلادية والستني من عمرِه، واستوىل 1002وقد غزا قشتالة يف عام . فكان إذا خرج حلرب من احلروب أخذ معه كفنه
، واستدعى إليه ابنه على مدا، ودمر أديرا، وخرب حقوهلا، مث مرض يف طريق العودة إىل بالدِه، ولكنه مل يسمح لألطباء أن يعنوا بِه

). 35(وأخربه أنه سيدركه املوت بعد يومني اثنني، فلما بكى عبد امللك قال له إن هذا البكاء دليل على أن الدولة ستنهار بعد قليل

وعمت الفوضى بالد األندلس اإلسالمية بعد موت املنصور، . وقد صدقت النبوءة فاارت خالفة قرطبة بعد جيل من ذلك التاريخ
لم يكن أمراؤها جيلسون على العرش إال زمناً قصرياً، وكثرت بينهم حوادث االغتيال، واملنازعات العنصرية، وحروب الطبقات؛ ف

ورأى الرببر أم حمتقرون فقراء يف الدولة اليت أقاموا دعائمها بسواعدهم وسيوفهم، وأم قد طوح م إىل استرمادوره 
Estremaduraـَّون . ن الباردة، فثاروا من حني إىل حني على العرب احلاكمني القاحلة أو جبال ليو وكان عمال املدن املستغل

وأمجعت سائر الطبقات على كره تلك األسرة . حيقدون على من يستغلوم، فكانوا خيرجون عليهم ويقتلوم ويستبدلون م غريهم
ومات عبد امللك يف عام . ميع مناصب الدولة ومقومات السلطةاحلاكمة أسرة ابن أيب عامر اليت كادت يف عهد ولده تستأثر جب

 وتوىل الوزارة بعده أخوه عبد الرمحن، وكان عبد الرمحن رجالً مستهتراً يشرب اخلمر علناً وال يتورع عن ارتكاب اخلطايا، 1008
وأفلت . ها مجيع األحزاب تقريباًيفضل اللهو على النظر يف شؤون احلكم، فلم يلبث أن طرد من منصبه على أثر ثورة اشتركي في

 استوىل الرببر على قرطبة نفسها 1012الزمام من أيدي زعماء الثورة فنهبت اجلماهري قصور الزاهرة وأحرقتها عن آخرها؛ ويف عام 
ه الفقرة ذ. وأعملوا فيها السلب والنهب، وذحبوا نصف أهلها، وطردوا النصف الباقي منها، وجعلوا هذه املدينة عاصمة بربرية

لكن احلماسة اليت تدفع صاحبها . املوجزة يقص أحد املؤرخني املسيحيني ثورة أسبانيا اإلسالمية الشبيهة كل الشبه بالثورة الفرنسية
ففي أثناء حكم الرببر اختل األمن والنظام وعم السلب والنهب، . إىل اهلدم والتدمري قلما تقترن بالصرب الذي يتطلبه البناء والتعمري

زاد عدد املتعطلني؛ وخرجت على قرطبة املدائن اخلاضعة هلا ومنعت عنها اخلراج، وحىت مالك الضياع الواسعة استأثروا بالسلطة و
 طردوا الرببر من العاصمة 1023لكن من بقي يف قرطبة من العرب أخذوا ينتعشون شيئاً فشيئاَ، حىت إذا حل عام . كلها يف ضياعهم

لرمحن اخلامس، غري أن العامة من أهل قرطبة رأوا أنه ال يرجى خري من العودة إىل العهد القدمي، فاستولوا وأجلسوا على العرش عبد ا
وعني حممداً أحد عمال النسيج وزيراً له، مث اغتيل هذا الوزير، ). 1023(على القصر وبايعوا باخلالفة حممداً املستكفي أحد زعمائهم 

وجاء دور اجليش بعد ). 1027(الطبقتان العليا والوسطى وبايعت باخلالفة هشاماً الثالث ودس السم للخليفة الشعيب، مث احتدت 
أربع سنني، فقتل وزير هشام، وطُلب إىل هشام نفسه أن يرتل عن اخلالفة؛ وعقد جملس من أصحاب الرأي يف املدينة وأيقن اتمعون 

فألغى اخلالفة األندلسية، وأحل حملها جملساً للدولة، واختري ابن أن الرتاع على العرش قد جعل قيام احلكم الصاحل غي مستطاع، 
لكن هذا جاء بعد فوات األوان، أي بع أن اضمحلت السلطة . جهور رئيساً هلذا الس فحكم اجلمهورية اجلديدة بالعدل واحلكمة

وروع العلماء والشعراء بكثرة . اءالسياسية وقضي على الزعامة الثقافية يف قرطبة، فوصلت بذلك إىل حال ال يرجى منها شف
واقتسم بالد األندلس اإلسالمية ثالثة وعشرون من . إىل بالط طليطلة، وغرناطة، وإشبيلية" جوهرة العامل"احلروب األهلية ففروا من 

يالئها عليها واحدة ملوك الطوائف شغلتهم الدسائس واملنازعات فيما بينهم عن إغارة أسبانيا املسيحية على اإلمارات اإلسالمية واست
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 املعروف عند العرب باسم إمساعيل Samuel Haleviوازدهرت غرناطة بعض الوقت يف حكم احلاخام صمويل هليفي . بعد واحدة
وورثت إشبيلية . مث خضعت حلكم املسيحيني بعد مخسني عاماً من استقالهلا. 1035واستقلت طليطلة عن قرطبة يف عام . بن نغرلة

 بعضهم يظنها خرياً من العاصمة القدمية وأمجل منها؛ وكان الناس حيبوا جلمال حدائقها، وخنيلها، ووردها، وما فيها جمد قرطبة، وكان
، وعثر أبو 1023وكانت تتوقع سقوط قرطبة فتعجلت هي وأعلنت استقالهلا يف عام . من مرح دائم، وموسيقى، ورقص، وغناء

يه شام الثاين فنادى به خليفة، وآواه وأمسك هو بزمامِه، وأقنع بلنسية، وطرطوشة القاسم حممد قاضي قضاا على صانع حصر شب
 1024وملا مات يف عام . وذه الطريقة السهلة أقام قاضي القضاة الداهية أسرة بين عباد القصرية األجل. وقرطبة نفسها مببايعتِه

وعشرين سنة، وأخذ ميد سلطانة حىت كان نصف أسبانيا اإلسالمية خلفه ابنه عباد املعتضد وحكم إشبيلية مبهارة وقسوة مدة سبعة 
وهو يف السادسة عشر من عمرِه، ولكنه مل يرث عنه مطامعه ) 1019-1068(وورث امللك من بعده ابنه املعتمد . يؤدي له اجلزية

 الساسة وقواد اجلند، وجيزل العطاء وكان املعتمد أعظم شعراء األندلس، يفضل جمالس الشعراء واملوسيقيني على جمالس. وال وقسوته
وكان ). 36(ملنافسيه من الشعراء، وال حيسدهم على تفوقهم، فلم يكن يرى من اإلسراف أن جييز إحدى امللح الشعرية بألف دينار

ىت وفاته حيب شعر ابن عمار، ولذلك اختذه وزيراً له، ومسع جارية تدعى الرميكية ترجتل جيد الشعر، فابتاعها، وتزوجها، وظل ح
وكانت الرميكية متأل القصر بضحكها، وأحاطت سيدها جبو من املرح، . حيبها حباً شديداً، وإن مل يهمل غريها من الغانيات يف قصرِه

. جعل رجال الدين يلوموا على عدم اكتراث زوجها بشؤون احلكم، وما آلت إليه مساجد املدينة اليت أوشكت أن ختلو من املصلني

فلما أن هامجت طليطلة مدينة قرطبة، واستغاثت قرطبة به، سري إليها .  مع هذا كان قادراً على أن حيكم، وأن حيب، ويغينلكن املعتمد
الشاعر مدى جيل كامل مليء بالقالقل لواء حضارة ال تقل -ومحل امللك. محلة أنقذت املدينة من طليطلة، وأخضعتها إلشبيلية

  .ارون الرشيد، وحضارة قرطبة يف عهد املنصورازدهاراً عن حضارة بغداد يف أيام ه
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ذلك حكم يصدره مستشرق مسيحي ). 37(مل تنعم األندلس طوال تارخيها حبكم رحيم، عادل، كما نعمت به يف أيام الفاحتني العرب

 قد يتطلب حتمسه شيئاً من التقليل من ثنائه، لكن هذا احلكم بعد أن تنقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل عظيم
لسنا ننكر أن األمراء واخللفاء األندلسيني قد اتصفوا بالقسوة اليت يرى ميكفلي أا الزمة الستقرار . مع ذلك قائماً صحيحاً

ات وثباا، ولسنا ننكر أن قسوم وصلت يف بعض األحيان إىل حد اهلمجية وغلظة القلب، يدل على ذلك ما فعله املعتمد احلكوم
حني زرع األزهار يف مجاجم املوتى من أعدائِه؛ وما فعله املعتضد حني قطع أوصال رجل ظل صديقاً له معظم حياته مث غدر به هذا 

لكن املقري يورد يف مقابل هذه األمثلة النادرة مئات من الشواهد الدالة على عدل حكام األندلس و). 38(الصديق وأهانه آخر األمر
وهم ال يقلون يف هذه الصفات عن أباطرة الروم يف زمام، وما من شك يف أن حكمهم ). 39(األمويني وجودهم ودماثة أخالقهم

 أقدر أهل زمام على تصريف الشؤون العامة يف العامل الغريب؛ كان أفضل من حكم من سبقوهم من القوط الغربيني؛ ولقد كانوا
وكان أهل البالد املغلوبون حيكمون يف . فكانت قوانينهم قائمة على العقل والرمحة، تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسنة النظام

ى األمن فيها، وقد فرضت على وكان يف املدن شرطة تسهر عل). 40(معظم األحوال حسب قوانينهم وعلى أيدي موظفني منهم
األسواق، واملكاييل، واملوازين، رقابة حمكمة؛ وكانت احلكومة تقوم بإحصاء عام للسكان واألمالك يف فترات منظمة؛ وكانت 

 12.045.000وبلغت اإليرادات يف أيام عبد الرمحن الثالث . الضرائب معقولة إذا قورنت مبا كانت تفرضه منها روما وبيزنطية
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وأكرب الظن أن هذا كان يفوق إيرادات حكومات البالد املسيحية -) دوالر أمريكي75.213.750أي ما يعادل (ر ذهيب دينا
ومل يكن مصدر هذه اإليرادات هو الضرائب العالية بقد ما كان أثراً من آثار احلكم الصاحل، وتقد الزراعة ). 41(الالتينية جمتمعة

ذلك أن الفاحتني مل يبقوا .  حكم العرب نعمة وبركة قصرية األجل على الزراع من أهل البالدوكان). 42(والصناعة، ورواج التجارة
ولكن ). 43(على الضياع اليت كربت فوق ما جيب، واليت كان ميتلكها القوط الغربيون، وحرروا رقيق األرض من عبودية اإلقطاع

ت تعمل عملها يف أسبانيا أيضاً، وإن لقيت فيها من املقاومة أشد مما القوى اليت كانت يف هذه القرون تعمل لتثبيت دعائم اإلقطاع ظل
. لقيته يف فرنسا؛ فقد امتلك العرب بدورهم مساحات واسعة من األراضي، وكان يقوم بزرعها مستأجرون قريبو الشبه برقيق األرض

وكان يف مقدور العبيد ). 44( أيدي سادم األولنيوكان العبيد يلقون على أيدي املسلمني معاملة أحسن قليالً مما كانوا يلقوا على
غري املسلمني أن يتحرروا من الرق مبجرد اعتناقهم اإلسالم، وكان العرب يف معظم األحوال يتركون أعمال الزراعة إىل أهل البالد، 

سبانيا من التقدم أكثر مما ولكنهم كانوا يستعينون بأحدث ما ألف من الكتب يف علومها، وبفضل توجيههم بلغت هذه العلوم يف أ
واستبدل بالثريان البطيئة احلركة، اليت كانت تستخدم حىت ذلك الوقت يف مجيع أحناء أسبانيا للحرث ). 45(بلغته يف أوربا املسيحية

كان ميتطيها وأدى جني السالالت األسبانية والعربية من اخليل إىل وجود اجلياد األصيلة اليت . واجلر، البغال، واحلمري، واخليل
ونقلت بالد األندلس اإلسالمية من آسية زراعة الرز، واحلنطة . األسبان) فرسان (Caballeroفرسان العرب وكبلريو 

 ، واملوز، الكراز، والربتقال، والليمون، والسفرجل، ج ، قصب السكر، والرمان، والقطن، والسبانخ، واألسفرالسوداء
وكانت زراعة الكروم من ). 46(والليمون اهلندي، واخلوخ، وخنيل البلح، والتني، والشليك، والزجنبيل، واملر وصناعة احلرير

وأحالت حدائق اخلضر، وغياض الزيتون، وبساتني الفاكهة .  الكربى يف بالد األندلس، وإن كان الدين اإلسالمي حيرم اخلمراألعمال
، اليت Mojorcaكما استحالت جزيرة ميورقة . جنات على األرض-وخاصة حول قرطبة وغرناطة، وبلنسية-مساحات من األندلس

بالزراعة وعنايتهم ا فردوساً مليئاً بالفاكهة واألزهار، تشرف عليها أشجار النخيل اليت فتحها العرب يف القرن الثامن بفضل عملهم 
وأغنت مناجم أسبانيا املسلمني بالذهب، والفضة، والقصدير، والنحاس، واحلديد، والرصاص، الشب، . مسيت اجلزيرة بامسها فيما بعد

ول سواحل أسبانيا، كما كان اللؤلؤ يصطاد قرب سواحل قطلونية، وكان املرجان يستخرج من البحر على ط. والكربيت، والزئبق
وتقدمت الصناعات املعدنية يف البالد تقدماً عظيماً، فاشتهرت مرسية . وكان الياقوت يستخرج من مناجم حول باجة ومالقة

صناعات اليدوية، فكانت وازدهرت كذلك ال. مبصنوعاا من احلديد الشبهان، كما اشتهرت طليطلة بالسيوف، وقرطبة بالدروع
اجللد القرطيب " نسبة إىل Cordwaibnerقرطبة تصنع اجللد القرطيب الذي يستخدمه احلذاءون يف أوربا املعروفون باسم 

Cordovan ." نساج، واكن املشتون يف كل مكان يقبلون على شراء السجاجيد، والوسائد، 13.000وكان يف قرطبة وحدها 
إن ابن فرناس القرطيب اخترع يف القرن التاسع امليالدي ) 48(ويقول املقري. ن، واألرائك األندلسيةوالسجف احلريرية، والشيال

وكون أسطول جتاري يزيد على ألف سفينة حيمل غالت . النظارات، والساعات الدقاقة املعقدة التركيب، كما اخترع آلة طائرة
القادمة من مائة ثغر وثغر تزدحم ا مرافئ برشلونة، واملرية، وقرطاجنة، األندلس ومصنوعاا إىل إفريقية وآسية، وكانت السفائن 

الدينار -واحتفظت العملة الرمسية بأجزائها. وأنشأت احلكومة نظاماً للربيد ينقل رسائلها بانتظام. وبلنسية، ومالقة، وقادس، وإشبيلية
يب، إذا قارناها بعملة العامل املسيحي الالتيين يف أيامها، ولكن بثباا واستقرارها النس-الذهيب، والدرهم الفضي، والفلس النحاسي،

وسار االستغالل االقتصادي يف هذه البالد سريته يف . هذه النقود األندلسية أخذت هي األخرى ينقص وزا، ونقائها، وقوا الشرائية
عتصرون املنتج واملستهلك على السواء، على البالد األخرى، فاستحوذ العرب أصحاب الضياع الواسعة، والتجار الذين كانوا ي
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وكان معظم األغنياء يعيشون يف الريف يف بيوت ذات حدائق، ويتركون املدن الكربى للرببر، والذين أسلموا من . خريات األرض
 طائفة قليلة العدد ، وإىل)غري املسلمني من األندلسيني الذين أخذوا عن العرب أساليب العيش ولغة احلديث(املسيحيني، واملستعربني 

وأحس اخللفاء يف قرطبة بعجزهم عن القضاء على االستغالل . من اخلصيان، والضباط واحلراس الصقالبة، والعبيد خدم البيوت
وكان ). 49(االقتصادي من غري أن يضعفوا روح املغامرة فوقفوا بني هذا وذاك بتخصيص ربع غالت أرضهم ملعونة الفقراء

عدمة بدينها وتشددها يف عقائدمها سبباً يف زيادة سلطان الفقهاء أي علماء الشريعة اإلسالمية؛ وكان العامة استمساك الطبقات امل

 خيفون رؤوسهم يف معظم األحوال، ينفرون من كل جديد يف العقائد أو األخالق نفوراً جعل اخلارجني على الدين، واملفكرين
وكمت أفواه الفالسفة، أو اضطروا إىل اجلهر بآراء تقبلها مجهرة الناس . ويرتوون يف البيوت أو يلجأون إىل الغموض يف األقوال

حرة، ولكنهم كانوا نعم إن خلفاء قرطبة أنفسهم كانوا رجاالً ذوي آراء . وكان املوت جزاء من يرتد عن دين اإلسالم. وحتترمها
يظنون أن اخللفاء الفاطميني يف مصر يتخذون العلماء املتنقلني عيوناً عليهم، وهلذا كانوا ينظمون يف بعض األحيان إىل الفقهاء يف 

وإذا . دةلكن احلكام األندلسيني قد أطلقوا لغري املسلمني مجيعهم على اختالف أديام حرية العبا. التضييق على التفكري احلر املستقل
كان اليهود الذين اضطهدهم القوط الغربيون أشد االضطهاد قد ساعدوا املسلمني يف فتوحهم، فقد ظلوا يعيشون من ذلك الوقت 
إىل القرن الثاين عشر مع املسلمني الفاحتني يف أمن ووئام، وأثروا، وبرعوا يف العلوم واملعارف، وارتقوا يف بعض األحيان إىل مناصب 

أما املسيحيون فكانت تعترضهم يف سبيل الرقي يف مناصب الدولة عقبات أكثر مما يعترض اليهود، ولكنهم رغم . كومةعالية يف احل
وكان املسيحيون الذكور، كالذكور يف سائر األديان، يرغمون على اخلتان بوصفه وسيلة من . هذه العقبات ظفروا بنجاح عظيم

 عدا هذا كانوا حيكمون مبقتضى شريعتهم القوطية الرومانية ينفذها فيهم قضاة خيتاروم وسائل الوقاية الصحية القومية، لكنهم فيما

من اخلدمة العسكرية؛  نظري إعفائهم وكان الذكور األحرار القادرون من املسيحيني يؤدون ضريبة الفرضة). 50(هم أنفسهم
للغين، وأربعة وعشرون للمتوسط الثراء، واثنا عشر درهم ملن يعمل )  رياالً أمريكيا24ً(وكان مقدارها يف العادة مثانية وأربعني درمهاً 

ألعياد وكان املسلمون واملسيحيون يتزاوجون فيما بينهم بكامل حريتهم، ويشتركون من حني إىل حني باالحتفال بأحد ا). 51(بيده
وجرى بعض املسيحيني على عادة أهل البالد ). 52(املسيحية أو اإلسالمية املقدسة، ويستخدمون املبىن الواحد كنسيةً ومسجداً

؛ وكان املسيحيون من رجال الدين وغري رجال الدين يفدون بكامل حريتهم وهم آمنون )53(أو مارسوا اللواط" احلرمي"فاصطفوا 
وقد شكا أحد املسيحيني من . سيحية إىل قرطبة، أو طليطلة، أو إشبيلية طالباً للعلم، أو زائرين، أو مسافرينمن مجيع أحناء أوربا امل

إن إخواين املسيحيني : "نتيجة هذا التسامح بعبارات تذكرنا بشكاية العربانيني القدماء من اصطباغ اليهود بالصبغة اليونانية فيقول
ال يدرسون مؤلفات فقهاء املسلمني وفالسفتهم لريدوا عليها ويكذبوها، بل ليتعلموا يعجبون بقصائد العرب وقصصهم، وهم 

إن الشبان املسيحيني الذين اشتهروا مبواهبهم العقلية ال يعرفون علماً وال أدباً وال ! واحسرتاه... األساليب العربية الصحيحة األنيقة
على دراسة كتب العرب، وميلئون ا مكتبام، وينفقون يف سبيل مجعها لغة غري علوم العرب آدام ولغتهم؛ فهم يقبلون يف م 
ويف وسعنا أن حنكم عل ما كان للدين اإلسالمي من جاذبية )". 54(أمواالً طائلة، وهم أينما كانوا يتغنون مبديح علوم العرب

 500قت مبائيت ألف، كلهم ما عدا م تقدر عدد سكان غرناطة املسلمني يف ذلك الو1311للمسيحيني من رسالة كتبت يف عام 

). 56(وكثرياً ما كان املسيحيون يفضلون حكم املسلمني على حكم املسيحيني). 55(منهم من أبناء املسيحيني الذين اعتنقوا اإلسالم

ة، وإن كان ذلك أن الكنيسة املسيحية مل تكن حر. لكن هذه الصورة اجلميلة كان هلا وجه آخر أخذ يزداد وقتاً ما على مر األيام
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فقد صودر معظم أمالكها العقارية مبقتضى مرسوم يشمل مجيع من يقومون بعمل إجيايب يف مقاومة .. املسيحيون أنفسهم أحراراً
وورث األمراء املسلمون من ملوك القوط حق تنصيب األساقفة . الفاحتني؛ كذلك دمرت معظم الكنائس وحرم بناء كنائس جديدة

ولو . وكان األمراء يبيعون مناصب األساقفة ملن يؤدون فيها أغلى األمثان. لس الكنسية نفسها إىل االنعقادوعزهلم، وحق دعوة اا
كان من يسند إليه املنصب من الفجرة أو املتشككني يف الدين، وكان القساوسة املسيحيون يتعرضون أحياناً للشتائم من املسلمني يف 

كامل حريتهم على ما يبدو هلم أنه سخافات أو أباطيل يف الدين املسيحي، ولكن املسيحيون الشوارع، وكان فقهاء املسلمني يعلقون ب
. ويف هذه العالقات املتوترة قد تؤدي أية حادثة صغرية إىل مأساة شديدة. الذين يردون عليهم مبثل أقواهلم كانوا يتعرضون للخطر

 فحسب ولدت ألبوين من دينني خمتلفني، فلما تويف Floraم فلورا مثال ذلك أن فتاة حسناء من فتيات قرطبة، معروفة لدينا باس
أبوها املسلم اعتزمت أن تعتنق الدين املسيحي، وفرت من بيت أخيها إىل بيت أحد املسيحيني، ولكن أخاها قبض عليها وضرا، 

ي بضرا وإن كان يف مقدوره أن حيكم وأمر القاض. وأصرت الفتاة على االرتداد عن دين أبيها، وسيقت إىل أحد احملاكم اإلسالمية
 أحبها حباً روحياً Eulogiusومع هذا فقد فرت مرة أخرى إىل بيت مسيحي حيث التقت بقس شاب يدعى أولوجيوس . بإعدامها

 أمام  ألنه تكلم يف حق النيب حممدPcrfectosوبينما كانت الفتاة خمتبئة يف أحد األديرة، إذ قتل قس آخر يدعى برفكتوس . عارماً
وكان يف . بعض املسلمني؛ وقد وعدوه بأال يشوا به، ولكن أقواله بلغت من العنف درجة روع هلا مستمعوه فأبلغوا عنه والة األمور

خادماً "وسع بروفكتوس أن ينجو من العقاب إذا أنكر ما قال، ولكنه بدل أن يفعل هذا كرر أمام القاضي قوله إن حممداً كان 
ن القاضي إال أن حكم عليه بالسجن بضعة أشهر لعل هذا يصلح حاله؛ ولكنه مل ينصلح، ومتادى يف أقواله ، فما كان م"للشيطان

 ، وابتهج املسلمون "مدٍع، زان، ولدته جهنم"إنه : وظل وهو يساق إىل املشنقة يسب النيب، فيقول. فحكم عليه باإلعدام

. وأشعل مقتله نريان احلقد يف قلوب الطائفتني . )850(مبقتله، واحتفل املسيحيون بدفنه احتفاالً مهيباً، وعدوه من القديسني 

بني املسيحيني بزعامة يوجليوس وجعلت هدفها سب النيب علناً، والترحيب بالقتل اعتقداً منها بأن مصري من فتألفت مجاعة من املتعص
يقتل من أفرادها هو اجلنة، وذهب راهب قرطيب يدعى إسحق على القاضي وعرض عليه رغبته يف اعتناق اإلسالم؛ وسر القاضي من 

إن نبيكم قد كذب عليكم وخدعكم؛ أال لعنة اهللا "راهب قطع عليه شرحه وقال هذا وبدأ يشرح له مبادئ الدين اإلسالمي، ولكن ال
إين : "فزجره القاضي وسأله هل هو مثل؟ فرد عليه الراهب بقوله"! عليه ألنه قد جر معه هذا العدد العظيم من البائسني إىل اجلحيم

 الرمحن الثاين بأن خيرجه على أن بعقله خباالً، غري أن فأمر القاضي بسجنه ولكنه استأذن عبد" مالك لقواي فاحكم علي باإلعدام
وبعد يومني من هذا احلادث . موكب جنازة برفكتوس وما أحاط به من روعة وفخامة كان قد أثار حفيظة اخلليفة فأمر بإعدام الراهب

 التايل وقف ستة من الرهبان أمام ويف يوم األحد. جرؤ جندي من الفرجنة يف حرس القصر على سب النيب علناً؛ فكان جزاؤه اإلعدام
وحذا . القاضي وسبوا النيب ومل يطلبوا ألنفسهم اإلعدام فحسب بل طلبوا فوق ذلك أن يعذبوا أشد التعذيب، فحكم عليهم باإلعدام

 مل-من رجال الدين وغري رجال الدين- وابتهج لذلك أفراد اجلماعة ولكن كثريين من املسيحيني. حذوهم قس، ومشاس، وراهب
إن السلطان يسمح لنا بأن منارس شعائر ديننا، وال يضطهدنا، فما "يرضوا على هذا التسابق للموت، وقالوا لتلك الفئة املتحمسة 

ودعا عبد الرمحن إىل عقد جملس من األساقفة املسيحيني فأصدر قراراً بلوم طائفة ) 59"(الداعي إذن إىل هذا التعصب الشديد؟
دهم بأن يتخذ ضدهم إجراءات عنيفة إذا مل ينقطعوا عن إثارة الفنت، فما كان من يوجليوس إال أن أخذ املتحمسني املتعصبني، وهد

وزادت هذه احلركة من حتمس فلورا، فغادرت الدير الذي كانت تقيم فيه وجاءت هي وفتاة . يندد بأعضاء الس ويصفهم باجلنب
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. فأمر القاضي بسجنها" اختراع الشيطان"إن اإلسالم من : وتقوالن.... أخرى تدعى مارية إىل القاضي وأخذتا تطعنان على النيب

وشجع هذا . ومحلها بعض أصدقائهما على أن يرجعا عن أقواهلما، ولكن يوجليوس تغلب عليهما وأقنعهما بأن يرضيا بالقتل، فقتال

، )852 (النيب ويطلبون أن يعدموايوجليوس فأخذ يطلب بضحايا جدد، فأقبل على احملكمة قساوسة، ورهبان، ونساء يسبون 
 إال 983، 859وأعدم يوجليوس نفسه بعد سبع سنني من ذلك الوقت، ومخدت الفتنة بعد سبع سنني من موتِه فلم تسمع بني عامي 

أما بني ). 60( ومل نسمع عن حوادث أخرى من هذا النوع يف أثناء احلكم اإلسالمي يف أسبانياحادثني من حوادث السب والقتل،
املسلمني أنفسهم فقد ضعفت احلماسة الدينية بازدياد الثراء، وظهرت يف القرن احلادي عشر امليالدي موجة من التشكك رغم ما يف 

ر على دخول مبادئ املعتزلة اليت ال تناقض عقائد أهل السنة مناقضة الشريعة اإلسالمية من شدة على املتشككني؛ ومل يقتصر األم
. شديدة، بل قامت طائفة أخرى تنادي بأن األديان كلها باطلة، وتسخر باألحكام الدينية، والصالة، والصوم، واحلج، والزكاة

ائد، وتنادي بدين يقوم على املبادئ ونشأت طائفة أخرى غري هذه وتلك مست نفسها أتباع الدين العاملي، وأخذت تندد بكل العق
وكان من بني هؤالء مجاعة من الالأدريني يقولون إن العقائد الدينية قد تكون صحيحة وقد ال تكون، فلسنا . األخالقية دون غريها

طيع إثبات نؤكدها أو ننكرها، وكل ما يف األمر أننا ال نعرف حقيقتها، ولكننا ال تسمح لنا ضمائرنا بأن نقبل عقائد ال نست
وأخذ رجال الدين يقاومون هذه العقائد مقاومة قوية؛ وملا أم حلت املصائب باملسلمني يف أسبانيا يف القرن احلادي ). 61(صحتها

عشر أخذوا يقولون إن سببها هو هذا الضالل، وملا انتعش املسلمون بعض الوقت يف األندلس مرة أخرى، كان انتعاشهم يف عهد 
م كما كان من قبل على قواعد الدين، وقصروا اجلدل القائم بني الدين والفلسفة على ما كان منه يف بالطهم وما حكام أقاموا سلطا
ولكن القباب املتأللئة واملآذن املذهبة كانت على الرغم من الفالسفة زينة املدائن الكبرية والصغرية اليت جعلت . يبتغون به تسليتهم

امليالدي أعظم البالد املتحضرة يف أوربا، بل إا كانت يف أغلب الظن أعظم البالد املتحضرة يف العامل بالد األندلس يف القرن العاشر 
. لقد كانت قرطبة يف أيام املنصور من أعظم مدن العامل حضارة، وال يفضلها يف هذا إال بغداد والقسطنطينية. كله يف ذلك الوقت

عام وإن كانت هذه ) 62( محام700 مسجد، و600 قصر، 60.300و مرتالً، 200.077وكان فيها كما يقول املقري 
وكان زائرو املدينة يدهشون من ثراء الطبقات العليا، ومما كان يبدو هلم أنه رخاء . اإلحصاءات ال ختلو من قليل من املغاالة الشرقية

وكانت الشوارع مرصوفة، لكل . سولونعام،؛ فقد كان يف وسع كل أسرة أن يكون هلا محار؛ ومل يكن يعجز عن الركوب إال املت
منها طواران على اجلانبني، تضاء أثناء الليل، ويستطيع اإلنسان أن يسافر يف الليل عشرة أميال على ضوء مصابيح الشوارع وبني 

جارة ذا سبعة وقد أقام املهندسون العرب على ر الوادي الكبري اهلادئ اجلريان جسراً من احل). 63(صفني ال ينقطعان من املباين
وكان من أوىل منشئات عبد الرمحن األول قناة حتمل إىل مدينة قرطبة كفايتها من ماء . عشر عقداً عرض كل واحد منها مخسون شرباً

وكان عبد . الشرب تنقله إىل املنازل واحلدائق، والفساقي واحلمامات، واشتهرت املدينة بكثرة ما كان فيها من احلدائق واملترتهات
ن األول شديد احلنني إىل مسارح صباه، فأنشأ يف قرطبة بستاناً عظيماً شبيهاً بالقصر الريفي الذي قضى فيه أيام صباه بالقرب الرمح

، وأضاف إليه من جاء بعده من اخللفاء أجنحة أخرى خلع عليها "بقصر الرصافة"من دمشق، وشاد يف هذا البستان قصره املعروف 

وكان لقرطبة كما كان  . وقصر التاج... وقصر السرور... وقصر املعشوق... كقصر الروضةخيال املسلمني أمساء زاهية 
اً جيعلها تضارع يف ويصف مؤرخو العرب هذه القصور وصف. إلشبيلية قصرها الذي جيمع بني بيت السكن العظيم واحلصن املنيع

يصفون أبواا الفخمة، وعمدها الرخامية، وأرضها املرصوفة بالفسيفساء، وسقفها املذهبة، وما : مجاهلا وترفها قصور نريون يف روما
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د على وكانت قصور األسرة املالكة، وكبار املالك والتجار متت. فيها من النقوش اجلميلة اليت ال يقد عليها إال الفن اإلسالمي وحده
شاطئ النهر العظيم؛ وقد ورث عبد الرمحن الثالث من إحدى جواريه ثروة طائلةـ وأراد أن ينفقها يف افتداء من عساهم يكونون يف 
األسر من جنودِه، وملا قال الباحثون الفخورون إم مل جيدوا أحداً من جنوده يف األسر عرضت عليهم الزهراء زوجته احملبوبة أن ينفق 

وظل عشرة آالف من العمال وألف ومخسمائة من الدواب يكدحون مخسة وعشرين عاماً . بناء ضاحية وقصر خيلد ما امسهااملال يف 
وقد زين أفخم . لتحقيق حلمها، فكان قصر الزهراء امللكي يقع على بعد ثالثة أميال من قرطبة وإىل جنوا الغريب) 936-961(

م على ألف ومائيت عمود من الرخام، وكان جناح احلرمي به يتسع لستة آالف امرأة، وكان وكان القصر يقو. زينة وأثث بأفخم أثاث
حيتوي على و لس اخلليفة سقفه وجدرانه من الرخام والذهب، له مثانية أبواب مطعمة باألبنوس والعاج واحلجارة الكرمية، وكان 

واجتمعت حول الزهراء قصور طبقة من األشراف طبقت . اوجةبه فسقية مملوءة بالزئبق تنعكس على سطحها أشعة الشمس املتم
وأقام املنصور يف الطرف املقابل هلذا القصر من املدينة قصراً آخر . العامل شهرا بالظرف الرقة، وحسن الذوق، وتعدد متعها العقلية

وبيوت اخلدم، واملغنني والعازفني، مسي بالزاهرة أحاطت به هو اآلخر على مر الزمن ضاحية من قصور العظماء، ) 978(يضارعه 
وكان الناس يف العادة يتغاضون عن ترف . 1010وقد حرق القصران يف أثناء الثورة اليت تأجج هليبها يف عام . والشعراء، واخلليالت

، أنشأ Jauns ليانوس األمراء إذا ما أقام هؤالء بيوتاً هللا تفوق قصورهم يف الفخامة والسعة وكان الرومان قد شادوا يف قرطبة هيكالً
املسيحيون بدالً منه كنيسة كربى؛ فلما توىل اخلالفة عبد الرمحن األول ابتاع من املسيحيني أرض الكنيسة، وهدمها وشاد يف مكاا 

؛ وهكذا تتغري مقاييس التقى، 1238املسجد األزرق، وملا عادت أسبانيا إىل حكم املسيحيني حولوا املسجد إىل كنيسة يف عام 
وجعل عبد الرمحن هذا املشروع سلوته يف سنيه الكدرة، فغادر بيته الريفي إىل . الصدق، واجلمال تبعاً لتقلبات احلظ يف احلروبو

قصره يف املدينة ليشرف على العمل بنفسِه، وكان يأمل أن يطول عمره حىت يؤم املصلني يف املسجد الفخم اجلديد شكراً هللا على 
، بعد عامني من وضع األساس، وواصل ابنه هشام عمل أبيه، وظل اخللفاء مدى قرنني كاملني 788عام ولكنه تويف يف . توفيقِه

وكان حييط به سور منيع من اآلجر . 742 قدماً يف 472يضيف كل منهم جزءاً جديداً للمسجد حىت كانت سعته يف أيام املنصور 
مة تفوق يف حجمها ومجاهلا كل مآذن تلك األيام، حىت عدت هي واحلجر ذو أبراج على أبعاد غري منتظمة، وكانت له مأذنة ضخ

وكان للمسجد تسعة عشر باباً حتيط ا عقود على شكل حذاء الفرس، ). 64(اليت ال حيصى هلا عدد" عجائب الدنيا"األخرى من 
ؤدي إىل مكان الوضوء وكانت هذه األبواب ت. نقشت عليها يف احلجر برباعة فائقة زخارف مكونة من أزهار وأشكال هندسية

ويف هذا البهو الرباعي الشكل، املرصوفة أرضه بالقرميد امللون ). Patio de los Naanjos(الفسيح الذي يسمى اآلن و الربتقال 
كانت أربع فساق حنتت كل منها من كتلة واحدة من املرمر األصم بلغ من ضخامتها أن تطلب نقلها من املقلع إىل مكاا يف املسجد 

.  عموداً تقسم داخله إىل أحد عشر إيواناً وواحد وعشرين دهليزا1290ًوكان املسجد نفسه حيتوي على أمجة من . سبعني ثوراً

بعضها نصف دائري، وبعضها مستدق، وبعضها على شكل حذاء الفرس، -وكانت خترج من تيجان األعمدة عقود خمتلفة األنواع
وكانت العمد من حجر اليشب واحلجر السماقي، واملرمر، والرخام، انتزعت من . ء بالتناوبوملعظمها أوتاد من احلجر محراء أو بيضا

وقد نقشت . خرائب الرومان والقوط الغربيني يف أسبانيا، وكانت لكثرة عددها حتري الناظر وتوحي إليه بأن املسجد ال ينتهي عند حد
خل إطارات، وعلق فيه مائتا ثريا حتمل سبعة آالف قنديل من وزخارف أخرى دا) الكرمي(على السقف اخلشيب آيات من القرآن 

أما األرض واجلدار فقد . الزيت املعطر تستمده من خزانات مصنوعة من نواقيس مسيحية مقلوبة معلقة هي األخرى من السقف
وكثرياً ما كانت حتتوي على قطع زينت بالفسيفساء، بعضها من الزجاج املطلي بامليناء، امللون عند صنعه بكثري من األلوان الزاهية، 
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وقد جعل قسم من املسجد . وال تزال هذه الزينات بعد ألف عام من وضعها تتألأل كاجلواهر يف جدران الكنيسة. من الفضة والذهب
يه ثالث مزاراً مقدساً، ورصفت أرضه بالفضة وقطع القاشاين املطلية بامليناء، حترسه أبواب مزدانة ومطعمة بالفسيفساء؛ وقامت عل

ويف داخل هذا املوضع املنفصل أقيم احملراب واملنرب اللذان أفرغ عليهما الفنان . قباب، وأحيط بساتر من اخلشب حمالة بأبدع النقوش
وكان احملراب نفسه جتويفاً سباعي األضالع حماطاً بالذهب ومزداناً بالفسيفساء املطلية بامليناء، . كل ما وهب من حذق وإبداع

بقطع صغرية من الرخام وبنقوش من الذهب على أرضية قرمزية وزرقاء، يعلوه رباط من األعمدة الرفيعة الرشيقة، والعقود ومزخرفاً 

وكان املنرب يعد أمجل منابر العامل طُراً؛ وكان يؤلف من . القوطي ال يفوقها يف اجلمال شيء مما أبدع الفن املزدانة بأزهار الكُرة
كاألبنوس، واألترج، وعود الند، والصندل األمحر واألصفر، مثبتة كلها - قطعة صغرية من العاج واألخشاب الثمينة37.000

ه غطاء من احلرير القرمزي املطرز وكان على هذا املنرب صندوق مطعم باجلواهر علي. مبسامري من الذهب والفضة، ومطعمة باجلواهر
ويبدو لنا حنن الذين نفضل . خبيوط من الذهب حيمل مصحفاً خبط اخلليفة عثمان بن عفان، وخمضباً بدمه الذي جرى عليه عند مقتله

سجد األزرق إسرافاً أن نزين دور متثيلنا باملعادن الذهبية وبالنحاس بدل أن حنلي كنائسنا باجلواهر والذهب، يبدو لنا أن يف زخرفة امل
كبرياً، وأن جدرانه قد غطيت بطبقة من دماء األجيال املستغلة؛ وأن األعمدة فيه كثرية مربكة، وأن العقد الذي على صوره حذاء 

ذلك  . الفرس ضعيف من الناحية املعمارية تنفر منه حاسة اجلمال كما تنفر من منظر الرجل البدين ذي الساقني الفحجاوين
يرى أن هذا املسجد ال يدانيه مسجد آخر يف سعته، أو ) 1632-1591(حكمنا أما غرينا فكان حكمه يناقض هذا احلكم؛ فاملقري 

، وال يزال البناء حىت يف )65( عليه من قوة وعظمةمجال ختطيطه، أو نظام زخرفته الذي يشهد للقائمني به حبسن الذوق ومبا يدل
وكان من األقوال املتداولة يف بالد األندلس ). 66"(باإلمجاع أمجل املساجد اإلسالمية يف العامل كله"شكله املسيحي املصغر يعد 

 مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته محلت وإذا مات" إذا مات عامل بإشبيلية فأريد بيع كتبه محلت إىل قرطبة حىت تباع فيها"اإلسالمية أنه 

ذلك أن قرطبة كانت يف القرن العاشر مركز احلياة الذهنية األسبانية ذروا، وإن اشتركت معها طليطلة،  . "إىل إشبيلية
ويصور املؤرخون املسلمون املدن األندلسية متوج بالشعراء .  إليه ذلك العصر من رقي عقلي عظيموغرناطة، وإشبيلية فيما وصل

وكانت املدارس ). 68(وجهابذة العلماء يف العلوم الطبيعية، واألدبية، وكبار املشترعني، واألطباء؛ وميأل املقري بأمسائهم ستني صحيفة
أجوراً نظري التعليم، مث أضاف احلكم إليها سبعاً وعشرين مدرسة لتعليم أبناء الفقراء االبتدائية كثرية العدد، ولكنها كانت تتقاضى 

، وكان )69(وكانت البنات يذهنب إىل املدارس كاألوالد سواء بسواء، ونبغ عدد من النساء املسلمات يف األدب والفن. باان
اجد، وكانت املناهج اليت يدرسوا هي اليت كونت جامعة قرطبة ذات التعليم العايل يقوم به أساتذة مستقلون يلقون حماضرام يف املس

وأنشأت الكليات أيضاً . النظام املفكك، واليت مل يكن يفوقها يف القرنني العاشر واحلادي عشر إال جامعتا القاهرة وبغداد الشبيهتان ا
أدخلت صناعة الورق من بغداد فازداد حجم الكتب و). 70(يف غرناطة، وطليطلة، وإشبيلية، ومرسية، واملرية وبلنسية، وقادس

وتضاعف عددها، حىت كان يف األندلس اإلسالمية سبعون مكتبة عامة،وكان األغنياء يتباهون بكتبهم الدة باجللد القرطيب، وحمبو 
 ال يفتأ ينافسه فيزيد من ومن ذلك أن احلضرمي أحد العلماء رأى يف مزاد بقرطبة رجالً آخر. الكتب جيمعون النادر املزخرف منها

مثن كتاب يرغب فيه حىت فاق الثمن كثرياً قيمة الكتاب، وملا سئل املزايد الذي اقتناه يف ذلك قال إن يف مكتبته اخلاصة موضعاً خالياً 
لرزق كثرياً إال نعم ال يكون ا: "ويضيف فاغتاظ العامل من هذا القول أشد االغتياظ ومل يسعه إال أن يقول. يسع هذا الكتاب بالدقة
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وكانت للعلماء يف األندلس مرتلة رفيعة وشهرة واسعة، يعظمهم الناس ويهابوم،  . "عند مثلك، ويعطى اجلوز من ال أسنان له
وكان علماء الدين والنحاة يعدون باملئات؛ أما اخلطباء، .  مطلقاً بني العلم واحلكمةويستثريوم يف شئوم، ويعتقدون أن ال فرق

وكان أبو حممد . وفقهاء اللغة، وأصحاب املعاجم، واملوسوعات، ودواوين الشعر، واملؤرخون، وكتاب السري فلم يكن حيصى عددهم
 وزيراً آلخر اخللفاء األمويني ويعد كتابه املعروف من جهابذة علماء الدين واملؤرخني، كما كان) 1064-994(علي بن حزم 

 الذي يتكلم فيه على اليهودية، والزرادشتية، واملسيحية، والفرق اإلسالمية املختلفة من أقدم ما كتبه "كتاب امللل والنحل"بـ
وإذا شئنا أن نعرف رأي العامل املسلم فيما كانت عليه املسيحية يف العصور الوسطى فحسبنا أن نقرأ . مون يف علم األديان املقارناألقد

جيب أن ال تثري أوهام بين اإلنسان عجباً، فإن أكثر األمم عدداً، وأعظمها حضارة تستحوذ على عقول : الفقرة اآلتية من هذا الكتاب
وبوسعهم أن يباهوا مبن فيهم من ملوك حكماء . فاملسيحيون من الكثرة حبيث ال حيصي عددهم إال اهللا وحده...وهامأبنائها هذه األ

إن الواحد ثالثة والثالثة واحد، وأن أحد هؤالء الثالثة األب والثاين االبن، وإن اإلنسان إله . وفالسفة ناني، ولكنهم مع هذا يقولون
 وجود من األزل، ومع ذلك فهو خملوق، ومنهم فرقة تسمى اليعاقبة، تبلغ عدا مئات اآلالف تعتقد أن وليس إهلاً، وإن املسيح قدمي

وكان ابن زم يؤمن بأن كل كلمة وردت يف ). 72(اخلالق مات وصلب وقتل، وأن العامل بقي ثالثة أيام بال مدبر، والفلك بال مدبر
ئق يف سبيل تقدم العلم والفلسفة يف بالد األندلس اخلوف من أن يؤثرا يف إميان وكان من أشد العوا). 73(القرآن حق بنصها ومعناها

والذي ) 1007املتوىف يف عام (فمن هؤالء مسلمة بن أمحد . العامة، ولكن األندلس تستطيع أن تفخر بكثري من الفالسفة والعلماء
يه، وإن مل يثبت أنه له بصورة قاطعة، كتاب يصف إحدى عدل أزياج اخلوارزمي الفلكية لتالئم أسبانيا، ومن الكتب اليت تعزى إل

وأصبح . وهي التجربة اليت استخرجت أكسيد الزئبق من الزئبق-التجارب الكثرية اليت حولت الكيمياء الكاذبة إىل كيمياء صحيحة
كية؛ وينقل كوبرنيق فقرات أحد علماء طليطلة من األمساء العاملية، ألنه حسن اآلالت الفل) 1087-1029(اسم إبراهيم الزرقايل 

من رسالته عن االسطرالب، وكانت أزياجه الفلكية خري األزياج كلها يف زمانه، وقد استطاع ا أن يثبت ألول مرة يف التاريخ حركة 
قاسم احملددة حلركات الكواكب تستخدم يف كافة أحناء أوربا؛ وكان أليب " أزياج طليطلة"وكانت . األوج الشمسي بالنسبة للنجوم

؛ Abulcasisطبيب عبد الرمحن الثالث مرتلة رفيعة يف العامل املسيحي، ويعرف فيه باسم أبو الكاسس ) 1013-936(الزهراوي 
ثالثة كتب يف اجلراحة أصبحت بعد أن ترمجت إىل " التصريف"وهو حامل لواء اجلراحني املسلمني، وحتتوي موسوعته الطبية املسماة 

وكانت قرطبة يف ذلك الوقت املدينة اليت يلجأ إليها األوربيون لتجرى هلم . األعلى يف اجلراحة قروناً كثريةاللغة الالتينية املرجع 
وكانت حتتوي، كما حتتوي كل مدينة متمدينة، على بعض املتطببني الدجالني، واألطباء الذين ابتلوا جبنون الثروة؛ ومن . اجلراحات

 يشفى االضطراب املعوية، وكان يبيع الزجاجة من للسذج من ذوي املال خبمسني ديناراً هؤالء رجل يسمى احلراين أعلن على دواء
وسنمسك عن ذكر الشعراء الذين ظهروا يف أيام هشام الثاين واملنصور ألن عددهم كان : "ويقول املقري).  يال أمريكي237.5(

؛ واليت كان بيتها يف قرطبة ندوة حقة شبيهة )1078يف عام املتوفاة (وكان من بينهم األمرية الوالدة ). 75"(أكثر من رمال البحر
فكان يلتف حوهلا الظرفاء، والعلماء، والشعراء؛ وقد أحبت عدداً كبرياً منهم، وكتبت عن عشاقها : بندوات عهد االستنارة يف فرنسا

القرطبية يف مجال اجلسم وخالعة ولقد بزا صديقتها مهجة .  الرتاعت هلاMm R(camisrحبرية لو مسعت ا السيدة ريكمييه 

وكان اخلليفة نفسه .  وكاد كل إنسان يف األندلس وقتئذ أن يكون شاعراً، يتطارح الشعر املرجتل مع غريه ألي سببالشعر
وقد أدت . وقلما كان يود يف البالد أمري مسلم ليس يف بالطه شاعر يكرم ويخصص له راتبيشترك يف هذه املطارحات الشعرية، 
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ذلك أن ما وصلنا من شعر ذلك العصر كثرياً ما يبدوا فيه التكلف والصناعة . هذه الرعاية امللكية إىل الشر كما أدت إىل اخلري
أما موضوعه فهو احلب . العبارات الدالة على الكربياء والغروراللفظية، واحملسنات، وهو مثقل بالتشبيهات واالستعارات مفعم ب

، Toubadorsالشهواين والعذري، وقد استبق الشعراء يف أسبانيا ويف الشرق اإلسالمي أساليب شعراء الغزل يف عه الفروسية 

 . صاحب الشرطة بقرطبةوسنختار من هذا العدد اجلم مناً واحداً المعاً هو سعيد ابن جودي ابن ). 76(وطرقهم وفلسفتهم

فقد كان سخياً، : كان سعيد جندياً مقداماً كثري العشق، يتصف جبميع الصفات اليت جتعله يف نظر املسلمني مسيذعاً أي سيداً كامالً حبق
 ،ًي الطلعة، فصيح اللسان، شاعراً ممتازاً، قوي اجلسم، جييد فنون املصارعة واملثاقفة بالسيف، والرمح، والرمي شجاعاً، فارساً بارعا

وكان يتأثر بلمس املرأة مهما ضعف، . احلب أو احلرب-ومل يكن يدري قي أي وقت من األوقات أيهما احب إليه). 77(بالقوس
وكان حبه كحب شعراء عهد الفروسية .  منهن يبشر حبب دائم ال ينقطعولذلك افتنت بكثريات من النساء كان حب كل واحدة

وكانت أعظم قصائده الغزلية قصيدة ووجهها إىل جيجان اليت مل ير . الشعراء اجلوالني الغزالني أشد ما يكون حني تندر رؤية احلبيب
ال األخالق يقع عبء الربهنة على أن السعادة ليست وكان أبقورياً صرحياً يشعر بأن على رج. منها إال يدها الصغرية الناصعة البياض

  : ومن أقواله يف هذا املعىن. هي اللذة

 ومن مناقلة كأساً على طبِق    ..... ال شيء أملح

  

 ومن مراسلة األحباب باحلدِق    ومن مواصلة من بعد معتبة 

  

 وما خرجت لصرف الدهر عن طلقي    جريت جري مجوٍح يف الصبا طلقا 

  

 وال انثنيت وحبل احلب يف عنقي     انثنيت لداعي املوت يوم دعا وال

وقد ). 897(وكان زمالؤه يف اجلندية يغضبون منه أحياناً ألنه يغوي أزواجهم، وقد قبض عليه يف يوم ما أحد الضباط يف بيته وقتله 
وكان كغريه من امللوك الصغار يف . د أمري إشبيليةلقي شاعر أعظم منه وأنبل خامتة خرياً من هذه وأعظم منها بطولة، ذلك هو املعتم

ملك قشتالة يشتري ا عدم اعتداء املسيحية ) األذفنش(بالد األندلس بعد تفرقها قد ظل عدة سنني يؤدي اجلزية إىل ألفنسو السادس 
تخدم ألفنسو املال الذي يأتيه من وأس. ولكن الرشا تترك على الدوام بقية منها يؤديها الراشي مىت طُلب إليه األداء. على اإلسالم

وكانت دويالت األندلس وقتئذ . ؛ أيقن املعتمد أن إشبيلية ستكون الفريسة الثانية1085ضحيته يف االنقضاض على طليطلة يف عام 
المية قد أكتها حرب الطبقات وحروا فيما بينها إىل حد عجزت معه عن مقاومة عدوها املشترك مقاومة جمدية؛ ولكن أسرة إس

أشتق امسها من اسم أحد األولياء الصاحلني يف (جديدة قامت وقتئذ على اجلانب اآلخر من البحر املتوسط هي أسرة املرابطني وقد 
وكان األساس الذي قامت عليه دولة املرابطني هو االستمساك الشديد بالدين، ومل يكد يبقى فيها رجل ). الشمال الغريب من إفريقية

وتلقى يف ذلك الوقت مليكها يوسف بن . ود اهللا، ومل جتد جيوشها صعوبة يف االستيالء على مراكش بأمجعهاغري جندي من جن
فعرب . دعوة من أمراء األندلس يستنجدون به من وحش قشتالة املسيحي الضاري-وهو رجل يتصف بالشجاعة والدهاء- تاشفني

، وإشبيلية، والتقى جبيش ألفنسو عند الزالقة القريبة من بطليوس يوسف جبيشه مضيق جبل طارق، وتلقى املد من مالقة، وغرناطة
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يوم عيد عندكم، ويوم األحد ) اجلمعة(إن غداً : "وبعث ألفنسو برسالة رقيقة إىل يوسف يقول فيها). Badaiozبدجوز ). (1086(
قتراح ولكن ألفنسو هجم على املسلمني يف ووافق يوسف على هذا اال". عيد عندنا، وهلذا فإين أقترح أن تدور املعركة يف يوم السبت

وأظهر يوسف واملعتمد يف احلرب كثرياً من ضروب البسالة، وأحتفل املسلمون بعيدهم بقتل عدد كبري من املسيحيني، . يوم اجلمعة
.. ن يغنم شيئاًودهشت أسبانيا حني عاد يوسف إىل إفريقية دون أ. ومل ينج ألفنسو ومخسمائة من رجاله من املوت إال بشق األنفس

وكان سبب رجوعه أن املعتمد أحل عليه بأن يقضي على قوة ألفنسو الذي كان حيشد اجليوش ليهاجم . ولكنه عاد بعد أربع سنني
ورحب به الفقراء . والتقى يوسف باملسيحيني يف مواقع غري حامسة، وبسط سلطانه على بالد األندلس اإلسالمية. املسلمني من جديد

 على الدوام أن يفضلوا السيد اجلديد على القدمي، وعارضته الطبقات املتعلمة ألنه يف نظرهم ميثل الرجعية الدينية، ألن من طبعهم
واستوىل يوسف على غرناطة من غري مقاومة، وأكتسب حمبة أهلها بإلغاء مجيع الضرائب اليت ال ينص . وابتهج رجال الدين مبقدمه

وحاصر . مع ألفنسو!  وغريه من األمراء فيما بينهم حلفاً ملقاومته، كما عقدوا حلفاً مقدساًوعقد املعتمد). 1090(عليها القرآن 
يوسف قرطبة وأسلمها إليه أهلها، مث حاصر إشبيلية ودافع عنها املعتمد دفاع األبطال، ورأى بعينيه ولده يقتل يف الدفاع عنها، فحزن 

 حىت سقطت مجيع األندلس ماعدا سرقطة يف يد يوسف بن 1091 ، ومل حيل عام ملوته حزناً هد ركنه واستسلم للمحاصرين
د وسيق املعتمد أسري حرب إىل طنجة، وتلقى وهو فيها رسالة من أح. تاشفني، وأصبحت أسبانيا اإلسالمية والية تابعة إلفريقية

ومل يكن األمري املغلوب على أمره ميلك من متاع الدنيا يف . شعرائها وهو احلصري حوت أبياتاً من الشعر يثين فيها عليه ويسأله العطاء

مث نقل املعتمد إىل أغمات القريبة من  . ذلك الوقت أكثر من مخسة وثالثني ديناراً بعث ا إىل احلصري وأعتذر له عن قلتها
ومن قصائده ). 1095(مدينة مراكش وعاش فيها بعض الوقت مكبالً باألغالل، فقرياً معدماً، ومل ينقطع عن قول الشعر حىت مماته 

  : قصيدة خليقة بأن تنقش على قربه

 يف التصرف والطالب فأمجل    أرى الدنيا الدنية ال تواتى 

  

 له علمان من ذهب الذهاب    وال يغررك منها حسن برد 

  

  . وآخرها رداء من تراب   فأوهلا رجاء من سراٍب 

  

  الباب الرابع عشر 

  عظمة المسلمين واضمحاللهم 

1058 -1258   

  الفصل األول 
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  الشرق اإلسالمي 

1058 -1250   

 خلفه ابن أخيه ألب أرسالن سلطاناً على السالجقة، ومل يكن ألب أرسالن وقتئذ قد جاوز السادسة 1063ملا تويف طغرل بك يف عام 
أن كان يضطر إىل ربطهما حني والعشرين من عمرِه ويصفه أحد املؤرخني املسلمني بأنه رجل طويل القامة له شاربان بلغ من طوهلما 

وكان يضع على رأسِه عمامة عالية يقول الناس إن املسافة من أعالها إىل طرف شاربه . يريد الصيد، وأن سهامه مل تخطئ مرماها قط
من عمالِه، كثري وكان حاكماً قوياً عادالً، كرمياً بوجه عام، ال يتواىن عن جمازاة من يظلم الناس أو يغتصب ماهلم . ال تقل عن ذراعني

وكان يقضي جزءاً كبرياً من وقته يف دراسة التاريخ، كما كان مولعاً باالستماع إىل أخبار السابقني وإىل األعمال اليت . البذل للفقراء
البطل "-ولكن ألب أرسالن قد أثبت رغم هذه امليول العلمية أنه خليق بامسِه). 1(تكشف عن أخالقهم، وأنظمة حكمهم وإدارم

وحشد إمرباطور الروم جيشاً مؤلفاً من مائة ألف جندي من خمتلف . فقد فتح هراة، وأرمينية، وبالد الكرج، والشام" لب األسدق
 مقاتل، فلما التقيا عرض القائد السلجوقي 15.000األجناس، خمتل النظام ليالقي به جنود ألب أرسالن املضرسني البالغ عددهم 

) مالزكرت أو مالسجرد( بازدراء، واشتبك معه يف معركة عند مرتبكرت Romanusه رومانوس على عدوه صلحاً معقوالً، رفض

، وحارب ببسالة بني جنده اجلبناء، فهزم ووقع يف األسر، وجيء به إىل السلطان فسأله ماذا كان يفعل لو ابتسم )1071(بأرمينية 
ولكن ألب أرسالن عامله أحسن معاملة، وأطلق سراحه .  بالسياطاحلظ جلندِه؟ فأجابه رومانوس بأنه يف هذه احلال كان ميزق جسمه

، وبعد عام من ذلك )2(بعد أن وعده بأن يفتدي نفسه بفدية كبرية، ومسح له بالرجوع إىل بالده، ومنحه كثرياً من اهلدايا القيمة
وبينما كان قائده . إلطالقأعظم سالطني السالجقة على ا) 1092-1072(وكان ابنه ملك شاه . الوقت اغتيل ألب أرسالن 

وأسبغ وزيره . سليمان يتم فتح آسية الصغرى، كان هو نفسه يستويل على ما وراء ر جيحون وميتد فتوحه إىل خبارى وكاشغر
 القدير الويف نظام امللك على البالد يف عهد وعهد أبيه ألب أرسالن كثرياً من الرخاء والبهاء كالذي أسبغه الربامكة على بغداد يف

فقد ظل نظام امللك ثالثني عاماً ينظم شؤون البالد، ويشرف على أحواهلا اإلدارية والسياسية، واملالية، ويشجع . أيام هارون الرشيد
وكان صديقاً كرمياً للفنانني، والشعراء، . الصناعة والتجارة ويصلح الطرق، واجلسور، والرتل، وجيعلها آمنة جلميع املسافرين

باين الفخمة يف بغداد، وأسس فيها مدرسة كربى ذاع صيتها يف اآلفاق، وأمر بإنشاء إيوان القبة العظيم يف املسجد والعلماء؛ شاد امل
ويبدو أنه هو الذي أشار على ملك شاه بأن يستقدم إىل بالطه عمر اخليام وغريه من . اجلامع بأصفهان، ورصد له ما يلزمه من املال

وتقول قصة قدمية إن نظام امللك، وعمر اخليام، وحسن ابن الصباح أقسموا وهم صغار يطلبون . الفلكيني إلصالح التقومي الفارسي
وأكرب الظن أن هذه القصة، كغريها من القصص الطيبة، من . العلم أن يقتسموا مجيعاً ما عسى أن يوايت أي أحد منهم من حظ طيب

، 1123مر اخليام، وحسن ابن الصباح توفيا فيما بني عامي ، على حني أن ع1017نسج اخليال، ألن نظام امللك ولد يف عام 
وكتب نظام امللك وهو يف سن اخلامسة والسبعني فلسفته يف احلكم يف . ؛ وليس لدينا ما يشري إىل أن أحدمها كان من املعمرين1124

ه بقوة أن يستمسك امللك وهو يوصي في. سياسة ناما أي كتاب فن احلكم-كتاب من أكرب الكتب يف النثر الفارسي وهو كتاب
ومل . والشعب بأصول الدين، ويرى أن احلكومة ال ميكن أن تستقر إال إذا قامت على هذا األساس، واستمدت من الدين وسلطانه

يبخل على مليكه يف الوقت عينه ببعض النصائح اإلنسانية يبصره فيها مبا على احلاكم من واجبات، فقال إن احلاكم جيب أن ال يفرط 
 الشراب أو اللهو، وإن عليه أن يتبني كل ما يرتكبه املوظفون من فساد أو ظلم، ويعاقبهم عليه؛ وأن يعقد جملساً عاماً مرتني كل يف
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وكان نظام امللك رحيماً يف حكمه ولكنه مل يكن متساحماً . أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعاياه مبا لديهم من الشكاوى واملظامل
 وهو يأسف ألن الدولة تستخدم يف أعماهلا املسيحيني واليهود والشيعة، ويندد أشد التنديد بطائفة اإلمساعيلية، ويقول يف أمور الدين؛

 اقترب من أحد أتباع الطائفة املتعصبني هلا مدعياً أنه يريد أن يتقدم إليه مبعروض، وطعنه 1092ويف عام . إا دد وحدة الدولة
وهو -وكان منشؤها أن أحد زعماء اإلمساعيلية. لقاتل عضواً يف طائفة من اعجب الطوائف يف التاريخوكان هذا ا. طعنة قضت عليه

استوىل على حصن املوت -احلسن بن الصباح الذي جتمع إحدى القصص املشكوك يف صدقها بينه وبني عمر اخليام، ونظام امللك
ع الذي يعلوا عن سطح البحر بعشرة آالف قدم شن حرباً عواناً من يف اجلزء الشمايل من إيران، ومن هذا احلصن املني) عش النسر(

وكان نظام امللك قد ام هذه الطائفة يف كتابه بأن زعماءها . التقتيل واإلرهاب على أعداء الشيعة، وعلى الذين يضطهدون معتنقيها
 درجات متفاوتة مير ا أتباعها، وهلا رئيس أعلى وكانت يف الواقع مجعية سرية ذات. من نسل املزدكية الشيوعية أهل فارس الساسانية

وكانت أدىن طبقاا تشمل الذين يطلب إليهم أن ينفذوا من غري ما تردد أو تفكري كل ما ". شيخ اجلبل"أطلق عليه الصليبيون اسم 
إن زعيم الطائفة  1271 الذي مر بأملوت نفسها يف عام Marco Poloويقول ماركو بولو . يصدره هلم رؤساؤهم من األوامر

 من سيدات وفتيات يستطيع -عامة املسلمني. على حسب ما يعتقده-الكربى أعد خلف احلصن حديقة مجع فيها كل ما يف اجلنة
الرجال أن يشبعوا معهم شهوان، وإن الذين يريدون أو ينضموا إىل الطائفة كانوا يسقون احلشيش، حىت إذا غابوا عن وعيهم جيء 

وبعد أن يقضوا أربعة أيام أو مخسة يستمتعون فيها باخلمر والنساء . ، فإذا عادوا إىل صوام قيل هلم إم يف اجلنةم إىل احلديقة
ولذيذ الطعام، خيدرون مرة أخرى باحلشيش مث ينقلون مرة أخرى من احلديقة، فإذا استيقظوا وسألوا عن اجلنة اليت كانوا فيها، قيل 

كان الشبان الذين يرضون ). 4(ن إىل أبد الدهر إذا أطاعوا الشيخ واخلصوا له أو استشهدوا يف خدمتِههلم إم سيعدون إليها ويبقو
 اإلفرجني الذي يطلق على Assassinومن هذه الكلمة اشتق لفظ -أي الذين يشربون احلشيش" احلشاشني"ذا الوضع يسمون 

وظلت هذه الطائفة باقية بعد وفاته بزمن . مركزاً لالغتيال والتعليم والفنوظل حسن حيكم أملوت مخساً ولثالثني سنة، وأحاهلا . املغتال
 Conrad ofطويل، واستولت على عدة حصون أخرى منيعة، وحاربت الصليبيني، ويقال إا هي اليت قتلت كنراد املنتفرايت 

Monteferratو على حصن أملوت وغريه من معاقل  استوىل املغول بقيادة هوالك1256ويف عام ). 5( بتحريض رتشرد قلب األسد
احلشاشني، وأخذت الدولة واإلمارات اإلسالمية من ذلك الوقت تطاردهم وتقتلهم ألا ترى فيهم أعداء للمجتمع يعملون على 

ارس، ولكنهم مع ذلك ظلوا بوصفهم طائفة دينية وأضحوا على مر األيام مساملني خليقني باالحترام؛ ويف اهلند، وف. خرابه وتدمريه
وتويف ملك شاه بعد شهر ). 6(والشام، وإفريقية كثريون من أتباع هذه الطائفة يعترفون بزعامة أغا خان ويؤدون إليه عشر دخلهم

. من وفاة وزيره، وتنازع أبناؤه على وراثة العرش واقتتلوا، وتفرق املسلمني يف أثناء هذا الرتاع فلم يواجهوا الصليبيني بقوة متحدة

، وازدهرت يف أيامه اآلداب بفضل 1157 حىت 1117ان سنجر إىل بغداد أة السالجقة يف أثناء حكمه الذي دام من وأعاد السلط
تعضيده ومناصرته، ولكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفاته وانقسمت إىل إمارات مستقلة حتكمها أسر قليلة الشأن وملوك 

يف ) آباء األمراء(يك ملك شاه األكراد وهو عماد الدين زنكي وأسس أسرة األتابكة متنازعون متقاتلون، وقام يف املوصل أحد املمال
وفتح ابنه نور الدين حممد .  وهي األسرة اليت حاربت الصليبيني حرباً عواناً وبسطت سلطاا على بالد النهرين1127عام 

 حازماً، وانتزع مصر من األسرة الفاطمية بالد الشام، واختذ دمشق عاصمة له، وحكم أمالكه حكماً عادالً) 1173- 1146(
وكانت عوامل االحنالل، اليت أدت إىل خضوع اخللفاء العباسيني إىل سلطان بين بويه السالجقة، قد أدت بعد قرنني من . احملتضرة

ا وزراؤهم وقادة تضعضع اخلالفة العباسية إىل اضمحالل شأن اخلالفة الفاطميني حىت غدوا رؤساء دينيني ال أكثر يف دولة حيكمه
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وانغمس هؤالء اخللفاء يف اللهو الشهوات بني نسائهم الاليت ال حيصى عددهن، وأحاطوا أنفسهم باخلصيان والعبيد، وأفقدهم . اجلنود
الترف واالنغماس يف الشهوات اجلنسية صفات الرجولة، فتركوا وزراءهم يلقبون أنفسهم بامللوك ويوزعون مناصب الدولة ومزايا 

واستعان أحدمها وهو شاور على .  من القواد أن قام الرتاع على الوزارة بني اثنني1164وحدث يف عام . كما يشتهوناحلكم 
وملا . نتهى األمر بأن قتل شريكوه شاور ونصب نفسه وزيراًوا. منافسه بنور الدين، فبعث إليه بقوة صغرية يقودها أسد الدين شريكوه

مات شركوه خلفه يف الوزارة ابن أخيه الذي صار فيما بعد امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب واملعروف عند الغربيني باسم 
Saladin . ر دجلة عام وكان أبوه أيوب قد . غري سامية-  من أسرة كردية1138وقد ولد صالح الدين يف كريت الواقعة يف أعايل

ونشأ . ارتقى يف مناصب الدولة اليت صار والياً على بعلبك أيام عماد الدين زنكي، مث والياً على دمشق يف أيام نور الدين حممود
كاً بالدين، صالح الدين يف هاتني املدينتني يف بيت من بيوت اإلمارة، وتعلم فنون السياسة واحلرب، ولكنه مجع إليها صالحاً ومتس

ويعده املسلمون من أعظم رجاهلم الصاحلني وكان . وحتمساً له، وإتقاناً ألصولِه، وبساطة يف املعيشة ال تكاد تفترق عن بساطة الزهاد
خري أثوابه ثوباً من الصوف اخلشن الغليظ، ومل يكن يشرب غري املاء وكان مضرب املثل يف اعتداله يف العالقات اجلنسية، وبلغ يف 

قدم إىل مصر مع شريكوه، واشترك فيما نشب فيها من قتال، واستلفت األنظار ببسالته وحسن . ك درجة ال يدانيه فيها معاصروهذل
مث توىل الوزارة وهو يف سن الثالثني، فبذل جهده يف . 1167تدبريه، فعني حاكماً على اإلسكندرية وصد عنها غارة الفرجنة يف عام 

 استبدل باسم اخلليفة الفاطمي الشيعي اسم اخلليفة العباسي السين يف خطبة 1170صر، حىت إذ كان عام إعادة املذهب السين إىل م
وكان اخلليفة العاضد، آخر اخللفاء . ومل يكن للخليفة العباسي يف ذلك الوقت أكثر من الزعامة الدينية االمسية يف بغداد. اجلمعة

 على غري علم ذا االنقالب الديين، ألن صالح الدين حرص على أن ال تصله الفاطميني يف ذلك الوقت، مريضاً يف قصره، وظل
وقد حدث هذا بالفعل بعد قليل، فمات ومل يبايع من خيلفه على . أنباؤه حىت يقضي هذا السجني العدمي الشأن حنبه يف هدوء وسالم

وجعل صالح الدين نفسه والياً على . ضطرابالعرش، وانقضى بذلك حكم األسرة الفاطمية دون أن حيدث يف البالد شيء من اال
وملا دخل صالح الدين قصر اخلليفة بالقاهرة وجد يف اثين عشر ألف شخص كلهم نساء . البالد ال وزيراً، وأقر لنور الدين بالسيادة

.  عظماء ذلك الوقتعدا أقارب اخلليفة نفسه، كما وجد فيه من احللي، وأثاث، والعاج، واخلزف الثمني ما ال يوجد يف قصر أعظم

ومل حيتفظ صالح الدين بشيء من هذا كله لنفسِه، ووهب القصر لقواد جنده، وظل هو يسكن حجرات الوزير ويعيش فيها عيشة 
 أىب والة األقاليم أن يبايعوا ابنه البالغ عمره أحد 1173وملا مات نور الدين يف عام . البساطة اليت هي من خري النعيم على صاحبها

وقال صالح الدين إنه خيشى أن يستويل . ماً ملكاً عليهم، وأوشكت بالد الشام أن تقع مرة أخرى يف براثن الفوضىعشر عا
الصليبيون على تلك البالد فسار من مصر ومعه سبعمائة من الفرسان، واستطاع حبملة سريعة موفقة أن يستويل على مجيع بالد 

، وخرج من مصر مرة أخرى بعد ست سنني من ذلك )1175(سس األسرة األيوبية وملا عاد إىل مصر لقب نفسه ملكاً وأ. الشام
الرجل احلريص على دينِه، املستمسك . الوقت، واختذ دمشق مقراً له، واستوىل على بالد النهرين، وكان فيها، كما كان يف القاهرة

ين، وشجع العمارة، وإن مل يشجع العلوم الزمنية، وأنشأ عدة مساجد، وبيمارستانات، وأديرة، ومدارس لتعليم قواعد الد. بأصولِه
ومل يكن يتواىن عن إصالح كل خطأ ورد كل ظلم يصل إىل علمه، وخفف الضرائب يف . وكان يشرك الفاطميون يف احتقاره الشعر

وكانت البالد . الوقت الذي أكثر فيه من املنشئات العامة، وأدار دوالب احلكومة حبزم وكفاية وحرص شديد على املصلحة العامة

وسنمسك القلم عن  . اإلسالمية تفخر بعدلِه وصالح حكمه، بينما كانت املسيحية تعترف بشهامته وإن مل يكن من دينها
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وحسبنا أن نقول إن ابنه ). 1193(رق اإلسالمية بعد موت صالح الدين التبسط يف أحوال األسر احمللية اليت اقتسمت بالد الش
أما يف مصر فقد ظل مزدهراً ). 1260(كانت تنقصه مواهب أبيه، وإن حكم الدولة األيوبية يف بالد الشام انقضى بعد ثالث أجيال 

ويف . صديق فردريك الثاين) 1238-1218(، ووصل إىل ذروة جمده وقوته يف عهد امللك املستنري امللك الكامل 1250حىت عام 
مركزاً )  الوارد ذكرها يف أقوال القديس بولسIconiumإيقونيوم (وجعلوا قونية " الروم"آسية الصغرى أقام السالجقة سلطنة بالد 

صبحت بالداً وامنحت من آسية الصغرى أسس احلضارة اليونانية اليت كانت قائمة فيها منذ أيام هومر، وأ. حلضارة ذات آداب رفيعة
تركية ال تقل يف صبغتها هذه عن التركستان نفسها، وتقوم فيها اآلن الدولة التركية متخذة عاصمتها مدينة كانت يف الزمن القدمي 

، وقد بسطت هذه القبيلة سلطاا من جبال )1231-1077(وكانت قبيلة أخرى من األتراك حتكم خوارزم . عاصمة احليثيني
وكانت بالد . ويف هذه األحوال وهذا االنقسام السياسي أسس جنكيز خان الدولة اإلسالمية اآلسيوية. فارسيأورال حىت اخلليج ال

الشام حىت هذه الفترة من عهود االضمحالل تتزعم العامل كله يف الشعر، والعلم، والفلسفة، وتنافس آل هوهنستوفن 
Hohenstaufenمن أقدر احلكام يف - وألب أرسالن، وملك شاه وسنجرطغرل بك،-فقد كان سالطني السالجقة.  يف احلكم

العصور الوسطى، ويعد نظام امللك من أعظم رجال احلكم والسياسة، ومل يكن نور الدين، وصالح الدين، والكامل أقل شأناً من 
فسهم، على سنة اخللفاء وجرى هؤالء احلكام املسلمون مجيعهم، بل وصغار امللوك أن. رتشرد األول، ولويس التاسع، وفردريك الثاين

العباسيني يف مناصرة اآلداب والفنون، حىت لنجد يف بالطهم شعراء أمثال عمر اخليام، والنظامي، والسعدي، وجالل الدين الرومي، 

 ؛ فقد وبلغت العمارة يف أيامهم درجة من االزدهار مل تبلغها قط من قبل، وإن كانت الفلسفة قد اضمحلت لتشددهم يف الدين
طارد السالجقة وصالح الدين كل خارج على السنة من املسلمني، ولكنهم كانوا يعاملون اليهود واملسيحيني معاملة بلغ من تساحمها 

طلب إىل احلكام السالجقة أن يأتوا إليهم ليطردوا حكامها البيزنطيني ولينها أن املؤرخني البيزنطيني حيدثوننا عن مجاعات مسيحية ت
وازدهر غرب آسية مرة أخرى مادياً، وأدبياً يف عهد السالجقة واأليوبيني حىت كانت دمشق، وحلب، واملوصل، ). 7(الظاملني

وقصارى القول أن هذا العصر . قافة ومجاالًوبغداد، وأصفهان، والري، وهراة، وأميدا، ونيسابور، ومرو وقتئذ من أكثر مدن العامل ث
  .كان عصر اضمحالل متأللئ ساطع

  الفصل الثاني 

  المسلمون في الغرب 

1068 -1300   

، وتغاضت أرملته وجاريته السابقة شجرة الدر عن مقتل ابن زوجها ونادت 1249تويف امللك الصاحل آخر سالطني األيوبيني عام 
سلمون يف القاهرة أن يوفقوا بني هذا ومقتضيات الشرف والرجولة فاختاروا مملوكاً آخر يدعى أيبك وأراد الزعماء امل. بنفسها ملكة

ليكون شريكاً هلا يف امللك وتزوجت به شجرة الدر، ولكنها ظلت هي احلاكمة، وملا حاول أن يستقل بامللك دوا عملت على قتله 
وكان , لقباب، وكان أيبك قد عاش من العمر ما يكفي إلنشاء أسرة املماليك، ومل تلبث أن قتلتها جواري أيبك با)1257(يف احلمام 

لفظ مملوك يطلق على األرقاء البيض، وهم يف العادة من األتراك أو املغول األشداء البواسل، الذين كان سالطني بين أيوب 
لوكاً يف روما وبغداد، وظل املماليك يستخدموم يف حرسهم اخلاص، وأصبح هؤالء فيما بعد ملوك مصر، كما أصبح أمثاهلم م
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أريقت فيها كثري من دماء االغتيال يف عاصمة ملكهم؛ ولكنهم ) 1517-1250( عاماً 267حيكمون مصر، وبالد الشام أحياناً؛ 
، )1260(وقد أجنوا بشجاعتهم بالد الشام وأوربا نفسها من املغول حني بددوا مشلهم يف واقعة عني جالوت . مجلوها بآثار الفن

وكانوا هم الذين أجنوا فلسطني من الفرجنة، وطردوا آخر حمارب مسيحي من بالد آسية، وإن مل ينالوا من وراء ذلك من احلمد ما 
كان الظاهر بيربس مملوكاً تركياً؛ ). 1277-1260(وكان أعظم سالطني املماليك وأشدهم قسوة الظاهر بيربس . نالوه زمية املغول

، والذي حارب بعد 1250ه إىل منصب القيادة يف اجليش املصري، وكان هو الذي هزم لويس التاسع يف عام رفعه دهاؤه وبسالت
مث قتل قطز وهو عائد إىل القاهرة . عشر سنني من ذلك الوقت ببسالة ومهارة منقطعة النظري حتت قيادة قطز يف معركة عني جالوت

واشتبك الظاهر يف . يتقبل لنفسِه االحتفال الذي أعدته املدينة للضحية املنتصرونادى بنفسه سلطاناً على مصر، وكان من الطريف أن 
عدة حروب مع الصليبيني كللت كلها بالنصر، ومن أجلها تضعه الروايات اإلسالمية يف املرتبة الثانية بعد هارون الرشيد وصالح 

، عفيفاً، عادالً بني شعبِه، رحيماً برعاياه املسيحيني إنه كان يف السلم معتدالً: "الدين، ويصفه مؤرخ مسيحي معاصر له بقولِه
وقد أحسن تنظيم حكومة مصر إىل درجة تثبت دعائم حكم خلفائه رغم ما اتصف به من عجز؛ فاحتفظوا ذا امللك حىت ". أنفسهم

لح طرقها، وقنوات ريها، وشاد وقد أنشأ ملصر جيشاً وأسطوالً قويني، وطهر مرافئها، وأص. 1517غلبهم األتراك العثمانيون يف عام 
وخلع مملوك تركي آخر ابن الظاهر بيربس، وأصبح هذا اململوك السلطان املنصور سيف الدين . املسجد املسمى بامسه يف القاهرة

، وأهم ما اشتهر به يف التاريخ هو البيمارستان الذي أنشأه يف القاهرة، والذي خصص له مليوناً من )1290-1279(قالون 
يف العام ورفع ابنه الناصر إىل العرش ثالث مرات، ولكنه مل خيلع إال مرتني، وبين )  ريال أمريكي500.000ما يعادل (هم الدرا

قنوات جلر ماء الشرب إىل العاصمة، وأنشأ محامات عامة، ومدارس، وأديرة، وثالثني مسجداً، واحتفر قناة تصل اإلسكندرية بالنيل 
وملا سافر . ، وضرب املثل يف بذخ املماليك، إذ حنر عشرين ألفاً من الذبائح يف االحتفال بزواج ولدهسخر يف حفرها مائة ألف عامل

). 9(الناصر يف رحلة خالل الصحراء محل على ظهر أربعني بعرياً حديقة من اخلضر بطينها اخلصيب ليستمد منها حاجاته كل يوم

وبعد فإن سالطني . اً يف ضعف خلفائه ضعفاً خارت له فيما بعد قوة املماليكوأقفرت خزانة الدولة الرومانية يف أيامِه، وكان سبب
نعم إم خلفوا منشئات عامة عظمية، ولكن معظم هذه األعمال . املماليك ال يقعون يف نفوسنا موقع سالطني السالجقة، أو األيوبيني

ة البشرية، وتستطيعه حكومة ال تسأل قط عن أعماهلا أمام كان يقوم ا فالحون أو عمال فقراء يستغلون إىل أقصى ما حتتمله الطاق
األمة أو أمام طبقة األعيان؛ وكان االغتيال هو الطريقة الوحيدة للتخلص من السالطني، ولكن هؤالء احلكام الغالظ األكباد كانوا 

المية يف تاريخ العمارة اإلسالمية يف أصحاب ذوق سليم، أسخياء يف مناصرة اآلداب والفنون، وكان عصر املماليك أملع العصور اإلس
، فكانت )10(أغىن مدن العامل املمتد يف غرب ر السند) 1300-1250(العصور الوسطى بأمجعها، وكانت القاهرة يف عهدهم 

والفتيات، أسواقها غاصة جبميع لوازم احلياة وبكثري من كمالياا، وكان فيها سوق للنخاسة يستطيع اإلنسان أن يبتاع منها الرجال 
وحوانيت صغرية جدراا مزدمحة بالسلع املتفاوتة األمثان، وأزقة غاصة بالناس والدواب، تعلو فيها أصوات البائعني اجلائلني وعربات 

النقل، وقد أنشئت ضيقة عن عمد ليستظل ا املارة، ومتعرجة ليسهل الدفاع عنها، ختتفي بيوا وراء واجهات قوية، وحجراا 
بة وسط وهج الشمس وحرارا يف الشوارع الكثرية احلركة واجللبة، يتنفس سكاا اهلواء من و داخلي أو حديقة قريبة، مظلمة رط

وكان فيها رجال . وقد فرشت حجراا باألثاث الوثري، والسجف، والطنافس، والتحف الفنية، واملفارش والوسائد املطرزة املزركشة

 ، ويستجلبوا األحالم اللذيذة؛ وفيها نساء يثرثرون يف بيوت احلرمي، أو يغازلن خلسة من ميضغون احلشيش ليخدروا حواسهم
عامة يفوح منها شذي األزهار ومتوج واملوسيقى تنبعث من آالف اآلالت، واحلفالت العجيبة تقام يف القلعة، احلدائق ال. وراء النوافذ
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هذه هي القاهرة املسلمة يف العصور . باملترتهني، والنهر العظيم والقنوات تسبح فيها سفائن النقل والركاب، وقوارب الرتهة

   . الوسطى

 قضيت فيه من املآرب    هللا بستان وما 

  

 والعيش خمضر اجلوانب    هلفي على زمين به 

  

 ساكن والقطر ساكب    فريوقين واجلو منه 

  

 بكرت له غر السحائب    ولكم بكرت له وقد 

  

 حيكى عقوداً يف ترائب    والطل يف أغصانه 

  

 فتأرجحت من كل جانب    وتفتحت أزهاره 

  

 كأذناب الثعالب مثر    وبدا على جنباته 

  

 ذهب على األوراق ذائب    وكأمنا آصاله 

  

 يل يف الولوع ا مذاهب    فهناك كم ذهبية 

وبنو حفص ) 1048-972(وتعاقبت على مشايل إفريقية يف ذلك الوقت أسر كان هلا هي األخرى شأن عظيم، منها الزيرية 
واملوحدون ) 1147-1056(د اجلزائر، واملرابطون يف بال) 1269-1130(حكام تونس، واحلموديون ) 1534- 1228(
ويف األندلس سرعان ما تأثر املرابطون املنتصرون، جنود إفريقية املتقشفون األولون، حبياة الترف . أمراء مراكش) 1269- 1130(

لصارمة، وختلت الشجاعة عن اليت كان حيياها أمراء قرطبة وإشبيلية الذين ثلوا هم عروشهم، وحل لني السلم حمل التربية العسكرية ا
مكاا للمال حىت أصبح هؤالء الشجعان مقياس السمو والعمة واهلدف املبتغى، واكتسبت النساء برقتهن ومفاتنهن سلطاناً ال يدانيه 

درجة عالية وفسد املوظفون، ومل يلبث دوالب اإلدارة الذي بلغ . إال سلطان رجال الدين الذين مينون الناس مبثل هذه املتع يف اجلنة
واضطرب حبل األمن، ). 1143-1106(، أن اختل يف أيام ابنه على )1106-1090(من الكفاية يف أيام يوسف بن تاشفني 

واغتنم ملوك . وثرت السرقات كلما ازاد إمهال احلكومة لواجباا، فأصبحت الطرق غري آمنة، وكسدت التجارة، ونقصت الثروة
 فأغاروا على قرطبة، وإشبيلية وغريها من مدائن األندلس اإلسالمية، ووىل املسلمون وجههم مرة أسبانيا الكاثوليكية هذه الفرصة
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، ورفعت إىل العرش طائفة أخرى 1121وكانت ثورة دينية قد شبت يف تلك البالد يف عام . أخرى حنو إفريقية ا لتنجيهم من حمنتهم
بعقائد السنيني الذين يعزون إىل اهللا صفات اآلدميني، وبآراء الفالسفة الذين فقد قام عبد اهللا بن تومرت يندد . ذات قوة وبأس شديد

يدعون إىل إرجاع كل شيء إىل العقل وأخذ يطالب بالعودة إىل البساطة يف العيش يف العقيدة الدينية، مث أعلن يف آخر األمر أنه هو 
الرببر اهلمج سكان جبال أطلس، ونظموا أنفسهم تنظيماً قوياً ومسوا والتفت حوله قبائل . املهدي املنتظر واملنقذ الذي يقول به الشيعة

وعاد النظام والرخاء إىل . باملوحدين؛ وهزموا حكام مراكش املرابطني، ومل جيدوا صعوبة يف أن يفعلوا مثل هذا الفعل يف األندلس
ن أمراء املوحدين، وانتعشت م) 1184- 1163(وأيب يعقوب يوسف ) 1163-1145(األندلس ومراكش يف عهد عبد املؤمن 

اآلداب والعلوم مرة أخرى، وبسط األمريان محايتهما على الفالسفة على أن يكون مفهوماً لديهم أن جيعلوا كتبهم غري مفهومة، لكن 
ومل يكن ابنه حممد . استسلم إىل فقهاء الدين، وختلى عن الفالسفة، وأمر حبرق مجيع كتبهم) 1199- 1184(أبا يوسف يعقوب 

يعىن بالفلسفة وال بالدين، وأمهل شؤون احلكم، وانغمس يف امللذات، وهزم هزمية منكرة على أيدي قوات ) 1214-119(لناصر ا
وانقسمت أسبانيا اخلاضعة للموحدين على أثر هذه . 1212عام ) Las Navas de Tolosa(املسيحيني املتحدة يف واقعة العقاب 
، وإشبيلية يف عام 1238، وبلنسية يف 1236قرطبة يف عام -املسيحيون واحدة بعد واحدةاهلزمية إىل دويالت مستقلة افتتحها 

وارتد املسلمون املغلوبون إىل غرناطة، حيث وقتهم جبال سيارا نفادا أو احلاج الثلجي بعض الوقاية، وحيث ازدهرت . 1248
وتعاقب على عرش غرناطة طائفة من . من مياه األارحقول الروم، وحدائق الزيتون، وغياض أشجار الربتقال بفضل ما جيري فيها 

وصدوا عنها غارات املسيحيني - شريش، وجيان، واملرية، ومالقة-احلكام اجلازمني حافظوا على استقالهلم هي والبلدان التابعة هلا
م املرحة، وظلت هذه املتكررة، وراجت التجارة وانتعشت الصناعة، وازدهرت الفنون، واشتهر السكان بثيام الزاهية وحفال

، وكانت هي البقية الباقية يف أوربا من تلك الثقافة اليت جعلت بالد األندلس قروناً طواالً من 1492اململكة الصغرية قائمة حىت عام 
  .مفاخر بين اإلنسان

  الفصل الثاِلث 

  نظرات خاطفة في الفن اإلسالمي 

1058 - 1250   

.  األندلس اإلسالمية أقام املسلمون قصر احلمراء يف غرناطة والقصر واخلرلدة يف وإشبيليةيف هذا العصر عصر سيادة الرببر على

 ظناً انه جاء من مراكش ولكن احلقيقة أن عناصره األوىل Moriscoوكثرياً ما يسمى الطراز املعماري اجلديد بالطراز املراكشي 
وقد ! ل يف اهلند، أال ما أوسع ميادين الفن اإلسالمي وما أكثر غناهجاءت من بالد الشام والفرس، وهي أيضاً من مميزات التاج حما

كان الفن يف ذلك الوقت فناً رقيقاً، ومل يعد يهدف إىل القوة والفخامة اللتني نشاهدمها يف مساجد دمشق، وقرطبة، والقاهرة، بل 
وكان املوحدون .  املثال قد طغى على مهندس املعماريهدف إىل الرقة واملال، ويبدو فيه أن كل مهارة فنية قد وجهت إىل الزينة، وأن

من اكثر احلكام نشاطاً يف العمارة، وقد شادوا أوالً بقصد الدفاع عن أمالكهم، فكانوا حييطون مدم الكربى بأسوار ضخمة قوية 
 املقام هناك حصناً Alcazar" القصر"وكان .  الذي كان حيرس الوادي الكبري عند إشبيليةTorre del Oroوأبراج مثل برج الذهب 

هو اجلالوين ) 1181(وكان الذي وضع تصميمه أليب يعقوب يوسف . وقصراً معاً وكان يطل على العامل بواجهة خالية من اجلمال
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، )1353( املسكن احملبب مللوك أسبانيا املسيحيني، وأدخل عليه بدور األول 1248املهندس القرطيب، وأصبح هذا القصر بعد عام 
تعديالً يف بنائه، أو رمموه، أو أعادوا ما دم منه، أو أضافوا إليه أبنية جديدة حىت أصبح ) 1833(وإزابيال )...126(ل اخلامس وشار

وأبو يعقوب يوسف الذي بدأ . املسيحي-معظمه اآلن مسيحياً يف بنائه، ولكنه يغلب على منطه وصنعه الطراز اإلسالمي أو اإلسالمي
وقد أقام جابر املهندس يف .  مسجد إشبيلية العظيم الذي مل يبق منه شيء يف هذه األيام1171ي شاد يف عام هو نفسه الذ" القصر"

 مأذنة هذا املسجد الفخمة املعروفة عند الغربيني باسم اخلردلة، مث حول املسيحيون الفاحتون هذا املسجد إىل كنيسة 1196عام 
وأقيمت مكاا كنيسة إشبيلية الكربى، وكان مما استخدم يف بنائها مواد املسجد ، 1401؛ مث هدمت هذه الكنيسة يف عام )1235(

 قدماً هو نفس بناء املأذنة األصلية، أما االثنتان والثمانون قدماً الباقية فقد أضافها 230واجلزء األدىن من اخلرلدة إىل ارتفاع . نفسه
والثلثان األعليان من البناء كثري . ناسق مع قاعدة املأذنة اإلسالمية، وحرصوا أن تكون متناسقة كل الت)1568(إليها املسيحيون 

ولكنه ) 1568(الزخارف، وفيهما شرفات مقنطرة ذات واجهات متشابكة من اجلص واحلجر؛ ويف أعالها متثال من الربونز لإلميان 
األسباين من جريا -أي الذي يدور- لفظ جري لداال يكاد ميثل مزاج أسبانيا الديين غري املتقلب ألنه يدور مع الريح، ومن هنا اشتق

Gira . ويف غرناطة أمر . أبراجاً ال تكاد تقل مجاالً عن هذا الربج) 1197(ورباط ) 1569(وقد أقام املسلمون يف مدينيت مراكش
 به قصر احلمراء  بتشييد أعظم صرح يف األندلس اإلسالمية على بكرة أبيها، ونعين1248يف عام ) 1273-1232(حممد بن األمحر 

 واجلنيل Darroوكان املوقع الذي اختري لتشييده عليه قمة جبلية شاخمة حتيط ا أخاديد عميقة وتشرف على ري الدارو . الشهري
Genil . وقد وجد األمري يف هذا املوضع حصناً يعرف حبصن الكذابةAcazabs يرجع تارخيه إىل القرن التاسع امليالدي، فأضاف إليه 

". ال غالب إال اهللا"ة جديدة وأقام األسوار اخلارجية للحمراء وأقدم قصورها ونقش على كل جزء من أجزائها شعاره املتواضع أبني

. وقد أضيفت إىل هذا البناء األصلي أجزاء أخرى يف فترات خمتلفة وأصلح ما تلف من على أيدي املسيحيني واملسلمني على السواء

. ف إليه قصره البين على الطراز املربع طراز عهد النهضة، وهو بناء ناقص كئيب مهيب غري متناسقومن ذلك أن شارل اخلامس أضا

وخط املهندس الذي مل يصل إلينا امسه الفضاء الذي يف داخل السور ليكون أولً حصناً ألربعني ألف رجل متبعاً يف هذا مبدأ العمارة 
لكن ذوق القرنني التاليني األكثر ميالً إىل الترف حول هذا احلصن على مر ). 12(ةاحلربية اليت منت وتطورت يف بالد اإلسالم الشرقي

األيام إىل جمموعة كبرية من األاء والقصور، تكاد متتا كلها جبمال الزخارف املكونة من األزهار، وأوراق األشجار، واألشكال 
وأنشئت . ونة، واليت تبلغ من اجلمال ورقة الذوق درجة منقطعة النظرياهلندسية احملفورة أو املطبوعة يف اجلص أو اآلجر أو احلجارة املل

يف و اآلس بركة تنعكس على مياهها أغصان األشجار وكالت األبواب املزخرفة، ومن ورائها يقوم برج ذو أسوار حصينة كان 
ث كان جيلس أمراء غرناطة على رؤوسهم ويف داخل هذا الربج و السفراء، حي. احملاصرون يظنون أم واجدون فيه آخر ملجأ منيع

بينما كان املبعوثون األجانب يعجبون مبا حوته اململكة الصغرية من فن وثراء، ولقد أطل شارل اخلامس من شرفة إلحدى نوافذ هذا 
 ويف الفناء )13!"(ما أتعس حظ من خسر هذا كله: "البهو فرأى احلدائق والغياض، والنهر جيري من حتتها، فقال بعد تفكري عميق

وإن ما يف البواكي احمليطة . الرئيسي للقصر املعروف ببهو اآلساد أقيم اثنا عشر أسداً من الرخام رهيبة املنظر حترس فسقتة من املرمر
ذا الفناء من عمد رشيقة رفيعة ذات تيجان يف صورة أزهار، وتيجان ذات عمد صغرية مدالة، وكتابات كوفية، ونقوش عربية ذات 

ولعل األندلسيني املسلمني . ن أطفأ بريقها كر الغداة ومر العشي، كل هذا جيعل القصر أروع آية يف الطراز اإلسالمي األندلسيألوا
قد دفعهم ترفهم وحتمسهم إىل أن يتجاوزوا يف فنهم حدود الرشاقة إىل اإلسراف، ذلك أنه حيث ال تشاهد العني إال الزخرف والزينة 

وهذه الدقة يف الزخرف تبعث يف النفس إحساساً بالوهن وتضحي بطابع القوة واألمان .  حىت اجلمال واحلذقفإا هي والروح متالن
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نعم إن . ومع هذا فإن ذلك الكساء الزخريف كله تقريباً قد عاش بعد اثين عشر زلزاالً. اللذين جيب أن تشعرنا ما هندسة البناء
ومالك القول إأن هذه اموعة اجلميلة من احلدائق والقصور، . لقاعة ال يزال قائماًسقف قاعة السفراء قد خر، ولكن ما عداه من ا

والفساقي، والشرفات توحي إىل الناظر بأقصى ما وصل إيه الفن اإلسالمي األندلسي من العظمة، كما توحي يف نفس الوقت بضعف 
راحة وختلد إىل الدعة، وحباسة اجلمال املرهقة تستبدل بالقوة توحي باإلسراف يف الثراء، وجبهود الفاحتني تتوسد مهاد ال: هذا الفن

وعاد الفن اإلسالمي األندلسي يف القرن الثاين عشر من أسبانيا إىل مشال إفريقية، وبلغت مدائن مراكش، . والعظمة والرشاقة واألناقة
ساجد اليت يبهر العني؛ وباألحياء الفقرية وفاس، وتلمسان، وتونس، وصفاقس، وطرابلس أوج عظمتها مبا شيد فيها من القصور وامل

أما يف مصر وبالد الشرق فقد طعم السالجقة واأليوبيون واملماليك الفن اإلسالمي بقوة جديدة، فقد أقام صالح الدين . املتعرجة
 يف طرازها حذو وخلفاؤه يف اجلنوب الشرقي من القاهرة قلعتها الضخمة، واستخدموا يف بنائها األسى الصليبيني، ولعلهم حذو

. القالع اليت شادها الفرجنة يف بالد الشام، وشاد األيوبيون يف حلب املسجد العظيم والقلعة، وبنوا يف دمشق ضريح صالح الدين

وحدث يف هذه األثناء انقالب يف فن العمارة حول يف مجيع بالد الشرق اإلسالمي الطراز القدمي يف عمارة املساجد، وهو طراز 
سع إىل طراز املدرسة أو اجلامع ذي املدرسة، وكان منشأ هذا الطراز اجلديد أن املساجد زاد عددها فلم تعد مثة حاجة إىل الصحن الوا

أن يكون يف وسطها صحن كبري يتسع جلمهور كبري من املصلني، وأن ازدياد احلاجة إىل املدارس كان يتطلب تسهيالت جديدة يف 
امتدت -الذي كان يعلوه يف ذلك الوقت على الدوام تقريباً قبة كبرية- قيقي أي من مكان الصالةوهلذا امتت يف املسجد احل. التعليم

وقد جرت العادة يف أغلب األحيان . منه أربعة أجنحة لكل منها مآذنه اخلاصة ومدخله الكثري الزخارف، وقاعاته الرحبة للمحاضرات
إن ذلك يتيح الفرصة لوجود :  أحد سالطني ذلك الوقت يف صراحةأن يكون لكل مذهب من املذاهب األربعة جناح خاص، ويقول

وقد استمر هذا االنقالب يف العمارة يف عهد املماليك فأنشئت الساجد واملقابر . مذهب منها يف القليل يؤيد أعمال احلكومة القائمة
وافذ ذات زجاج ملون؛ وتتألأل فيها الفسيفساء، الضمة التينة من احلجارة، حترسها أبواب قوية كبرية من الربونز املشغول، وتضيؤها ن

وقد . والنقوش احملفورة يف اجلص امللون، وقع القرميد اليت قاومت حىت اآلن عوادي الزمان واليت مل يعرف طريقة صنعها غري املسلمني
ة القليلة مسجد آين يف أرمينية، درست اآلثار املعمارية السلجوقية فلم يبق منها إال أقل من واحد يف املائة، نذكر من هذه البقي

واملدخل الفخم ملدخل قونية، ومسجد عالء الدين الفخم، واملدخل الكهفي، والواجهة ذات النقوش الشبيهة بالتطريز يف جامع 
 سرجتيلي، ونذكر منها يف بالد النهرين مسجد املوصل الكبري، ومسجد املستنصر يف بغداد، ويف فارس برج طغرل بك يف الري وقرب

سنجر يف مرو، واحملراب املتأللئ يف مسجد مهذان، والقبة املضلعة والعقود الصغرية الفذة يف السجد اجلامع بقزوين، والعقود الكربى 
واحملراب يف جامع احليدرية، وليست هذه إال قلة من الصروح اليت بقيت حىت اآلن شاهدة على ما بلغه السالجقة من حذق يف 

وأمجل من هذه كلها املسجد اجلامع يف إصفهان الذي ال يدانيه يف بالد الفرس كلها إال . هم من مسو يف الذوقالعمارة وما بلغه ملوك
وقد . ومسجد إصفهان هذا أروع اآليات الفنية كلها يف عصر السالجقة. مسجد اإلمام الرضا يف مشهد والذي أقيم بعد ذلك الوقت

. Notre Damدو عليها طابع تل القرون، فهو من هذه الناحية شبيه بكنيسة نتردام أقيمت أجزاء من هذا املسجد يف قرون عدة، ويب

، غري أن كربى قبابه املشيدة من 1612 ووسع مراراً عدة، ومل يتخذ شكله احلاضر إال يف عام 1088وقد بدئ بتشييده يف عام 
مزينة -ومنها واحد يبلغ ارتفاعه مثانني قدماً-ومدخل املسجد وأبواب احملراب. 1088اآلجر حتمل نقوش خامت نظام امللك وعام 

وأاؤه الداخلية ذات قباب مضلعة وعقود صغرية . بالقيشاين والفسيفساء الذي ال يكاد يوجد له نظري يف تاريخ ذلك الفن بأكمله
كرم والبشنني؛ نقوش على اجلص من أوراق ال) 1310(وعلى احملراب . متتالية معقدة، وأقواس مستدقة خترج من دعامات ضخمة
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وهذه اآلثار تسخر من القائلني بأن األتراك كانوا قوماً مهجاً، . وكتابات كوفية ال يعلو عليها شيء من نوعها يف بالد اإلسالم مجيعها
 فكما أن احلكام والوزراء السالجقة كانوا من أقدر الساسة واحلكام يف التاريخ، كذلك كان املهندسون السالجقة من أقدر البنائني

وأشجعهم يف عصر اإلميان الذي ميتاز بضخامة مبانيه وأعظمها قوة؛ ولقد وقف طراز املباين السلجوقية الضخمة اجلريئة يف وجه 
الرتعة الفارسية إىل الزينة، ونشأ من اجتماع الرتعتني السلجوقية والفارسية طراز معماري جديد عم آسية الصغرى والعراق وإيران، 

ومل جير السالجقة على السنة اليت جرى عليها . هذا الطراز يف الزمن مع ازدهار فن العمارة القوطي يف فرنساومن العجيب أن يتفق 
العرب قبلهم فيخفوا مكان الصالة يف ركن من أركان الصحن، بل جعلوا للمسجد واجهة قوية متأللئة، ورفعوا بناءه، وأقاموا عليه 

ضمت أجزاءه مجيعها يف وحدة، ويف هذا الوقت بالذات اجتمع يف البناء العقد قبة مستديرة أو خمروطية مجعت كل الصرح، و
وبلغت الفنون كلها ذروة جمدها يف هذا العصر العجيب عصر العظمة واالضمحالل، ). 14(املستدق، والقبو، والقبة أحسن اجتماع

ختالف أشكاله ما بلغه يف ذلك الوقت من تنوع يف فقد كان يبدو للفرس من مسرات احلياة اليت ال غىن عنها، ومل يبلغ اخلزف على ا
ذلك أن الفرس أتقنوا ما ورثوه عن املصريني، وأعل اجلزيرة، والساسانيني، وأهل الشام من فنون الزخارف ). 15(الشكل ومجال

القاشاين، والزجاج، حىت بلغوا الرباقة، والتلوين املفرد، أو املتعدد األلوان فوق السطح املزجج أو حتته، وأعمال امليناء، والقرميد، و
وتأثرت هذه األعمال كلها بالفن الصيين، وخاصة ما كان منها متصالً يتلوين الصور، ولكن ذلك مل يفرض . بذلك كله درجة الكمال

تشجع سلطانه على الطراز الفارسي، وقد استورد اخلزف وقتئذ من بالد الصني، ولكن ندرة الكاولني يف الشرق األدىن واألوسط مل 
إال أن الفخار الفارسي مع هذا بقي طوال القرون الثاين عشر، والثالث عشر ، . املسلمني على صنع هذه اآلنية النصف الشفافة
فقد كان يف تنوع أشكاله، ودقة تناسبه، وبريق زخارفه، ودقة حزونه، ورشاقته -والرابع عشر، ال يفوقه فخار آخر يف العامل كله

ومل تكن الفنون الصغرى يف بالد اإلسالم مما تنطبق عليها هذه التسمية اليت تبخسها ). 19( العامل كلهيسمو على كل ما عداه يف
فقد كانت حلب ودمشق يف هذا العصر تصنعان العجائب من اآلنية الزجاجية اهلشة، واملزخرفة بامليناء، وصنعت القاهرة . حقها

اء أيضاً يبذل هواة التحف الفنية يف هذه األيام أقصى جهودهم للحصول للمساجد والقصور قناديل من الزجاج املزخرف باملين

بقراين، وكانت كنوز الفاطميني اليت فرقها صالح الدين حتتوي على آالف من الزهريات املصنوعة من البلور واجلزع ال . عليها
بلغ صانعوها من املهارة الفنية ما يعجز عنه الفنانون يف هذه األيام، وبلغ فن الزخارف العدنية اآلشوري القدمي يف مصر والشام درجة 

وكان النحاس، والربونز، ). 18(من اإلتقان مل يسبق هلا مثيل، ومن هذين القطرين انتقل هذا الفن إىل البندقية يف القرن اخلامس عشر
لشبه، والفضة، والذهب، تصب أو تطرق، وتصنع منها آنية للطبخ، وأسلحة، ودروع، وقناديل، وأباريق، وأحواض، وجفان؛ وا

وصواٍن؛ ومرايا وآالت فلكية، ومزهريات، وثريات، ومقامل، وحمابر، ومداىفء، ومباخر، ومتاثيل للحيوانات، وصناديق للمصاحف، 
. مزينة بنقوش حمفورة، ومرصعة يف كثري من األحيان باملعادن أو احلجارة الكرمية...ل، ومقصاتومساند للمواقد، ومفاتيح، وأقفا

وكانت الوجه العليا للموائد النحاسية حتفر عليها كثري من النقوش، وكانت الشبابيك الفخمة تصنع من املعد املشغول للمحاريب، 
ينية فضية نقشت عليها صور وعول، وإوز، واسم ألب أرسالن، ويرجع ويف متحف الفنون اجلميلة ببسطن ص. واألبواب، أو القبور

، وقد وصفها بعض العالء بأا أشهر ما أخرجه الفن الفارسي يف العهود اإلسالمية من حتف فضية، وأا أهم 1066عهدها إىل عام 
ون ومقصوراً على عمل النقوش البارزة واحلفر وظل النحت فناً تابعاً لغريه من الفن). 19(حتفة فضية مفردة باقية من أيام السالجقة

على احلجارة أو اجلص، وعلى الزخرفة العربية والكتابية، وقد حيدث أحياناً أن يأمر حاكم مستهتر بعمل متثال له أو لزوجته أو إحدى 
رعرع وازدهر، فكانت غري أن النقش على اخلشب ت. مغنياته، ولكن هذا العمل كان خطيئة سرية قلما تعرض على أعني اجلماهري
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والصناديق، : األبواب، واملنابر، واحملاريب، وكراسي املصاحف، والسجف، والسقف، واملناضد، والشبابيك الشعرية؛ واألصونة
وكان مثة . واألمشاط، كانت هذه كلها تقطع على رسم شعرية أو يكدح يف عملها صناع قاعدون القرفصاء يديرون املخارط بأقواس

ون أشد من هؤالء كدحاً وأكثر منهم صرباً ينسجون احلرير واألطلس واحلرير املشجر، واألقمشة املطرزة، واملخمل عمال آخر
املشغول خبيوط الذهب والستائر؛ واخليام، والطنافس ذات النسيج الرقيق البديع والرسوم الفتاة اليت كانت موضع دهشة العامل 

ويقول جون سنجر ). 20"(أمجل الطنافس يف العامل كله "1270رى حني زارها يف عام وقد شاهد ماركوبولو يف آسية الصغ. وحسده
، مع أن )21"(تساوي يف قيمتها كل ما رسم من الصور حىت ذلك الوقت" إن السجادة العجمية Jhon Singer Sargentسارجنت 

ن الذي بزت فيه بالد الفرس العامل له، ومل يبق من اخلرباء املختصني حيكمون بأن السجاجيد العجمية احلالية ليست إال ناقصة من الف
السجاجيد العجمية اليت نسجت يف عصر السالجقة إال قطع ممزقة، ولكن يف وسعنا أن نتصور ما بلغه من إتقان ومجال منقطعي النظري 

 يف الرسو الدقيقة الصغرية، كما وكان التصوير يف اإلسالم من الفنون الكربى. مما نسج على منواهلا بصورة مصغرة يف العصر املغويل
وقد استخدم اخلليفة الفاطمي اآلمر . كان طوال عهده من الفنون الصغرى يف الرسم على اجلدران؛ ويف الرسوم امللونة للكائنات احلية

رمي ، ويبدو من ذلك أن حت)22(عدداً منم رجال الفن لريمسوا له يف حجرته بالقاهرة صور شعراء ذلك الوقت) 1130- 1104(
وقد بلغ التصوير يف عهد السالجقة ذروته يف بالد التركستان حيث . الصور املنقوشة مل يعد له من القوة ما كان له يف سالف األيام

ومل تصل . أضعف بعد املسافة كراهية أهل السنة هلذا الفن، ومن اجل هذا نرى يف املخطوطات التركية صوراً كثرية ألبطال األتراك
يقة صغرية ميكن اجلزم بأا من عصر السالجقة، ولكن بلوغ هذا الفن أوجه يف عصر املغول الذي تال ذلك العصر يف إلينا رسوم دق

فقد كانت العقول األوربية واأليدي للصناع خترج . بالد الشام الشرقية ال يكاد يترك جماالً للشك يف ازدهاره يف ذلك العصر السابق
لى مر األيام ملساجد السالجقة واأليوبيني واملماليك، وحمال عبادم؛ ولكربائهم، ومدارسهم، وكانوا مصاحف تزاد مجاالً فوق مجاهلا ع

ينقشون على جلود املصاحف املصنوعة من اجللد أو املطلية بالك نقوشاً تبلغ يف دقتها بيوت العنكبوت، وكان األغنياء ينفقون بعض 
ف من الكتب، وكانت طائفة كبرية من الوراقني، واخلطاطني، واملصورين، والدين، ماهلم يف استئجار الفنانني إلخراج امجل ما عر

ومل يكن بد من أن يكون الورق من أحسن األنواع، ويقال إن . تعمل يف بعض األحيان سبعة عشر عاماً كامالً إلخراج جملد واحد
 على سنتني، وكان املداد األزرق يصنع من مسحوق فرش الرسم كانت تصنع من شعرات بيضاء من رقاب القطط اليت ال تزيد عرها

حجر الالزورد األزرق، وكان يساوي وزنه ذهباً؛ ومل يكن الذهب السائل يعد أمثن من أن ترسم به بعض اخلطوط أو تكتب به بعض 
يتيحه للعقل منظر إن اخليال ال ميكن أن يتصور مقدار السرور الذي : "ويف ذلك يقول أحد شعراء الفرس. احلروف يف رسم أو نص

  ).23"(خط متقن الرسم

  الفصل الرابع 

  عصر عمر الخيام 

1038 - 1122   

فقد كانت القاهرة، واإلسكندرية، وبيت املقدس، . يبدو أن عدد الشعراء والعلماء يف ذلك العصر مل يكن يقل عن عدد الفنانني
ها من املدن تفخر مبا فيها من مدارس كربى، وكان يف وبعلبك؛ وحلب، ودمشق، واملوصل، ومحص، وطوس، ونيسابور؛ وكثري غري
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 ثالثون مدرسة من هذا النوع، أضاف إليها نظام امللك بعد عام من ذلك الوقت مدرسة أخرى تفوقها 1064بغداد وحدها سنة 
هذه املدرسة األخرية حتتوي وكانت . كلها يف سعتها، وفخامة بنائها، وأجهزا، ويصفها أحد الرحالة بأا أمجل بناء يف املدينة كلها

أربع مدارس للشريعة اإلسالمية منفصلة كل منها عن األخرى، جيد فيها الطالب التعليم؛ والطعام، والعناية الطبية باان، ويعطى كل 
اب باان للطلبة وكان يف املدرسة مستشفى، ومحام، ومكتبة مفتحة األبو. منهم فوق ذلك ديناراً ذهبياً ملا حيتاجه من النفقات األخرى

أي -ويغلب على الظن أن النساء كان يسمح هلن يف بعض األحوال بااللتحاق ذه املدارس ألنا نسمع وجود شيخة. وهيئة التدريس
 .Hypatia وهيباشيا Aspasiaيهرع الطالب إىل مساع حماضراا كما كانوا يهرعون إىل مساع حماضرات أسبازيا -أستاذة

دور الكتب العامة أغىن مما كانت يف أي عهد آخر من عهود اإلسالم؛ وقد كان يف األندلس اإلسالمية وكانت ). 24)(1178)
وحدها سبعون مكتبة عامة، وظل النحاة، وعلماء اللغة، وأصحاب املوسوعات، واملؤرخون موفوري العدد والثراء، وكانت كتب 

) 1248املتوىف يف عام (من ذلك أن القفطي . ائعة املتقنة عند املسلمنيالسري اليت يضم كل منها عدداً من التراجم من اهلوايات الش

ترج ألربعمائة طبيب، وأن حممد الغويف ) 1270-1203(ترجم ألربعمائة وأربعة عشر فيلسوفاً وعاملاً، وأن ابن أيب أصيبعة 
-121(يام، وبز حممد بن خلكان ، ألف موسوعة تشمل ترمجة لثالمثائة من شعراء الفرس مل يذكر فيها اسم عمر اخل)1228(

مبفرده هؤالء مجيعاً وغريهم بكتابة وفيات األعيان الذي حيتوي على تراجم يف صورة قصص لثمامنائة ومخسة وستني من ذوي ) 1282
أىب "ه والكتاب على اتساع جماله عجيب الدقة، وإن كان ابن خلكان نفسه يعتذر ما فيه من نقص وخيتتمه بقول. املكانة من املسلمني

املشهورة من أديان العامل وفلسفاته، وخلص ) 1128( وحلل حممد الشهرستاين يف كتاب امللل والنحل "اهللا أن يصح إال كتابه
أما أدب القصة عند . لعصر أن يكتب كتاباً مياثله يف غزارة مادته ونزاهتهتوارخيها، ومل يكن يف مقدور أحد من املسيحيني يف ذلك ا

املسلمني فلم يتجاوز حكايات كثرية عن حوادث اللصوص، متقطعة، متقطعة ال يربطها بعضها ببعض إال أا تروى عن شخصية 
 وكتاب كليلة ودمنة لبيدبا هو مقامات أيب وكان أوسع الكتب انتشاراً عند املسلمني بعد القرآن، وكتاب ألف ليلة وليلة،. واحدة

وتروي هذه املقامات يف نثر مسجع مغامرات الوغد السافل أيب زيد صاحب الشخصية . البصري) 1122-1054(حممد احلريري 
اجلذابة املمتعة، وهو الذي يضطر القارئ إىل العفو عن جمونه، وجرائمه، وجتديفه بسبب فكاهته الظريفة، وحذقه ودهائه، وفلسفته 

  : أنظر إىل قوله يف إحدى املقامات: املغرية

 الذي ال يبيح    وعاص النصيح 

  

 إذا ما مسح 

  

 ولو باحملال    وجل يف اال 

  

  وخذ ما صلح
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ءة من املسلمني يف ذلك الوقت أن يقرض الشعر، وال يكاد يوجد حاكم ال يشجعه، وإذا صدقنا ويكاد كل من يعرف الكتابة والقرا
وحدث يف اجتماع للشعراء ). 26(قول ابن خدون مئات من الشعر كانوا يقيمون يف بالط املرابطني واملوحدين يف إفريقية وأسبانيا

  :  جائزة ألنه مجع يف بييت نصف شعر العامل كله إذ قالاملتنافسني يف إشبيلية أن نال األعمى التطيلي

 سافر عن در    ضاحك عن مجان 

  

 وحواه صدري    ضاق عنه الزمان 

ظل البها زهري يغين عن احلب بعد أن ابيض شعره وتقول الرواية إن سائر الشعراء مزقوا قصائدهم دون أن يقرءوها، ويف القاهرة 
بزمن طويل، ويف بالد الشرق اإلسالمي كان انقسام الدولة إىل ممالك صغرية سبباً يف ازدياد عدد األمراء والكرباء الذين يناصرون 

األمم اإلسالمية بالشعراء؛ فقد وكان الفرس أغىن . اآلداب، وإىل تنافسهم يف هذا امليدان كما حدث يف أملانيا يف القرن التاسع عشر
ومن مدحيه لنفسه قوله بالفارسية . ظل األنوري شاعر خراسان زمناً ما يتغىن بقصائده يف بالط سنجر، ومدحه مبا مل ميدح به إال نفسه

  : ما معناه

 يل روح ملتهبة كالنار، ولسان فياض كاملاء، 

  

 وعقل قواه الذكاء وشعراً مربأ من العيوب، 

  

 ا أشد أسفي إذ ال أجد نصرياً خليقاً مبدحيي ولكن م

  

 ! وما أشد أسفي إذ ال أجد حبيباً جديراً بغزيل

، وقد أثار بغطرسته معلمه فقال فيه شعراً يطعن يف نسبه يقول فيه )1185-1106(وال يقل عنه ثقة بنفسه معاصره اخلاقاين 
  : ر فإين أسدي إليك نصيحة ال أقتضيك عليها أجراًمهما تكن مكانتك يف الشع! أي خاقاين: بالفارسية ما معناه

  جو أباك وأنت ال تدري   ال جون أسن منك فرمبا 

رس بني علمائهم األعالم، وال ترى فر رباعياته إال وأكثر ما يعرف األوربيون من الشعر الفارسي هو شعر عمر اخليام، وتضعه بالد فا
وقد ولد أبو الفتح عمر اخليام ابن إبراهيم يف ). 30"(من أعظم علماء الرياضية يف العصور الوسطى"هلواً عارضاً كان يلهو به 

اهيم، ألن األلقاب املهنية ، ومعىن لقبه صانع اخليام، ولكن هذا اللقب ال يدل على صناعته أو صناعة أبيه إبر1038نيسابور عام 
، Potter، والفخراين Baker واخلباز Taylor، واخلياط Smithكانت قد فقدت يف أيامه معانيها احلرفية، كما فقدت ألقاب احلداد 

وال يكاد التاريخ يذكر شيئاً عن حياته، وإن كان يسجل أمساء الكثري من .  يف الوقت احلاضرمعانيها عند اإلجنليز واألمريكيني
، وهو يدل على تقدم كبري عما وصل إليه هذا العلم على أيدي 1857مؤلفاته، منها كتابه يف اجلرب الذي ترجم إىل الفرنسية يف عام 
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رمبا كان أعظم ما وصلت إليه الرياضة يف "ئي ملعادالت الدرجة الثالثة قيا أنه فقد وصل فيه إىل حل جز. اخلوارزمي والعلماء اليونان
. يعد دراسة نقدية لنظريات إقليدس وتعاريفه) وهو كتاب خمطوط يف مكتبة ليدن(ومنها كتاب آخر يف اجلرب ) 31"(العصور الوسطى

ومي الفارسي، وكانت نتيجة عملهم تقومياً ال خيطئ إال  إصالح التق1074وقد كلفه السلطان ملك شاه مع مجاعة من العلماء يف عام 
وإنا لنترك اختيار أحد ).32( عاما3330ًأي أنه أدق قليالً من تقومينا احلاضر الذي خيطئ يوم كل - عاما3770ًيف يوم واحد كل 

س من العلوم اإلسالمية، وهلذا عجز غري أن الدين اإلسالمي كان أعظم سلطاناً على النفو. التقوميني للحضارة اليت تتلو حضارتنا هذه
ومما يدل على ما بلغه ذلك العامل الفلكي من شهرة واسعة تلك القصة . تقومي عمر اخليام عن أن حيل عند املسلمني حمل التقومي اهلجري

 يف مدينة مرو أرسل السلطان ملكشاه يف طلب 508يف شتاء سنة : اليت يرويا عنه نظامي عروضي الذي عرفه يف نيسابور
أن السلطان يريد اخلروج للصيد، وأنه يطلب إىل عر -وكان يرتل داره-صدر الدين حممد ابن املظفر رمحه اهللا، وكلفه أن خيرب اخليام

وملا أعد . وفعل عمر ما كلف به مث أرسل ابن املظفر إىل السلطان خيربه مبا اختاره. أن خيتار له مخسة أيام ال يرتل فيها مطر وال ثلج
ال تشغل : السلطان عدته للرحيل هبط املطر؛ وهبت الرياح عواصف، ونزل الثلج والربد، وأراد السلطان أن يعود، ولكن اخليام قال

). 33(وسار السلطان وأنقطع املر مدة األيام اخلمسة. يام الالحقةبالك فإن املطر سينقطع يف هذه الساعة مث ال يهب مدة اخلمسة األ

وتعرب كل منها عن فكرة كاملة يف شعر . والرباعيات يف أصلها الفارسي قصيدة تتألف كل مقطوعة فيها من أربعة أبيات قافيتها آبا
ومل يكن هذا الشعر يف األدب . قت طويلولسنا نعرف منشأ هذا البحر، ولكنه يرجع إىل ما قبل زمن عمر اخليام بو. جامع حمكم

الفارسي جزءاً من القصائد الطوال ولكن كل مقطوعة من مقطوعاته تكون وحدة مستقلة بذاا، ومن مث فإن الفرس الذين مجعوا 
، معظمها ال وتوجد اآلن آالف من الرباعيات الفارسية). 34(الرباعيات ال يرتبوا حسب تتابع أفكارها، بل يرتبوا حسب قوافيها

ويرجع تاريخ أقدم خمطوط فارسي .  تعزى إىل عمر اخليام فسه، ولكن كثرياً منها يشك يف أا من قوله1200يعرف قائله، ومنها 
 من 158وحيتوي على .  ال قبل1460إىل عام )  بأكسفوردBodleianوهو املخطوط احملفوظ يف املكتبة البدلية (لرباعيات اخليام 
بعضها إىل أيب سعيد، وواحدة - وقد أمكن إثبات بعض هذه املقطوعات إىل شعراء قبل اخليام). 35( مرتبة ترتيباً أجبدياًهذه الرباعيات

وإن من الصعب، إال يف حاالت، أن جنزم بأن مقطوعة من املقطوعات اليت تعزى إىل اخليام من أقواله ). 37(منها إىل ابن سينا
 أول من لفت نظر العامل الغريب إىل رباعيات اخليام يف عام Von Hammarملاين فون مهر ولقد كان املستشرق األ). 38(حقاً

 مخساً وسبعني منها شعراً إجنليزياً رصيناً ممتازاً، فريداً يف 1859 يف عام Edward Fitzgerald، مث ترجم إدوارد فتزجرلد 1818
مل يكن يزيد على بنس واحد فإا مل يقبل عليها إال عدد قليل، ولكن ومع أن مثن النسخة من الطبعة األوىل من هذه الترمجة . وعه

طبعات أخرى متتالية أكرب من األوىل عدداً صدرت بعدئذ، وأفلحت يف تعديل الصورة اليت كانت يف عقول الناس عن العامل الرياضي 
ويرى العارفون باألصل الذي ترمجه .  يف العاملالفارسي حىت جعلته من أكثر الشعراء شهرة، وجعلت شعره من أكثر ما يقرأ من الشعر

فزجرلد أن من بني املائة والعشر من املقطوعات اليت ترمجها تسعاً وأربعني تعرب كل منها عن رباعية واحدة من األصل الفارسي تعبرياً 
، وأن "ما روح القصيدة األصلية بأمجعهافيه"صادقاً أميناً وأن أربعاً وأربعني مأخوذة كل منها من رباعينت أو أكثر وأن اثنتني تنعكس 

ستاً مأخوذة من رباعيات توجد أصوهلا أحياناً ضمن رباعيات اخليام، ولكنها يف أغلب الظن ليست له؛ وأن اثنيت ينطبع عليهما تأثر 
و أا من وضع فتزجرلد فتزجرلد مبا قرأه حلافظ، وأن ثالثة ال جند هلا أصالً يف أي نص فيما لدينا من نصوص رباعيات اخليام، ويبد

ولسنا جند يف رباعيات اخليام ما يقابل املقطوعة احلادية والثمانني من ترمجة ). 39(نفسه، وقد استبعدها هو يف الطبعة الثانية
  : وهي اليت تقول) 40(فتزجرلدد
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 من خبيث التراب إنساناً منا    إنين أدعو يا من أجنما 

  

 امرؤ أو أجرما كيفما زل    وبفردوس أدب األرقما 

  

  فاحبه وأسأله غفران األنام

. أما فيما عدا هذه املقطوعات فإن املوازنة بني ترمجة فتزجرلد وبني الترمجة احلرفية للنص الفارسي تتجلى فيها على الدوام روح عمر

وقد كانت ترمجة فتزجرلد الدروينية السائدة .  أمينة على األصل إىل احلد الذي حيق لإلنسان أن يتوقعه من هذه الترمجة الشعريةوهي
ولكن املؤلفني الفرس الذي جاءوا . يف أيامه مما محله على إغفال فكاهة اخليام احللوة، وعلى توكيد ما يف أقواله من نزعة مضادة للدين

) 1223(م بقرن واحد ال أكثر خيلعون عليه من األوصاف ما يتفق كل االتفاق مع أقوال فتزجرلد، فمرصد العباد بعد عمر اخليا

إنه ال نظري له يف الفلك والفلسفة، ولكنه ) 1240(ويقول عنه القفي يف تاريخ احلكماء . يصفه بأنه فيلسوف ملحد، مادي تعس
 أن ميسك لسانه، ويصفه أحد كتاب القرن الثالث عشر امليالدي بأنه رجل سيئ يصفه بأنه ملحد شديد اإلحلاد، يضطره احلذر إىل

ويفسر بعض املتصوفة رباعيات عمر تفسرياً مبنياً على . اخللق من أتباع ابن سينا، ويذكر كتابني للخيام يف الفلسفة ال وجود هلما اآلن
وكان عمر اخليام ). 41( عليه ويقول إنه أكرب امللحدين يف أيامهاالستعارات الصوفية اخلفية، ولكن الصويف جنم الدين الرازي يطعن

يرفض أقوال فقهاء الدين ويسخر منها على الدوام، ويفخر بأنه سرق أبسطة الصالة من املساجد، ولعله قد تأثر ذه الرتعة بدراسته 
قبل الرتعة اجلربية السائدة عند املسلمني، وإذ كان يأمل وقد ). 42(للعلوم الطبيعية، أو لعله كان فيها متأثراً بأقوال أيب العالء املعري

يف حياة غري احلياة الدنيا، فقد استولت عليه فلسفة متشائمة حاول أن جيد لنفسه منها سلوى يف الدرس واخلمر، فترى املقطوعتني 
  :  الفلسفة العامليةالسابعة بعد املائة واليت بعدها من احملفوظ يف املكتبة البدلية تسموان بالسكر إىل مرتبة

 وعاملني وليا عن غاريب    وحانة كنستها بشاريب 

  

 شأن وال خريمها إن ضاق يب    ما عاد يل بالشر إما حاق يب 

  

 بأكرة يرسلها لضارب    ودعها يا قلب عند ضارب 

  

 سكران من هذى وتلك غائب    جتد أخاك نائماً كشارب 

  

 ا أحلى وما أمجال هللا م   أشفقت إال من كئوس الطلى 

  

 وأن جيوب املرء هذا الفال    أن تشرب العقل فال يعقال 
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  بني مساك نافر وهال   وأعقله من كل شيء سال 

وإذا عرفنا كم من شعراء الفرس يقولون يف مدح ) إىل الطرف اآلخريريد من برج احلوت إىل اهلالل أي من أحد ريف السماء (
الغيبوبة أقواالً شبيهة ذا القول، حق لنا نتساءل أليست هذه األقوال اخلمرية جمرد صورة من صور األدب، ووقفة من مواقفه مثلها 

ارئ صورة خاطئة حلياة اخليام، وما من شك كمثل عشق هوراس للجنسني؟ وأكرب الظن أن هذه الرباعيات القليلة تطبع يف عقل الق
ومن واجبنا أن نصوره، ال يف صورة السكري الذي . يف أا مل يكن هلا إال شأن قليل يف اخلمسة والثمانني عاماً اليت امتدت إليها حياته

على طائفة قليلة من أبراج النجوم يستلقي خمموراً يف الطرقات، بل يف صورة العامل املسن العاكف يف هدوء على معادالته التكعيبية، و
ويبدو أنه كان . واخلرائط الفلكية، وعلى كأس من اخلمر بني الفينة والفينة مع زمالئه العلماء، وهم منتشرون على الكأل كالنجوم

 الزهر حيب األزهار كحب احملصورين يف أرض جدباء؛ وإذا أخذنا بقول النظامي العروضي قد نال بغيته يف أن يدفن حيث يتفتح
مدينة بلخ ونزل يف قصر األمري أيب سعد، وكنت يف خدمة ) م13-1112(هـ 506هبط عمر اخليام سنة : قال النظامي. النضري

وظننته يقول مستحيالً ولكين كنت . سيكون قربي يف موضع تنتثر األزهار عليه يف كل ربيع: األمري فسمعت حجة احلق عمر يقول
فقيل يل بأن ذلك الرجل العظيم قد مات، وكان له على ) م1135(هـ 530مث هبطت نيسابور سنة . أعلم أنه ال يلقي لقول جزافاً

حق األستاذ فرأيت من واجيب أن أزور قربه وصحبت من يدلين عليه فأخرجين إىل مقربة احلرية، وهناك رأيت على يسار الزائر يف 
د تدلت أغصاا من داخل احلديقة ونثرت على قربه النوار حىت سفح سور حديقة موضع دفنه، ورأيت أشجار الكمثري والربقوق وق

فعدت بالذاكرة إىل تلك القصة اليت مسعتها منه يف بلح، وغشيين احلزن، وغلبين الباء ألين مل أكن أعرف له . كادت خنفيه عن األبصار
  .نداً بني الرجال، وفهمت أن اهللا تعاىل أسكنه فسيح جناته فضالً وكرماً

  اِمس الفصل الخ

   عصر السعدي

1150 - 1291   

ولد بعد مخس سنني من وفاة عمر اخليام شاعر جيله الفرس أعظم من إجالهلم لعمر، وكان مولده يف املدينة املعروفة اآلن بفريوز آباد 
كأن األقدار قد شاءت أن تتخذ من إلياس أيب حممد الذي عرف بعدئذ باسم نظامي وسيلة إلظهار نزعة اخليام و. بالقرب من تفليس

األخالقية يف أبشع صورها فجعلته يستمسك يف حياته بأسباب الصالح احلق، فيتمتع كل االمتناع عن شرب اخلمر ويهب حياته 

وخالصتها أن قيس .  الغرامية يف الشعر الفارسي أشهر القصص)1188(وقصته ليلى وانون . لواجبات األبوة وللشعر
ىل انون افتنت بليلى، ولكن أباها أرغمها على أن تتزوج برجل غريه، فأثرت تلك اخليبة يف قيس وأفقدته عقله، فاعتز املدينة إ

وملا ترملت جاءت ليلى إليه ولكنها توفيت بعد قليل، ومل . البادية، ومل يكن يعود إىل صوابه حلظة وجيزة إال إذا ذكر اسم ليلى أمامه
وليس يف مقدور أي ترمجة أن تظهر ما ميتاز به األصل . يسع قيس إال أن يقتل نفسه عند قربها كما قتل روميو نفسه عند قرب جولييت
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لقد كان الصوفيون أنفسهم يتغنون باحلب؛ ولكنهم يؤدون لنا أشد التأكيد أن العاطفة .  قوة يف التعبري ومجال يف النغمالفرنسي من
وقد ولد حممد بن إبراهيم املعروف يف عامل األدب باسم فريد الدين العار بالقرب من . اليت يعربون عنها ليست إال رمزاً حملبة اهللا

وتشتمل . وملا اشتدت لديه العاطفة الدينية غادر حانوته والتق خبلوة للصوفية. عطار ألنه كان يبيع العطر، ولقب بال)1119(نيسابور 
يعتزمون البحث ) أي صوفياً(وخالصته أن ثالثني طائراً . كتبه األربعون على مائيت ألف بيت من الشعر أشهرها كلها منطق الطري

عن مجيع (الطب؛ والعشق، واملعرفة، والتجرد : وخيتارون ستة وديان). احلق(جمتمعني عن ملك الطيور كلها املسمى سيمورغ 
وتصل ثالثة من ). من فقدان اإلحساس بالوجود الفردي(، واحلرية )حيث يدركون أن األشياء مجيعها واحدة(، والتوحيد )الشهوات

ويعرض احلاجب عن ل منهم سجل أعماله، فيغلبهم . ، ويطرقون باب امللك املختفي)فناء النفس(الطيور الوادي السابع وادي الفناء 
وهو لفظ معناه (احلياء، ويستحيلون ترابا، ولكنهم يبعثون من هذا التراب يف صورة ضياء، ويدركون بعدئذ أم هم وسيمورغ 

به األخرى عن ويعرب العطار يف كت. شيء واحد، ويفنون من هذا الوقت يف سيمرغ كما تفىن الظالل يف ضوء الشمس) ثالثون طرياً
عقيدته يف وحدة الوجود تعبرياُ أكثر فيقول إن العقل يستطيع معرفة اهللا ألنه ال يستطيع معرفة نفسه، ولكن اهليام والوجد يستطيعان 

الوصول إىل اهللا، ألنه هو احلقيقة اجلوهرية والقوة الكامنة يف كل شيء واملصدر الوحيد لكل عمل وكل حركة، وهو روح العامل 
وليس يف مقدور أية نفس أن تستمتع بالسعادة حىت تفىن وتصبح جزءاً من هذه الروح اجلامعة، والشوق إىل هذا االحتاد هو . هوحيات

ويرفض أهل السنة هذا كله ويعدونه بدعة وضالالً، وقد ). 45(وحده الدين احلق، وإفناء النفس فيه هو وحده اخللود الصحيح
 وأحرقوه عن آخره، ولكنه مع هذا مل يقِض عليه القضاء كله، إذ تقول الرواية املتواترة إنه عاش هاجم مجاعة من الغوغاء بيت العطار

كان جالل الدين . مائة عام وعشرة أعوام، وأنه بار بيده الفل الذي نادى به فيما بعد معلماً له، والذي فاقت شهرته شهرة معلمه
وجاء إىل هذه املدينة صويف عجيب هو مشس تربيري . اته يف قونيةمن أهل بلخ، ولكنه عاش معظم حي) 1273-1201(الرومي 

ليخطب يف أهلها، وبلغ من تأثر جالل الدين خبطبه أن عمد إىل تأسيس طائفة املولوية الذين ال يزالون يتخذون قونية عاصمة هلم، 
ها يف ديوانه، ومتتز بعمق الشعور، وقد مجعت القصار من. وأنشأ جالل الدين يف حياته القصري نسبياً بضع مئات من القصائد

واإلخالص وقوة اخليال وإن مل خترجها هذه القوة عن مقتضيات الطبيعة، وذه الصفات كلها أصبحت تلك القصائد أمسى ما قيل من 
لفه وكتابه املثنوي املأنوي عرض ضاٍف للتصوف، وهو ملحمة دينية تفوق يف حجمها كل ما خ. الشعر الديين يف عهد املزامري

وموضوعه، كموضوع . هومريوس، وفيها فقرات بارعة اجلمال، ولكن اجلمال إذا أثقل بعبء األلفاظ ال يبقى متعة إىل أبد الدهر
إن : "فناداه الصوت" أنا"من الطارق؟ فأجابه : دق إنسان باب احلبيب، فناداه صوت من الداخل: كتاب معلمه، هو وحدة الكون

فسار احملب إىل الصحراء، وداو يف عزلته على الصوم والصالة مث عاد بعد عام ودق . وظل الباب مغلقاً، "هذه الدار ال تتسع يل ولك
ونظرت ). 46(، ففتح له الباب"إنه أنت نفسك: "فأجاب احملب" من الطارق؟: "الباب مرة أخرى، وسأله الصوت كما سأله من قبل

مث وجهت حبثي حنو ...األوثان؛ وإىل املعبد القدمي، فلم أشاهد فيهما أثراًحويل أحبث عنه، فلم أجده على الصليب، وذهبت إىل هيكل 
مث . الكعبة، لكنين مل أجده يف هذا املكان الذي يلجأ إليه الشبان والشيب، وسألت ابن سينا عن مقامه، ولكن ابن سينا مل حيط به

 هلا أصل مثلها يف العامل الالمكاين، فإذا انعدمت إن كل سورة تراها). 47(تفقدت قليب، وفيه وجدته، ومل يوجد يف مكان سواه
فال حيزنك أنه قد فين ألنه يف -وما من شكل مجيل رأيته، أو قول حكيم مسعته. الصورة فليس ذلك بذي خطر ألن أصلها باٍق خملد

ار جتري منه...واقع األمر مل يفنا النهر، وال تظنن أن املاء سيفرغ فاطرد الغم من قلبك وعِب من هذ. فما دام النبع فياضاً فإن األ
ولقد كنت يف أول األمر مجاداً، مث استحلت . ولقد وضع أمام من ساعة جميئك إىل عامل اخللق سلم لتفر عليه منه. فمعينه ال ينضب
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تك بعد اآلن، فإذا ما واصلت رحل...بعدئٍذ نباتاً مث صرت حيواناً، فكيف خيفى عليك؟مث جعلت بعدئذ إنساناً ذا علم، وعقل، ودين
دع عن هذا ...وانتقل مرة أخرى من طائفة املالئكة، وادخل ذلك البحر اخلضم حىت تصبح نقطتك حبراً. أصبحت بال ريب مالكاً

وتذكر أخرياً السعدي، وال حاجة إىل القول بأن امسه احلقيقي أطول من هذا ). 48(على الدوام بكل قلبك" الواحد: "وقل " االبن"
وكان أبوه يشغل منصباً يف بالط سعد بن زجني أتابك شرياز، وملا مات أبوه تبىن األتابك .  بن مصلح الدين عبد اهللافهو مشرف الدين

وخيتلف العلماء يف تاريخ مولده ووفاته، فمنهم من يقول إما . الغالم، والذي جرى على سنة املسلمني فأضاف اسم وليه إىل امسه
ومهما يكن ). 51(1291؛ 1193، ومنهم من حيددمها بعامي )50(1184 ،1291ما ، ومنهم من يقول إ)49(1283، 1184

تقياً إىل ...ويقول هو نفسه إنه كان يف صباه متمسكاً أشد التمسك بأهداب الدين. هذان التارخيان فإنه عاش ما يقرب من مائة عام
، بدأ رحلته العجيبة اليت قضى )1226(ة النظامية ببغداد وبعد أن أمت علومه يف املدرس). 52(أبعد حدود التقوى، عفيفاً أشد العفة

وقاسى فيها كل أنواع . اهلند، وبالد احلبشة، ومصر، ومشال إفريقية-فيها ثالثني عاماً طاف فيها جبميع بالد الشرقني األدىن واألوسط
 برجل مقطوع القدمني فشكر اهللا على ما الصعاب، وذاق مرارة الفقر واحلرمان، وقد قال عن نفسه إنه كان يشكو احلفاء حىت التقى

وكشف وهو يف اهلند عن جهاز يف صنم قيل عنه إنه يأيت باملعجزات وقتل الدعي الربمهي املختفي فيه والذي كان ). 53(أنعم به عليه
ذا أتفق لك أنت أيضاً أن فإ: "هو إله ذلك اجلهاز، وهو يوصي يف شعره املتأخر املرح بأن تتبع هذه الطريقة العاجلة مع مجيع الدجالني

ألنك إذا أبقيت على حياة ذلك ! كشفت عن مثل هذه احليلة، فاقِض من فورك على احملتال وال تدعه يفلت منك، بل عجل به
ومن أجل ذلك قضيت على هذا اخلبيث رمجاً باحلجارة، ومل ألتفت إىل حنيبه وعويله، ألن ...الوغد، فال تشك قط يف أنه لن يرمحك

، مث افتدي، فتزوج ابنة من افتداه ليعرب بذلك عن شكره ألبيها، "الكفار"وحارب الصليبيني وأسره ). 54(ا تعلم ال ينطقوناملوت كم
مث طلقها ). 55"(إن غدائر ذات اجلمال قيد يف قدمي صاحب العقل"ولكنه تبني بعد ذلك أا سليطة ال تطاق وكتب عنها يقول 

ائر، وسلك نفسه يف سلسلة أخرى؛ وملا ماتت زوجته الثاين، آوى إىل صومعة يف حديقة بشرياز ولكنه التقى بغريها من ذوات الغد
وعرف معىن احلياة فشرع يكتب، ويقول املؤرخون إنه ألف كتبه الكربى بعد أن . وأقام فيها طوال األعوام اخلمسني الباقية من حياته

كمة وديوانه وهو جمموعة من القصائد القصار، معظمها باللغة الفارسية اعتزل العامل، ومن هذه الكتب البيدناما وهو كتاب يف احل
وبعضها بالعربية، وبعضها يفيض بالتقى؛ وبعضها بالفحش، ويشرح السعدي يف كتابه البستان فلسفته العامة بالشعر التعليمي 

وقلت حلبيبيت ملا أن . من هذه اللحظاتمل أعرف يف حيايت أحلى . الفلسفي، تتخلله يف بعض األحيان مقطوعات من الغزل الرقيق
غِن يا . أي حبيبيت يا غصن بان لقد آن آوان النوم: "ضممتها إىل صدري يف تلك الليلة ونظرت إىل عينيها يكاد يغلبهما النعاس

يت ومهست ونظرت إيلّ حبيب".اطردي النوم يا ملهبة قليب، ولتقدم يل شفاك رحيق حبك. وافتحي فاِك كما تتفتح الوردة! بلبلي
وظلت حبيبتك طوال هذا الوقت تكرر قوهلا إا مل حتب قط ". ... أملهبة قلبِك؟ ومع هذا توقظين من نومي؟: "بصوٍت خافت

وكنت أنت تبتسم ألنك تعرف أا كاذبة، ولكن ماذا يهمك من هذا؟ فهل شفتاها من أجله أقل حرارة ومها حتت شفتيك؟ ... سواك
يقولون إن نسيم الربيع حلو مجيل شبيه بشذى الورد وتغريد العندليب، واملرج ... ت تداعبها بيديك؟وهل كتفاها أقل نعومة وأن
واجللستان وحديقة الورد ). 56(إن هذه كلها ال حتلو إال إذا كانت معها حبيبتك! وحيك يا جاهل. األخضر، والسماء الزرقاء

أي شيء : "سأل ملك ظامل أحد األولياء الصاحلني: عر املطرب اجلميل جمموعة من القصص التعليمية تتخللها قصائد من الش) 1258(
أفضل منها لك أن تظل نائماً إىل منتصف النهار، فال تؤذي أحد من خلق اهللا حىت ذلك : "فأجابه الويل بقولِه" أفضل من الصالة؟

إذا كنت تسعى إىل الغىن ). 58(لكة بأكملهايستطيع فقريان أن يناما على بساط واحد، ولكن مليكني ال تتسع هلما مم). 57(الوقت
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مل يعترف قط إنسان جبهلِه إال من ) 60(إن رجل الدين الذي يغضب إذا ناله أذى ال يزال كاجلدول الضحل). 59(فال تطلب اهلناءة
يلة ملا رأى من لو كان فيك فضيلة واحدة وسبعون رذ). 61(كان يف جملس وأخذ غريه يتحدث، وقبل أن يتم حديثه يبدأ هو بالسؤال

فإن اجلواد العريب يعدو أشواطاً قليلة بأقصى سرعته مث ختور قواه؛ أما . وتعلم األناة... ال تعجل). 62(حيبك غري فضيلتك الوحيدة
حصل العلم ألن املال والثراء ال يعتمد ). 63(اجلمل فيمشي على مهل ولكنه يسافر بالليل وبالنهار حىن يصل إىل آخر سفرِه

إن قسوة املعلم ) 64(فإذا فقد صاحب املهنة ماله فليس له أن يندم على فقده ألن علمه يف حد ذاته معني للثراء ال ينضب. ..عليهما

 إن خفة البندقة لدليل على إا "أنا جاهل"لو حميت العقول من وجه األرض ملا وجد من يقول ). 65(أعظم نفعاً من لني األب
وكان السعدي فيلسوفاً ولكنه أضاع مسعته الفلسفية ألنه كان يكتب يف وضوح؛ وكانت فلسفته أصح وأسلم من ). 67(فارغة

ولقد قاسى . نونة من نعمةفلسفة عمر اخليام؛ فهي تفهم ما يف اإلميان من سلوى، وتعرف كيف تداوي جراح املعرفة مبا يف احلياة احل
ولقد كان السعدي شاعراً كما كان . السعدي كل ما يف ملهاة احلياة البشرية من مآس، ولكن أجله مع ذلك طال حىت بلغ مائة عام

كان مرهف احلس بكل أنواع اجلمال الظاهر واملكنون، احلسي منه واملعنوي، من جسم املرأة اجلميلة إىل النجم الذي : فيلسوفاً
ومل يكن يعجز يف أية حلظة عن . ستأثر حلظة بالسماء وقت املساء؛ وكان يف وسعه أن يعرب عن احلكمة والتفاهة بإجياز، ورقة، وظرفي

إين كنت وصديقي كحبتني ) "68(ومن أقواله ما أشبه تعليم السفلة بقذف القبة باجلوز. اإلتيان بتشبيه نري مجيل، أو عبارة بليغة فاتنة
وقد ) 70"(ملا رأى إنسان ضوء النهار إىل يوم القيامة"هذا التاجر البخيل " لو أن قرص الشمس كان يف جبة"، )"69(يف قشرة لوزة

  : وكان يسلم حكمته راضياً مغتبطاً إىل عبودية احلب. ظل السعدي شاعراً إىل آخر يوم من حياته رغم ما كان ينطق به من حكمة

 ري لقد قُدر علي أال أضم حبيبيت إىل صد

  

وأال أنسى بعدي الطويل يف قبلة أطبعها على شفتيها 
 احللوتني 

  

وسأختلس منها ذلك الشراك الذي تقتنص به ضحاياها يف 
 طول البالد 

  

 وعرضها حىت أستطيع أن أغريها بايء إىل جانيب 

  

 ولكنين لن أجسر على أن أمس شعرها بيٍد مسرفة يف اجلرأة 

  

لوب للمحبني حبيسة احتباس فكم يف هذا الشعر من ق
 الطيور يف األقفاص 
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أنا عبد هلذا القد املياس الذي يبدو يف نظري كأمنا قد 
 فصلت عليه الرشاقة 

  

 تفصيالً كما بفصل اخلياط الثوب 

  

يا شجرة السرو يا أطراف من اللجني، إن لونك ورائحتك 
 قد فاقا رائحة 

  

 اآلس ونضرة الورد الربي 

  

 يك وضعي قدمِك فوق كل حر ومجيل احكمي بناظر

  

 وامشي فوق اليامسني واألزهار 

  

وال تعجيب إذا أيقضِت يف زمن الربيع من احلسد ما جيعل 
 السحب تبكي 

  

 بينما األزهار الصغري تبتسم، وكل هذا يا حبيبيت من أجلِك 

  

وإذا ما وطئت جسم ميت بقدميك اجلميلتني اخلفيفتني، فال 
 عجب إذا 

  

  صوتاً خيرج من طيات أكفانه مسعت

  

 مل يبق مكان للحرية يف بلدنا هذا أيام حكم موالنا املليك 

  

 ). 71(سوى أنين جننت حببك وجن الناس بفنائي يف حبِك
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  الفصل السادس 

  علوم المسلمين 

1057 - 1258   

طبقة الذين ال يعلمون؛ ووضعوا يف الطبقة األوىل  طبقة الذين يعلمون و-قسم العلماء املسلمون الشعوب يف العصور الوسطى طبقتني
اهلنود، والفرس، والبابليني، واليهود، واليونان، واملصريني، والعرب، أولئك يف اعتقادهم هم الصفوة املختارة من عباد اهللا يف العامل؛ 

وأكرب خطأ يف هذا التقسيم وهو ). 72(ان فهي أشبه باحليوان منها باإلنس- وخري من تشملهم الصينيون واألتراك-أما الطبقة الثانية
وحافظ املسلمون يف العصر الذي نتحدث عنه على تفوقهم غري املنازع يف العلوم، وكان أعظم ما . وضع الصينيني يف الطبقة الثانية

يف . ن رقي عظيمبلغوه من التقدم يف علم الرياضة يف مراكش وأذربيجان، ففيهما نشاهد مرة أخرى ما بلغته احلضارة اإلسالمية م
 جداول تشتمل على جيوب الزوايا لكل درجة من الدرجات، وجداول جبيوب 1229مدينة مراكش نشر حسن املراكشي يف عام 

وبعد جيل من ذلك الوقت أصدر ناصر الدين الطوسي أول رسالة . التمام، وجيوب األقواس، ومماسات األقواس واألقواس املتماسة
وقد بقي كتابه املسمى شكل القطاع ال . وصفه علماً مستقالً بذاته ال بوصفه فرعاً من فروع علم اهليئةحيث فيها حساب املثلثات ب

 بعد مائيت عام من ذلك De Triangulis كتابه املثلثات Regiomontanusينافسه منافس يف هذا امليدان حىت نشر رجيومنتانس 
وأشهر ما ). 73(ني يف النصف الثاين من القرن الثالث عشر عريب النشأةالوقت، ورمبا كان حساب املثلثات الذي ظهر عند الصيني

 مول يوناين من آسية الصغرى 1122ظهر من الكتب يف العلوم الطبيعية يف ذلك العهد هو كتاب ميزان احلكمة الذي ألفه يف عام 
لكثافة النوعية لكثري من املواد السائلة واألجسام ويف هذا الكتاب تاريخ لعلم الطبيعة، وقوانني الروافع، وجداول با. يدعى أبا الفتح

وقد أدخل املسلمون كثرياً من ). 74(الصلبة، وفيه عرض لنظرية اجلاذبية بوصفها قوة عامة جتتذب كل شيء حنو مركز األرض
ء من ر العاصي التحسينات على السواقي اليت كانت معروفة عند اليونان والرومان، وشاهد الصليبيون هذه السواقي ترفع املا

ويقال إن ). 76(وعال شأن الكيميائيني، وكانوا يعرفون كما يقول عبد اللطيف ثالمثائة طريقة لتضليل الناس). 75(فأدخلوها يف أملانيا
أحد هؤالء الكيميائيني حصل من نور الدين على قرض كبري لينفقه يف البحوث العلمية مث اختفى عن األنظار، وبعدئذ نشر أحد 

فاء ثبتاً بأمساء املغفلني وعلى رأسهم نور الدين نفسه، ووعد أن يضع اسم الكيميائي إذا رجع مكان اسم نور الدين، ويبدو أن الظر
 صنع إبراهيم السهلي أحد علماء بلنسية أقدم كرة مساوية معروفة يف 1081ويف عام ). 77(هذا املؤلف الظريف مل ميسسه أذى

 1015؛ وحفر على سطحها ) بوصة81.5( ملليمتر 209ن النحاس األصفر وكان طول قطرها وقد صنعت هذه الكرة م. التاريخ

وكانت خرلدة إشبيلية منارة ومرصداً يف وقت ). 78(جنماً مقسمة إىل سبعة وأربعني كوكبة، وتبدو النجوم فيها حسب أقدارها
كذلك ظهرت نفس هذه الثورة على نظريات ). 1240(واحد، وفيها قام جابر بأرصاده اليت نشرها يف كتابه إصالح اسطي 

والذي ) Alpetragiusاملعروف عند علماء الغرب باسم البتراجيوس (بطليموس الفلكية يف مؤلفات أيب إسحق البطروجي القرطيب 
يفسر حركات النجوم مهد الطريق لكوبرنيق بنقده اهلدام لنظرية أفالك التدوير والدوائر املختلفة املراكز اليت حاول ا بطليموس أن 

. وأجنب هذا العصر عاملني يف تقومي البلدان طبقت شهرما العامل كله يف العصور الوسطى، ونعين ما اإلدريسي وياقوت. ومساراا
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 وتلقى العلم يف قرطبة، وكتب يف بلرم إجابة لطلب روجر الثاين ملك 1100فأما أبو عبد اهللا حممد اإلدريسي فقد ولد يف سنة 
ية، كتابه املسمى كتاب روجاري وقد قسم فيه األرض سبعة أقاليم مناخية مث قسم كل إقليم إىل عشرة أجزاء، ورسم لكل جزء صقل

من األجزاء السبعني خريطة تفصيلية إيضاحية، وكانت هذه اخلرائط أعظم ما أنتجه علم رسم اخلرائط يف العصور الوسطى، مل ترسم 
وكان اإلدريسي جيزم كما جتزم الكثرة الغالبة من علماء املسلمني بكرية .  أو أوسع وأعظم تفصيالًقبلها خرائط أمت منها، أو أدق،

ويقامسه هذا الشرف العظيم شرف محل لواء علماء اجلغرافية يف العصور الوسطى أبو . األرض، ويرى أن هذه حقيقة مسلم بصحتها
ياً من سكان آسية الصغرى، وأسر يف احلرب وبيع يف سوق الرقيق، وكان ياقوت مبولده يونان). 1229 -1179(عبد اهللا ياقوت 

وكان ياقوت كثري األسفار، سافر أوالً للتجارة، مث سافر لدراسة . ولكن التاجر البغدادي الذي ابتاعه أحسن تربيته وتعليمه، مث أعتقه
وقد سره وأثلج صدره . لباسهم وأساليب حياماألرض وأهلها، ألنه أعجب أشد اإلعجاب ببالدها، وسكاا املختلفي األجناس، وب

 جملد، وف أمني هذه املكتبة لشأن الزائر فسمح له أن يأخذ منها مائيت 12.000أن جيد عشر مكاتب عامة حتتوي إحداها على 
جال يدركون وما من شك يف أن الذين حيبون الكتب يرون أا دم احلياة جيري يف عروق عظماء الر. كتاب إىل حجرته دفعة واحدة

مث انتقل ياقوت بعدئذ إىل خيوة وبلخ، وهناك أوشك . ما شعر به ياقوت من جة حني حصل على الكرت العظيم من كنوز العقل
املغول أن يقبضوا عليه أثناء زحفهم املخرب الفتاك، ولكنه استطاع الفرار عارياً من الثياب، وهو حمتفظ مبخطوطاته، واجتاز بالد 

وهو ) 1228(وأمن وهو يعاين آالم الفاقة وشظف العيش أثناء عمله يف نسخ الكتب كتابه الشهري معجم البلدان . صلالفرس إىل املو
ومل يكد يترك شيئاً من هذه املعلومات إال . موسوعة جغرافية ضخمة مجع فيها كل املعلومات اجلغرافية املعروفة يف العصور الوسطى

يعة، وعلوم آثار، واجلغرافية البشرية، والتاريخ، هذا إىل ما أثبته فيها من أبعاد املدن بعضها  من فلك، وطب-أدخله يف هذه املوسوعة
وبعث علم . عن بعض، وأمهيتها وحياة مشهوري أهلها وأعماهلم، ولسنا نعلم أن أحداً أحب األرض كما احبها هذا العامل العظيم

قد كاد ينسى بعد ثاوفراسطوس؛ فقد وضع اإلدريسي كتاباً يف النباتات النبات بعثاً جديداً على أيدي املسلمني يف ذلك العصر و
وذاعت . وصف فيه ثالمثائة وستني نوعاً خمتلفاً منها، ومل يقتصر اهتمامه ا على الناحية الطبية، بل عىن أيضاً بالناحية العلمية النباتية

ومجع أبو حممد . تلفة اليت تنمو بني احمليط األطلنطي والبحر األمحرلدراسته حياة أنواع البات املخ) 1216(شهرة أيب العباس اإلشبيلي 
كل ما عرفه املسلمون يف علم النبات يف موسوعة عظيمة غزيرة املادة ظلت هي املرجع ) 1248 -1190(بن البيطار املالقي 

ومن ). 79(لصيادلة يف العصور الوسطىاملعترف به يف هذا العامل حىت القرن السادس عشر، ورفعته إىل مقام أعظم علماء النبات وا
أهم ما ظهر من الكتب يف العلوم الزراعية كتاب الفالحة الذي وصف فيه مؤلفه ابن األوان اإلشبيلي أنواع التربة والسماد، وريقة 

ت وطرق  نوعاً من أنواع النبات، ومخسني نوعاً من أشجار الفاكهة، وشرح طرق التطعيم، وحبث أغراض ألمراض النبا585زرع 
وأجنب املسلمون يف هذا العصر، كما ). 80(وكان كتابه هذا أكمل البحوث يف علم الفالحة يف العصور الوسطى مجيعها. عالجها

وكان أهم ما بغوا فيه علم الرمد، ولعل سبب هذا النبوغ أنه . أجنبوا يف غريه من العصور أعظم األطباء يف آسية، وإفريقية، وأوربا
وكان . ر يف بالد الشرق األدىن، ففي هذه البالد كان الناس يبذلون أكثر املال لعالج األمراض وأقله للوقاية منهاكان واسع االنتشا

وقد بلغ من ثقة الطبيب خليفة بن أيب احملاسن ). سادة العني أو الكتركتا(أطباء العيون جيرون كثرياً من العمليات إلزالة إظالم العدسة 
. ووضع ابن البيطار يف كتابه اجلامع الطب النبايت). 81( هذه العمليات أنه أجرى هذه اجلراحة لرجل أعورحبذقه يف) 1256(احلليب 

فقد وصف يف هذا الكتاب ألفاً وأربعمائة من أنواع النبات واألغذية، والعقاقري، ثالمثائة منها مل تكن معروفة من قبل، وحلل تركيبها 
ولكن أشهر أطباء .  إىل ذلك مالحظات دقيقة عن طرق استخدامها يف عالج األمراضالكيمائي، وخصائصها العالجية، وأضاف
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. Avenzoarاألشبيلي املعروف يف عامل الطب الغريب أفرتور ) 1162 -1091(املسلمني على بكرة أبيهم هو أبو مروان ابن زهر 

 منهم حيمل لواء الب يف أيامه، وقد ألف تابه وكان أبو مروان السادس من ستة أجيال من أطباء ذائعي الصيت متصلي النسب، كل
الذي كان يعده أعظم من أجنبه العامل من األطباء منذ أيام ) أعظم فالسفة زمانه(السمى كتاب التيسري إجابة لطلب صديقه ابن رش 

يزرومية، والتهاب وكان أهم ما برع فيه ابن زهر هو الوصف اإلكينيكي؛ وقد ترك وراءه حتليالت صادقة لألورام احل. جالينوس
. وكان للترمجتني العربية والالتينية لكتاب التيسري أعظم األثر يف الطب األوريب). 82(الثامور، ودرن األمعاء، والشلل البلعومي

ين يف مثال ذلك أن البيمارستان الذي أنشأه نور الد. كذلك تزعم اإلسالم العامل كله يف إعداد املستشفيات الصاحلة وإمدادها حباجاا
 ظل ثالثة قرون يعاجل املرضى من غري أجر وميدهم بالدواء من غري مثن؛ ويقول املؤرخون إن نريانه ظلت مشتعلة 1160دمشق عام 
 دهش أميا دهشة من بيمارستاا العظيم الذي كان يعلو كما 1184وملا وفد ابن جبري إىل بغداد يف عام ). 83( سنة267ال تنطفئ 

ويف القاهرة بدأ السلطان  .  على شاطئ ر جلة، والذي كان يطعم املرضى وميدهم بالدواء من غري مثنتعلو القصور امللكية
الق، فقد أقام يف داخل فضاء واسع  تشييد بيمارستان املنصور أعظم مستشفيات العصور الوسطى على اإلط1285قالون يف عام 

وكان حيتوي على أقسام منفصلة ملختلف . مسور مربع مباين أربعة يتوسطها فناء يزدان بالبواكي، وتلطف حرارته الفساقي واجلداول
عة األمراض وأخرى للناقهني، ومعامل للتحليل، وصيدلية، وعيادات خارجية، ومطابخ، ومحامات، ومكتبة ومسجد للصالة، وقا

وكان املرضى يعاجلون فيه من غري أجر رجاالً كانوا أو . للمحاضرات، وأماكن للمصابني باألمراض العقلية، زوت مبناظر تسر العي
نساء، أغنياء أو فقراء، أرقاء، أو أحراراً، وكان كل مريض يعطي عند خروجه منه بعد شفائه مبلغاً من املال حىت ال يضطر إىل العمل 

وكان الذين ينتام األرق يستمعون إىل موسيقى هادئة، وقصاصني حمترفني، ويعطون يف بعض . روجه منه مباشرةلسب قوته بعد خ
  .وكان يف مجيع املدن اإلسالمية الكبرية مصحات للمصابني باألمراض العقلية). 85(األحيان كتباً تارخيية للقراءة

  الفصل السابع 

  الغزالي والنهضة الدينية 

العلوم تسري قدماً يف طريق الرقي كان الدين يكافح لالحتفاظ بوالء الطبقات املتعلمة وإبقائها إىل جانبه؛ وأدى الرتاع وبينما كانت 
وقد قسم الغزايل املفكرين . الذي قام بني الدين والعلم إىل تشكيك الكثريين يف عقائد الدين، بل إنه دفع بعضهم إىل اإلحلاد والكفر

فأما املؤهلة فتؤمن باهللا، وخبلود الروح . ، واملادية)أو الطبيعية(كلها يف نظره كافرة وهي املؤهلة، والربوبية : ئفاملسلمني إىل ثالث طوا
ولكنها تنكر اخللق وبعث األجسام، وتقول إن اجلنة والنار حاالت روحية ال غري؛ أما الثانية فتؤمن باهللا ولكنها تنكر خلود الروح 

وقامت حركة أخرى على شيء من النظام هي حركة  . نفسها؛ وأما املادية فترفض وجود اهللا إطالقاًوترى أن العامل آلة تعمل ب
من متبعي هذا املذهب إصبهان بن قرة الدهرية، وهؤالء ال أدريون صرحيون ال يؤمنون بشيء، وقد أعدم عدد من أتباع هذه احلركة و

الذي قال يف يوم من أيام رمضان ألحد الصائمني األتقياء إنه يعذب نفسه من غري داع، فاإلنسان كاحلبة ينبت وينمو مث حيصد لكي 
أيب حامد وكان رد الفعل الذي نتج من هذه احلركة املتشككة هو ظهور ). 86(مث نصحبه بأن يأكل ويشرب...يفىن إىل أبد الدهر

الغزايل أعظم علماء الدين املسلمني، الذي مجع بني الفلسفة والدين، فكان بذلك عند املسلمني، كما كان أوغسطني وكانت 
، ومات أبوه يف صغره فكفله صديق له متصوف ودرس الغالم الشريعة، وعلوم 1058ولد أبو حامد الغزايل يف طوس عام . األوربيني
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لغ سن الثالثني عني أستاذاً يف املدرسة النظامية الكربى ببغداد؛ وسرعان ما أعجب العامل اإلسالمي بفصاحته، وملا ب. الدين، والفلسفة
وبعد أن قضى يف هذا العمل ثالث سنني طبقت فيها شهرته اآلفاق أصيب مبرض غريب أقعده عن . وغزارة علمه، وبراعته يف اجلدل

على اهلضم؛ وكان شلل لسانه يشوه منطقة يف بعض األحيان، مث بدأت قواه العقلية العمل وأفقده شهوة الطعام والشراب والقدرة 
وقد أقر الغزايل يف ترمجته حلياته بأنه مل يعد يؤمن بقدرة العقل على . وشخص طبيب ماهر مرضه بأنه يف األصل مرض عقلي. تنهار

 يريد احلج إىل بيت 1094وغادر الرجل بغداد يف عام .  نفاقفهم أسرار الدين اإلسالمي، وأنه مل يكن يطيق ما يف دروسه الدينية من
وملا عجز . اهللا الظاهر، ولكنه يف احلقيقة كان يريد اعتزال الناس، وينشد الوحدة والصمت، واهلدوء وإطالق العنان للتفكري والتأمل

يف العامل اخلارجي إىل تأمل العامل الداخلي، معتقداً انه عن أن جيد يف العلم ما يطلبه من عون يعيد إليه إميانه املتداعي، انقلب من التفكري 
وتعرض بالنقد الشديد لعامل . سيجد يف هذا العامل من أقرب سبيل تلك احلقيقة اخلالدة وهي القاعدة الثابتة األكيدة لإلميان بعامل الروح

ا جتعل النجوم تبدو ضئيلة مع أا بال ريب أكرب كثرياً وهو عماد الرتعة املادية وأساسها، وفقد الثقة باحلواس وامها بأ-احملسوسات
من األرض، وإال لتعذرت رؤيتها من بعدها الشاسع؛ واستخلص من هذا املثل ومن مئات غريه من األمثلة أن احلواس وحدها ليست 

ما يصل إليها عن طريق إحداها مبا وأما العقل فهو يف رأيه أرقى درجة من احلواس وهو يصحح . طريقاً موثوقاً به موصالً إىل احلقيقة
فها عند اإلنسان نوع من املعرفة، يهديه إىل . يصل إليه عن طريق األخرى، ولكنه هو اآلخر يعتمد يف النهاية على احلواس نفسها

لصويف يقترب فا: احلقيقة، أصدق من العقل وأوكد؟ وأحس الغزايل بأنه قد عثر على هذا النوع من املعرفة يف تأمل الصوفية الباطين
من سر احلقيقة املكنون أكثر مما يقترب منه الفيلسوف؛ وأرقى أنواع املعرفة هو التأمل يف معجزة العقل حىت يظهر اهللا للمتأمل من 

وذه الرتعة وهذا الزاج كتب الغزايل أعظم كتبه كلها تأثرياً ونعين به ). 78(داخل نفسه، وحىت ختتفي النفس ذاا يف رؤية الواحد
تاب افت الفالسفة واستعان فيه على العقل جبميع فنون العقل، فاستخدم الصويف املسلم اجلدل الفلسفي الذي ال يقل دقة عن ك

 ليثبت أن العقل يؤدي باإلنسان إىل التشكك يف كل شيء، وإىل اإلفالس الذهين، واالحنطاط اخللقي، والتدهور Kantجدل كانت 
إىل مبدأ العلية، وأنزل مبدأ العلية نفسه إىل جمرد التتابع إذ - بسبعة قرونHumeقبل أن يرتله هيوم -لوأنزل الغزايل العق. االجتماعي

ومن أقواله أن الفلسفة، واملنطق، والعلوم ال تستطيع . قال إن كل ما ندركه هو أن ب تتبع أ على الدوام وال ندرك أن أ هي علة ب
 اإلهلام املباشر هو وحده الذي يؤكد لنا هاتني العقيدتني اللتني ال قيام بغريمها ألي نظام قط أن تثبت وجود اهللا، أو خلود الروح بل إن

وعاد الغزايل يف آخر األمر عن طريق التصوف إىل العقائد الدينية السليمة ). 88(أخالقي، وهو النظام الذي ال قيام ألية حضارة إال به
ن خماوف وآمال، وجهر بأنه حيس بعيين إله قاهر قريبتني من رأسه تتوعدانه وتنذرانه، مجيعها، وعاد إليه كل ما كان يساوره يف شبابه م

، وعاد إىل اإلميان بكل ما جاء )89(وأخذ ينذر الناس من جديد بأهوال اجلحيم يؤكد أن دعوته هذه ال غىن عنها لتقومي أخالق العامة
 العودة إىل عقائده األوىل، ودافع عنها بكل ما كان له يف شبابه من به القرآن واحلديث، وقد شرح يف كتابه إحياء علوم الدين هذه

 1111وملا تويف يف عام . قوة ومحاسة أصبح ما أقوى عدو للمتشككة والفالسفة الذين مل يواجهوا من قبله عدواً أشد منه عنفاً

بالدين، بل إن رجال الدين املسيحيني أنفسهم قد كانت موجة اإلحلاد قد ردت على أعقاا، واطمأنت مجيع قلوب املؤمنني املتمسكني 
أثلج صدورهم ما وجدوه يف كتبه، بعد أن ترمجت إىل اللغات األجنبية، من دفاع حار عن الدين، وعرض بليغ لقواعد التقى 

أركان العامل واختفت الفلسفة منذ أيامه، بالرغم من ظهور ابن رشد، يف أقصى . والصالح مل يروا له نظرياً بعد أيام أوغسطني
اإلسالمي، وضعفت البحوث العلمية، وأصبح احلديث والقرآن دون غريمها من العلوم موضع اهتماماً العقول اإلسالمية وشغلها 

 باهراً للصوفية، فأخذ أهل السنة من بعده بالتصوف حىت طغت عقائد وكان اعتناق الغزايل ملذهب التصوف نصراً . الشاغل
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نعم إن علماء الدين والشريعة اإلسالمية كانوا ال يزالون من الوجهة الرمسية أصحاب الكلمة . املتصوفة وقتاً ما على قواعد الدين
ومن عجب أن ظهور طائفة . ق وأولياء اهللا الصاحلنيالعليا يف علم الدين والشريعة، لكن ميدان التفكري الديين استسلم ملشايخ الطر

الرهبان الفرنسيس يف املسيحية قد عاصره نوع جديد من الزهد والنسك يف العامل اإلسالمي يف القرن الثاين عشر امليالدي، فقد أخذ 
فسهم الفقراء أو الدراويش، وثانيهما الزهاد املتصوفة يهجرون احلياة العائلية حييون حياة األخوة الدينية بزعامة شيخ هلم ويسمون أن

وكان هؤالء يسعون بطرق خمتلفة إىل التسامي بأرواحهم لريتفعوا ا إىل الفناء يف روح اهللا فيستطيعوا . لفظ فارسي معناه السائل
يله إليها النشوة فمنهم من كانت وسيلته إىل هذا التسامي هي الصالة والتأمل، ومنهم من كانت سب: بذلك اإلتيان بعجائب األعمال

-1165(وقد صيغت نظريات الصوفية يف املائة واخلمسني من الكتب اليت ألفها حمي الدين بن العريب . اليت تعقب األذكار العنيفة

ومن أقواله أن العامل مل خيلق قط ألنه هو املظهر اخلارجي ملا هو يف حقيقته الداخلية اهللا . وهو مسلم أندلسي أقام يف دمشق- )1240
فسه، واجلحيم مقام مؤقت، ألن الناس كلهم سينجون آخر األمر، واحلب خيطئ إذا كان هو حب املظهر اجلسمي الزائل، ألن اهللا ن

ولعل حمي الدين قد تذكر أقوال . وهو الذي يظهر يف صورة احملبوب، واحملب الصادق جيد يف أية صورة باعث اجلمال كله ويعشقه
، ووصل إىل أمسى درجات الصالح "من أحب وعف مث مات مات شهيداً"أخذ يعلم الناس أن بعض املسيحيني من أيام جريوم ف

وأثرت بعض الطوائف ). 90(وكان كثري من الدراويش املتزوجني جيهرون بأم حيبون هذه احلياة الطاهرة مع أزواجهم. والورع
وقد شكا من ذلك أحد شيوخ الشام . تمع بطيبات احلياةالدينية اإلسالمية مما كان يغدقه عليها الناس من العطايا، ورضيت أن تس

 فقال إن الصوفية كانوا من قبل أخوة خمتلفني يف اجلسم ولكنهم متحدون بالروح، أما اآلن فهم طائفة تكتسي 1250حوايل عام 
ين والدنيا ويتركوم وشأم، وكان الناس يبتسمون هلؤالء الذين مجعوا بني الد. أجسامها بالثياب باحلسنة ولكن سرائرها ممزقة خلقة

ولكنهم كانوا يعظمون األتقياء املخلصني الصادقني، ويعزون إليهم قوى وأفعاالً غري عادية، وحيتفلون مبوالدهم، ويرجون منهم 
ح إذا ذلك أن اإلسالم كاملسيحية دين يتطور ويكيف نفسه تكييفاً يدهش له حممد واملسي. الشفاعة هلم عند اهللا، ويزورون قبورهم

وملا انتصر أهل السنة على هذا النحو وضعفت روح التسامح الديين، وعادت إىل الوجود  . قدر هلما أن يعودا إىل هذا العامل
ة عمر بن اخلطاب فطلب إىل غري املسلمني أن مييزوا ثيام خبطوط صفراء، وحرم شيئاً فشيئاً القواعد الصارمة اليت يعزوا إىل اخلليف

عليهم أن يركبوا اخليل وأذن هلم أن يركبوا احلمري أو البغال، ومل يسمح هلم بإنشاء كنائس أو معابد جديدة وإن أجيز هلم أن يصلحوا 
 يف خارج الكنائس، أو يدقوا نواقيسها؛ ومل يكن أبناء غري مسلمني ما حيتاج منها إىل اإلصالح؛ ومل يكن جيوز هلم أن يظهروا الصليب

كان هذا كله هو ما جيب . يقبلون يف املدارس اإلسالمية، ولكن كان يف وسع غري املسلمني أن ينشئوا ألبنائهم مدارس خاصة هلم
احلرفية للشريعة اإلسالمية إن مل تكن هي وال تزال هذه هي النصوص . إتباعه من الوجهة النظرية، ولكنه مل يكن ينفذ على الدوام

، وكانت جنائز )93( مسيحي45.000ومع هذا فقد كان يف بغداد وحدها يف القرن العاشر  . )92(املعمول ا على الدوام
، وظل املسلمون على الدوام حيتجون على استخدام املسيحيني واليهود يف )94(دون أن يتعرض هلا أحداملسيحيني تسري يف الشوارع 

املناصب العليا؛ ولقد كان صالح الدين، يف ثورة احلرب الصليبية وحدا وما أوجدته يف النفوس من أحقاد، كرمياً رحيماً مبن يف 
  .دولته من املسيحيني

  الفصل الثاِمن 
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  ابن رشد 

ت الفلسفة وقتاً ما يف أسبانيا اإلسالمية مبا كانت تبثه حبكمة وحذر من اآلراء اليت تتفق مع الدين بني حماوالت النقد اهلني غري عاش
العنيف؛ وقد وجد الفكر شيئاً من احلرية املزعزعة يف بالط األمراء الذين كانوا يستمتعون سراً بالبحوث اليت يروا ضارة بعامة 

 ليكون 1106 ذلك اختار أمري سرقسطة وهو من املرابطني أبا بكر بن باجة الذي ولد يف تلك املدينة حوايل عام ومن أجل. الشعب
 كما اختار األوربيون أن يسموه فيما بعد، قد بلغ، وهو ال يزال يف شبابه، مرتبة Avempaceوزيراً له وكان ابن باجة، أو أفمباس 
الطب، والفلسفة، واملوسيقى، والشعر؛ ويقول ابن خلدون إن األمري أعجب بأبيات قاهلا العامل عليا غري عادية يف العلوم الطبيعية، و

الشاب إعجاباً دفعه إىل أن يقسم أال يدخل عليه قط إال وهو يسري على الذهب، وخشي ابن باجة أن يقلل هذا القسم من احلفاوة به 
الشاعر منها إىل فاس -العامل- سرقسطة يف أيدي املسيحيني، فر الوزيروملا سقطت. فوضع قطعة من النقود الذهبية يف كال حذاءيه

وتعد . حيث وجد نفسه فقرياً معدماً بني مسلمني يتهمونه بالكفر، ومات ابن باجة يف سن الثالثني مسموماً كما تقول بعض الروايات
وأشهر مؤلفاته . قيق يف اآلداب اإلسالمية يف الغربرسالته يف املوسيقى اليت مل نقف هلا على أثر خري ما كتب يف هذا املوضوع الد

فقد قال ابن باجة إن العقل . كلها كتاب مرشد احلريان الذي جدد فيه البحث يف أحد املوضوعات األساسية يف الفلسفة اإلسالمية
كوين غري البشري الذي يوجد العقل املادي الذي يتصل باجلسم وميوت مبوته؛ والعقل الفعال أو العقل ال: البشري يتكون من جزأين

والتفكري هو أمسى وظائف اإلنسان، وبالتفكري وحده، ال بالنشوة الصوفية، يصل . يف الناس كلهم، وهو وحده الذي ال ميوت مبوم
لة والرجل العاقل يعيش يف عز. ولكن التفكري مغامرة خطرية، إال إذا كانت يف صمت. اإلنسان إىل معرفة العقل الفعال وهو اهللا

هادئة، بعيداً عن األطباء، ورجال القانون، والناس أمجعني؛ أو لعل عدداً قليالً من الفالسفة يؤلفون فيما بينهم مجاعة تسعى جمتمعة 
 عند Adupacerأبو ياسر (وواصل أبو بكر بن طفيل ). 95(لطلب املعرفة يف رفق وتسامح بعيدة عن صخب الشعب وجنونه

وكان هو اآلخر عاملاً، وشاعراً، وطبيباً، وفيلسوفاً؛ وكان . وكاد حيقق مثله العليا: كار ابن باجةأف) 1185- ؟1107) (األوربيني
وقد استطاع أن يقضي معظم ساعات يقظته يف املكتبة . وزيراً وطبيباً للخليفة أيب يعقوب يوسف يف مدينة مراكش عاصمة املوحدين

وقت كتب فيه، من بني الكتب العميقة، أعظم قصة فلسفية يف أدب العصور امللكية ووجد بني الدرس وشئون احلكم متسعاً من ال
 Robinsonبقصة ربنسن كروزو ) Defoe(وقد أخذ ابن طفيل عنوان قصته من ابن سينا ولعلها هي اليت أوحت إىل دفوا . الوسطى

Crusse)  بعد أن ترمجها أكليOckley ي بن يقظان، الذي مسيت القصة بامسه وخالصة القصة أن ح). 1708 إىل اإلجنليزية يف عام
ألقى وهو طفل يف جزيرة خالية من السكان، فأرضعته عرتة؛ وشب الفىت متوقد الذكاء عظيم املهارة، فكان يصنع حذاءيه وأثوابه 

 وصل إليه بنفسه من جلود احليوان، ودرس النجوم، وسرح احليوانات حية وميتة، حىت وصل يف هذا النوع من املعرفة إىل أرقى ما
مث انتقل من العلوم الطبيعية إىل الفلسفة وعلوم الدين؛ وأثبت لنفسه وجود خالق قادر على كل ). 96(أعظم املشتغلني بعلم األحياء

وأصبح حي بعد ). 97(شيء؛ مث عاش معيشة الزهاد، وحرم على نفسه أكل اللحم، واستطاع أن يتصل اتصاالً روحياً بالعقل الفعال
وكان من حسن احلظ أن متصوفاً يدعى أسال استطاع يف سعيه إىل . عة واألربعني من العمر متأهباً لتعليم غريه من الناسأن بلغ التاس

وعلمه أسال لغة الكالم وسره أن . الوحدة أن يلقي بنفسه على اجلزيرة، فالتقى حبي، وكان هذا أول معرفة له بوجود بين اإلنسان
حد إىل معرفة اهللا، وأقر حلي مبا يف عقائد الناس الدينية يف األرض اليت جاء منها من غلظة وخشونة، جيد أن حياً قد وصل دون معونة أ

. وأظهر له أسفه على أن الناس مل يصلوا إىل قليل من اخلالق الطيبة إال مبا وعدوا به من نعيم اجلنة، وما أنذروا به من عقاب النار

فلما وصل إليهم أخذ يدعوهم . عب اجلاهل إىل دين أرقى من دينهم وأكثر منه فلسفةواعتزم حي أن يغادر جزيرته ليهدي ذلك الش
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وأدرك أن الناس ال يتعلمون . لكن الناس انصرفوا عنه أو مل يفهموا أقواله. يف السوق العامة إىل دينه اجلديد وهو وحده اهللا والكائنات
مث ندم على إقحامه نفسه فيما ال . ، واملراسيم، والعقاب والثواب اإلهلينيالنظام االجتماعي إال إذا مزج الدين باألساطري، واملعجزات

. يعنيه، وعاد إىل جزيرته، وعاش مع أسال يرافق احليوانات الوديعة والعقل الفعال، وظال على هذه احلال يعبدان اهللا حىت املمات

 يعرفه املسلمون باسم أيب الوليد حممد بن رشد  شاباً قاضياً وطبيبا1153ًوقدم ابن طفيل إىل أيب يعقوب يوسف حوايل عام 
ودل . ، واكرب فالسفة املسلمني تأثرياً يف العقول)Averro(s(ويعرفه األوربيون يف العصور الوسطى باسم أفروس ) 1198- 1126(

وأبوه كالمها قاضيني وكان جد ابن رشد . ابن طفيل بعمله هذا على جترده من الغرية واحلسد جترداً نادر الوجود يف بين اإلنسان
ونقل إلينا أحد تالميذه هذه الفقرة اليت يقولون . للقضاة يف قرطبة، وقد هيأ له من التعليم كل ما تستطيع أن يئه له العاصمة القدمية

ن طفيل هذا ميتدحه إا هي اليت وصف ا ابن رشد نفسه أول لقاء له باألمري فقال إنه ملا قدم عليه مل جيد معه إال ابن طفيل، وأخذ اب
وبدأ األمري حديثه بأن سأل الفيلسوف عن رأيه يف السموات، هل هي أزلية أو أن هلا بداية؟ فارتاع ...مبا ال يستحقه من املديح

وأدرك األمري ما هو فيه من اضطراب فالتفت إىل ابن طفيل . الفيلسوف لذلك اضطرب، وأخذ يتلمس املعاذير للفرار من اإلجابة
دث إليه يف املوضوع، ويعيد على مسامعه آراء أفالطون وأرسطو وغريمها من الفالسفة، وما لفقهاء املسلمني عليها من وأخذ يتح

وطمأن األمري . اعتراض؛ وال يرجع يف شيء هذا إال إىل ذاكرته مما مل يكن يظن أن له نظرياً حىت بني من كانت الفلسفة مهنته
وعني ابن رشد يف عام ). 98( حضرته بعث إليه بشيء من املال، وجبواد، وحلة غالية الثمنالفيلسوف وامنت علمه، وملا انصرف من

 قاضياً للقضاة يف قرطبة، مث استدعاه أبو يعقوب إىل مراكش بعد عشر سنني من 1172 قاضياً للقضاة يف إشبيلية ويف عام 1169
 نفي ابن رشد إىل 1194ويف عام . فة يعقوب املنصورذلك الوقت ليكون طبيبه اخلاص، وظل يشغل هذا املنصب حىت ورث اخلال

 ولكن املنية عاجلته يف 1198مث عفي عنه وعاد إىل مراكش يف عام . أليسانة القريبة من قرطبة لغضب الشعب عليه بسبب آرائه
الواسعة يف الفلسفة، ولكنه كان وكاد كتابه يف الطب ينسى بسبب شهرته . العام التايل، وال يزال قربه حىت اآلن قائماً يف تلك املدينة

يف احلقيقة من أعظم أطباء زمانه، فقد كان أول من شرح وظيفة شبكية العني، وقال إن من ميرض باجلدري يكتسب احلصانة من هذا 
 اجلامعات وكانت موسوعته الطبية املسماة كتاب الكليات يف الطب بعد أن ترمجت إىل اللغة الالتينية واسعة االنتشار يف). 99(الداء

وأبدى األمري أبو يعقوب يف ذلك الوقت رغبته يف أن يكتب له أحد العلماء شرحاً واضحاً آلراء أرسطو، وأشار ابن طفيل . املسيحية
ورحب الفيلسوف ذا االقتراح، ألنه كان يرى أن الفلسفة كلها قد اجتمعت يف آراء الفيلسوف . أن يعهد هذا العمل إىل ابن رشد

واعتزم ابن رشد أن يعيد لكل من كتب  . أن كل ما حتتاجه لكي تصبح موائمة لكل زمان هو أن تشرح وتفسراليوناين، و
 وكانت هذه -الً للطلبة املتقدمني يف الدرسأرسطو الربى خالصة موجزة يف أول األمر، مث شرحاً هلا موجزاً أيضاً، مث شرحاً مطو

ولقد كان من سوء احلظ أنه ال يعرف اللغة اليونانية، . الطريقة طريقة الشروح املتدرجة يف الصعوبة مألوفة يف اجلامعات اإلسالمية
 وصفاء ذهنه، وقدرته على وأنه اضطر هلذا السبب إىل االعتماد على الترمجة العربية للترمجة السريانية لكتب أرسطو؛ ولكن صربه،

التحليل الدقيق العميق، أذاعت شهرته يف أوربا كلها وأكسبه اسم الشارح األعظم ورفعه إىل أعلى مقام بني فالسفة املسلمني ال يعلوا 
نفس، وما بعد وأضاف ابن رشد إىل هذه الشروح كتباً ألفها هو يف املنطق، والطبيعة، وعلم ال. عليه يف املرتلة إال لنب سينا العظيم

وهو يقول كما قال فرانسس . الطبيعة، والفقه، والشريعة، والفلك، والنحو، ورداً على افت الفالسفة للغزايل مساه افت التهافت
. بكن من بعده إن من الفلسفة قد مييل اإلنسان إىل املروق من الدين، ولكن الدرس الواسع يؤدي إىل االئتالف بني الفلسفة والدين

مبعناها احلريف يدرك أا ال غىن ) 100(أن الفيلسوف، وإن كان ال يأخذ تعاليم القرآن، والتوراة، وغريمها من الكتب الرتلةذلك 
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عنها إلمناء روح التقوى الطيبة واألخالق السليمة يف عقول الناس، الذين تشغلهم مطالب احلياة امللحة فال جيدون من الوقت ما يكفي 
ومن مث فإن الفيلسوف الناجح ال ينطق بلفظ أو يشجع لفظاً . ، السطحي، اخلطر يف مبادئ األشياء وأواخرهالغري التفكري العارض

؛ ومن حق الفيلسوف يف مقابل هذا أن يترك حراً يسعى وراء احلقيقة، ولكن عليه مع ذلك أن حيصر مناقشاته )101(يعرض الدين
وهو يرى أن العقائد الدينية إذا فسرت تفسرياً رمزياً ). 102(اوة آلرائه بني العامةيف دائرة املتعلمني ومداركهم، وأال يعمد إىل الدع

ولقد ظل هذا التفسري الرمزي للنصوص املقدسة املبين على االستعارة التشبيه سنة ). 103(تتفق مع ما يكشف عنه العلم والفلسفة
 صراحة بالنظرية اليت يعزوها إليه النقاد املسيحيون وهي أن وابن رشد ال يقول. متبعة حىت عند رجال الدين أنفسهم مئات السنني

، وإن )104)(واألخالق(يف الدين ) مضرة(، ولكنها قد تكون خاطئة )بني املتعلمني(قضية من القضايا قد تكون صادقة يف الفلسفة 
لصغرى اليت وضعها جلمهور ومن أجل هذا وجب أال يبحث عن آراء ابن رشد يف رسائله ا. كانت تعاليمه تتضمن هذا املعىن

وهو يفسر الفلسفة بأا البحث يف . الطالب، بل يف شروحه ألرسطو اليت هي أكثر عمقاً وأصعب فهماً من الرسائل السالفة الذكر
لق ويقول إن العامل أزيل، وإن حركات الكواكب ال بداية هلا وال اية؛ وإن القول باخل) 105(عىن الوجد بقصد إصالح شأن اإلنسان

وهذا التصور هو ...من غري أن حيتاج يف إنشائه إىل مادة موجودة من قبل) جديداً(خرافة، فالقائلون باخللق يدعون أن اهللا ينشئ كائناً 
واحلركة أزلية ودائمة؛ وكل )...106(الذي جعل علماء األديان الثالثة القائمة يف هذه األيام يقولون إن الشيء قد ينشأ من ال شيء

ولكنه مع ). 107(وبغري احلركة ال يكون زمن ليس يف وسعنا أن نتصور حركة ذات بداية واية. أ من حركة أخرى قبلهاحركة تنش
هذا يقول إن اهللا هو خالق العامل، ويعين ذا أن العامل موجود يف أي وقت من األوقات بقوة اهللا احلافظة، وإنه مير يف كل حلظة بعملية 

ومن هذا النظام األعلى والعقل الكلي يكون نظام . ؛ فاهللا هو نظام الكون، وقوته وعقله)108(لفعالةخلق مستمرة بقدرة اهللا ا
يأيت العقل الفعال الذي يدل يف جسم اإلنسان املفرد ) فلك القمر(ومن عقل أدىن األفالك السماوية . األفالك والنجوم عقلها احملرك

ا العقل القابل أو املادي وهو استعداد اإلنسان أو قدرته على التفكري أو املعرفة والعقل اإلنساين مكون من عنصرين أحدمه. وعقله
، والثاين العقل الفعال، املستمد من اهللا، وهو الذي يبعث العقل )اجلهاز العصيب؟(العقلية، وهذا العقل جزء من اجلسم يفىن بفنائه 

فرد عنه يف آخر؛ بل هو سواء يف الناس كلهم، وهو وحده اخلالد الذي وهذا العقل الفعال ال خيتلف يف , القابل على التفكري الفعلي
ويشبه ابن رشد عمل العقل الفعال يف الفرد أو يف العقل القابل بتأثري الشمس اليت جيعل ضوءها كثرياً من األجسام ). 109(ال يفىن

ردي لالحتاد مع العقل الفعال، كما متتد النار إىل يسعى العقل الف). 110(نرية، ولكنه يبقى يف كل مكان، ويظل على الدوام كما كان
وذا االتصال يصبح العقل البشري شبيهاً باهللا، ألنه يستحوذ على الكون كله بالقوة يف فكره، واحلق أن . األجسام القابلة لالحتراق

وإدراك احلقيقة وحده عن طريق . )111(العامل وكل ما فيه ليس له وجود بالنسبة لنا، وليس له معىن، إال عن طريق العقل يدركه
الذهن هو الذي يؤدي بالعقل إىل االحتاد مع اهللا ذلك االحتاد الذي يظن املتصوفة أم يستطيعون الوصول إليه بالتدريب النفساين على 

 أن اجلنة ليست إال ويرى. وابن رشد بعيد كل البعد عن عقائد املتصوفة وعن األسرار اخلفية. الزهد أو بالنشوة اليت حتدث باألذكار
وهذه هي النتيجة اليت وصل إليها أرسطو نفسه، وال حاجة إىل القول ). 112(ما يستمتع به العقالء من حكمة هادئة حمببة إىل النفس

املقالة  (De Animaمرجعها كتاب النفس ألرسطو ) nous pathetikos nous poietikos(بأن نظرية العقل الفعال والعقل املنفعل 
 اليت Emanation، كما فسرها اإلسكندر األفروديسي، وثامسطيوس اإلسكندري، وهي اليت استحالت إىل نظرية الفيض )لثةالثا

تقول ا األفالطونية احلديثة واليت انتقلت إلينا عن طريق الفارايب وابن سينا وابن باجة، وأصبحت هذه الفلسفة العربية يف ايتها كما 
فة أرسطو استحالت أفالطونية حديثة؛ ولكن بينا كانت عقائد أرسطو قد عدلت وحورت على أيدي معظم كانت يف بدايتها هي فلس
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الفالسفة املسلمني واملسيحيني حىت تويف حباجات الدين، فإن العقائد اإلسالمية قد انقضت على أيدي ابن رشد إىل أقل قدر حىت يوفق 
 رشد يف املسيحية أعظم منه يف بالد اإلسالم، فقد اضطهده معاصره من املسلمني؛ ومن أجل هذا كان أثر ابن. بينها وبني آراء أرسطو

. ونسيه من جاء بعده منهم، وتركوا معظم كتبه تضيع أصوهلا العربية؛ ولكن اليهود احتفظوا بالكثري منها مترمجاً إىل اللغة العربية

سفة، أما يف العامل املسيحي فإن الشروح بعد أن ترمجت من وسار ابن ميمون على ج ابن رشد فحاول أن يوفق بني الدين والفل
 اإلحلادية، ونزعة مدرسة بدوا Siger de Brabantالعربية إىل الالتينية كانت من أكرب البواعث على نزعة سيجر دي برابانت 

Paduaالذي بعثه ابن رش مبؤلفاته وأراد تومس أكويناس أن يرد هذا التيار .  العقلية، وكانت خطر يهد أساس العقيدة املسيحية
 هلذا الغرض، ولكنه سار على الطريقة اليت اتبعها ابن رشد يف شروحه يف كثري من تفسرياته املختلفة Summaeفكتب كتابه 

ألرسطو، ويف قوله إن املادة هي منشأ الفروق بني الكائنات، ويف تفسريه الرمزي للنصوص اخلاصة بالتجسيد يف الكتاب املقدس، ويف 
بوله الفكرة القائلة بأن العامل قد يكون أزلياً، ويف رفضه التصوف أساساً كافياً للدين، ويف اعترافه بأن بعض العقائد الدينية فوق ق

وقد وضع روجر بيكن ابن رشد يف الرتبة الثانية بعد أرسطو وابن سينا، ). 113(إدراك العقل، وأنه ميكن قبوهلا عن طريق اإلميان
بقبول مجيع ) 1370حوايل عام (حتظى فلسفة ابن رشد يف هذه األيام "وله مع املبالغة اليت هي من خصائصه وأضاف إىل ذلك ق

ويف عام .  أمر اخلليفة املستنجد يف بغداد بإحراق مجيع كتب ابن سينا وإخوان الصفا الفلسفية1150ويف عام ). 114"(العقالء
قتئذ يف إشبيلية أمراً بإحراق مجيع كتب ابن رشد إال عدداً قليالً منها يف  أصدر األمري أبو يوسف يعقوب املنصور وكان و1194

وبادر العامة إىل تنفيذ ..التاريخ الطبيعي، وحرم على رعاياه دراسة الفلسفة، وحثهم على أن يلقوا يف النار مجيع كتبها أينما وجدت
م املضنية هذه األمور، وكان يسوءهم وحيز يف نفوسهم هجوم الفالسفة على إميام الذي كان عند بعضهم أعز سلوى هلم يف حيا

.  عن كل تفكري نظري1200، وأعرض اإلسالم بعد عام )115(ويف هذا الوقت بالذات أعدم أبن حبيب لدراسته الفلسفة.النكدة

جال الدين والفقهاء من أهل وملا أن ضعفت القوة العباسية يف العامل اإلسالمي، أخذت تتجه اجتاهاً متزايداً حنو طلب املعونة من ر
ومع هذا له فإن هذه املعونة مل تكن كافية إلنقاذ . وأمدها هؤالء مبا حتتاجه من هذه القوة، نظري كبتها للتفكري احلر املستقل. السنة

 ويف الشرق استوىل :ففي أسبانيا كان املسيحيون يتقدمون من بلد إىل بلد، حىت مل يبق للمسلمني إال غرناطة وحدها. الدولة املضمحلة
  . استوىل املغول على بغداد ودمروها تدمريا1258ًالصليبيون على بيت املقدس، ويف عام 

  الفصل التاسع 

  غارة المغول 

1219 - 1258   

وكان السالجقة قد  . وهنا يثبت التاريخ مرة أخرى احلقيقة القائلة إن نعم احلضارة تغري اهلمج باهلجوم على البالد املتحضرة
بعثوا يف بالد اإلسالم الشرقية قوة جديدة، لكنهم هم أيضاً ركنوا إىل الدعة والنعيم، وتركوا دولة ملك شاه تنقسم مملكتني ذوايت 

ن التعصب الديين والعداء العنصري قد قسما الشعب أقساماً شديدة وكا. حضارة رائعة ولكنهما ضعيفتان من الناحية العسكرية
ويف هذه األثناء كان املغول الضاربون يف مشايل آسية الغريب يزداد عددهم . الغضب والتنازع وحاال بينه وبني االحتاد ملقاومة الصليبيني

ون يف اخليام أو يف العراء، ويرحلون وراء قطعام إىل وكانوا يعيش. لقوة إخصام، ويشتد بأسهم ملا يالقون من شظف العيش وصعابه
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وكان أولئك اهلون اجلدد، كما كان . مراٍع جديدة، ويرتدون جلود املاشية، ويدرسون فنون احلرب دراسة املتحمس هلا الراغب فيها
وإذا جاز . جيادهم اليت تسابق الريحبنو جنسهم منذ مثانية قرون، بارعني يف استعمال اخلناجر، والسيوف، والسهام يطلقوا من فوق 

 املبشر املسيحي، فإن هؤالء األقوام كانوا Giovanni de Piano Carpiniلنا أن نصدق ما يقوله فيهم جيوفين دي بيانو كريبيين 
، ومل يكونوا يشمئزون من أكل الفئران، والقطط، والكالب، ودم )116"(يأكلون كل ما يستطيعون أكله حىت القمل نفسه"

أولئك -أي امللك العظيم-ونظم جنكيز خان. اآلدميني، امشئزاز أعظم الناس ثقافة يف هذه األيام من أكل ثعابني املاء والقواقع البحرية
األقوام مبا فرضه عليهم من القوانني الصارمة حىت أنشأ منهم قوة عظيمة البأس، وقادهم البأس، وقادهم لفتح أواسط آسية املمتدة من 

بينما كان جنكيز خان غائباً عن حاضرة ملكه يف كركورم خرج عليه زعيم املغول، وعقد حلفاً .  إىل سور الصني العظيمر الفلجا
وقمع جنكيز خان هذه الفتنة وعرض الصلح على الشاه فقبله، ولكن نائبه يف . مع الشاه عالء الدين حممد صاحب خوارزم املستقلة

وقت تاجرين من املغول فيما وراء ر جيحون، وطلب جنكيز خان أن يسلم إليه الوايل  قتل بعد قليل من ذلك الOtrarأترار 
حملاكمته، فرفض حممد هذا الطلب، وقتل رئيس البعثة املغولية، ورد بقية أعضائها حملوق اللحى، فلم يكن من جنكيز خان إال أن 

جيش من املغول بقادة جوجي ابن اخلان جيش حممد البالغ وهزم ). 1219(أعلن احلرب وبدأ بذلك هجوم املغول على بالد اإلسالم 
وتقدم .  من رجاله قتلى يف ساحة الوغى160.000أربعمائة ألف جندي عند جند، وفر الشاه على أثر هذه اهلزمية إىل مسرقند وترك 

يادة اخلان نفسه إىل خبارى جيش مغوىل آخر بقيادة ابن ججتان ابن اخلان حنو أترار واستوىل عليها وبها، وسار جيش ثالث بق
واستسلمت له مسرقند وبلخ حني وصل إىل أبواا ولكنهما . وسىب آالفاً من نسائها، وذبح ثالثني ألفاً من رجاهلا. وحرقها عن آخرها

خرائب ينعق مل تنجوا من النهب واملذاب العامة؛ وزار ابن بطوطة هذه املدن بعد مائة عام من ذلك الوقت وصفها بأن أكثره ال يزال 
وكان املغول . وزحف تولوي بن جنكيز خان جبيش يبلغ سبعني ألفاً اخترق به خراسان وخرب كل ما مر به من املدن. فيها البوم

وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن . من أمامهم أو قتلهم من خلفهم-يضعون األسرى يف مقدمة جيوشهم وخيريوم بني قتال مواطنيهم
ب مكتبتها اليت كانت مفخرة اإلسالم، ومسح ألهلها بأن خيرجوا من أبواا حيملون معهم كنوزهم، ولكنهم آخرها، ودمرت يف الله

ويؤكد لنا املؤرخون املسلمون أن هذه املذابح استمرت ثالثة عشر يوماً هلك . مل خيرجوا على هذا النحو إال ليقتلوا وينهبوا فرادى
قتل كل من ) 1221(ر الغزاة ببسالة زمناً طويالً، فلما استسلمت آخر األمر وقاومت نيسابو). 117( نسمة1.300.000فيها 

فيها من الرجال، والنساء، واألطفال، ما عدا أربعمائة من مهرة الصناع أرسلوا إىل منغوليا، وكومت رؤوس القتلى يف كومة مروعة؛ 
 كان فيها من مصانع الفخار الذائعة الصيت، وقتل وخربت كذلك مدينة الري اجلميلة ومساجدها البالغ عددها ثالثة آالف، وما

ومجع ابن الشاة حممد جيشاً جديداً من األتراك وحارب به جيش جنكيز ). 118(أهلها عن أخرهم كما يقول أحد املؤرخني املسلمني
لقد كانت .  ألفاً من أهلهاوملا خرجت هراة على واليها املغويل كان جزاؤها ذبح ستني. خان عند ر السند ولكنه هزم وفر إىل دهلي

هذه الوحشية جزءاَ من علوم احلرب عند املغول، وكانوا يقصدون ا شل قوى أعدائهم مبا يقذفونه من الرعب يف قلوم، وإرهاب 
وعاد جنكيز خان بعدئذ إىل بالد ليستمتع بأزواجه . وجنحت هذه اخلطة. املغلوبني على أمرهم حىت ال يفكرون يف اخلروج عليهم

 للقبض على جالل الدين، وكان قد جيش 300.000وسري ابنه وخليفته أجتاي جيشاً من . وخليالته اخلمسمائة، ومات يف فراشه
وهزم جالل الدين وقتل، ومل يلق الغازون بعدئذ مقاومة فعاثوا يف أذربيجان، وبالد النهرين، والكرج، . جيشاً جديداً يف ديار بكر

ول أن فتنة قامت يف إيران بقيادة احلشاشني، فزحف هوالكو حفيد جنكيز خان جبيش مغويل اخترق به ومسع املغ). 1234(وأرمينية 
وكان املستعصم باهللا آخر اخللفاء العباسيني يف املشرق من . مسرقند، وبلخ ودمر حصن احلشاشني يف أملوت ووىل وجهه شطر بغداد
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وكل هذه :  األخالق، شديد االهتمام بأمور الدين، وبالكتب، والصدقاتجلة العلماء، وكبار اخلطاطني؛ وكان مثال الرقة ودماثة
وام املغول اخلليفة بأنه يتستر على العصاة، ومينع ما وعد به من مساعدة على احلشاشني، وطلب إىل . أمور ال تتفق مع ذوق هوالكو

ورفض املستعصم . ن األسلحة ومن مجيع وسائل الدفاعاخلليفة جزاء له على فعلته أن يكون خاضعاً للخان األعظم، وأن جترد بغداد م
هذه الطلبات بإباء وكربياء، وحاصر املغول بغداد، وأرسل اخلليفة إىل هوالكو بعد شهر من بدء احلصار هدايا وعرض عليه الصلح؛ 

الث عشر من فرباير عام وخدع مبا وعد به من الرمحة فأسلم هو وولداه أنفسهم إىل املغول؛ ودخل هوالكو وجنوده بغداد يف الث
. ، وأعملوا فيها السلب والنهب والقتل أربعني يوماً كاملة، فتكوا فيها بثمامنائة ألف من أهلها على حد قول بعض املؤرخني1258

وهلك يف هذه املذحبة الشاملة آالف من الطالب، والعلماء، والشعراء، وبت أو دمرت يف أسبوع واحد املكاتب والكنوز اليت 
قت يف مجيع قرون طوال، وذهبت مئات اآلالف من الدات طعاماً للنريان، وأرغم اخلليفة أفراد أسرته على أن يكشفوا عن خمابئ أنف

مث عاد هوالكو إىل منغوليا، وبقي جيشه وراءه، يتقدم لفتح . وهكذا قضي على اخلالفة العباسية يف آسية). 119(ثروم، مث قتلوا
وزفّت ). 1260(ن القواد، حىت التقى عند عني جالوت جبيش مصري يقوده قطز وبيربس من أمراء املماليك الشام حتت إمرة غريه م

البشرى إىل كل مكان يف بالد اإلسالم ويف أوربا نفسها، وابتهجت نفوس الناس على اختالف أديام ومذاهبهم، فقد حل الطلسم 
 وكانت عاقبتها أن هزم املغول، وجنت بالد الشام 1303 من دمشق عام وذهب الروع، ذلك أن معركة حامسة دارت رحاها بالقرب

ولسنا نعرف أن حضارة من احلضارات يف التاريخ كله قد عانت من التدمري . للمماليك، ولعلها أيضاً احتفظت للمسيحية بأوربا
د الدولة الرومانية قرنني من الزمان، وكان يف لقد امتدت فتوح الربابرة لبال. الفجائي ما عانته احلضارة اإلسالمية على أيدي املغول

استطاعة بالد الدولة أن تنتعش بعض االنتعاش بني كل ضربة واليت بعدها، وكان الفاحتون اجلرمان يكنون يف قلوم بعض اإلجالل 
رتدوا يف أربعني عاماً ال أكثر، ومل أما املغول فقد أقبلوا وا. للدولة احملتضرة اليت يعملون على تدمريها، ومنهم من حاول احملافظة عليها

وملا ارتد تيار فتوحهم الدموي خلف وراءه اقتصاداً . يأتوا ليفتحوا ويقيموا، بل جاءوا ليقتلوا، وينهبوا وحيملون ما يسلبون إىل منغوليا
ا، معدمة، ضعيفة، ال مضطرباً، وقنوات للري مطمورة، ومدارس ودوراً للكتب رماداً تذروه الرياح، وحكومات منقسمة على نفسه

واجتمع االنغماس األبيقوري يف امللذات، واهلزال اجلسمي . تقوى على حكم البالد، وسكاناً هلك نصفهم، وحتطمت نفوسهم
والعقلي، وخور العزمية والعجز احلريب، واالنقسام الديين وااللتجاء إىل املراسم الغامضة اخلفية، والفساد السياسي والفوضى الشاملة، 

هو الذي -ال تبدل املناخ-لقد كان هذا كله. معت هذه العوامل كلها وائتلفت لتحطيم كل شيء يف الدولة قبل الغزو اخلارجياجت
وأحل حمل مئات املدن العامرة املثقفة يف الشام، وأرض اجلزيرة، . بدل آسية الغربية من زعامتها على العامل فقراً مدقعاً، وخراباً شامالً

   . ، والتركستان ما تعانيه يف الوقت احلاضر من فقر، ومرض، وركودوفارس، والقفقاس

  الفصل العاِشر 

  اإلسالم والعالم المسيحي 

 1200 إىل عام 700قد ظل اإلسالم مخسة قرون من عام ل. إن قيام احلضارة اإلسالمية واضمحالهلا ملن الظواهر الكربى يف التاريخ

يتزعم العامل كله يف القوة، والنظام، وبسطة امللك، ومجيع الطباع واألخالق، ويف ارتفاع مستوى احلياة، ويف التشريع اإلنساين 
م مكانته األوىل يف القرن الثاين ويف العمارة أسل. الرحيم، والتسامح الديين، واآلداب، والبحث العلمي، والعلوم، والطب، والفلسفة
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أما الفن . عشر إىل الكنائس الكربى األوربية، ومل جيد فن النحت القوطي منافساً له يف بالد اإلسالم اليت كانت حترم صنع التماثيل
هذا النطاق الذي اإلسالمي فقد أفىن قوته يف الزخرفة، وعاىن الشيء الكثري من ضيق املدى ووحدة الطراز اململة؛ ولكنه يف داخل 

وكان الفن والثقافة يف بالد اإلسالم أعم وأوسع انتشاراً بني الناس مما كانا يف البالد . فرضه على نفسه مل يفقه حىت اآلن فن سواه
. املسيحية يف العصور الوسطى؛ فقد كان امللوك أنفسهم خطاطني، وجتاراً، وكانوا أطباء، وكان يف مقدورهم أن يكونوا فالسفة

لب على الظن أن البالد املسيحية كانت متفوقة على بالد اإلسالم من ناحية اآلداب اجلنسية يف خالل تلك القرون، وإن مل يكن ويغ
غري ألننا ال يسعنا إال أن نذكر أن االقتصار على زوجة واحد يف البالد املسيحية، مهما بلغ من عدم التقيد ذه . لكليهما حظ ملختار

 العملية، فقد أبقى الغريزة اجلنسية يف نطاق حمدود، ورفع مرتلة املرأة رفعاً بطيئاً، يف حني اإلسالم قد أخفى وجه العادة من الناحية
ولقد أفلحت الكنيسة يف تقييد الطالق، ويبدو أن اللواط مل يبلغ يف املسيحية، ومنها إيطاليا يف عهد . (املرأة باحلجاب والقناع

غري أن املسلمني، كما يلوح، كانوا رجاالً أكمل من .  حاشا أن نقول يف حياة املسلمني-النتشارالنهضة، ما بلغه من احلرية وا
املسيحيني؛ فقد كانوا أحفظ منهم للعهد، وأكثر منهم رمحة باملغلوبني، وقلما ارتكبوا يف تارخيهم من الوحشية ما ارتكبه املسيحيون 

 ظل القانون املسيحي يستخدم طريقة التحكيم اإلهلي بالقتال أو املاء، أو النار، ، ولقد1099عندما استولوا على بيت املقدس يف عام 
واحتفظ الدين . يف الوقت الذي كانت الشريعة اإلسالمية تضع فيه طائفة من املبادئ القانونية الراقية ينفذها قضاة مستنريون

ط، وأنقى، وأقل اعتماداً على املظاهر املسرحية من الدين اإلسالمي، وهو أقل غموضاً يف عقائده من الدين املسيحي، بشعائرِه أبس
وهو شبيه باملذهب الربوتستنيت احتقاره ما يعرضه دين البحر املتوسط . املسيحي، وأقل منه قبوالً لرتعة اإلنسان الغريزية حنو الشرك

وقد ظل هذا الدين  . )صويره اجلنةولكنه يستسلم للرتعة اجلنسية يف ت(من عون للخيال واحلواس وما يطلقه هلما من عنان، 
بعيداً كل البعد تقريباً عن النظم الكهنوتية، ولكنه قيد يف الوقت الذي كانت فيه املسيحية مقبلة على أخصب عصور الفلسفة 

فأما من حيث املظاهر . العامل املسيحي يف اإلسالم يكون مقصوراً على بعض املظاهر الدينية وعلى احلربويكاد تأثري . الكاثوليكية
ولقد تأثرت النفس . الدينية فأكرب الظن أن التصوف قد جاء إىل العامل اإلسالمي من مناذج مسيحية، ومن الرهبنة، وعبادة القديسني

أما العامل ). 120(ر والفن اإلسالميني وكانت فيهما موضع العطف الكبرياإلسالمية بقصة عيسى وشخصيته وظهرت يف الشع
لقد تلقت أوربا من بالد اإلسالم الطعام، والشراب، والعقاقري، . اإلسالمي فقد كان له يف العامل املسيحي أثر بالغ خمتلف األنواع

املصنوعات، والسلع التجارية، وكثرياً من الصناعات، وشارات الدروع ونقوشها، والدوافع الفنية، والتحف، و. واألدوية، واألسلحة
 Orange. Lemon, Sugar ,Syrup, Sherbet: والتشريعات واألساليب البحرية، وكثرياً ما أخذت عن املسلمني أمساء هذه كلها

Julep. elixir, Jar Azure, Arapesque, Mattress. Sofa Muslin ,Ealin, Fustian, Baziar, Caravan, Check 

Mate, Tariff, Douane, maguzine, Risk .sloop Barge. Cablc, Admiral .الربتقال، والليمون، : ويقابل هذه يف العربية
واللفظ اإلجنليزي مشتق من (والسكر، والشراب، والشربات، واحلالَّب، واإلكسري، واإلبريق، واألوراق، والنقش العريب، واحلشية 

والتعريفة، . ، واملوصلني، والساتان، والفستان والسوق، والقافلة، والشاة مات)إلجنليزي مشتق من الصفةاللفظ ا( واألريكة ) املطرح
وبعض هذه األلفاظ مأخوذة عن الفارسية مثل (وحركة املرور، والديوان، واملخزن، واخلطر، والقلوب بنوعيه، واحلبل، وأمري البحار 

Bazaarءت لعبة الشطرنج إىل أوربا من اهلند عن طريق بالد الفرس، واختذ هلا يف طريقها أمساء وقد جا).  وبعضها اآلخر عن العربية
وبعض آالتنا املوسيقية حتمل بني طيات أمسائها أدلة على .  مثالً مأخوذ من عبارة الشاه ماتCheck Mateفارسية وعربية، فلفظ 

.  من الطنبورTambourlne من القيثارة وGuitarلربابة، و من اRebeck من العود، وLuteأصوهلا السامية، ومن هذه األلفاظ 
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 وموسيقاهم من بالد األندلس إىل بروفانس يف فرنسا، ومن صقلية املسلمة Troubadourوقد انتقل شعر شعراء الفروسية الغزليني 
.  لدانيتThe Divine Comedyية ولعل األوصاف العربية للرحالت إىل اجلنة واجلحيم كان هلا نصيب من املسالة اإلهل. إىل إيطاليا

والعلماء العرب هم الذين احتفظوا مبا . وقد دخلت القصص اخلرافية، واألعداد اهلندية إىل أوربا يف زيها العريب أو صورا العربية
ين بعد أن أضافوا كان عند اليونان من علوم الرياضة، والطبيعة، والكيمياء، والفلك والطب، وارتقوا ا، ونقلوا هذا التراث اليونا

وال تزال املصطلحات العلمية العربية متأل اللغات األوربية، ونذكر منها على سبيل . إليه من عندهم ثروة عظيمة جديدة إىل أوربا
 Almanac للسمت، وZenith لألنبيق، وAlembic السموت وAzimuth للصفر، Cipher وZero اجلرب، Algebraاملثال 

وظل أطباء العرب حيملون لواء الطب يف العامل مخسمائة عام كاملة، وفالسفة العرب عم الذين . من لفظ املناخللتقومي وهي مشتقة 
وكان ابن سينا وابن رشد جنمني الحا من الشرق للفالسفة املدرسيني . احتفظوا ألوربا مبؤلفات أرسطو وشوهوا هلا هذه املؤلفات

والقباب املضلعة . تبهما، ويثقون ما ثقة ال تزيد عليها إال ثقتهم بالنصوص اليونانيةالذين كانوا ينقلون عنهما، ويعتمدون على ك
، وإن مل يكن يف مقدورنا أن نتتبع الطريق الذي وصلت منه إىل الفن القوطي؛ وأبراج )121(أقدم يف بالد املسلمني منها يف أوربا

، ولعل زخارف النوافذ القوطية املقطعة )122(الكثري إىل مآذن املساجدالكنائس املسيحية املستدقة؛ وأبراج نواقيسها مدينة بالشيء 
ويعزى انتعاش فن اخلزف الرفيع يف إيطاليا ). 123(املصنوعة من احلجارة قد أوحت ا بوائك برج اخلرلدة ذات األقواس املقترنة

، وإىل زيادة صناعة اإليطاليني إىل بالد األندلس وفرنسا إىل انتقال صناع اخلزف املسلمني يف القرن الثاين عشر إىل هذين البلدين
ولقد أخذ صناع احلديد والزجاج يف البندقية، وجملدو الكتب يف إيطاليا، وصانعوا الدروع والسالح يف أسبانيا، ). 124(اإلسالمية

عون إىل بالد اإلسالم ليأخذوا ، وكان النساجون يف مجيع أحناء أوربا تقريباً يتطل)125(أخذ كل هؤالء فنوم عن الصناع املسلمني
وسنشرح فيما بعد بالتفصيل السبل اليت جاء . منها النماذج والرسوم، وحىت احلدائق نفسها قد تأثرت إىل حد بعيد باحلدائق الفارسية

ليبية؛ وعن آالف منها هذا التأثري اإلسالمي إىل بالد الغرب، غري أننا نقول هنا بإجياز إنه قد جاء عن طريق التجارة، واحلروب الص
، وميخائيل أسكت Gerbertالكتب اليت ترمجت من اللغة العربية إىل الالتينية؛ وعن الزيارات اليت قام ا العلماء أمثال جربرت 

Michael Scot وأدالرد Adelard من أهل باث Bath إىل األندلس اإلسالمية؛ ومن الشبان املسيحيني الذين أرسلهم آباؤهم 
فرساناً "ذلك أن بعض األشراف املسلمني كانوا يعدون -)126(الط األمراء املسلمني لريبوا فيها ويتعلموا الفروسيةاألسبان إىل ب

، ومن االتصال الدائم بني املسيحيني واملسلمني يف بالد الشام، ومصر، )127"(وسادة مهذبني كاملني وإن كانوا مسلمني
أسبانيا تتبعه موجة من آداب املسلمني، وعلومهم، وفلسفتهم، وفنوم تنتقل إىل وكان كل تقدم للمسيحيني يف . وصقلية،وأسبانيا

 قد زاد معلومات املسيحيني 1085البالد املسيحية، وحسبنا أن نذكر على سبيل املثال أن استيالء املسيحيني على طليطلة يف عام 
ذلك أن ال شيء بعد . طفئ لظاها هذه االستدانة العلميةولكن نار احلقد مل ت). 128(الفلكية، وأبقى على االعتقاد بكرية األرض

. اخلبز أعز على بين اإلنسان من عقائدهم الدينية، ألن اإلنسان ال حييا باخلبز وحده، بل حييا معه باإلميان الذي يبعث يف قلبه األمل

سيحيون ثالثة قرون يشهدون زحف ولقد ظل امل. ومن أجل هذا فإن قلب اإلنسان يتلظى غيظاً على من يهدده قُوته أو عقيدته
املسلمني، ويبصروم يستولون على قطر مسيحي يف إثر قطر، وميتصون شعباً مسيحياً بعد شعب، وكانوا حيسون بأيدي املسلمني 

 وأمست املعركة املرتقبة يف آخر األمر القوية تقبض على التجارة املسيحية، ويستمعون إليهم وهم يسمون املسيحيني كفرة
معركة حقيقية، فاصطدمت احلضارتان يف احلروب الصليبية، وقَتل خري ما يف الشرق أو الغرب خري ما يف الغرب أو الشرق، وكان 

 كله، مضافاً إليه دين ثالث هو الدين اليهودي قائماً بني الطائفتني احملتربتني هذا العداء املتبادل عامالً فعاالً يف تاريخ العصور الوسطى
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وخسر الغرب احلروب الصليبية، ولكنه ربح معركة األديان؛ فقد وطرد كل مسيحي حمارب من . الرئيسيتني يتلقى ضربات كلتيهما
ملغول بالدهم، مرت م فترة من العصور املظلمة ساد األرض املقدسة؛ ولكن املسلمني، وقد استرتف النصر البطيء دمائهم، وخرب ا

فيها اجلهل والفقر، على حني أن الغرب املنهزم قد أنضجه ما بذل من جهود، فنسي هزائمه، وأخذ عن أعدائه التعطش إىل العلم 
ديدة إىل أساليب دانيت فأقام الكنائس عالية تناطح السحاب، وأخذ جيوب ميادين العقل، وحول لغاته الفجة اجل. والولع بالرقي

وبعد فإن القارئ العادي ستعتريه الدهشة من طول هذه اإلملامة . ، وسار حتدوه العزة إىل النهضةVillon وفيون Chaucerوتشوسر 
ها إن عصور التاريخ الذهبية دون غريها هي اليت أجنب في. حبضارة املسلمني، وسيأسف الباحث ملا جيده فيها من إجياز غري خليق ا

اتمع، يف مثل هذا الزمن القصري، ذلك العدد اجلم من الرجال الذين ذاع صيتهم يف احلكم، والتعليم، واآلداب، واللغة، واجلغرافية، 
والفلك،والكيمياء، والفلسفة، والطب، كما أجنب اإلسالم يف األربعة القرون الفاصلة بني هارون الرشيد وابن . والتاريخ، والرياضة

استمد بعض هذا النشاط املتأللئ مادته من تراث اليونان، ولكم الكثري منه، وخباصة يف احلُكم، والشعر، والفن كان وقد . رشد
ولقد كانت هذه الذروة من ضة اإلسالم من بعض نواحيها حتريراً للشرق األدىن من سيطرة اليونان . نشاطاً مبتكراً ال تقدر قيمته

اسانية واألكيمينية فحسب، بل امتدت كذلك إىل بالد اليهود وبالد سليمان، وإىل أشور بالد أشور العلمية، ومل متتد إىل فارس الس
وهكذا يثبت مرة أخرى اتصال حلقات . بانيبال، وإىل بابل محورايب، وأكاد سرجون، وسومر بلد امللوك الذين ال تعرف أمساؤهم

 تضيع أبداً مهما حل ا من زالزل وأوبئة، وجدب، وهجرات ذلك أن األسس اجلوهرية يف احلضارة ال: التاريخ بعضها ببعض
بل إن ثقافات فنية متد أيديها إىل هذه األسس فتنتشلها من هذا اللهب، ومتد حياا بالتقليد واحملاكاة، . مدمرة، وحروب خمربة مهلكة

ما أن الناس أعضاء يف جمتمع، واألجيال وك. مث باخللق واالبتكار، حىت ينبعث يف الشعب الناشئ شباب جديد وروح وثابة جديدة
إن احلضارة . حلظات يف تسلسل األسر، فإن احلضارات وحدات يف كل أكرب منها وأعظم امسه التاريخ، فهي مراحل يف حياة اإلنسانية

صب لشعب أو متعددة األصول، وهي نتاج تعاوين لكثري من الشعوب، والطبقات، واألديان، وليس يف وسع من يدرس تارخيها أن يتع
ـِم وإن كان مواطناً يف بلدِه حيبه ملا يربطه من صالت وثيقة، حيس أيضاً بأنه مواطن يف بلد العقل، . لعقيدة ومن أجل هذا فإن العال

وهو ال يكاد ويكون خليقاً بامسه إذا ما محل معه يف أثناء دراسته أهواء سياسية، أو نزعات . الذي ال يعرف عداوات وال حدوداً
  .ة، أو عداوات دينية، وهو يقدم لكل شعب محل مشعل احلضارة وأغىن تراثها شكره وإجاللهعنصري

  الكتاب الثالث 

  الحضارة اليهودية 

135- 1300   

  الباب الخامس عشر 

  التلمود 

  الفصل األول 

  النفي 
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135-565   

لشدائد بثقافته اخلاصة يعزيه ويلهمه دينه بني بالد اإلسالم واملسيحية كان يعيش شعب عجيب احتفظ يف خالل كل ما مر به من ا
اخلاص، ويعيش على هدى شريعته ومبادئه األخالقية، وخيرج من بينه شعراؤه، وعلماؤه وأدباؤه، وفالسفته، وينقل البذور اخلصبة بني 

دوا حريتهم اليت قضى آخر اجلهود اليت بذهلا اليهود ليستعي) Bar Cohebs (132-153ومل تكن فتنة باركوزشيه . عاملني متعاديني
وأخفقوا يف ) Antoninus Pius (135-161فقد أعادوا الكرة الستخالصها يف عهد أنطونينس بيوس . Titusعليها مبيب وتيتس 

حماولتهم وحرم عليهم أن يدخلوا املدينة املقدسة إال يف يوم تلك الذكرى املؤملة، ذكرى تدمريها، فقد كان يسمح هلم نظري جعل معني 
 حىت 985وكان سكان فلسطني اليت خرب من مدائنها يف فتنة باركوزيبة . توا إليها ليندبوا ويبكوا أمام جدران اهليكل املهدمأن يأ

 رجل وامرأة قد نقص إىل نصف ما كان عليه من قبل، واحنط الباقون إىل درجة من 580.000حميت من الوجود، وقتل من أهلها 
ومع هذا فإنه مل يكد ميضي على فتنة باركوزيبة جيل واحد حىت أنشئ يف طربية . ا أال يبقى هلا أثرالنماقة كادت احلياة الثقافية معه

وافتتحت املعابد -وهو هيئة مؤلفة من واحد وسبعني من العلماء األحبار واملشترعني-بيت الدين، أي الس اليهودي القومي
ذلك أن قسطنطني كان قبل أن يعتنق . سيحية قد صحبته متاعب جديدةغري أن فوز امل. واملدارس ودب األمل مرة أخرى يف النفوس

أما بعد اعتناقه املسيحية . املسيحية قد سوى من الوجهة القانونية بني الدين اليهودي وبني سائر األديان اليت يدين ا غريهم من رعاياه
ونفى قسطنطني أحبارهم ). 1(أن يتصلوا مفقد اضطهد اليهود وفرض عليهم قيوداً ومطالب جديدة، وحرم على املسيحيني 

 أخو قسطنطني على اليهود Gallusوفرض جالوس ) 2(وجعل زواج اليهودي من مسيحية جرمية يعاقب مرتكبها باإلعدام) 337(
 332م وثار اليهود مرة أخرى يف عا. من الضرائب الفادحة ما اضطر الكثريين منهم إىل أن يبيعوا أبناءهم ليوفوا مبطالبه منهم

. وأمخدت ثورم ودكت صبورى دكاً، وخربت أجزاء من طربية وغريها من املدن، وقتل آالف من اليهود، واستعبد آالف آخرون

درجة من االحنطاط، كما بلغ االتصال بينهم وبني غريهم من اجلماعات اليهودية ) 359(وبلغت حال اليهودي الفلسطيين وقتئذ 
حاخامهم هلل الثاين أن يرتل عما كان ليهود فلسطني من احلق يف أن حيددوا جلميع اليهود تواريخ درجة من الصعوبة، اضطر معهما 

أعيادهم، وأصدر هلم تقوميا حيددون هم مبقتضاه تواريخ هذه األعياد مستقلني عن يهود فلسطني، وال يزال هذا التقومي الذي أصدره 
فلما ارتقى يوليان عرش اإلمرباطورية أنقذ اليهود إىل أجل قصري من هذا . ء العاملهلل معموالً به إىل اليوم لدى اليهود يف مجيع أحنا

فقد خفض هذا اإلمرباطور الضرائب املفروضة عليهم، وألغى القوانني اليت جتعلهم أقل مرتلة من غريهم، وأطرى الصدقات . التعذيب
ب امتناعهم عن الضحايا احليوانية؛ فلما أجابوه بأن شريعتهم وسأل زعماء اليهود عن سب". إله عظيم"العربانية، واعترف بأن يهوه 

وأعيد فتح أورشليم لليهود فهرعوا إليها ). 3(حترم عليهم هذه التضحية إال يف هيكل أورشليم أمر أن يعاد بناء اهليكل من مال الدولة
فال جهودهم إلقامة البناء، وتربعوا حبليهم وما من مجيع أحناء فلسطني ومن كل والية يف اإلمرباطورية، وسخر الرجال والنساء واألط

، ويف وسعنا أن نتصور سرور القوم الذين ظلوا مائيت عام يدعون رم أن مين عليهم )4(ادخروه من أمواهلم لتأثيث اهليكل اجلديد
 من العمال القائمني ولكن بينما كانوا حيفرون األرض لوضع األساس إذ خرج من باطنها هليب أحرق عدداً). )361ذا اليوم 

-ولعل سببها انفجار بعض الغازات الطبيعية-فعادت هذه الظاهرة مرة أخرى-غري أن الناس عادوا إىل العمل من جديد). 5(بالعمل

وفرح املسيحيون إذ بدا هلم أن اهللا غري راض عن إعادة بناء اهليكل، وعجب اليهود . فأوقفت العمل وثبطت مهة القائمني باملشروع
مث مات يوليان فجأة، فحبست عنهم أموال الدولة، وسنت من جديد القوانني املقيدة هلم وجعلت أشد صرامة مما . ذا وحزنوا لهمن ه

وكتب جريوم بعد قليل من . كانت من قبل، وحرم على اليهود مرة أخرى دخول أورشليم، فعادوا إىل قواهم، وفقرهم، وصلوام
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 ألغى ثيودوسيوس الثاين 425ويف عام ). 6"(ال يزيدون على عشر ما كانوا عليه من قبل"يهود إن أهل فلسطني ال: ذلك الوقت يقول
احلاخامية الفلسطينية، وحلّت الكنائس املسيحية اليونانية حمل املعابد واملدارس اليهودية، وختلت فلسطني بعد هبة قصرية يف عام 

ذا إذا أملوا أن تكون حاهلم أحسن من هذه احلال يف بالد ال تسود فيها فهل يالم اليهود بعد ه. ، عن زعامة العامل اليهودي614
فمنهم من انتقل حنو الشرق إىل أرض النهرين وإىل بالد الفرس وقووا العنصر . املسيحية سيادا يف البالد اليت خيضعون لسلطاا

وكانت وظائف الدولة حمرمة على اليهود . م.  ق597اليهودي البابلي الذي مل ينعدم من تلك البالد منذ األسر الذي حدث يف عام 
يف بالد الفرس أيضاً؛ ولكن هذه الوظائف كانت حمرمة كذلك على مجيع الفرس ما عدا طبقة األشراف، ولذلك مل يكن هذا القيد 

يهم كانت أخف وقد حاقت باليهود يف تلك البالد عدة اضطهادات، ولكن الضرائب املفروضة عل). 7(ثقيالً على اليهود أنفسهم
عبئاً منها يف غري تلك البالد، وكانت احلكومة يف األحوال العادية تتعاون معهم، وكان ملوك الفرس يعترفون باإلجزيالرك أي زعيم 

وكانت أرض العراق وقتئذ خصبة تسقيها مياه النهرين، ولذلك أضحى من فيها من اليهود زراعاً أثرياء . الطائفة اليهودية وجيلونه
وتضاعف عدد اجلالية ). 8(جاراً ناشطني، ومنهم طائفة من بينها عدد من جلة العلماء الذائعي الصيت أثرت من عصر اجلعةوت

وكان اليهود يتبعون هذه العادة لنفس األسباب اليت . اليهودية يف بالد الفرس بسرعة كبرية ألن دين الفرس كان يبيح تعدد األزواج
وكان الكوهنان الطيبان رب وحنمان أثناء جتواهلما يعلنان يف كل مدينة حيالن ا عن رغبتهما يف . يةكانت تبيحها الشريعة اإلسالم

ويف حنرديا ). 9(زوجات مؤقوتات، لكي يضربا بذلك مثالً لشبان تلك املدن للحياة الزوجية ويبعداهم على احلياة اإلباحية
Nehardeaأضحى علماؤها، وأضحت قرارات كواهنها الدينية، موضع اإلجالل ، وسورة، وميبديثا أنشئت مدارس للتعليم العايل ،

. وظل اليهود يف أثناء ذلك الوقت ينتشرون يف مجيع البالد الواقعة حول البحر املتوسط. يف مجيع أحناء البالد اليت تشتت فيها اليهود

هم من ذهب إىل القسطنطينية، رغم عداء أباطرة فمنهم من ذهب لينضم إىل اجلاليات اليهودية يف بالد الشام وآسية الصغرى، ومن
الروم وبطارقتهم، ومنهم من اجتهوا من فلسطني جنوباً إىل جزيرة العرب وعاشوا يف سالم وحرية دينية مع بين جنسهم الساميني، 

ب أنفسهم، واستمالوا إىل يكون مساوياً لعدد العر) املدينة(واحتلوا يف تلك البالد أقاليم برمتها مثل خيرب، وكاد عددهم يف يثرب 
ومنهم من عربوا البحر . دينهم عدد من األهلني، وهيئوا عقول العرب ملا جاء به اإلسالم من عقائد يتفق بعضها مع العقائد اليهودية

 وكان اليهود). 10( نصف سكان تلك البالد315األمحر إىل بالد احلبشة حيث تضاعف عددهم بسرعة حىت قيل إم بلغوا يف عام 

وانتشرت . ميتلكون نصف سفن اإلسكندرية، وكان ثراؤهم يف تلك املدينة السريعة التأثر واالهتياج مما زاد من حدة العداء الديين
وكان عددهم كبرياً يف إيطاليا، وكان األباطرة الوثنيون حيموم . جاليات يهودية يف مجيع مدائن أفريقية الشمالية، وصقلية، وسردينية

وكان .  األذى، وإن كان األهلون املسيحيون واإلمرباطور ثيودريك، والبابوات يشددون عليهم النكري يف بعض األحيانيف العادة من
يف أسبانيا جاليات يهودية قبل يوليوس قيصر، ومنت تلك اجلاليات دون أن يتعرض هلا بأذى حتت حكم األباطرة الوثنيني، وأثروا يف 

ولسنا . عقائد مؤمتر نيقية) 601- 568(نهم تعرضوا لالضطهاد امليئس بعد أن اعتنق امللك ريكارد عهد القوط الغربيني اآلريني، ولك
بعد أن ) 541 و538يف عامي (نعرف أن اليهود تعرضوا لالضطهاد يف غالة قبل أن تصدر قرارات جملس أورليان الثالث والرابع 

وأحرق مسيحيو أورليان كنيساً يهودياً . يني اآلريني جبيل من الزمان املسيحي املتمسك بدينه على القوط الغربClovisانتصر كلوفس 
 ملك الفرجنة أن يعيد بناؤه من أموال الدولة أسوة مبا فعله ثيودريك يف مثل Gunthram، وطلب اليهود إىل جنترام 560حوايل عام 

ما أعظمك أيها امللك : "Gregory of Toursوملا رفض جنترام هذا الطلب صاح األسقف جرجيوري التوري . هذه احلادثة من قبل
وكان اليهود يف البالد اليت انتشروا فيها ينتعشون على الدوام بعد هذه اخلطوب، فكانوا يعيدون بناء ). 11!"(وما أعجب حكمتك
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وكان . نمعابدهم يف صرب وأناة، وينظمون شئون حيام ويكدحون، ويتجرون، ويرابون، ويصلون، ويأملون، ويزدادون ويتضاعفو
يطلب إىل كل جالية يف بلد أن تقيم على نفقتها جمتمعة ما ال يقل عن مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية يضمهما يف العادة الكنيس نفسه 

وكانت لغة العبادة والتعليم هي اللغة العربية، أما لغة التخاطب . وكان يشار على العلماء أال يعيشوا يف بلد خيلو من هاتني املدرستني
ليومي العادي فكانت اآلرامية يف بالد الشرق، واليونانية يف مصر ويف بالد أوربا الشرقية؛ أما يف غري تلك البالد فكان اليهود ا

وكان الدين هو املوضوع الذي يدور حول التعليم اليهودي، أما الثقافة غري الدينية . يتخاطبون بلغة من يعيشون بينهم من األهلني
ذلك أن اليهود املشتتني مل يكونوا يستطيعون أن حيفظوا كيام جسمياً وروحياً إال عن .  أن مل إمهاالً تاماًفكادت يف ذلك الوقت

وكان دين آبائهم يزداد قيمة لديهم كلما زاد اهلجوم عليه، . طريق شريعتهم، وكان الدين عندهم هو دراسة هذه الشريعة والعمل ا
امللجأين اللذين ال غىن عنهما لشعب حائر تقوم حياته على الرجاء ويقوم رجاؤه على اإلميان وكان التلمود والكنيس الدعامتني و

  .باهللا

  الفصل الثاني 

  منشئو التلمود 

كان الكهنة ورجال الدين املقيمون يف املعابد واملدارس الفلسطينية والبابلية هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة املعروفة بالتلمود 
وكانوا يقولون إن موسى مل يترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة حتتويها األسفار اخلمسة، بل ترك له أيضاً .  والتلمود البابليالفلسطيين

وكان أهم ما ثار حوله اجلدل بني الفريسيني والصدوقيني . شريعة شفوية تلقاها التالميذ عن املعلمني ووسعوا فيها جيالً بعد جيل
لشريعة الشفوية هي األخرى من عند اهللا فهي لذلك واجبة الطاعة؟ وملا أن زال الصدوقيون بعد تشتت هل هذه ا: الفلسطينيني هو

 م وورث رجال الدين تقاليد الفريسيني وروايام قبل مجيع اليهود املتمسكني بدينهم الشريعة الشفوية، وأمنوا بأا 70اليهود عام 
خلمسة، فتكونت من هذه وتلك التوراة أو الشريعة املوسوية اليت استمسك ا اليهود أوامر من عند اهللا وأضافوها إىل أسفار موسى ا

وإن القصة اليت تروي تلك العملية الطويلة اليت استغرقت . وعاشوا مبقتضاها، وكانت حقيقة ال جمازاً هي كيام وقواهم وحيام
ا النهائية املعروفة باملشنا؛ والقرون الثمانية اليت جتمعت فيها مثار ألف عام، واليت جتمعت خالهلا الشريعة الشفوية، واختذت فيها صور

إن -اجلدل، واألحكام، واإليضاح فكانت هي اجلمارتني ليتألف منهما التلمود الفلسطيين، وإىل أطوهلما ليتألف منهما التلمود البابلي
وكما كان الكتاب .  إثارة للدهشة يف تاريخ العقل البشريالقصة اليت تروي هذه األحداث الثالثة ملن أكثر القصص تعقيداً وأعظمها

وذلك أن أحكام الشريعة الواردة يف األسفار . املقدس أدب العربانيني األقدمني ودينهم، كانت التوراة حياة العصور الوسطى ودماءهم
قدت حريتها، وال اليهودية بعد أن فقدت اخلمسة أحكام مسطورة، وهلذا فإا مل تكن تستطيع الوفاء جبميع حاجات أورشليم بعد أن ف

ومن مث كانت مهمة . أورشليم، وال الشعب اليهودي يف خارج فلسطني، مل تستطع الوفاء حباجات هذه أو معاجلة الظروف احمليطة ا
البيئة اجلديدة ويفيدان علماء السنهدرين قبل التشتت، واألحبار بعده، هي تفسري الشريعة املوسوية تفسرياً يهتدي به اجليل اجلديد و

على أن هذه لروايات . وتوارث املعلمون جيالً بعد جيل تفاسري هؤالء العلماء ومناقشام وآراء األقلية واألغلبية يف موضوعاا. منه
 بذلك أن يرغموا الشفوية مل تدون، ولعل سبب عدم تدوينها أن هؤالء العلماء أرادوا أن جيعلوا مرنة قابلة للتعديل، أو لعلهم أرادوا

فكان يف وسع األحبار الذين أخذوا على أنفسهم تفسري الشريعة إذا اضطرم الظروف أن يستعينوا . األجيال التالية على استظهارها
معلمي "أي " Tennaimالتنإم "وكان األحبار يف الستة القرون األوىل بعد ميالد املسيح يسمون . مبن قدروا على استظهارها
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وكان أحبار . إذ كانوا هم وحدهم املتضلعني فيها، فقد كانوا هم املعلمني والقضاة بني يهود فلسطني بعد تدمري اهليكلو" الشريعة
ذلك أن هؤالء األحبار مل يكونوا طبقة وراثية أو مغلقة . املشتتني أرستقراطية فذة ال مثيل هلا يف التاريخ"فلسطني وأحبار اليهود 

الناس، بل إن الكثريين منهم قد ارتقوا من أفقر الطبقات، وكان معظمهم يكسبون قوم بالعمل يف مقصورة على طائفة خاصة من 
الصناعات املختلفة حىت بعد أن أصبحوا من ذوي الشهرة العاملية، وظلوا إىل ما يقرب من أخريات تلك الفترة اليت نتحدث عنها ال 

 وكان األثرياء جيعلوم يف بعض ألحيان شركاء غري عاملني يف مشروعام يعطون أجوراً على قيامهم بالتدريس أو بأعمال القضاء
ومنهم من عدد قليل . املالية والتجارية، أو يؤووم يف بيوم، أو يزوجوم من بنام، ليوفروا عليهم عناء الكد لكسب قوم

ر اخللق يغضون، ويغارون، وحيقدون، ويسرفون يف النقد، أفسدهم ما كان هلم من املرتلة الرفيعة بني أبناء دينهم، ومنهم كانوا كسائ
ومنهم من كان ال بد هلم أن يذكروا أنفسهم املرة بعد املرة أن العاِلم حبق رجل متواضع، ألن احلكيم يرى اجلزء يف ضوء . ويتكربون

م لعلمهم وتقواهم، ويروون ألف قصة وكان الناس حيبوم لفضائلهم ولعيوم، ويعجبون . الكل إن مل يكن لغري ذلك من األسباب
وقد ظل اليهود إىل يومنا هذا جيلون طالّب العلم والعلماء كما ال جيلهم شعب آخر يف العامل . وقصة تنبئ عن حكمتهم ومعجزام

إير  ومAkibaولذلك حاول هلل وعقيبا . وملا كثرت قرارات األحبار وتضاعفت أصبحت مهمة استظهارها شاقة غري معقولة. كله
Meir مراراً عدة أن يصنفوها ويستعينوا على استظهارها ببعض األساليب والرموز، ولكن هذه التصانيف والرموز واحليل مل حيظ 

وكانت نتيجة هذا أن أصبح االضطراب يف نقل الشريعة هو القاعدة العامة، ونقص عدد من . شيء منها بالقبول من مجهرة اليهود
وحوايل . ر قلب نقصاً مروعاً، وكان مما زاد الطني بلة أن تشتت اليهود قد نشر هذه القلة يف أقطار نائيةحيفظون الشريعة كلها عن ظه

يبا مإير، وعدله، وأعاد ترتيب الشريعة  بفلسطني عمل عق يف قرية صبورةJehuda Hansia تابع احلرب يهودا هنسيا 189عام 

 وانتشرت هذه بني اليهود انتشاراً "مشنا احلرب يهودا"الشفوية بأكملها، مث دوا، وزاد عليها إضافات من عنده، فكانت هي 
كما نعرفها اليوم هي ) أي التعاليم الشفوية(واملشنا .  هي املشنا، والصورة املعتمدة لشريعة اليهود الشفويةأصبحت معه بعد زمن ما

ولكنها مع هذا خالصة مدجمة حمكمة، . الصورة النهائية لطبعات خمتلفة كثرية وحواشي متعددة أدخلت عليها من أيام يهوذا إىل اآلن
تكرار؛ وهلذا فإن من يقبل على قراءا يرى أن عباراا احملكمة اجلامعة الغامضة تعذب وضعت لكي حتفظ عن ظاهرة قلب بكثرة ال

وقد قبلها يهود بابل وأوربا كما . قارئها مبا تبعثه يف نفسه من اآلمال اخلادعة اللهم إال إذا كان هذا القارئ ملماً حبياة اليهود وتارخيهم
-220(هلا وحكمها تفسرياً خيالف ما فسرا به األخرى، ومجعت ستة أجيال قبلها يهود فلسطني، ولكن كل مدرسة فسرت أمثا

هاتني الطائفتني الضخمتني من الشروح ومها اجلمارا الفلسطينية والبابلية، كما اشتركت من ) الشراح(من أحبار األمورائم )  م500
املعلمون اجلدد مبشنا يهودا ما فعله التنإم بالعهد وبذلك فعل . من األحبار التنإم يف صياغة املشنا)  م220-10(قبل ستة أجيال 

. فتناقشوا يف النص، وحللوه، وفسروه، وعدلوه، ووضحوه لكي يطبقوه على املشاكل اجلديدة، وعلى ظروف الزمان واملكان: القدمي

وشرع . مارا الفلسطينيةوملا قارب القرن الرابع على االنتهاء نسقت مدارس فلسطني شروطها وصياغتها يف الصورة املعروفة باجل
الكوهن رب آشي رئيس جامعة سورا حوايل ذلك الوقت يف تقنني اجلمارا البابلية وظل يواصل العمل يف ذلك التقنني جيالً من 

ا وإذا ذكرنا أن اجلمار). 499(مشويل، وهو أيضاً من جامعة سورا بعد مائة عام من ذلك الوقت ) ابن(وأمته ربينا الثاين بار . الزمان
مائة ) الناطقة(وظل األحبار السبورائم . البابلية أطول من املشنا إحدى عشر مرة، بدأنا نعرف مل استغرق مجعها مائة عام كاملة

بقي أن نقول أن لفظ . يراجعون هذه الشروح الضخمة، ويصقلون التلمود البابلي الصقل األخري) 650-500(ومخسني سنة أخرى 
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.. أما يف االستعمال احلديث فهو يشمل املشنا واجلمارا. يكن األمورائم يطلقون اللفظ إال على املشناولك . التلمود يعين التعليم

واملشنا يف التلمود البابلي هي بعينها مشنا التلمود الفلسطيين، وال خيتلف التلمودان إال يف اجلمارا أو الشروح فهي يف التلمود البابلي 

ولغة اجلمارا البابلية واجلمارا الفلسطينية هي اآلرامية أما لغة املشنا فهي اللغة العربية  . أربعة أمثاهلا يف التلمود الفلسطيين
فهي تعرب عن القانون الواحد بقليل من السطور، أما ومتتاز املشنا باإلجياز، . اجلديدة تتخللها ألفاظ كثرية مستعارة من اللغات ااورة

اجلماريان فتتبسطان عن قصد وتعمد، وتذكران خمتلف آراء كبار األحبار عن نصوص املشنا وتصفان الظروف اليت قد تتطلب تعديل 
إعادة نص - فبعضهما هلكا، أما اجلماريان)هلَكا(ومعظم املشنا نصوص قانونية وقرارات . القانون وتضيفان كثرياً من اإليضاحات

وأكثر ما تسجله . وقد عرفت اهلجدة تعريفاً غري دقيق بأا كل ما ليس هلكا يف التلمود). قصص(وبعضها هجدة -قانون أو حبثه
وأجزاء من السري، والتاريخ، والطب، والفلك، والتنجيم، والسحر، والتصوف، واحلث . اهلجدة هو القصص، واألمثلة اإليضاحية

: ومثال ذلك ما يأيت. ضيلة، والعمل بالشريعة، وكثرياً ما تروج اهلجدة عن نفس الطالّب املتعلمني بعد جدل معقد متعبعلى الف

: ، وقال اآلخر"احك لنا يا سيدي قصة لطيفة: "بينما كان رب أمي ورب أسى يتحدثان مع الكوهن إسحق منجا إذ قال له أحدمها

فلما بدأ القصة أغضب أحدمها، وملا أخذ يشرح النقطة ".. ذا نقطة دقيقة من النقاط القانونيةال بل أرجوك أن تفسر لنا بدالً من ه"
إن مثلي معكما كمثل رجل تزوج باثنتني إحدامها شابة واألخرى : "فلما رأى ذلك ضرب هلما هذا املثل. القانونية أغضب اآلخر

اً، واقتلعت الزوجة العجوز مجيع شعره األسود حىت يبدو عجوزاً، عجوز، فاقتلعت الزوجة الشابة مجيع شعره األشيب حىت يبدو شاب
  ).13"(وكانت نتيجة فعلهما هذا أن أصبح الرجل أصلع

  الفصل الثالث 

  الشريعة 

فإذا حاولنا اآلن على الرغم من جهلنا باملوضوع عامة أن نصور باختصار خمل كريه، بعض مناحي هذا التلمود الضخم، الذي تتأثر به 
ة وكبرية من حياة العربانيني يف العصور الوسطى، إذا حاولنا هذا وجب علينا أن نقر من بداية األمر أننا إمنا خندش اجليل، كل صغري

  . وأن معاجلتنا إياه من خارجه تعرضنا ال حمالة للخطأ

   الناحية الدينية 1

إن : "ية، ومن حكمتهم املأثورة يف هذا املعىن قوهلميقول رجال الدين اليهود إن من واجب اإلنسان أن يدرس الشريعة مسطورة وشفو
: إن من واجب اإلنسان وهو منهمك يف دراسة الشريعة أن يقول لنفسه كل يوم"و)". 14(دراسة التوراة أجل قدراً من بناء اهليكل

سفة اليونانية والعلوم ، وليست الدراسات األخرى بعد ذلك واجبة؛ فالفل)15"(كأنا يف هذا اليوم قد تلقيناها من طور سيناء"
ويعتقد اليهود أن كلمة من كتام املقدس من كلمات ). 16(الدنيوية ال تصح دراستها إال يف تلك الساعة اليت ليست ليالً وال اراً

ة اقتران يهوه لتصور بصورة جمازي- اهللا باملعىن احلريف هلذه العبارة، وحىت نشيد اإلنشاد نفسه إن هو إال ترنيمة موحى ا من عند اهللا

وإذا كان انعدام الشريعة تعقبه حتماً الفوضى األخالقية فإن الشريعة وجدت ال حمالة قبل أن خيلق  . بإسرائيل عروسه املختارة

والتلمود أو بعبارة أدق جزؤه .  ، وكان إنزاهلا على موسى ال شيء غريه حادثاً من حوادث الزمان"يف صدر اهللا أو عقله"العامل 
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 إىل موسى شفوياً مث علّمها موسى هو أيضاً كلمات اهللا األزلية، وهو صياغة للقوانني اليت أوحاها اهللا) اهللكا(الذي يبحث يف الشريعة 

 ، ألا صورة خللفائه، وهلذا فإن ما فيها من األوامر والنواهي واجبة الطاعة تستوي يف هذا مع كل من جاء يف الكتاب املقدس
وكانت بعض قرارات األحبار تتعارض تعارضاً صرحياً مع قوانني أسفار موسى اخلمسة، ).18(تأخرة عنهامن الشريعة معدلة جاءت م

وكان يهود أملانيا وفرنسا يف العصور الوسطى يدرسون التلمود أكثر مما يدرسون الكتاب ).19(أو تفسرها تفسرياً يبيح خمالفتها
.  أن من املبادئ البديهية يف الكتاب املقدس وجود إله عاقل قادر على كل شيءومن املبادئ البديهية يف التلمود، كما. املقدس نفسه

وقد وجد بني اليهود من حني إىل حني عدد من املتشككني أمثال اليشع بن أيوبا العامل الذي اختذه الكوهن ماير صديقاً له، ولكن يبدو 
هللا كما يصفه التلمود إله متصف صراحة بصفات البشر، فهو حيب وا. أن أولئك املتشككني كانوا أقلية صغرية ال تكاد جتهر بآرائها

، وجيلس على عرش حييط به طائفة )24(وسحي بوخز الضمري، ويلبس التمائم). 22(ويبكي) 21(ويضحك) 20(ويبغض ويغضب
 الدين بأن هذه ويعترف رجال). 25(من املالئكة املختلفي الدرجات يقومون على خدمته، ويدرس التوراة ثالث مرات يف كل يوم

؛ وإذا )26"(إننا نستعري له صفات من خلقه نصفه ا لنيسر بذلك فهمه: "الصفات البشرية قائمة على االفتراض إىل حد ما، ويقولون
وهم يصورون اهللا أيضاً بأنه روح الكون . مل يكن يف مقدور العامة أن يفكروا إال على أساس الصور املادية فليس الذنب واقعاً عليهم

غري املنظورة، السارية فيه كله، متده باحلياة، تسمو عليه وتالزمه يف وقت واحد، تعلو على العامل ولكنها مع ذلك حالة يف كل ركن 
تكون بنوع خاص يف األشخاص املقدسني ويف ) السكَن(واحلضرة اإلهلية الكونية املسماة بالسكينا . من أركانه وكل جزء من أجزائه

وليس بني األفكار . لكن هذا اإلله القادر على كل شيء رغم هذا إله واحد.  املقدسة، ويف ساعات الدرس والصالةاألماكن واألشياء
كلها فكرة أبغض إىل اليهودية من تعدد اآلهلة، واليهود ال يفتئون جيهرون بوحدانية اهللا يف محاسة قوية وينددون بشرك الوثنية ومبا 

: وهم جيهرون ذه الوحدانية يف أشهر صلوام وأكثرها انتشاراً بينهم صالة مشع يسرائيل. ثيبدو يف الثالوث املسيحي من تثلي

وليس مثة مكان جبواره يف هيكله أو عبادته ). 27)(مشع يسرائيل أدوناي إلوهينا أدوناي أحد" (امسعي يا اسرائيل، اهللا إهلنا، اهللا واحد"
يهود الناس عن ذكر امسه إال يف أحوال جد نادرة يقصدون بذلك أن حيولوا بينهم وقد ى أحبار ال. إىل مسيح، أو نيب، أو قديس

وبني تدنيسه أو اختاذه وسيلة للسحر، ولكي يتجنبوا النطق ذا االسم الرباعي يهوه كانوا يذكرون بدالً من لفظ أدوناي أي الرب، 
ويف ". أبينا الذي يف السماء" "السماوات" "واحد الرحيمال" "الواحد املقدس: "بل ويشريون بأن يستعمل بدالً منه عبارات مثل

اعتقادهم أن اهللا قادر على صنع املعجزات وأنه يصنعها فعالً، وخاصة على أيدي كبار األحبار؛ ولكن جيب أال يظن أن هذه 
فقد خلق اهللا القوقعة ملداواة ": وقد خلق كل شيء لغرض إهلي طيب. املعجزات خرق لقوانني الطبيعة إذ ليس مثة قوانني إال إرادة اهللا

وبني اهللا واإلنسان صلة ال ) 28(اجلرب، والزجاجة ملداواة لسعة الزنبور، والبعوضة ملداواة عضة األفعى، واألفعى لعالج االحتقان
ل يومه ميجد تنقطع وكل خطوة خيطوها إمنا خيطوها أمام ناظريه ال ختفي عنه، وكل عمل يعمله اإلنسان أو فكرة جتول خباطره يف خال

كانت وجوه "و) 29(اإلنسان قد خلق أوالً وله ذنب كذنب احليوان"والناس كلهم أبناء آدم، ولكن . ا الذات اإلهلية أو يغضبها
ويتكون اإلنسان من جسم وروح، فروحه من عند اهللا، وجسمه من األرض، ). 30(الناس إىل عهد أخنوخ شبيهة بوجوه القردة

ضيلة، واجلسم يدفعه إىل اخلطيئة، أو لعل دوافعه الشريرة وقد أتت إليه من الشيطان، ومن ذلك العدد اجلم من والروح تدفعه إىل الف
بيد أن كل شر قد يكون يف اية األمر خرياً؛ ولوال شهوات اإلنسان األرضية ملا ). 31(األرواح اخلبيثة اليت تكمن حوله يف كل مكان

). 32"(تعال نعز اخلري آلبائنا، فإم لو مل يأمثوا ملا جئنا حنن إىل هذه الدنيا"لفقرات الظريفة وتقول إحدى ا. كد اإلنسان أو تناسل

واخلطيئة من فطرة اإلنسان، ولكن ارتكاا ليس موروثاً، وقد قبل أحبار اليهود عقيدة سقوط اإلنسان، ولكنهم مل يقبلوا عقيدة 
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 رأيهم ال يعاقب إال على ما ارتكبه هو من الذنوب، وإذا ما لقي من العقاب يف احلياة فاإلنسان يف. اخلطيئة األوىل وال الكفارة اإلهلية
الدنيا أكثر مما يبدو له أن يستحقه على ذنوبه، فقد يكون ذلك ألننا ال نعرف مقدار هذه الذنوب كلها، أو قد يكون هذا اإلفراط يف 

ومن أجل هذا جيب على اإلنسان كما يقول عقيبا أن يبتهج لكثرة ما . العقاب نعمة كربى، تؤهله للخري العميم يف الدار اآلخرة
فاملوت دين على البشرية ). 34(أما املوت فقد جاء إىل الدنيا بسبب آثام اإلنسان؛ وغري اآلمث حبق ال ميوت أبداً) 33(يصيبه من سوء

بينما كان الكوهن مإير يلقي موعظته : ر فيقولويقص علينا مدرسنا قصة مؤثرة عن موت الكائن مإي. اآلمثة لباعت احلياة مجيعها
. فغطتهما أمهما بغطاء، وأبت أن تندما يف اليوم املقدس. األسبوعية عصر يوم من أيام السبت إذا مات ولداه احملبوبان فجأة يف مرتله

وهي دعاء (طلبت إليه أن يتلو اهلبدلة وملا عاد الكوهن مإير بعد صالة املساء سأل عن ولديه ألنه مل يرمها يف الكنيس بني املصلني، ف
ائتمنين أحد األصدقاء يف يوم من األيام على . لدي سؤال أريد أن أسألك إياه: "مث قالت له. وقدمت له العشاء) خيتتم به السبت

؛ فأمسكت "ذلك واجب عليك بال ريب"فأجاا الكوهن مإير ". جواهر أحفظها له، مث أراد اآلن أن يستعيدها فهل أردها إليه؟
لقد كانا وديعة : فأخذ الكوهن مإير ينتحب ولكن زوجته قالت له. زوجته حينئذ بيده، وسارت به إىل الفراش ورفعت عنه الغطاء

ومل يقل كتاب العربانيني املقدس إال الشيء القليل عن خلود الثواب ". لدينا إىل حني واآلن قد أراد سيدمها أن يسترد وديعته
 أو Ge Hinnom! فقد صوروا النار على أا جهنم.  الفكرة أصبحت ذات شأن كبري يف آراء األحبار الدينيةوالعقاب، ولكن هذه

دخلها من املختتنني إال وال ي.  ، وقسموها كما قسموا السموات إىل سبع طبقات تتدرج يف درجات العذابشاول
كل من يلقون يف النار خيرجون منها مرة "، وحىت اآلمثون الذين يدامون على اإلمث ال يعذبون فيها إىل أبد اآلبدين، بل إن )36(أخبثهم

 Genدن أما السماء فقد كانوا يسموا جنة ع). 37"(الزاين، ومن يفضح غريه أمام الناس، ومن يسب غريه: أخرى إال فئات ثالثاً

Edonا يف صورة حديقة حتوي مجيع املسرات اجلسمية والروحيةا من الستة . ، وكانوا يصورو فخمرها عصرت من كروم احتفظ
أيام اليت خلق فيها العامل، واهلواء فيها معطر بالروائح الزكية، واهللا نفسه جيتمع بالناجني من العذاب يف وليمة أعظم ما يسر أصحاا 

وإذا ما فكر اليهود يف النجاة كان ). 38(بيد أن بعض أحبار اليهود يعترفون بأن أحداً ال يعرف قط ما وراء القرب. هأن يروا وجه
وذلك أم وقد شتتوا يف أحناء العامل بضروب من القسوة ال يربرها يف ظنهم عقل، . تفكريهم فيها أا جناة الشعب ال جناة الفرد

 أم ال يزالون شعب اهللا احملبوب املختار، فهو أبوهم، وهو إله عادل، وال ميكن أن ينكث عهده وأخذوا يقوون أنفسهم باعتقادهم
أليسوا هم الذين أنزل عليهم كتابه املقدس الذي يؤمن به املسيحيون واملسلمون ويعظمونه؟ وقد دفعتهم شدة يأسهم إىل . إلسرائيل

وكانوا يف ذلك . إىل تلك الدرجة أن يرتلوا م عنها بضروب اللوم والتأنيبدرجة من الكربياء اضطر معه أحبارهم الذين مسوا م 
إن من "الوقت كما هم اآلن يتوقون إىل البلد الذي نشأت فيه أمتهم، وكانوا يعزوا ويرون أا املثل األعلى جلميع البلدان، ويقولون 

وحديث من يسكنون ). 39"(ش يف فلسطني يطهر من الذنوبميشي أربع أذرع يف فلسطني يعيش بال ريب إىل أبد اآلبدين، ومن يع
حتوي دعاء مبجيء ) الفقرات الثمان عشرة(، وأهم قسم يف الصلوات اليومية وهو الشمونة عسراً )40"(فلسطني يف حد ذاته توراة

  .رهم وترانيمهم القدميةابن داود، امللك املسيح الذي جيعل اليهود كما كانوا أمة متحدة، حرة، يعبدون اهللا يف هيكلهم بشعائ

   الشعائر الدينية 2

مل يكن ما مييز اليهود من غريهم من الشعوب يف عصر اإلميان الذي نتحدث عنه، والذي حيفظ عليهم وحدم وهم مشتتون، هو 
الم الكثري منها بل هو عقيدم الدينية بل شعائرهم، مل يكن هو العقيدة اليت مل تفعل املسيحية أكثر من التوسع فيها واليت قبل اإلس
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يكن يف مقدور شعب غري هذا الشعب املتكرب، السريع التأثر، أن يظهر من الوداعة . قواعد الطقوس واملراسم املعقدة تعقيداً ثقيالً
 عن لقد كانت املسيحية تنشد الوحدة عن طريق توحيد العقيدة، أما اليهودية فكانت تنشدها. والصرب ما تتطلبه إطاعته والعمل ا

ولقد ). 41"(إن الشرائع مل توضع إال لكي تؤدب الناس وترقق طباعهم بالعمل ا: "ويف ذلك يقول أبا أريكا. طريق توحيد الشعائر
وملا أن حلت املعبد اليهودية حمل اهليكل استبدلت باألضاحي احليوانية القرابني . كانت الشعائر أوالً وقبل كل شيء هي قانون العبادة

ذلك أم كانوا . ولكنهم مل يكونوا جييزون وضع صورة هللا أو لآلدميني يف املعابد كما مل يكونوا جييزون وضعها يف اهليكلوالصلوات، 
ويف هذا ختتلف املسيحية . يتجنبون كل ما يشتم منه عبادة األوثان، وكذلك كانت املوسيقى اآللية املباحة يف اهليكل حمرمة من املعابد

. ع اإلسالم، فقد تكشف الدينان الساميان عن تقوى قائمة وتكشفت املسيحية عن فن مقبض قامت كذلكعن اليهودية وتتفق م

وكانت صلوات الصباح تتلى من . وكانت الصالة جتربة دينية ميارسها اليهودي املتدين كل يوم، بل يكاد ميارسها يف كل ساعة
مثبتة على اجلباه واألذرع ومل يكونوا يطعمون طعاماً دون أن يتلو ) علب صغرية حمتوية على فقرات من الكتاب املقدس(قلقطريات 

على أم مل يكونوا يكتفون ذه الصلوات املرتلية، ذلك أن الناس ال يرتبطون . دعاء قصرياً قبله وصالة الشكر طويلة يف ايته
اهللا ال "اجون مبا عرف عن الشرقيني من مبالغة أن ويتماسكون إال إذا اشتركوا معاً يف القيام بأعمال واحدة، وكان أحبار اليهود حي

، "الشمونة عسراً"وكان أهم ما تشتمل عليه الطقوس الدينية العامة هو ). 42"(يستجيب لصالة اإلنسان إال إذا قام ا يف الكنيس
ى تفسري فقرات من الكتاب والشمع يسرائيل، وتالوة من أسفار موسى اخلمسة، ومن سفر األنبياء، ومزامري داود، وعظة تشتمل عل"

وال يزال هذا هو األساس اجلوهري . مث دعاء ختامي) أدعية محد وبركة لألحياء واألموات" (Kaddishقديس "املقدس، وعلى 
وأدق من هذه الشعائر وأكثر منها تفصيالً القواعد اخلاصة بالنظافة البدنية أو طقوس . للشعائر اليت تقام يف املعابد إىل يومنا هذا

وهلذا كانوا حيرمون على بين دينهم أن يعيشوا ) 43(فقد كان أحبار اليهود يرون أن الصحة البدنية تعني على سالمة الروح. الطهارة
إذا اغتسل اإلنسان مباء ساخن ومل : "، ويعينون لالستحمام قواعد تكاد تبلغ مرتبة األوامر الطبية كقوهلم)44(يف مدينة ليس ا محام

، فمثل اجلسم كمثل احلديد )45"(اء بارد كان مثله كمثل احلديد الذي حيمي يف تنور مث ال يوضع بعدئذ يف ماء بارديغتسل بعده مب
كذلك جيب غسل اليدين عقب االستيقاظ مباشرة، وقبل ) 46(جيب أن يسقى ويقَسى وجيب أن يدهن اجلسم بالزيت بعد االستحمام

وكانت جثث املوتى، واالتصال . ، وقبل الصالة العامة وقبل القيام بكل شعرية دينيةتناول كل وجبة من الوجبات وبعد تناوهلا
كانت هذه كلها حسب القواعد الدينية ) وخمتلف األمراض اجللدية(اجلنسي، واحليض، والوالدة، واحلشرات، واخلنازير، واجلذام 

أي ال (وكانت املرأة تعد جنسة . يؤدى فيه شعائر التطهريجنسة، ومن مس شيئاً منها أو أصيب به وجب عليه أن يتوجه إىل الكنيس و
وجيب وفقاً ملا ورد يف الكتاب ). 47(أربعني يوماً بعد أن تلد ولداً ذكراً، ومثانني يوماً إذا كانت املولودة أنثى) يقترب منها زوجها

ملية اخلتان للمولود الذكر يف اليوم الثامن أن جتري ع)  من اإلصحاح السابع عشر من سفر التكوين14 إىل 9يف اآليات من (املقدس 
بعد مولده، وكان هذا اخلتان يعد قرباناً ليهوه وعهداً بينه وبني عباده؛ ولكن انتشار هذه العادة بني املصريني األقدمني، واألحباش، 

لنضوج واالهتياج اجلنسي املبكرين، والفينيقيني، والسوريني، والعرب، يوحى بأا كانت إجراءاً صحياً حيتمه اجلو الذي يساعد على ا
ويؤيد هذا الرأي ما حيتمه أحبار اليهود على بين دينهم أال يبقوا لديهم عبداً أكثر من اثين . أكثر مما هو وسيلة من وسائل النظافة

رتيل أكثر مما هو وقد خييل إىل اإلنسان وهو يقرأ بعض أجزاء من التلمود أنه كتاب مبسط يف الطب امل). 48(عشر شهراً دون ختان
ذلك أن يهود القرن الرابع . كتاب يف الشرائع الدينية، واحلق أنه كان ال بد أن جيعل مبثابة موسوعة من النصائح للشعب اليهودي

والقرن اخلامس بعد امليالد كانوا كمعظم شعوب البحر املتوسط يرتلون عائدين إىل اخلرافات واحليل الطبية اليت تسود بني الشعوب 
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غري أننا مع هذا جند يف اجلمارا البابلية وصفاً غاية يف . نعزلة الفقرية؛ ولقد تسرب كثري من هذا الطب الشعيب واخلرايف إىل التلمودامل
وقد وصف فيه خراجات الرئتني . اجلودة للمريء، واحلنجرة، والقصبة اهلوائية، والرئتني، واألغشية السحائية، وأعضاء التناسل

حلَرض اجلَبين وكثري غريها من األمراض وصفاً دقيقاً؛ ومما أثبته األحبار أن الذباب وأكواب الشرب قد تنقل وتليف الكبد، وا
داء وراثي جيعل ختان أبناء املصابني به أمراً غري مستحب لكن هذه ) أي االستهداف للرتف(، كما أثبتوا أن التدمام )49(العدوى

ولقد كان أحبار اليهود، مثلنا حنن مجيعاً، . األرواح اخلبيثة اليت حيسبوا سبباً يف األمراضاآلراء قد اختلطت ا رقي سحرية لطرد 
) 50(فهذه يف رأيهم جيب أال ختلع، مهما اشتدت آالمها. ونبدأ القواعد احلكيمة للتغذية عندهم باألسنان. خرباء يف التغذية الصحية

وهم ميتدحون اخلضر والفاكهة ما عدا البلح ويوصون ). 51"(قدماه القوةاإلنسان إذا أجاد مضغ الطعام بأسنانه وجدت "ألن 
وجيب أن يذبح احليوان حبيث تقل آالمه إىل أقصى ). 52(أما اللحم فمن مواد الترف اليت جيب أال يتناوهلا سوى املتطهرين. بأكملها

ل هذا جيب أن يعهد ذبح احليوان الختاذ حلمه ومن أج. حد، وحبيث خيرج الدم من اللحم، ألن أكل اللحم مبا فيه من الدم رجس
وجيب أال جيمع يف . طعاماً إىل أشخاص مدربني، عليهم أن يفحصوا عن أحشائه حىت يتأكدوا من أن احليوان سليم من األمراض

مها من اآلخر يف الوجبة الواحدة بني اللحم واللنب أو بني األطعمة اليت يدخل فيها هذان الصنفان، بل جيب أال يوضعا قريبني أحد
). 54(وال يصح أكل البيض، أو البصل، أو الثوم إذا كان قد ترك بالليل مرتوع القشر. وحلم اخلرتير حمرم ممقوت). 53(املطبخ

والذين ميوتون من اإلفراط يف األكل ). "55"(ال تنقر طول النهار كالدجاج: "وجيب االمتناع عن تناول الطعام يف غري أوقاته احملددة
، )57"(واألكل إىل سن األربعني نافع للصحة، أما بعد األربعني فالشرب نافع هلا). "56"( ممن ميوتون من نقص التغذيةأكثر

وقد أراد ). 59"(ليس مثة سرور إال به"، و )58(واالعتدال يف الشرب خري من االمتناع عنه بتاتاً، فكثرياً ما يكون اخلمر دواء نافعاً
وأشاروا بأداء صالة شكر " من يطل املكث يف املرحاض يطل عمره" موضوع التغذية إىل غايته فقالوا إن أحبار اليهود أن يسريوا يف

 يتمتعوا بطيبات احلياة إذا مل يكن فيها وكانوا يقامون التنسك وينصحون بين دينهم أن . كلما استجاب اإلنسان لنداء الطبيعة
وقد فرض عليهم الصيام يف مواسم معينة ويف بعض األيام املقدسة، ولكن لعل الدين هنا قد اختذ وسيلة للحض ). 61(ما هو حمرم

 رغم نغمات احلزن واقتضت حكمة الشعب أن يؤمر اليهود بأن حيتفلوا باألعياد ويقيموا الوالئم من آن إىل آن،. على العناية بالصحة
وجيب عليه ". جيب على اإلنسان أن يدخل السرور يف العيد على زوجته وآل بيته. "واألسى اليت كانت تسمع منهم حىت يف أفراحهم

كان عبئاً ثقيالً عليهم يف أيام التلمود، -وهو أعظم ما ابتدعه اليهود-ويبدو أن السبت). 62(إن استطاع أن يهيئ هلم ثياباً جديدة
 كان ينتظر من اليهودي التقي أن جيعل كالمه أقل ما يستطيع، وأال يوقد النار يف مرتله، وأن يقضي الساعات عاكفاً على الصالة فقد

ولكن فتاوي األحبار كانت دف . ومثة نبذة طويلة تتحدث بالتفصيل الوايف اململ عما جيوز عمله وما ال جيوز يف السبت. يف الكنيس
وكان ما فيها من الدقة يرمي إىل تلمس األسباب املقنعة حلمل اإلنسان على . ال التقوى أكثر مما دف إىل زياداإىل التقليل من أهو

يضاف إىل هذا أن اليهودي الصاحل كان جيد سعادة خفية يف التمسك بشعائر السبت . أن يفعل ما جيب عليه أن يفعله يف يوم الراحة
ألن هذا اليوم كان من األيام اليت حيلو فيها دعوة (ان وهو حموط بأفراد أسرته وبأصدقائه ك. فكان يبدؤه بقداس قصري. القدمية

مث . ، ميسك بيده كأساً مملوءة باخلمر، يتلو عليها بعض األدعية، مث يشرب بعضها ويناول الكأس لضيوفه وزوجته وأبنائه)األصدقاء
وال جيوز . ، ويعطي بعضه لكل من جيلسون معه على املائدة" من األرضالذي خيرج اخلبز"يأخذ بعدئذ اخلبز ويباركه، وحيمد اهللا 

وكانت أيام مقدسة كثرية تتخلل العام وتتيح لليهود الفرص لالحتفال بالذكريات املقدسة أو الراحة . الصوم أو احلزن يف السبت
 ويستمر مثانية أيام حييي فيها ذكرى فرار اليهود )إبريل(فمنها عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ يف الرابع عشر من شهر نيسان . احملببة
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وكانوا يف األيام األوىل من العهد الذي أوحى فيه بالكتاب املقدس يسمونه عيد اخلبز الفطري، ألن اليهود قد فروا ومعهم . من مصر
، ألن يهوه وهو يقضي على وكان هذا العيد يسمى يف أيام التلمود عيد املرور. العجني الذي يصنعون منه خبزهم دون أن خيتمر

وكان اليهود حيتفلون يف ). 63(بالبيوت اليت رش من فيها من اليهود دم احلمل على قوائم أبواا" مر"البكور من أبناء املصريني قد 
هم مبراسم ويقوم مع. ، فكان كل أب يرأس حفلة الصالة ألسرته اتمعة عنده)السِدر(اليوم األول من هذا العيد بوجبة عيد الفصح 

تذكرهم بأيام موسى البئيسة، ينقل يف خالهلا عن طريق األسئلة واألجوبة القصة القيمة العزيزة إىل األبناء الصغار ويف عيد العنصرة، 
ويف . وموعده بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح حيتفل اليهود يف عيد شيوعوت حبصاد القمح وجتلي اهللا ملوسى على اجلبل يف سيناء

وهو يتفق بوجه عام مع -وهو الشهر السابع من السنة اليهودية الدينية، والشهر األول من سنة اليهود املدنية-األول من تشريناليوم 
إحياء لذكرى نزول ) الشفار أي الصفارة(االعتدال اخلريفي حيتفل اليهود بعيد رأس السنة، والل الشهر، وينفخون يف القرن احلمل 

. إىل التوبة من الذنوب، واستعجاالً لذلك اليوم السعيد حني يدعي مجيع اليهود العامل ليعبدوا اهللا يف أورشليمالتوراة، ودعوة الناس 

ومن مساء رأس السنة إىل اليوم العاشر من تشرين أيام توبة وتفكري عن الذنوب، وكان أتقياء اليهود يف هذه األيام مجيعها ما عدا 
مل يكن جيوز هلم فيه أن يأكلوا أو ) يوم الغفران( فإذا جاء اليوم العاشر املسمى يوم هاكرمي اليوم التاسع منها يصومون ويصلون؛

يشربوا أو حيتذوا نعاالً أو يقوموا بعمل أو يستحموا أو يقربوا النساء من مطلع الشمس إىل مغيبها، بل كانوا يقضون النهار كله يف 
هي وذنوب بين دينهم، يستغفرون هلذه الذنوب مبا فيها عبادة العجل الذهيب الكنيس يصلون، ويعترفون بذنوم، ويستغفرون هلا 

وكان املفروض أن يقضي اليهود هذا العيد يف . ويف اليوم اخلامس عشر من شهر تشرين حيل عيد سوكوت أو عيد املظالت. نفسه
وملا وجد . ربعني يوماً اليت قضوها يف البيداءأخصاص إحياء لذكرى اخليام اليت يقال إن آباءهم األقدمني قد ناموا فيها خالل األ

اليهود املشتتون صعاباً مجة يف االحتفال بعيد احلصاد هذا كما هو مفروض عليهم بالدقة، أظهر أحبارهم ما يتصفون به من تسامح بأن 
) ديسمرب(التاسع شهر كسلو ويف اليوم اخلامس والعشرين من الشهر . بأا كل ما يصح أن يرمز به للمسكن) اخليمة(فسروا السكة 

، بعد أن دنسه )م.  ق165(والسبعة أيام التالية هلذا اليوم يقع عيد حنكة أو التكريس، الذي يذكرهم بتطهري اهليكل من املكابني 
كي حيتفل اليهود بعيد بورمي الذي أجنى فيه مورد) مارس(، ويف الرابع عشر من آذار Anfiochuc Epiphanesأنتيوخوس إبفانيز 

وكانوا يف ذلك اليوم يتبادلون اهلدايا والدعوات أثناء وليمة مرحة يشربون فيها . وإستر الشعب من مكر الوزير الفارسي هامان
ملعون " إن على اإلنسان أن يشرب يف ذلك اليوم حىت ال يستطيع التمييز بني قوهلم Rab Rabaويف ذلك يقول رب ربا . اخلمر
وليس من حقنا أن نظن أن هؤالء اليهود التلموديني قوم مفرطون يف التشاؤم حيز يف نفوسهم ). 64"(ملعون موردكي"و " هامان

ذلك أم . احتقار من حوهلم من الشعوب ملواهبهم، تتقاذفهم أعاصري العقائد املتباينة، يهيمون يف بيداء اآلمال بالرجوع إىل بالدهم
كانوا يرفعون رؤوسهم عالية، ويتذوقون لذة العمل والكفاح يف سبيل احلياة، وهم يعانون مرارة التشتت والظلم، والندم والفقر، 

ويف ذلك يقول كوهنهم . ويستمتعون مبا يتجلى به نساؤهم املثقالت من مجال قصري األجل وما يف األرض والسماء من جالل مقيم
إذا مشي "ر قوالً ما أجدرنا كلنا أن نعمل به ويقول كوهن آخ). 65"(جيب أن ينطق اإلنسان يف كل يوم مبائة دعوة صاحلة: "مإير

  ).66"(جمده ملئ كل األرض"إنسان أربعة أذرع ال أكثر مل يطأطأ فيها رأسه أغضب اهللا، أمل يرد يف الكتاب املقدس 
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حسب، بل هو فوق هذا كله رسالة يف ليس التلمود موسوعة من التاريخ، والدين، والشعائر، والطب، واألقاصيص الشعبية و
، وشئون املال، والضرائب، وامللك والرق، واملرياث، والسرقة، )67(الزراعة، وفالحة البساتني، والصناعة، واملهن، والتجارة
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ئفة كبرية العدد وإذا شئنا أن نويف هذا الكتاب حقه من البحث، كان علينا أوالً أن نلم بطا. واحملاكمات القضائية، والقوانني اجلنائية
من العلوم املختلفة، وأن نكتسب منها ما يؤه لعقولنا من احلكمة وسداد الرأي، ونستخدم تلك احلكمة اجلامعة يف اإلملام بأحكام 

وأول ما نذكره أن التلمود أوالً وقبل كل شيء قانون أخالقي، وأن هذا القانون . هذا الكتاب يف امليادين املختلفة السالفة الذكر
األخالقي شديد االختالف عن القانون األخالقي املسيحي وعظيم لشبه بالقانون اإلسالمي، حىت لتكفي نظرة خاطئة إليه لدحض 

إن األديان الثالثة الكربى متفقة يف أن املبادئ . الرأي السائد يف العصور الوسطى القائل بأنه ليس إال قصة املسيحية يف تلك العصور
تصلح ألن تكون قواعد عملية لإلنسانية؛ وترى أن الكثرة الغالبة من الناس ال ميكن أن حتمل على - الدينيةغري-األخالقية الفطرية

أن : وهلذا أقامت األديان الثالثة قانوا األخالقي على مبادئ رئيسية واحدة. املسلك احلسن واخللق القومي إال عن طريق خوف اهللا
األخالقي مرتل من عند اهللا، وأن الفضيلة تتفق يف آخر األمر مع السعادة مبا يناله احملسن بعد اهللا عيناً تبصر كل شيء، وأن القانون 
فلم . ومل يكن من املستطاع يف الدينني الساميني فصل القوانني الثقافية واألخالقية من الدين. املوت من الثواب واملسيء من العقاب

يعد . طيئة، أو بني الشر والشريعة الكنسية، بل إن من مبادئها املقررة أن كل فعل ذميمتكن هذه القوانني جتري التفرقة بني اجلرمية واخل
تتفق يف حرمة األسرة : وتتفق األديان الثالثة فضالً عن هذا يف بعض قواعد األخالق. إساءة إىل اهللا وانتهاكاً حلرماته والمسه جل جالله

وليس مثة شعب . إجالل ويف حب األبناء ورعايتهم، ويف مل اخلري جلميع الناسواملسكن، وفيما حيب لآلباء وكبار السن من تكرمي و
أكثر من اليهود حرصاً على جتميل احلياة العائلية، ولقد كان عدم الزواج عن قصد من اآلثام الكربى يف اليهودية كما هو يف 

، وتنص عليه القاعدة األوىل من قواعد )69(ا الدين؛ وكان إنشاء البيت وتكوين األسرة من األمور الشرعية اليت حيتمه)68(اإلسالم
، ويتفق اليهودي، "إن من ال ولد له يعد من األموات) "70( قاعدة، ويف ذلك يقول أحد املعلمني اليهود613الشريعة البالغ عددها 

على أن . بوجوب إجناب األبناءواملسيحي، واملسلم يف أن البشرية تصبح مهددة بالزوال إذا ما فقدت قوا أوامر الدين اليت تقضي 
أحبار اليهود أباحوا حتديد عدد أفراد األسرة يف بعض األحوال؛ ويفضلون أن تكون السبيل إىل هذا هي منع احلمل، ويف ذلك يقول 

ال القاصر خشية أن يقضي احلمل على حياا؛ كي: هناك ثالث طبقات من النساء جيب عليهن أن يستعملن األدوية املاصة: "بعضهم
وكان اليهود، كما ). 71"(تكون النتيجة هي اإلجهاض، واملرضع حىت ال حتمل فتضطر إىل فطام الرضيع قبل األوان فيموت الطفل

كان معاصروهم، يكرهون أن يلدوا بنات ويسرون إذا أجنبوا الذكور، ذلك أن الذكر ال األنثى هو الذي حيمل اسم أبيه واسم 
ربه بعد وفاته، أما البنت فسوف تتزوج يف بيت غريب وقد يكون بيتاً بعيداً، وال تكاد تتم تربيتها األسرة، ويرث أمالكه، ويعين بق

لكن اآلباء مىت رزقوا األبناء، ذكوراً كانوا أو إناثاً، أعروهم وأدبوهم تأديباً ممزوجاً باحلب ويف ذلك يقول أحد . حىت يفقدها أبواها
إذا امتنع اإلنسان من عقاب طفل، انتهت "ويقول آخر ). 72"(لك، فاضربه برباط حذاءإذا كان ال بد لك أن تضرب طف: "أحبارهم

وكان من الواجب على اآلباء أن يتحملوا كل تضحية تتطلبها تربية األبناء أي تثقيف العقل، وتقومي ) 73"(به احلال إىل الفساد املطلق
فالسكينة أو ) 74"(إن العامل ينجو بنفس تالميذ املدارس: "مثال العربيةوقد جاء يف أحد األ". الشريعة وأسفار األنبياء"اخللق بدراسة 

. احلضرة اإلهلية تتجلى يف وجوههم؛ ويف نظري هذا جيب على االبن أن يعظم والديه وحيميهما بكل ما يف وسعه ويف مجيع األحوال

ولقد كان بعض اليهود ). 75"(كل القرابنيمن يتصدق ألعظم ممن يقدم "والصدقات من الواجبات اليت ال مفر من أدائها وإن 
أشحاء، وبعضهم خبالء إىل أقصى حدود البخل، ولكنهم بوجه عام يفوقون سائر الشعوب يف هبام وتربعام، وقد بلغ من سخائهم 

وفاة بعضهم يف هذه الناحية أن اضطر أحبارهم إىل أن ينوههم عن إعطاء أكثر من مخس أمواهلم للصدقات، ومع هذا فقد وجد عند 
لقد كانت تلوح على وجه أبا أو منا على الدوام هالة من الطمأنينة ). "76(أم قد أعطوا نصف ما ميلكون رغم هذا التحرمي
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القدسية، ذلك بأنه كان جراحاً ولكنه مل يكن يرضى أن ميسك بيديه أجراً على عمله، بل كان له صندوق يف ركن حجرة استشارته 
وحىت ال يعتري اخلجل من يعجز عن أداء شيء ... قدوره أداء شيء من املال أن يضع فيه ما يرغب يف أدائهيستطيع من كان يف م

وكان شاما بن ). 78"(من كان يف حاجة أن يدخل ويطعم: إذا جلس لتناول الطعام فتح أبوابه ونادى"وكان رب هونا ). 77"(منه
ده يف كيس نقوده كلما سار يف خارج داره حىت ال حيجم أحد عن  يطعم اخلبز كل من يطلبه ويضع يChama ben Elaiإلعي 
إن من يعطي الصدقات سراً أعظم من "ولكن التلمود كان يؤنب التظاهر بالبذل ويشري بأن يكون سراً ويقول ). 79(سؤاله
األساس الذي يقوم عليه ووجه رجال الدين كل ما أوتوا من علم وبالغة المتداح نظام للزواج الذي كان هو والدين ). 80"(موسى

فمنهم من كان . ومل ينددوا بالشهوة اجلنسية ولكنهم كانوا خيشون قوا وبذلوا جهدهم يف كبح مجاحها. صرح احلياة اليهودية كلها
هد ، ومنهم من كان حيس بأن الوسيلة الوحيدة لكبح مجاح الشهوة اجلنسية هو العمل ا)81"(ليقل املىن"ينصح بأكل امللح مع اخلبز 

فليذهب إىل مكان ال يعرفه فيه أحد، وليلبس سود الثياب، وليفعل ما تبتغيه "مضافاً إىل دراسة التوراة؛ فإذا مل جيد هذه الوسيلة 
وعلى اإلنسان أن يبتعد عن كل املواقف اليت تثري شهوته، فال يكثر من احلديث ). 82"(نفسه، ولكن عليه أال يدنس اسم اهللا جهرة

. Red Kahanوتظهر فكاهة أحبار اليهود املبهجة مرة أخرى يف قصة رب كهنا ) 83"(وال ميشي يف الطريق خلف امرأة"مع النساء، 

. وأخذ يقاوم طبيعته راجياً أن ينطلق هذه املرة على أن يعود إىل جنا. فقد كان مرة يبيع سالل النساء وإذا هو يتعرض هلواية الشيطان

يعد بل صعد إىل سقف بيت وألقى بنفسه من فوقه، وقبل أن يصل إىل األرض وصل إليه اليشع ولكنه بعد أن تغلب على نفسه مل 
ويلوح أن أحبار اليهود يرون ). 84(وأمسك به والمه على أن اضطره إىل قطع مسافة أربعمائة ميل لكي حيول بينه وبني إهالك نفسه

ف النماء الطبيعي، ويعتقدون أن كمال املرأة يف كمال األمومة، كما أن أن البكورية ال بأس ا، ولكن البكورية الدائمة هي بعينها وق
وكان من الواجب على كل أب أن يدخر بائنة لكل بنت من بناته ومهراً ميهر به كل ولد . امسى فضائل الرجل فضيلة األبوة الكاملة

يف الرابعة عشرة للبنت - يشريون بالزواج املبكروكانوا. من أوالده عروسه حىت ال يتأخر زواج الولد والبنت تأخراً يضر بصحتهما
وكان القانون يبيح زواج البنت إذ بلغت سنها اثنيت عشرة سنة وستة أشهر وزواج الولد يف الثالثة عشرة . ويف الثامنة عشرة للولد

من كانوا يقولون إن على ومن األحبار . وكان يباح للطالّب املشتغلني بدراسة الشريعة أن يؤخروا زواجهم بعض الوقت. من عمره
على الرجل أوالً أن ينشئ البيت، مث يغرس الكرمة، مث : "الرجل أن يثبت دعائم مركزه االقتصادي قبل أن يقدم على الزواج

ولكن هذا الرأي هو رأي األقلية ولعله ال يتعارض مع الزواج املبكر إذا ما تكفل األبوان بتدبري العون املايل - ). 85"(يتزوج
، ويقولون )86(وكانوا ينصحون الشباب بأال خيتار زوجته جلماهلا بل لصفاا اليت سوف جتعلها يف املستقبل أماً صاحلة. باملطلو

، ومن خيتر لنفسه زوجة من طبقة فوق طبقته يدع الناس إىل )87"(اهبط درجة يف اختيار الزوجة، وأرقى درجة يف اختيار الصديق"
يستطيع الرجل : "جاز العهد القدمي والقرآن، تعدد الزوجات، ومن أقوال أحد األحبار يف هذا املعىنوأجاز التلمود، كما أ. احتقاره

ولكن فقرة ثانية يف مقاله هذا حتدد عدد الزوجات بأربع، وتطلب فقرة ثالثة إىل من يريد أن " أن يتزوج أي عدد من النساء يشاء
ونظام تعدد األزواج هذا تفترضه كذلك العادة القدمية اليت ). 88(ت هي الطالقيتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته األوىل إذا أراد

يطالب اليهودي مبقتضاها أن يتزوج من أرملة أخيه بعد وفاته، وأكرب الظن أن منشأ هذه العادة مل يكن هو العطف والشفقة فحسب، 
فيه نسبة الوفيات شأنه يف ذلك شأن كل اتمعات اليت بل كانت تقوم فوق ذلك على الرغبة يف اإلكثار من النسل يف جمتمع ترتفع 

وبعد أن يسر األحبار للرجل إشباع غريزته اجلنسية على هذا النحو جعلوا الزىن من . قامت يف العصور القدمية والعصور الوسطى
، ومنهم من ذهب إىل أبعد )89"(هاإلنسان قد يزين بعيني"اجلرائم اليت يعاقب مرتكبها باإلعدام، وكان منهم من يقول مع املسيح إن 
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، ولكن رب أريكا أرقى من هؤالء وأولئك قلباً إذ )90"(إن من يتطلع إىل خنصر امرأة ال أكثر قد ارتكب إمثاً يف قلبه: "من هذا فقال
لطرفني، فأما وأبيح الطالق برضا ا). 91(جيد اإلنسان يف كتاب سيئاته يوم احلشر كل شيء رآه بعينيه وأىب أن يستمتع به: "يقول

وطالق الزوجة الزانية أمر واجب، . فال ميكن أن يطلّق إال برضاه، وأما الزوجة فيجوز للرجل أن يطلقها بغري رضاها) الرجل(الزوج 
ومل تكن مدرسة مشاي تبيح طالق املرأة إال إذا زنت، أما ). 92(كذلك يشار بطالق الزوجة إذا ظلت عقيماً عشر سنني بعد الزواج

، وكانت الغلبة يف أيام التلمود لرأي هلل، وقد ذهب فيه "شيئاً معيباً"لل فقد أباحت للرجل أن يطلق زوجته إذا وجد فيها مدرسة ه
وكان يف وسع الرجل أن يطلّق ). 93"(يف وسع الرجل أن يطلّق زوجته، إذا وجد امرأة أخرى أمجل منها"عقيبا إىل حد بعيد فقال إن 

عة اليهودية بأن سارت أمام الناس عارية الرأس، أو غزلت اخليط يف الطريق العام، أو حتدثت إىل خمتلف زوجته إذا عصت أوامر الشري
ومل يكن عليه يف ) 94"(إذا كانت عالية الصوت أي إذا كانت تتحدث يف بيتها ويستطيع جرياا مساع ما تقول"أصناف الناس أو 

، وأباح بعض رجال الدين للزوجة أن تلجأ )95(لرجل زوجته يوجب طالقها منهومل يكن هجر ا. هذه األحوال أن يرد إليها بائنتها
إىل احملكمة تطلب الطالق من زوجها إذا قسا عليها، أو كان عنيناً، أو أىب أن يؤدي الواجبات الزوجية، أو مل ينفق عليها النفقة اليت 

تقليل الطالق بأن يضعوا يف سبيله إجراءات قانونية معقدة، وكان األحبار حياولون ). 97(، أو كان مشوهاً أو نتناً)96(تليق ا
إن املذبح  "Eleazarاستيالء الزوجة على البائنة واملهر؛ ويقول احلاخام إلعزر -إال القليل النادر منها-ويفرضون يف مجيع األحوال

وجه عام، من وضع الرجال وأا لذلك حتايب ومجلة القول أن قوانني التلمود، ب). 98"(نفسه ليذرف الدمع على من يطلق زوجة شبابه
الذكور حماباة بلغ من قوا أن بعثت يف نفوس أحبار اليهود الفزع من قوة املرأة، وهم يلوموا، كما يلومها اآلباء املسيحيون، ألا 

، وإن كانوا يقرون هلا بأا )99"(خفيفة العقل"وكانوا يرون أن املرأة . بسبب تشوف حواء املنبعث عن ذكائها" روح العامل"أطفأت 
لقد نزلت على العامل : "وهم يأسفون أشد األسف ملا جبلت عليه املرأة من ثرثرة). 100(وهبت حكمة غريزية ال وجود هلا يف الرجل

الفنون ونددوا بأماكها يف السحر وما إليه من ). 101"(عشرة مكاييل من الكالم؛ أخذت املرأة منها تسعة، وأخذ الرجل واحداً
ومل يكونوا يرون بأساً يف أن ينفق الرجل بسخاء على مالبس زوجته، ولكنهم كانوا ). 103(، ويف األصباغ والكحل)102(اخلفية

تعدل شهادة مائة امرأة "- على حد قول أحد األحبار-ويف القضاء). 104(يطلبون إليها أن جتمل نفسها لزوجها ال لغريه من الرجال
؛ وكانت حقوق النساء امللكية حمددة يف التلمود بالقدر الذي كانت حمددة به يف إجنلترا يف القرن الثامن )105"(شهادة رجل واحد

ويقول أحد األحبار املتفائلني إن . ، ومكان املرأة هو البيت)106(عشر؛ فمكاسبهن وما يؤول إليهن من ملك هلن حق ألزواجهن
؛ ويقول )108"(الرجل الذي له زوجة خبيثة لن يرى وجه جهنم"وإن ) 107"( يومعصر املسيح الثاين ستلد طفالً يف كل"املرأة يف 

كل "ويقول أحد املعلمني اليهود إن ): 109(عقيبا من جهة أخرى إنه ليس أغىن من الرجل الذي له امرأة اشتهرت بأعماهلا الطيبة
 البيت من نعم وبركات قد جاء إليه عن طريق إن كل ما يف: "وقد جاء يف أحد األمثال العربية)". 110(شيء يصدر عن املرأة

ولقد ). 111"(وليحذر الرجال من أن يبكوا املرأة، فإن اهللا يعد دموعها... الزوجة، وهلذا فإن من الواجب على زوجها أن يكرمها
األصول ( Pirke Abohمجع ناشر غري معروف يف أج جزء من أجزاء التلمود، وهو الرسالة الصغرية املسماة برقي أبوت 

وكثرياً من هذه األمثال ميتدح . ، حكم كبار األحبار الذين عاشوا يف القرنني السابقني ملولد املسيح والقرنني التاليني له)السياسية
من هو القوي؟ هو الذي ... من هو احلكيم؟ هو الذي يتعلم من كل إنسان: قال بن زوما! احلكمة وبعضها يعرفها وحيدد معناها

من هو الكرمي؟ ... من هو الغين؟ هو الذي يسر مبا قسم له. من يسيطر على روما خري ممن يستويل على مدينة)... اخلبيثة(خيضع ميوله 
ال حتتقر إنساناً وال حتتقر شيئاً؛ فليس مثة إنسان ليست له ساعته، وليس مثة شيء ليس له )... 112(هو الذي يكرم بين جنسه
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وقد اعتاد ). 114...(بني احلكماء، ولقد وجدت أن ال شيء أحسن لإلنسان من الصمتلقد نشأت طول عمري؛ )... 113(مكانه
مثل من تزيد أفعاله على حكمته، كمثل شجرة كثرت فروعها وقلت جذورها، إذا هبت عليها الريح : الكوهن إلِعزر أن يقول

 قلت أغصاا وكثرت جذورها لو أن رياح العامل أما من تزد حكمته على أفعاله فمثله كمثل شجرة... اقتلعتها وألقتها على وجهها
  ).115(كلها هبت عليها ملا زحزحتها من مكاا

  الفصل الرابع 

  الحياة والشريعة 

ليس التلمود من التحف الفنية، ذلك بأن مجع أفكار ألف عام كاملة ووضعها يف جمموعة مترابطة متناسقة عمل ال يقوى عليه حىت 
وما من شك يف أن كثرياً من املقاالت قد وضعت يف غري موضعها من الكتاب؛ وأن عدداً من . ابرينمائة حرب من األحبار الص

الفصول قد وضع يف غري املقاالت اليت جيب أن يوضع فيها، وأن موضوعات تبدأ، مث تترك، مث تبدأ من جديد على غري قاعدة 
راء املختلفة قد دونت فيه وكثرياً ما نترك النقطة املتعارضة دون أن وليس الكتاب مثرة تفكري بل هو التفكري نفسه، فكل اآل. موضوعة

وكأننا قد اجتزنا مخسة عشر قرناً من الزمان لننصف إىل نقاش أشد املدارس إخالصاً ونستمع إىل عقيبا ومإير ويهودا . حتل وتفسر
 هؤالء الرجال وغريهم قد اختطفت ألفاظهم وإذا ما ذكرنا أننا فضوليون متطفلون، وأن. وهنسيا ورب يف أثناء جدهلم العنيف

العارضة اختطافاً من أفواههم وقذف ا يف نصوص مل تكن معدة هلا، مث أرسلت جتلجل خالل القرون الطوال، إذا ذكرنا هذا استطعنا 
 وخرافات، أن نعفو عما جنده يف هذه األقوال من جدل، وسفسطة، وأقاصيص غري صادقة، وتنجيم وحديث عن اجلن والشياطني،

ومعجزات، وأسرار األعداد، وأحالم وحي، ونقاش ال آخر له يتوج نسيجاً مهلهالً من اخلياالت واألوهام، والغرور الذي يغريهم 
وإذا ما امشأزت نفوسنا من قسوة هذه القوانني، ومن دقة هذه النظم وتدخلها . ويأسو جراحهم وخيفف عنهم آالم آماهلم الضائعة

تدخل فيه، وما جيازي به من خيرقها من شدة وبطش، فإن من واجبنا أال حتمل هذه املسألة حممل اجلد، ذلك أن فيما ال يصح أن ت
اليهود مل يدعوا قط أم يطيعون هذه الوصايا كلها، وأن أحبارهم كانوا يغضون أبصارهم عما جيدونه يف كل صفحتني من كتام من 

لو : "ويف ذلك يقول أحد األحبار احلذرين. وبني ما يف الطبيعة البشرية من ضعف خفيثغرات بني نصائحهم اليت تدعو إىل الكمال 
ومل يكن التلمود كتاب قوانني يطلب إىل ). 116"(أن إسرائيل قد حرصت احلرص الواجب على سبت واحد جلاء ابن داود من فوره

ه ليهدوا به الناس إىل التقي على مهل، ومل تطع اجلماهري غري اليهود إطاعتها مجلة وتفصيالً، بل كان سجالً آلراء األحبار، مجعه جامعو
ويهتم التلمود اهتماماً كبرياً بالشعائر الدينية، ولكن بعض هذا االهتمام كان . املثقفة إال قلة خمتارة من األوامر اليت جاءت ا الشريعة

ولقد كانت هذه الشعائر . امهم على التخلي عن شريعتهمرد فعل من اليهود ملا بذلته الكنيسة املسيحية والدولة من حماوالت إلرغ
وإنا لنجد يف مواضع متفرقة . مسة متيزهم، ورابطة جتمع شتام وتصل بني خمتلف أجياهلم، وشعاراً يتحدون بع عاملاً ال يعفو قط عنهم

سيح وظرفه، مسيحية اضطهدت من جملدات التلمود العشرين كلمات حقد على املسيحية، ولكنها حقد على مسيحية نسيت رقة امل
املتمسكني بشريعة أمر املسيح أتباعه بالعمل ا، مسيحية يرى أحبار اليهود أا حادت عن مبدأ التوحيد جوهر الدين القومي وأساسه 

 والبصرية وإنا لنجد بني هذه الشعائر والطقوس املعقدة، وهذا اجلدل الشائك الطويل، مئات من النصائح السديدة،. الذي ال يتبدل
. النفسانية، تتخللها يف بعض األحيان فقرات تعيد إىل الذاكرة جالل كتاب العهد القدمي أو احلنان الصويف الذي تراه يف العهد اجلديد

انظر مثالً إىل ما يقوله أحد أحبارهم . وإن ما ميتاز به اليهودي من فكاهة شاذة غريبة األطوار لتخفف عنه عبء هذا الدرس الطويل
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 أن موسى دخل متخفياً إىل احلجرة اليت يلقي فيها عقيبا دروسه، وجلس يف الصف األخري، ودهش من كثرة القوانني اليت من
ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرناً من الزمان أساس ). 117(استنبطها املعلم الكبري من الشريعة املوسوية، واليت مل حيلم ا قط كاتبها

وكان الشاب العرباين ينكب عليه سبع ساعات يف كل يوم مدى سبع سنني، يتلوه ويثبته يف ذاكرته بلسانه . االتربية اليهودية وجوهره
وعينه؛ وكان هو الذي يكون عقوهلم ويشكِّل أخالقهم مبا تفرضه دراسته من نظام دقيق، ومبا يستقر يف عقوهلم من معرفة، شأنه يف 

ومل تكن طريقة تعلمه مقصورة على تالوته . ها الصينيون كما يستظهر اليهود التلمودهذا شأن كتابات كنفوشيوس اليت كان يستظهر
وتكراره، بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشته بني املدرس والتلميذ، وبني التلميذ والتلميذ، وتطبيق القوانني القدمية على ما يستجد 

ة، وتثبيتاً للمعلومات، ميزت اليهودي من غريه يف كثري من من الظروف، وقد أفادت هذه الطريقة حدة يف الذهن، وتقوية للذاكر
امليادين اليت تتطلب الوضوح، وتركيز الذهن، واملثابرة، والدقة، وإن كانت يف الوقت نفسه قد عملت على تضييق أفق العقل 

الفردية، وبث فيه روح العفة ولقد روض التلمود طبيعة اليهودي الثائرة املهتاجة، وكبح مجاح نزعته . اليهودي واحلد من حريته
عبئاً ثقيالً على ذوي العقول السامية الكبرية، ولكنها كانت السبب يف جناة " نري الشريعة"والوفاء ألسرته وعشريته؛ ولرمبا كان 

 شعب وليس من املستطاع فهم التلمود إال إذا درس يف ضوء التاريخ على أنه العامل الفعال الذي أبقى على. اليهود بوجه عام
ولقد فعل أحبار اليهود يف تشتتهم الواسع ما فعله أنبياؤهم لالحتفاظ بالروح . مطرود، معدم، مظلوم، يتهدده خطر التفكك التام

فقد كان ال بد هلم من أن يعيدوا إليهم عزم وكربيائهم، وأن يعملوا على أن يستقر بيتهم النظام، ويثبتوا . اليهودية يف األسر البابلي
118(م اإلميان، وحيافظوا على أخالقهم القومية، ويعيدوا إليهم سالمة العقول وصحة األبدان اللتني حطمتهما احملن الطواليف قلو .(

وبفضل هذا التأديب الشاق، وغرس أصول التقاليد اليهودية يف صدر اليهودي بعد اقتالعها، عاد االستقرار وعادت الوحدة، عن 
 وطناً منتقالً Heineولقد كان التلمود على حد قول هيين . ات واألحزان خالل القرون الطوالطريق التجوال يف أطراف القار

فحيثما وجد اليهود، حىت وهم جالية واجفة يف أرض الغربة، كان يف وسعهم أن يضعوا أنفسهم . لليهود حيملونه معهم أينما ساروا
فال غرابة واحلالة هذه . لك بأن يرووا عقوهلم وقلوم من فيض الشريعةمرة أخرى يف عاملهم، وأن يعيشوا مع أنبيائهم وأحبارهم، وذ

ومل يكفهم االحتفاظ . Montaigneإذا أحبوا هذا الكتاب الذي نراه حنن أكثر تنوعاً واختالفاً مما كتبه مائة كاتب من أمثال منتاين 
انوا يتبادلون قراءة نتف من هذا املخطوط الضخم، بالكتاب كله، بل احتفظوا بأجزاء صغرية منه حبب يصل إىل درجة اجلنون، وك

وأنفقوا يف القرون املتأخرة أمواالً طائلة لطبعه كامالً، وبكوا حني كانت امللوك والبابوات، واالس النيابية حترم تالوته، أو تصادره، 
 أيامنا هذه أمثن ما متتلكه معابدهم  يدافعان عنه، وعدوه يفErasmus وإرزامس Reuchlinأو حترقه؛ وابتهجوا حني رأوا روشلني 

  .وبيوم، واختذوه ملجأ وسلوى، وسجناً للروح اليهودية

  الباب السادس عشر 

  يهود العصور الوسطى 

)565-1300 (  

  الفصل األول 

  المجتمعات الشرقية 
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 مدينة 614رشليم ظلت إىل عام ذلك أن أو. كان لليهود وقتئذ شريعة ولكن مل تكن هناك دولة، كان هلم كيان، ومل يكن هلم وطن
.  حاضرة إسالمية1099 مسيحية مرة أخرى، مث ظلت من ذلك الوقت إىل عام 637 فارسية، وإىل عام 629مسيحية، وإىل عام 

ويف ذلك العام األخري حاصرها الصليبيون، وانضم اليهود إىل املسلمني يف الدفاع عنها، فلما سقطت يف أيدي الصليبيني سيق من بقي 
 أعقب ذلك ازدياد 1187، وملا استوىل صالح الدين على املدينة عام )1(يها حياً من اليهود إىل إحدى بيعهم وأحرقوا عن آخرهمف

 1211سريع يف عدد اليهود، واستقبل السلطان العادل أخو صالح الدين ثالمثائة من أحبارهم الذي فروا من إجنلترا وفرنسا يف عام 

، ذلك أن سكان بيت )2(ن حنمان مل جيد فيها بعد مخسني عاماً من ذلك الوقت إال حفنة صغرية من اليهودلكن اب. استقباالً حسناً
وظل اليهود كثريي العدد يف سوريا والعراق وفارس اإلسالمية رغم ما القوه يف . املقدس كانوا قد أصبحوا كلهم تقريباً مسلمني

ولقد . وأضحت هلم يف ربوعها حياة اقتصادية وثقافية ناشطة قوية. ين اإلسالمبعض األحيان من االضطهاد ورغم اعتناق عدد منهم د
رئيس اليهود يف (ظلوا يف شئوم الداخلية، كما كانوا يف عهد امللوك الساسانيني، يتمتعون باحلكم الذايت حتت إشراف اإلجزيالرك 

وأرمينية، والتركستان، وفارس، . رك يف كل من بالد بابلواعترف اخللفاء املسلمون باإلجزيال. ومديري اامع الدينية) املهجر
يقوموا واقفني يف حضرة أمري "واليمن، رئيساً جلميع اليهود فيها؛ ويقول بنيامني التطيلي إن مجيع رعايا اخلليفة كان يفرض عليهم أن 

سبها إىل داود، وكان سلطانه سياسياً أكثر وكان منصب اإلجزيالرك وراثياً يف أسرة واحدة ترجع بن). 3"(األسر، وأن حييوه باحترام
منه روحياً، وقد أدى ما بذله من اجلهود للسيطرة على رجال الدين إىل اضمحالله مث إىل سقوطه، وأصبح مديروا اامع العلمية بعد 

 خترج Pumdeditha ومببديثا Snraوكانت الكليات الدينية يف سورا .  هم الذين خيتارون اإلجزيالرك ويسيطرون عليه762عام 
 أن 658وحدث يف عام . الزعماء الدينيني والعقليني لليهود يف بالد اإلسالم، وخترج أمثاهلم بدرجة أقل لليهود يف البالد املسيحية

 Gaonأخرج اخلليفة جممع سورا العلمي من اختصاص اإلجزيالرك القانوين، فلما حدث هذا اختذ رئيس امع لنفسه لقب جاؤن 

وملا ازدادت موارد كلية مبيديثا ). 4(وابتدأ من ذلك احلني نظام اجلاؤنية، وعهد اجلاؤنيم يف الدين والعلم البابليني) سعادةصاحب ال(
وعظمت مرتلتها لقرا من بغداد، اختذ مديروها أيضاً ألنفسهم لقب جاؤن؛ وكاد اليهود يف مجيع أحناء العامل فيما بني القرن السابع 

 عشر يستفتون اجلأنيم يف املدينتني فيما يعرض هلم من مسائل التلمود القانونية، ونشأ لليهودية من أجوبتهم على إىل القرن احلادي
وحدث يف الوقت الذي قامت فيه اجلاؤنية انشقاق ديين فرق العامل اليهودي يف الشرق وزلزلت له . هذه املسائل أدب قانوين جديد

ذلك أنه ملا تويف اإلجزيالرك سليمان، طالب ابن . الذي حتم قيام اجلاؤنية يف ذلك الوقتأو لعل هذا االنشقاق نفسه هو -أركانه
أخيه عنن بن داود حبقه يف أن خيلفه يف منصبه، ولكن زعماء سورا ومببديثا طرحوا مبدأ الوراثة وراءهم ظهرياً ونصبوا حنانياً أخا عنن 

عن يف اجلاؤنني، وفر إىل فلسطني وأنشأ فيها كنيساً خاصاً به، وطالب اليهود فما كان من عنن إال أن ط. األصغر إجزالركا يف مكانه
وكان هذا العمل من جانبه عودة إىل الوضع الذي كان . أينما كانوا أن ينبذوا التلمود وأال يطيعوا إال قوانني أسفار موسى اخلمسة

النبوية واتباع القرآن وحده، وما يطالب به " السنة"ن نبذ عليه الصدوقيون؛ وكان شبيهاً مبا ينادي به بعض الشيعة يف اإلسالم م
على أن عنن مل يكتف ذا بل أخذ يعيد النظر يف أسفار موسى اخلمسة . الربوتستنت من نبذ التقاليد الكاثوليكية والعودة إىل األناجيل

تج على ما أدخله علماء التلمود من تبديل واح. ويشرحها شرحاً يعد خطوة جريئة يف سبيل الدراسة النقدية لنصوص الكتاب املقدس
يف الشريعة املوسوية وما حياولونه يف تفسريهم وشرحهم من توفيق بينها وبني الظروف القائمة يف أيامهم، وأصر على اتباع ما جاء يف 

وامتدح عنن عيسى وقال " املتمسكني بالنصوص"أي - األسفار اخلمسة من أوامر وتنفيذها بنصها، وهلذا مسي أتباعه بالقرائني
ويرى . أنه رجل صاحل مل يرغب يف نبذ شريعة موسى املدونة، بل كل ما كان يطلبه أن ينبذ الناس قوانني الكتبة والفريسيني الشفوية
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وكثر اليهود القراءون يف ). 5( جديد، بل كان يرغب يف تطهري الدين اليهودي وتدعيمهعنن أن عيسى مل يكن يرغب يف وضع دين
فلسطني، ومصر، وأسبانيا، مث نقص يف القرن لثين عشر، ومل يبق منهم اآلن إال أقلية آخذة يف االنقراض يف تركيا وجنويب روسيا؛ 

نن من تفسري حريف لنصوص الشريعة، وقالوا إن بعث األجسام وما ونبذ القراءون يف القرن التاسع ما كان ينادي به ع. وبالد العرب
جاء يف الكتاب املقدس من أوصاف جسمانية هللا، جيب أن تؤخذ على سبيل ااز، ولعلهم يف قوهلم هذا كانوا متأثرين بآراء املعتزلة 

نصها، وقالوا إن ما ورد يف الكتاب املقدس من فلما فعلوا هذا عاد اليهود الربانيون إىل القول بأخذ عبارات التلمود ب. املسلمني
جيب أن تؤخذ مبعناها احلقيقي، بل إن بعضهم قد تغاىل يف هذا فقدر بالدقة مقاييس جسم اهللا، . وجلوس اهللا" يد اهللا"عبارات أمثال 

 كانت تنادي بأن أسفار Chivi al-Balchiونشأت فئة قليلة من اليهود حرة التفكري منها صيب البلخي ). 6(وطول أطرافه، وحليته
يف هذه البيئة اليت متتاز بالرخاء االقتصادي، واحلرية الدينية، واجلدل العنيف ). 7(موسى اخلمسة نفسها ليست شريعة واجبة الطاعة

 .892ولد سعديا بن يوسف يف قرية من قرى الفيوم يف عام . أجنبت اليهودية أول فيلسوف يهودي ذائع الصيت يف العصور الوسطى

وما من شك يف أنه كان طالباً جمداً ومعلماً . ، مث هاجر بعدئذ إىل بابل915وشب يف مصر وتزوج فيها مث هاجر إىل فلسطني يف عام 
وشاهد ما أدخله القراءون واملتشككة من . قديراً، ألنه عني وهو شاب يف السادسة والثالثني من عمره جاؤنا أي مديراً لكلية سوراً

فيبني أن هذا الدين القدمي -هودي القدمي، فآىل على نفسه أن يفعل هلذا الدين ما فعله املتكلمون يف الدين اإلسالميبدع يف الدين الي
-وأخرج سعديا يف حياته القصرية اليت مل تتجاوز مخسني عاماً مقداراً ضخماً من املؤلفات. يتفق كل االتفاق مع العق والتاريخ

وهو معجم " األجرون"ومن هذه املؤلفات .  اليهودي يف العصور الوسطى إىل مؤلفات ابن ميمونال مياثلها يف سجل التفكري-معظمها
وقد ظلت . وهو أقدم ما عرف من كتب يف حنو اللغة العربية" كتاب اللغة"آرامي للغة العربية يعد أساساً للفلسفة العربية؛ ومنها 
 يستخدمها مجيع اليهود الذين يتكلمون اللغة العربية، وإن شروحه ألسفار ترمجته العربية للعهد القدمي إىل يومنا هذا الترمجة اليت

) 933" (كتاب األمانات واالعتقادات"؛ ويعد )"8(أعظم شارح للكتاب املقدس يف مجيع العصور" لتكاد جتعله"الكتاب املقدس 

واتر معاً أي بالشريعة املكتوبة وغري املكتوبة، ويؤمن سعديا بالوحي والت. أعظم رد يف الدين اليهودي على اخلارجني على هذا الدين
فإذا ما تعارضت نصوص الكتاب املقدس . ولكنه يؤمن أيضاً بالعقل، ويطالب بأن يثبت استناداً إىل العقل صدق الوحي والتواتر

كذلك جيب أن . رفيتهتعارضاً صرحياً مع حكم العقل، فلنا أن نفترض أن النص املتعارض ال يقصد به أن تأخذه العقول الناضجة حب
تؤخذ أوصاف اهللا اجلسمانية على أا جماز ال حقيقية؛ ذلك أن اهللا ليس إنساناً يتصف مبا يتصف به البشر ويدل نظام العامل وقوانينه 

ضيلة، وليس من العقل يف شيء أن يظن أن اهللا العاقل املدبر يعجز عن أن يثيب على الفضيلة، ولكن الف. على وجود خالق عاقل مدبر
كما هو واضح، ال يثاب عليها دائماً يف هذه احلياة؛ ومن مث ال بد أن تكون هناك حياة أخرى تعوض ما يبدو يف هذه احلياة الدنيا من 

ظلم ظاهري؛ ولعل آالم الصاحلني يف هذه الدنيا ليست إال عقاباً لبعض ما ارتكبوه من ذنوب حىت يدخلوا اجلنة من فورهم بعد 
ولكن الناس كلهم حىت الذين ... ما يظفر به األشرار من نعم إمنا هو مثوبة على أعماهلم الصاحلة العارضة، حىتموم، كما أن 

يقومون بأحسن األعمال الصاحلة يف هذا العامل وينالون فيه أعظم اخلري والسعادة حيسون يف أعماق قلوم أن مثة حاالً خرياً من حاهلم 
متعة، وكيف جيوز هللا الذي اقتضت حكمته العظيمة خلق هذا العامل العجيب أن يبعث هذه اآلمال يف هذه الواسعة اآلمال القليلة امل
، ولقد تأثر سعديا إىل حد ما بفقهاء اإلسالم وسار على جهم يف الشرح واإليضاح، بل إن استعار )9(النفس إذا مل يشأ أن تتحقق؟

نتشرت آراؤه يف مجيع أحناء العامل اليهودية وتأثر ا ابن ميمون، وهل أدل على وقد ا. منهم يف بعض األحيان أساليب اجلدل والنقاش
وهنا جيب أن نقر بأن سعدياً كان رجالً فظاً إىل ). 10"(لوال سعديا لكادت التوراة أن ختتفي من الوجود: "هذا من قول ابن ميمون
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 حرمان 930 وكانت نتيجة هذا الرتاع أن أعلن داود يف عام .حد ما، وأن نزاعه مع اإلجزيالرك داود بن زكاي قد أضر بيهود بابل
 نصب سعديا إجزيالركاً جديداً، ولكن املسلمني قتلوا هذا 940وملا مات داود يف عام . سعديا، وأن أعلن سعديا حرمان داود

 هذا الشاب أيضاً؛ وحينئذ قرر اليهود بعد فما كان من سعديا إال أن عين ابن القتيل خلفاً، وقُتل. اإلجزيالرك ألنه طعن يف النيب حممد
. أن فت يف عضدهم على هذا النحو أن يبقوا هذا املنصب شاغراً، وبذلك انتهى عهد اإلجزيالركية البابلية الذي دام سبعة قرون

 ضعف الروابط بني يهود وكان تفكك اخلالفة العباسية يف بغداد وقيام دوق إسالمية مستقلة يف مصر، ومشايل أفريقية، وأسبانيا سبباً يف
آسية وأفريقية وأوربا وأصيب يهود بابل مبا أصيب به اإلسالم يف الشرق من ضعف اقتصادي بعد القرن العاشر امليالدي، فأغلقت 

؛ وزادت احلروب 1040 وحذت حذوها مببديثا بعد أربع سنني، وانتهى عهد اجلاؤنية يف عام 1034كلية سورا أبواا يف عام 
 كادت اجلالية اليهودية البابلية أن ختتفي من 1228 اهلوة بني يهود بابل ويهود مصر، وأوربا، وملا خرب املغول بغداد يف عام الصليبية

وكان كثريون من يهود الشرق قد هاجروا قبل هذه الكوارث إىل أقاصي آسية الشرقية، وبالد العرب، ومصر، . صفحات التاريخ
، وبقيت يف بالد العرب عدة جاليات يهودية بعد أيام )11(1165 عرباين يف عام 23.000 سيالن ومشايل أفريقية وأوربا؛ فكان يف

". أهل الذمة" كتب إىل اخلليفة يقول إن يف اإلسكندرية أربعة آالف من اليهود 641النيب؛ وملا فتح عمرو بن العاص مصر يف عام 

وكان يهود مصر يستمتعون باحلكم . أصحاب العقيدة القدمية والقرائنيوملا اتسعت مدينة القاهرة ازداد عدد من فيها من اليهود 
الذايت يف شئوم الداخلية بزعامة النجيد أو أمري اليهود، وازدادت ثروم من األعمال التجارية وارتفعوا إىل املناصب العالية يف 

 Bariود أحبروا على ظهر إحدى السفن من باري وتقول إحدى الروايات إن أربعة من أحبار اليه). 12(حكومات الدول اإلسالمية

يف إيطاليا، ولكن أحد أمراء البحر األندلسيني املسلمني أسر سفينتهم وباعهم بيع الرقيق، فبيع احلرب موسى وابنه حنوخ يف قرطبة، 
ما تقول الرواية، وأنشأ يف مث اعتنق كل واحد من هؤالء األحبار، ك. وبيع سحرية يف اإلسكندرية، وبيع احلرب هو سيل يف القريوان

والشائع على األلسنة، وإن مل يكن هذا مؤكداً، أم كانوا من علماء سورا؛ وأياً كانت فقد نقلوا . املدينة اليت بيع فيها جممعاً علمياً
  .صر وأسبانياالعلم من يهود الشرق إىل الغرب؛ وبينما كانت اليهودية يف آسية آخذة يف الضعف بدأت أيام عزها وسعادا يف م

  الفصل الثاني 

  الجماعات اليهودية في أوربا 

اختذ اليهود طريقهم إىل بالد الروسيا يف العصور الوسطى من بابل وفارس جمتازين ما وراء جيحون والقوقاز، وإىل ساحل البحر 
النكد من القرن الثامن إىل القرن وظل اليهود يف تلك العاصمة يستمتعون بالرخاء . األسود من آسية الصغرى جمتازين القسطنطينية

وهاجر . وكان يف بالد اليونان مجاعات يهودية كبرية وخباصة يف طيبة حيث كانت ملنسوجام احلريرية شهرة عظيمة. الثاين عشر
وجاءت حفنة من التجار . اليهود مشاالً إىل بالد البلقان جمتازين تساليا وتراقية ومقدونية، مث ساروا مبحاذاة ر الدانوب إىل بالد ار

، واسبري Metzفكان يف متز . العربانيني من أملانيا إىل بولندة يف القرن العاشر ألن اليهود كانوا يف أملانيا من قبل ميالد املسيح
Speyer وميرت ،Mainz وورمز ،Worms واسترسبورج ،Strassbourg وفرنكفورت ،Fraokfort وكولوين جاليات يهودية ،

قرن التاسع، وإن كانت هذه اجلاليات قد شغلتها التجارة وما تستلزمه من كثرة الترحال فلم يكن هلا شأن كبري يف تاريخ كبرية يف ال
جممعاً علمياً لألحبار يف ميرت وكتب بالعربانية شرحاً للتلمود، ) 1027-960(ومع هذا فقد أنشأ جرشوم بن يهودا . اليهود الثقايف

.  أملانيا يستفتونه فيما يعرض هلم من مسائل يف شريعة التلمود بدل أن يستفتوا يف ذلك جأونيم بابلوبلغ من سلطانه أن كان يهود
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، وبسط Willam the Conquelor، وجاء إليهم عدد آخر كبري منهم مع وليم الفاتح )13(691وكان يف إجنلترا يهود يف عام 
وكانت . ميدوم به من رؤوس األموال وما كانوا يقومون به من جباية اإليرادعليهم النورمان الفاحتون يف أول األمر محايتهم ملا كانوا 

، ويورك، وغريها من املراكز اإلجنليزية خارجة عن اختصاص والة األمور احملليني يف Norwchمجاعام املقيمة يف لندن، وتورتش 
القضائية اهلوة بني املسيحيني واليهود، وكانت سبباً من ووسعت هذه العزلة . شئوا القانونية، فكانت ال ختضع إال للملوك أنفسهم

 بعد 600وكان يف غالة جتار يهود من عهد يوليوس قيصر، وقبل أن حيل عام . أسباب املذابح املدبرة اليت حدثت يف القرن الثاين عشر
 Chilpericن بوحشية، وأمرهم كلربيك امليالد وجدت جاليات يهودية يف مجيع املدن الكربى يف غالة؛ واضطهدهم امللوك املروفنجيو

، أما شارملان فإنه بسط عليهم محايته ألنه وجد فيهم زراعاً، )14)(581(أن يعتنقوا الدين املسيحي على بكرة أبيهم وإال فقأ أعينهم 
يت حترم اليهود من بعض وصناعاً، وأطباء، ورجال مال نافعني، واختار يهوديا ليكون طبيبه اخلاص، وإن كان قد أبقى على القوانني ال

 Kalonymos أسرة فلونيموس 787وتقول إحدى الروايات املشكوك يف صحتها أنه استقدم يف عام . احلقوق اليت يتمتع ا غريهم

 يهودياً مترمجاً أو مفسراً مع بعثة سياسية 797 إىل ميرت ليشجع الدراسات اليهودية يف دول الفرجنة، مث أرسل يف عام Luceaمن لكا 
 مييل إىل اليهود لعملهم يف تنشيط التجارة؛ وعني موظفاً خاصاً للدفاع عن Leuis the Pieusوكان لويس التقي . إىل هارون الرشيد

حقوقهم، واستمتع اليهود يف فرنسا يف القرنني التاسع والعاشر بقدر من الرخاء والطمأنينة مل يستمتعوا به بعدئذ قبل أيام الثورة 
غم ما كان يذاع ضدهم من األقاصيص، وما يفرض عليهم من القيود الرومانية، وما يصيبهم أحياناً من االضطهاد الفرنسية؛ وذلك ر

 إىل البندقية وميالن، وكان اليهود Traniوكانت يف إيطاليا من أقصاها إىل أقصاها جاليات يهودية منتشرة من تراين ) 15(القليل
، حيث أنشئت يف Salernoوكان يف سالرنو . م أثر يف نشر فلسفة ابن رشد يف جامعتهاكثريين يف بدوا بنوع خاص، ولعلهم كان هل

ومنهم عدد من مشهوري األطباء، وكان يف ). 16(البالد املسيحية الالتينية أوىل مدارس الطب يف العصور الوسطى، ستمائة يهودي
عدداً من اليهود يف ) 1181-1159(لبابا الكسندر الثالث  طائفة من العلماء اليهود، وعني اFoggiaبالد فردريك الثاين يف فجيا 

وكان . ، ولكن فردريك اشترك مع البابا جرجيوري التاسع يف اختاذ إجراءات ظاملة ضد يهود إيطاليا)17(املناصب الكربى يف بيته

 ؛ وملا اعتنق امللك ريكارد ، ويرجعون بأصوهلم إىل قبيلة يهوذا امللكيةSephardimيهود أسبانيا يلقبون أنفسهم سفردمي 
Recared الدين املسيحي األصيل، انضمت حكومة القوط الغربيني إىل رجال الدين األقوياء أتباع الكنيسة األسبانية يف مضايقة 

وأمر امللك .  عليهم املناصب العامة، ومنعوا بالزواج من املسيحيات أو اقتناء أرقاء مسيحينياليهود وتنغيص حيام عليهم، فحرمت
، وألغى امللك الذي خلفه على العرش هذا )613( مجيع اليهود أن يعتنقوا املسيحية أو أن خيرجوا من البالد Sisebutسيزبوت 

ينص على أن اليهود الذين عمدوا مث عادوا إىل الدين اليهودي جيب  أصدر قراراً 633األمر، ولكن جملس طليطلة الذي عقد يف عام 
 Egica؛ وحرم امللك إجيكا )635( العمل مبرسوم سيزبوت Chtntlaوأعاد امللك شنتيال . أن يفصلوا عن أبنائهم، وأن يباعوا أرقاء

وكانت نتيجة هذا أن ساعد اليهود ). 693(على اليهود امتالك األراضي كما حرم على عمل مايل وجتاري بني أي مسيحي ويهودي 
وأراد الفاحتون أن يعمروا البالد فدعوا إىل اهلجرة إليها، وقدم . العرب حني جاءوا أسبانيا فاحتني يف كل خطوة من خطوات الفتح

وملا . اليهود، وكاد سكان بعض املدن مثل أليسانة أن يكونوا كلهم من )18(إليها فيمن قدم مخسون ألف يهودي من آسية وأفريقية
أن حترر اليهود يف أسبانيا اإلسالمية من القيود املفروضة على نشاطهم االقتصادي انتشروا يف مجيع ميادين الزراعة، والصناعة، واملال، 

ا واملناصب العامة، ولبسوا ثياب العرب، وتكلموا بلغتهم، واتبعوا عادام، فلبسوا العمامة واألثواب احلريرية الفضفاضة، وركبو
واستخدم عدد من اليهود أطباء يف بالط اخللفاء واألمراء وعني . العربات حىت أصبح من العسري متييزهم من بين عمومتهم الساميني
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بالنسبة لعبد الرمحن ) 970-915(فقد كان حسداي بن شربوط . أحد هؤالء األطباء مستشاراً ألعظم خليفة من خلفاء قرطبة
وقد ولد حسداي يف أسرة ابن عزرا املثرية املثقفة؛ وعلمه أبوه اللغات العربية، .  القرن التايل مللك شاهالثالث ما كانه نظام امللك يف

والعربية، والالتينية، ودرس الطب، وغريه من العلوم يف قرطبة، وداوى اخلليفة من أمراضه، وأظهر من واسع املعرفة وعظيم احلكمة 
مث عهدت . ه يف اهليئة الدبلوماسية للدولة، وملا يتجاوز اخلامسة والعشرين من عمره كما يلوحيف األمور السياسية ما جعل اخلليفة يعين

على أنه مل يكن له لقب رمسي ألن اخلليفة تردد يف منحه . إليه تباعاً أعمال أخرى ذات تبعات متزايدة يف حياة الدولة املالية والتجارية
ولكن حسداي قام مبهام منصبه الكثرية بكياسة أكسبته حمبه العرب، واليهود، . رمسياً لقب وزير خشية أن يثري عليه النفوس

واملسيحيني على السواء، وقد شجع العلوم واآلداب، ومنح الطالب اهلبات املالية والكتب بال مثن، ومجع حوله ندوة من الشعراء، 
وكان مثة رجال غريه يف أحناء أخرى من أسبانيا اإلسالمية . والعلماء، والفالسفة، فلما مات تنافس املسلمون واليهود يف تكرمي ذكراه

ففي أشبيلية دعا املعتمد إىل بالطه إسحق بن بروك العامل والفلكي، ومنحه لقب أمري، وجعله حاخاماً أكرب لكل . وإن مل يبلغوا ما بلغه
 حسداي ابن شربوط يف Samuel Nalevi idn Naghdela؛ ويف غرناطة نافس مشويل هلوي ابن جندال )19(اامع اليهودية فيها

 ونشأ فيها، ومجع بني دراسة التلمود واألدب العريب، ومجع بني 993وقد ولد مشويل يف قرطبة عام . سلطانه وحكمته وفاقه يف عمله
كتابة العروض إىل ملك وملا أن سقطت قرطبة يف أيدي الرببر، انتقل إىل مالقة، وفيها زاد دخله القليل ب. هذين وبني االجتار يف التوابل

وأعجب وزير امللك مبا كانت عليه هذه العروض من مجال اخلط وحسب األسلوب فزار مشويل، وصحبته إىل غرناطة، . غرناطة
وما لبث مشويل أن أصبح أيضاً مستشاره، وكان مما قاله الوزير نفسه أنه إذا أشار مشويل . وأسكنه يف قصر احلمراء، وجعله أمني سره

وأوصى الوزير وهو على فراش املوت أن خيلفه مشويل، وبذلك أصبح مشويل يف عام ). 20(ن صوت اهللا يسمع فيما يشري بهبشيء فإ
ومما يسر هذا األمر يف غرناطة أكثر منه يف أي .  اليهودي الوحيد الذي شغل منصب وزير يف دولة إسالمية وحظي ذا اللقب1027

وسرعان ما رحب العرب ذا االختيار، ألن الدولة ). 20( القرن احلادي عشر كانوا يهوداًبلد آخر أن نصف سكان هذه املدينة يف
وكان هو نفسه عاملاً، وشاعراً، ونابغة يف الفلك، . الصغرية ازدهرت يف عهد مشويل من النواحي املالية، والسياسية، والثقافية

وعدة جملدات يف الشعر والفلسفة، ) معظمها بالعربية( النحو والرياضة، واللغات، يعرف سبعاً منها، وقد ألف عشرين رسالة يف
وكان يقتسم ماله مع غريه من الشعراء، وأجند الشاعر والفيلسوف ابن جبريول، وأمد . ومقدمة للتلمود، وجمموعة من األدب العربي

. امللك حاخاماً لليهود حياضر عن التلمودباملال طائفة من شباب الطالّب، وأعان اجلماعات اليهودية يف قارات ثالث وكان وهو وزير 

 خلفه يف الوزارة، والنجادة ابنه يوسف بن 1055وملا تويف عام ). يف إسرائيل(األمري - بالنجيد-اعترافاً منهم بفضله-ولقبه بنو ملته
، وأسعد عصور التاريخ العاشر، واحلادي عشر، والثاين عشر، هي العصر الذهيب ليهود أسبانيا-وكانت هذه القرون الثالثة. جندال

من األسر يف قرطبة، )  وأحد املهاجرين من باري975املتويف عام (وملا أن افتدى موسى بن شنوك . العربي الوسيط، وأعظمها مثرة
وافتتحت جمامع مثله يف . أنشأ فيها مبجموعة حسداي جممعاً علمياً، ما لبث أن أصبحت له الزعامة الفعلية على يهود العامل كله

، وبينما كانت املدارس اليهودية يف الشرق تقصر نشاطها على التعليم الديين، كانت هذه ...يسانة، وطليطلة، وبرشلونة، وغرناطةأل
وبفضل هذا التعليم نالت ). 21(واملوسيقى، والرياضيات، واهليئة، والطب، والفلسفة. املدارس األسبانية تعلم فيما تعلمه األدب

 أسبانيا يف ذلك الوقت سعة وعمقاً يف الثقافة والظرف مل ينلهما إال معاصروهم من املسلمني، والبيزنطيني، الطبقات العليا من يهود
وكان مما يسربل الرجل املؤثر أو صاحت املركز السياسي بالعار أال يلم بالتاريخ، والعلوم الطبيعية، والفلسفة، . والصينيني

 يهودية تزدان مبا فيها من النساء احلسان، ولعلها قد أفرطت يف االعتداء بتفوقها ونشأت يف ذلك الوقت أرستقراطية). 22(والشعر
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على غريها، ولكن كان يقابل هذا االعتداد وخيفف من وقعه اعتقادها أن شرف احملتد وكثرة الثراء يفرضان على صاحبهما واجبات 
ذلك أنه كان خيدم امللك بكفاية ال . وط يوسف بن جندالوميكننا أن نؤرخ بداية تدهور يهود أسبانيا من سق. من السخاء والفضل

-ونصفهم من املسلمني األندلسيني-تكاد تقل عن كفاية أبيه، ولكنه مل يكن له كما كان ألبيه من تواضع وكياسة جعلتا سكان البالد

 وسخر من القرآن، وحتدث الناس من ذلك أنه مجع السلطة كلها يف يده، وتشبه بامللك يف لباسه،. يرتضون أن يتوىل أمورهم يهودي
 وصلبوا يوسف، وذحبوا أربعة آالف من يهود غرناطة، وبوا بيوم، 1066وهلذا ثار العرب والرببر يف عام . بأنه ال يؤمن باهللا

ت متأججة وجاء املرابطون من أفريقية بعد عشرين عاماً من ذلك الوق. وأرغم الباقون من اليهود على بيع أراضيهم ومغادرة البالد
ونادى أحد . صدورهم باحلماسة الدينية ومتمسكني بأصول السنة، وانتهى بقدومهم عصر أسبانيا اإلسالمية الزاهر الطويل األمد

رجال الدين من املسلمني أن اليهود قد وعدوا النيب بأن يعتنقوا اإلسالم بعد مخسمائة عام من اهلجرة، إذا مل يظهر يف ذلك الوقت 
، وطلب األمري يوسف إىل مجيع يهود 1107 املنتظر، وأن هذه األعوام اخلمسمائة تنتهي باحلساب اهلجري يف عام مسيحهم املنقذ

وملا خلف املوحدون املرابطني يف ). 23(أسبانيا أن يعتنقوا اإلسالم، ولكنه أعفاهم من هذا األمر حني أدوا لبيت املال مبالغ طائلة
، خريوا اليهود واملسيحيني كما خري امللك سيزبوت اليهود قبل مخسمائة ومخسة )1148(حكم مراكش وبالد لندلس اإلسالمية 

وتظاهر الكثريون من اليهود باعتناق اإلسالم، وهاجر . وثالثني عاماً من ذلك الوقت بني االرتداد عن دينهم أو اخلروج من البالد
يف بادئ األمر من التسامح العظيم ما ال يقل جالالً عما ظلموا يلقونه وهنا وجد اليهود . كثريون منهم مع املسيحيني إىل مشايل أسبانيا

معاملة اليهود، وجعالهم هم ) األذفونش(وأحسن الفنسو السادس والسابع ملكا قشتالة . مدى أربعة قرون حتت حكم املسلمني
 يهودي، قمعها 72.000ث كان يف طليطلة، حي) 1107(واملسيحيني سواء أمام القانون، وملا قامت حركة مناهضة للسامية 

وحدث أرغونة مثل هذا التآلف بني الديانتني، األم واالبنة، وبلغ من هذا التآلف أن دعا امللك جيمس األول اليهود ). 24(بصرامة
هلم يف وكانت ). 25(أن ستوطنوا ميورقة، وقطلونية، وبلنسية، وكثرياً ما كان مينح املستوطنني اليهود بيوتاً وأرضني من غري مثن

نعم إن يهود أسبانيا قد فرضت ). 26(برشلونة السيطرة على التجارة يف القرن الثاين عشر، كما كان هلم نصف أراضيها الزراعية
وكانت التجارة تتبادل حبرية بني . عليهم ضرائب باهظة، ولكنهم مع ذلك أثروا، واستمتعوا فيها باالستقالل يف شئوم الداخلية

 واملسلمني األندلسيني، وكان بنو األديان الثالثة يتبادلون اهلدايا يف األعياد، وكان بعض امللوك من إىل حني يشترك املسيحيني واليهود
 يهودا يشغلون املناصب الكربى يف 1492 و1085، وكان يف وسع اإلنسان أن جيد بني عامي )27(باملال يف بناء املعابد اليهودية

واشترك رجال الدين ). 28(مون على شئون املال ومنهم الدبلوماسيني، ومنهم الوزراء أحياناًدول أسبانيا املسيحية منهم القائ
. وكانت بداية عدم التسامح الديين بني اليهود أنفسهم). 29(املسيحيون يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر يف هذه األلفة املسيحية

 قوة حكومة ملكية ضد اليهود 1149بع ملك ليون وقشتالة وجه يف عام ذلك أن يهودا ابن عزرا املتويل شئون قصر الفنسو السا
ولسنا نعرف تفاصيل ما حدث وقتئذ، ولكن اليهود القرائني األسبان الذي كانوا إىل ذلك احلني طائفة كبرية مل . القرائني يف طليطلة
ها على طرد املسلمني منها، وكانوا يف أغلب  ليساعدوا أهل1212ودخل بعض الصليبيني أسبانيا يف عام ). 30(يعد يسمع هلم خرب

األحوال حيسنون معاملة اليهود؛ وملا أن اعتدت طائفة منهم على يهود طليطلة وقتلت كثريين منهم، هب أهل املدينة املسيحيون 
يهود يف قانونه ؛ وأدخل الفنسو العاشر ملك قشتالة بعض املواد احفة بال)31(للدفاع عن مواطنيهم، ووضعوا حداً الضطهادهم

، وكان ألفنسو يف ذلك الوقت يستخدم طبيباً وخازناً لبيت املال 1348، ولكن هذا القانون مل يطبق حىت عام 1265الصادر عام 
واستمتع مبا خلعه العلماء اليهود واملسلمون ). 32(يهودياً، واهدى إىل يهود إشبيلية ثالثة من مساجد املسلمني ليجعلوها معابد هلم
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 ملك أرغونة إىل فرض الضرائب الفادحة على رعاياه، كان Pedroوملا احتاجت مغامرات بدرو الثالث . كمه اللطيف من جمدعلى ح
وزير ماليته وعدد آخر من موظفيه يهودا، وملا ثار أعيان البالد ومدا على امللكية، اضطر امللك إىل إقصاء أعوانه اليهود عن مناصب 

وكانت . بأال يعني بعد ذلك الوقت أي يهودي يف املناصب احلكومية) Cortes (1283ه جملس الكورتري الدولة، وتوقيع قرار أصدر
قراراً بأن يلبس اليهود شارة متيزهم من غريهم، وأال ) 1313( الديين Zmoraخامتة عهد التسامح الديين حني أصدر جملس زمورا 

  ).33(م أطباء من اليهود وعلى اليهود أن يكون هلم خدم مسيحيونخيتلط اليهود باملسيحيني، وحيرم على املسيحيني استخدا

  الفصل الثالث 

  الحياة اليهودية في البالد المسيحية 

   الحكومة 1
أن يعيش من فيها من اليهود منعزلني عن سائر -إذا استثنينا بالرم وقليالً من املدن األسبانية-مل حتتم املدن املسيحية يف العصور الوسطى

 لكن اليهود كانوا يف العادة يعيشون يف عزلة اختيارية عن غريهم من األهلني لتيسر هلم هذه العزلة حيام االجتماعية .السكان
وكان كنيسهم مركز احلي اليهودي اجلغرايف، واالجتماعي، واالقتصادي، جيتذب إليه معظم . وسالمتهم اجلسمية ووحدم الدينية
وكانت األحياء اليهودية . اكن حوله ازدحاماً كبرياً، وأضر ذلك االزدحام بالصحة العامة واخلاصةمساكن اليهود، وهلذا ازدمحت املس

يف أسبانيا حتتوي على مساكن مجيلة وعمارات كما حتتوي على أكواخ قذرة، أما يف غريها من بالد أوربا فكادت املساكن أن تكون 
ت اليهودية طوائف منعزلة شيه دميقراطية وسط عامل ملكي مطلق، إذا وكانت اجلماعا). 34(أحياء قذرة وبيئة مزدمحة بالسكان

وكان دافعوا الضرائب من . استثنينا من هذا التعميم ما للثراء من أثر يف االنتخابات ويف االختيار للوظائف يف مجيع أحناء العامل
الكبار املنتخبني تكون بيت الدين أو احملكمة وكانت فئة قليلة العدد من . اجلماعات اليهودية خيتارون أحبار الكنيس وموظفيه

الشعبية، وهذه احملكمة هي اليت كانت جتيب الضرائب، وحتدد األمثان، وتتوىل القضاء، وتصدره القرارات اخلاصة بالطعام، والرقص، 
لقانون اليهودي من وكان من حقها أن حتاكم من يعتدون على ا. واألخالق، وامللبس، ومل تكن هذه القرارات تطاع على الدوام

اليهود أنفسهم، وكان هلا موظفون ينفذون أوامرها، وكانت العقوبات اليت توقعها ختتلف من الغرامات إىل احلرمان الديين أو التقي، 
وقلّما كان احلكم باإلعدام من اختصاص بيت الدين أو كان من العقوبات اليت توقعها، وكانت احملكمة اليهودية تستعيض عن هذا 

عدام باحلرمان التام؛ يصدر يف احتفال فخم مرعب توجه فيه التهم، وتصب فيه اللعنات، وتطفأ فيه الشموع واحدة بعد واحدة اإل
وكان اليهود يسرفون يف استخدام احلرمان، كما كان يفرط فيه املسيحيون، وهلذا فقدت هذه العقوبة . رمزاً إىل موت ارم الروحي

يضطهدون املالحدة، وحيرموم من -كما كان رؤساء الكنيسة املسيحيون-وكان رؤساء اليهود الدينيون. ما كان هلا من رهبة وتأثري
ومل تكن اجلماعات اليهودية يف األحوال العادية خاضعة للسلطات احمللية وكان ). 35(محاية القانون، وحيرقون كتبهم يف حاالت نادرة
اء لتبتاع منه امليثاق الذي حيمي حقوقها الدينية واالقتصادية؛ وكان فيما بعد تؤدي املال سيدها الوحيد هو امللك، تؤدي إليه املاء بسخ

إال أن اليهود مع ذلك، كانوا خيضعون لقوانني الدولة، . إىل احلكومات احمللية احملررة لتؤيد استقالل اليهود الذايت بشئوم الداخلية
، وتقول إحدى )36"(قانون البلد شريعة"جبة الطاعة، وقد ورد يف التلمود أن وجعلوا طاعة هذه القوانني مبدأ من مبادئهم الوا

أو " الفرضة"وكانت الدولة جتيب من اليهود ). 37"(صلوا لسالمة احلكومة، فلوال خوف الناس منها البتلع بعضهم بعضاً: "فقراته
ائب على اللحم، واخلمور، واحللي، والواردات، من قيمتها، وضر% 33ضريبة الرءوس، وعوائد األمالك، وكانت تصل أحياناً إىل 
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وكان . أو رحالم" مقدمهم"للمساعدة على متويل احلروب، أو تتويج امللوك، أو " االختيارية"والصادرات، فضالً عن التربعات 
وقد . الضرائب العامةمن % 8يف املائة من السكان يؤدون للدولة  % 1slash4اليهود اإلجنليز البالغ عددهم يف القرن الثاين عشر 

 مارك ليفتدوه من أسر األملان وهو ثالثة أمثال 5000أدوا هم ربع ما مجع من املال حلرب رتشارد األول الصليبية، وأدوا فيما بينهم 
كذلك كانت اهليئات اليهودية تفرض ضرائب أخرى على اليهود، كما كان يطلب إليهم من حني إىل حني ). 38(ما أدته مدينة لندن

" يهوده"وكان امللك يف أي وقت من األوقات يصادر أمالك . دقات وإعانات للتعليم وملساعد اليهود املضطهدين يف فلسطنيص

وكان امللك إذا مات . امللك" رجال"بعضها أو كلها لسبب أو لغري سبب؛ ونقول يهوده ألم كانوا مجيعاً مبقتضى قانون اإلقطاع 
ليهود، ومل يكن من خيلفه على العرش يرضى بأن جيدد العهد إال إذا قدم إليه قدر كبري من املال، قد ينتهي العهد الذي قطعه حبماية ا

 مارجريف Albrecht lllمن ذلك ما فعله ألربخت الثالث ). 39(يبلغ يف بعض األحيان ثلث مجيع ما ميتلكه اليهود يف الدولة
جيوز له، عمالً بالسنن القدمية، إما أن " أن كل ملك أملاين جديد  إذ أعلن1463 يف عام Margrave of Brander burgبرندبرج 

 كبري املشترعني Bractonولقد خلص براكنت ) 40"(حيرق مجيع اليهود، أو يظهر هلم رمحته، فينقذ حيام، ويأخذ ثلث أمالكهم
ون له ملك خاص، ألن ما حيصل عليه أياً ليس من حق اليهودي أن يك: "اليهود يف القرن الثالث عشر هذه النقطة بعبارة موجزة فقال

  ).41"(كان نوعه ال حيصل عليه لنفسه بل للِملك

   الشئون االقتصادية 2

نعم إن اليهود مل يكونوا مينعون حبكم القانون من متلك العقار، ومل . وكانت هناك فضالً عن هذه املتاعب السياسية قيود اقتصادية
وقد كانوا يف أوقات خمتلفة يف العصور الوسطى ميتلكون أراضي واسعة يف بالد األندلس يكونوا مينعون من متلكه بوجه عام، 

؛ ولكن ظروف احلياة جعلت هذا التملك أمراً )42(اإلسالمية وأسبانيا املسيحية، ويف صقلية، وسيليزيا، وبولندة، وإجنلترا، وفرنسا
 أن اليهودي، وقد حرمت عليه الشريعة املسيحية أن يستأجر أرقاء ذلك. غري ميسر من الوجهة العلمية يزداد صعوبة على مر األيام

مسيحيني، وحرمت عليه الشريعة اليهودية أن يستأجر أرقاء من اليهود، مل يكن أمامه إال أن يفلح أرضه باستئجار عمال أحرار 
ة حترم على اليهودي أن يعمل يف يوم يضاف إىل هذا أن الشريعة اليهودي. يصعب احلصول عليهم ويتطلب االحتفاظ م نفقات طائلة

السبت، وأن الشريعة املسيحية كانت عادة متنعه عن العمل يف يوم األحد، وكان هذا التعطل عقبة كبرية يف سبيله؛ وكانت العادات 
تتطلب منه أن يقسم أو القوانني اإلقطاعية جتعل من املستحيل على اليهودي أن يكون له مرتلة يف النظام االقتصادي ألن هذه املرتلة 

). 43(ميني الوالء للمسيحية، وأن يقوم باخلدمة العسكرية، مع أن شرائع الدول املسيحية كلها تقريباً حترم على اليهود محل السالح

 امللك إجييكا مجيع أمالك" وأمم"وملا حكم القوط الغربيون أسبانيا ألغى امللك سيزبوت مجيع ما منحه أسالفه من األرض لليهود، 

 حرم جملس الكورتيز يف بلد الوليد بيع األراضي 1293اليهود اليت كانت ملكاً للمسيحيني يف أي وقت من األوقات، ويف متام 
لليهود؛ وفوق هذا كله فإن ما كان يتعرض له اليهود يف كل وقت من األوقات من احتمال طردهم من البالد، أو مهامجتهم، قد 

كل هذه الصعاب ثبطت مهة اليهود يف االشتغال بالزراعة . نبوا امتالك األرضني أو العيش يف الريفأقنعهم بعد القرن التاسع أن يتج
ونشط اليهود يف الشرق األدىن وجنويب أوربا يف . ومالت م إىل حياة احلضر، وإىل العمل يف الصناعة والتجارة والشئون املالية

م الذين أدخلوا الفن الصناعي الراقي من بالد اإلسالم إىل بيزنطية وإىل البالد الصناعة، واحلق أن اليهود كانوا يف معظم األحوال ه
 مئات من صانعي الزجاج يف إنطاكية، وصور؛ واشتهر اليهود يف مصر Beniamin of Tudelaالغربية، ولقد وجد بنيامني التطيلي 

نسوجات من نوعها، وكان فردريك الثاين يف القرن الثالث وبالد اليونان جبمال منسوجام املصبوغة واملطرزة وتفوقها على سائر امل
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وكان اليهود يف تلك . عشر ال بعد يستقدم إىل بالده الصناع اليهود ليشرفوا على صناعة نسيج احلرير التابعة للدولة يف صقلية
 وظلوا يعملون يف مناجم القصدير يف اجلزيرة ويف غريها من البالد يشتغلون يف الصناعات املعدنية وخباصة يف الصباغة وصناعة احللي،

وانتظم الصناع العربانيون يف أوربا اجلنوبية يف طوائف للحروف قوية، وكانوا ينافسون الصناع ). 44(1290كورونوول إىل عام 
ت الدول املسيحيني منافسة شديدة، أما يف أوربا الشمالية فقد احتكرت طوائف أرباب احلرف املسيحية كثرياً من الصناعات؛ وأخذ

املختلفة واحدة يف إثر واحدة حترم على اليهود االشتغال حدادين، وجنارين، وخياطني، وحذائني، وطحانني، وخبازين، وأطباء؛ كما 
، وابتياع مساكن ألنفسهم يف أي مكان خارج عن األحياء )45(حرمت عليهم بيع اخلمور، والدقيق، والزبد، والزيت يف األسواق

، العامل التلمودي البابلي، قد وضع لبين ملته شعاراً يدل Rabه القيود الثقيلة جلأ اليهود إىل التجارة وكان رب وإزاء هذ. اليهودية
تاجر مبائة فلورين حتصل على حلم ومخر؛ أما إن استغلت هذا القدر نفسه يف الزراعة فأكرب ما حتصل عليه هو اخلبز : "على ثاقب فكره

ودي اجلائل معروفاً يف كل مدينة وبلدة، والتاجر اليهودي معروفاً يف كل سوق ومولد؛ وكانت وكان البائع اليه). 46"(وامللح
التجارة الدولية عمالً ختصصوا فيه، وكادوا أن حيتكروه قبل القرن احلادي عشر، فكانت أمحاهلم، وقوافلهم، وسفائنهم جتتاز 

وكانوا هم حلقة االتصال التجاري بني بالد املسيحية . ن بضائعهمالصحراوات، واجلبال، والبحار، وكانوا يف معظم احلاالت يصبحو
؛ وكان يعينهم على النجاح )47(واإلسالم، وبني أوربا وآسية، وبني الصقالبة والدول الغربية؛ وكانوا هم القائمني مبعظم جتارة الرقيق

 عن بعض على فهم اللغة العربية، وتشابه عادات اليهود يف التجارة مهارم يف تعلم اللغات، وقدرة اجلماعات اليهودية البعيدة بعضها
وهلذا استطاع بنيامني التطيلي أن جيتاز نصف العامل وأن جيد له . وقوانينهم، واستضافة احلي اليهودي يف كل مدينة ألي يهودي غريب

 املسالك واملمالك عن التجار اليهود  يف كتابه870وحيدثنا ابن خرداذبة صاحب الربيد يف الدولة العباسية عام . أينما حل موطناً
الذين يتكلمون اللغات الفارسية، واليونانية، والعربية، والفرجنية، واإلسبانية، والصقلية، ويصف املسالك الربية والبحرية اليت ينتقلون 

د، واحلرير املطرز، والفراء، وكان هؤالء التجار حيملون اخلصيان، والعبي). )48ا من أسبانيا وإيطاليا إىل مصر، واهلند، والصني
مث كان استيالء ). 49(والسيوف إىل بالد الشرق األقصى، ويعودون منها باملسك، والند، والكافور، والتوابل، واملنسوجات احلريرية

ة على الصليبيني على بيت املقدس، واستيالء أساطيل البندقية وجنوى على بالد البحر املتوسط، فأصبحت للتجار اإليطاليني ميز
وكانت مدينة البندقية قد حرمت حىت قبل احلروب الصليبية . اليهود، وقضى يف القرن احلادي عشر على زعامة اليهودي التجارية

 The Hansatic Leagueنقل التجار اليهود على سفنها، ومل ميض بعد ذلك إال قليل من الوقت حىت أغلقت عصبة املدن اهللسية 

، وقبل أن حيل القرن الثاين عشر أضحى اجلزء األكرب )50(الشمال والبحر البلطي يف وجه التجارة اليهوديةموانيها الواقعة على حبر 
من التجارة اليهودية جتارة حملية، وكانت هذه التجارة حىت يف هذا اال الضيق حتددها القوانني اليت حترم على اليهود أن يبيعوا عدة 

ذلك أم وجدوا أنفسهم يف بيئة معادية هلم معرضني ألن يتلف . د من العودة إىل شئون املالفلم يكن هلم ب). 51(أنواع من السلع
عنف اجلماهري أمالكهم الثابتة، أو أن يصادرها امللوك اجلشعون، فأرغمتهم هذه الظروف على أن جيعلوا مدخرام من النوع السائل 

بادلة النقد، مث انتقلوا منه إىل تلقي املال الستثماره يف التجارة؛ مث إىل السهل التحرك؛ فعمدوا أوالً غلى ذلك العمل السهل وهو م
قد حرمت التعامل بالربا بني اليهود أنفسهم ولكنها مل حترمه بني ) 53(والتلمود) 52(وكانت أسفار موسى. إقراض املال بالربا

ت قبل، وصارت احلاجة إىل متويل املشروعات أشد إحلاحاً وملا أضحت احلياة االقتصادية أشد تعقيداً مما كان. اليهودي وغري اليهودي
أو عن طريق جعل ) 54(نظراً التساع نطاق التجارة والصناعة، أخذ اليهود يقرض بعضهم بعضاً املال عن طريق وسيط مسيحي

وهي وسيلة أجازها أحبار اليهود، وعدد كبري من رجال الدين - يف املشروع وأرباحهصاحب املال شريكاً موصياً
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وإذ كان القرآن وكانت الكنيسة املسيحية حيرمان الربا، وكان املقرضون املسيحيون هلذا السبب نادري الوجود قبل ). 55(املسيحيني
كان هؤالء - )56(ومنهم رجال الدين املسيحيون، والكنائس واألديرة-نيالقرن الثالث عشر، فإن املقترضني املسلمني واملسيحي

 هو Aaron of Lincolnوحسبنا دليالً على هذا أن هارون اللنكلين . املقترضون يلجئون إىل اليهود ليقرضوهم ما حيتاجونه من املال
مث غزا رجال . العظيم) St. Albans(57نت أولبرت ، وبناء دير ساCistercianالذي قدم ما يلزم من املال لبناء تسعة أديرة سترسيه 

املصارف املسيحيون هذا امليدان يف القرن الثالث عشر، واستعانوا بالوسائل اليت أوجدها وسار عليها اليهود، وما لبثوا أن تفوقوا 
وإن مل يكن أوهلما يف حاجة إىل "من زميله اليهودي " ومل يكن املرايب املسيحي أقل صرامة. "عليهم يف الثراء واتساع نطاق األعمال

فكان كالمها يشدد النكري عن املدين مبا عرف عن ) 58"(محاية نفسه بالقدر الذي حيتاجه الثاين من خطر القتل والسلب والنهب
 باهظة، فكان املرابون مجيعاً تفرض عليهم ضرائب. الدائنني الرومان من القسوة، وكان املالك يستغلوم مجيعاً ملصلحتهم اخلاصة

وقد سار امللوك على سنة السماح للمرابني بأن يتقاضوا . وكان اليهود منهم يتعرضان من حني إىل حني إىل مصادرة أمواهلم بأمجعها
وكان املرابون يتحملون نفقات كبرية يف سبيل . رباً فاحشاً، مث يلجئون من حني إىل حني إىل اعتصار هذه املكاسب من أصحاب املال

وحدث ). 59( أمواهلم، وكثرياً ما كان الدائن يضطر إىل أداء الرشا للموظفني لكي يسمحوا له باحلصول على ما مالهاحلصول على
 مجيع األمراء املسيحيني Innocent III حني كانت أوربا تستعد للحرب الصليبية الرابعة أن أمر البابا إنوسنت الثالث 1198يف عام 

وأعىن لويس التاسع، ملك فرنسا القديس، مجيع رعاياه ). 60(طالب ا اليهود مدينيهم املسيحينيبإلغاء مجيع فوائد القروض اليت ي
وكان ملوك اإلجنليز يف بعض الظروف ). 61"(يسترتل الرمحة على روحه وروح أسالفه"من ثلث ما كانوا مدينني به لليهود لكي 

ومل يكن من النادر أن يبيع . املدينني لليهود-ال أو كليهما لرعاياهميلغون مبقتضاها فائدة الدين أو رأس امل-يصدرون خطابات إعفاء
وكانت احلكومة ). 62(امللوك هذه اخلطابات، وأن يدونوا يف سجالم املبالغ اليت حصلوا عليها نظري وساطتهم يف هذا الرب باإلنسانية

ناً خاصاً باليهود جيمع هذه العقود، ويراقبها، ويستمع الربيطانية تطلب أن ترسل إليها صورة من كل تعاقد على قرض، وأنشأت ديوا
غلى القضايا اخلاصة ا؛ فإذا ما عجز صاحب مصرف يهودي عن أداء الضرائب أو املطالب املفروضة عليه، رجعت احلكومة إىل ما 

وملا ). 63(ما عليهم من الديونلديها من سجالت عن قروضه، وصادرا كلها أو بعضها، وأنذرت مدينيه بأن يؤدوا إليها هي ال إليه 
، أرغم اليهود على أداء ربع أمالكهم، واملسيحيون على 1187أن فرض هنري الثاين على سكان إجنلترا ضريبة خاصة يف عام 

هم الذين ميولون "وكان اليهود يف بعض األحيان ). 64(عشرها، وبذلك أدى اليهود وحدهم ما يقرب من نصف الضريبة كلها
-رجاالً كانوا أو نساًء أو أطفاالً- أن يزج يف السجون يهود إجنلترا على بكرة أبيهم1210وأمر امللك يوحنا يف عام ). 65"(اململكة

، وعذّب الذين ظنوا أم مل يبوحوا بكل ما كان لديهم من أموال مكنوزة )66( مارك66.000مث مجعت منهم ضريبة للملك بلغت 
 ام هنري الثالث اليهود بقطع جزء من 1230ويف عام ). 67( يقرروا حبقيقة مدخرامبأن اقتلعت سن من أسنام كل يوم حىت

، فصادر ثلث ما ميتلكه يهود إجنلترا من ثروة منقولة، وملا تبني أن هذه الوسيلة )ويبدو أن بعضهم قد فعل ذلك حقاً(عملة الدولة 
 1244 مارك فضي، مث انتزع منهم يف عام 20.000 اليهود ؛ وبعد عامني من ذلك التاريخ انتزع1231مرحبة، أعيدت يف عام 

 مارك من 5000وملا استدان هنري الثالث .  وهو مبلغ يوازي جمموع إيرادات التاج الربيطاين السنوية-  ستون ألف مارك
 سلسلة من 1255 و1252وتوالت على اليهود فيما بني عامي ). 68(هن له مجيع يهود إجنلترا ضماناً لدينهدوق كورنوول ر

القروض املالية دفعتهم إىل حال من اليأس مل يروا معها بداً من أن يطلبوا أن يؤذن هلم مبغادرة إجنلترا مجلة، ولكن طلبهم هذا مل يلق 
وإذا كان خطر .  التعامل بالربا حترمياً باتاً، ولكن االنقطاع مل ينقطع رغم هذا التحرمي1275 وحرم إدوارد األول يف عام). 69(قبوالً
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ضياع املال قد أزاد بسببه، فقد ارتفع سعر الفائدة، ولذلك أمر إدورد بالقبض على مجيع اليهود ومصادرة مجيع أمالكهم؛ وقبض 
أما اليهود فإن مائتني ومثانني منهم قد شنقوا، وطيف جبثثهم يف شوارع . مكذلك على كثريين من املرابني املسيحيني وشنق ثالثة منه

وأثرى أصحاب ). 70(وصودرت أمالك مئات منهم لصاحل الدولة. لندن مث مزقت، وقتل عدد آخر منهم يف املقاطعات اإلجنليزية
ء املفرط على بعضهم أكثر مما جيب أن تظهر؛ املصارف اليهود يف الفترات القلقة اليت ختللت أوقات املصادرة، وظهرت عالئم الثرا

فلم يقتصروا على تقدمي املال الالزم لبناء القصور، والكنائس الكربى، واألديرة، بل شادوا ألنفسهم فوق ذلك بيوتاً فخمة، فكانت 
الناس كلهم : " من قول إلعزروكان بني اليهود أغنياء وفقراء على الرغم. تلك البيوت يف إجنلترا من أول ما بين من البيوت باحلجارة

وحاول رجال الدين أن خيففوا الفقر، وأن مينعوا االستغالل اجلشع للمال ). 71"(النساء والعبيد، واألغنياء والفقراء-أكفاء عند اهللا
صدقات بوضع عدة نظم اقتصادية خمتلفة، فأخذوا يؤكدون ما على اجلماعة من تبعات جلميع أفرادها، وخففوا آالم الشدائد بال

املنظمة؛ نعم إم مل ينددوا بالغىن، ولكنهم أفلحوا يف رفع مكانة العلم حىت سلوت مكانة الثراء؛ وومسوا االحتكار واالئتمار على 
؛ وكانوا يراقبون )73(وحرموا على بائع األشتات أن يكسب أكثر من سدس مثن اجلملة). 72(التحكم يف األسعار مبيسم اخلطايا

قد عجزت عن حتقيق الغرض املقصود منها، ألن . يس، وحيددون أقصى األمثان وأقل األجور؛ لكن كثرياً من هذه النظماملوازين واملقاي
رجال الدين مل يستطيعوا فصل حياة اليهود االقتصادية عن حياة جريام يف البالد اإلسالمية أو املسيحية، ووجد قانون العرض 

  .نفذ منها حول مجيع التشريعاتوالطلب يف السلع واخلدمات له طريقاً ي

   األخالق 3

وحاول األغنياء أن يكفروا عن ثرائهم بالصدقات الكثرية، فكانوا يقرن ميا على الثراء من واجبات اجتماعية، ولعلهم أيضاً خافوا 
 القرن الثاين املسيحي ومن بداية). 75(ثورة الفقراء أو لعنهم فلم يعرف قط أن يهودياً مات من اجلوع وهو يعيش يف بيئة يهودية

كان مشرفون رمسيون يفرضون يف فترات حمددة على كل فرد من أفراد العشرية اليهودية مهما يكن فقرياً أن يكتتب بشيء من ماله 
وكانت واجبات الضيافة تقدم باان . الذي يعين بالشيوخ، والفقراء، واملرضى، وبتعليم اليتامى وزواجهم" لصندوق العشرية"

ويف بعض اجلماعات كان املسافرون اليهود إذا قدموا على بلد آواهم موظفون من اجلماعات اليهودية يف . ة للعلماء اجلائلنيوخباص
وزاد عدد اجلمعيات اخلريية اليهودية زيادة كبرية كلما تقدمت العصور الوسطى، فلم تكن هناك فقط كثري من . بيوت األفراد اليهود

ام وبيوت للفقراء والطاعنني يف السن، بل كانت هناك أيضاً منظمات تؤدي أموال الفداء للمسجونني، املستشفيات، ومالجئ لأليت
وكان املسيحيون ). 77(وبائنات للعرائس الفقريات، وأجور األطباء للمرضى، وتعين باألرامل املعدمات، وتدفن املوتى من غري أجر

وكانت الفروق بني ). 78(سيحيني للصدقة بأن يضربوا هلم أمثلة من اليهوديشكون من شره اليهود وحياولون أن يثريوا محاسة امل
فكان اليهودي البسيط يلبس قفطاناً . الطبقات عند اليهود تظهر يف ثيام، وطعامهم، حديثهم ويف مائة أخرى من أساليب حيام

ه املهدم وعلى بالده، لكن أثرياء اليهود يف أسبانيا طويل الكمني فوقه حزام، وكان أسود اللون يف العادة، كأنه رمز للحزن على هيكل
وملا . كانوا يظهرون ثرائهم بلبس الثياب احلريرية، وطاملا حذرهم الفقراء دون جدوى من أثر هذا التظاهر يف إثارة البغضاء واألحقاد

زواجهم أفخر الثياب؛ وملا أن سأهلم أن حرم ملك قشتالة هذا التجمل يف امللبس أطاع الرجال اليهود أمره ولكنهم ظلوا يلبسون أ
، وظل اليهود طوال العصور )79(امللك يف ذلك أكدوا له أن الشهامة امللكية مل تكن تقصد قط أن يطبق هذا القيد على النساء

 هذا الوسطى جيملون نساءهم بفاخر الثياب ولكنهم حرموا عليهن أن يظهرن أمام اجلماهري عاريات الرأس، وأنذروهن بأن خمالفة
وكانت نواحي التلمود املنصلة ). 80(األمر تصبح سبباً للطالق، وأمر اليهودي أن ال يصلي يف حضرة امرأة يرى الناس شعرها
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بالقوانني الصحية مما خفف من آثار االزدحام يف أحياء املدن؛ فعملية اخلتان، واالستحمام كل أسبوع، وحترمي اخلمر وأكل اللحم 
مثال ). 81(ت اليهود شراً األمراض املنتشرة يف البيئات املسيحية ااورة هلم أكثر من غريهم من السكانالفاسد، كلها وسائل وق

ذلك أن اجلذام كان منتشراً بني فقراء املسيحيني الذين يأكلون اللحم أو السمك اململح، ولكنه كان نادر احلدوث بني اليهود؛ ولعل 
لكن اليهود ). 82(اليهود بالكولريا وما شاها من األوبئة أقل من إصابة املسيحينيهذه األسباب نفسها هي اليت جعلت إصابة 

. Campagnaواملسيحيني على السواء كانوا يعانون األمرين من املالريا يف أحياء روما القذرة املوبوءة بالبعوض من منافع كمبانيا 

الشرقي والقيود اليت يفرضها عليه األوربيون؛ ففي كل مناحي احلياة وكانت حياة اليهودي تنعكس عليها من الناحية األخالقية تراثه 
حقوق له مهضومة، وأمواله معرضة للنهب وحياته للخطر واإلذالل، يتهم جبرائم ليست له يد فيها، وهلذا كله جلأ كما يلجأ الضعيف 

غري اليهودي شر من خداع " يف كل حني أن خداع نعم إن أحبار اليهود كانوا ينادون. اجلسم يف كل مكان إىل الدهاء يتقي به األذى
؛ ولعل املسيحيني أيضاً كانوا خيادعون بكل ما يعرفونه )84(؛ ولكن بعض اليهود كانوا خيالفون هذه النصيحة)"83(اليهودي نفسه

ا عليهم من ديون، فرجال املصارف اليهود منهم واملسيحيون مل يكونوا يرمحون مدينيهم بل كانوا يتقاضون منهم كل م. من خداع
وإن كنا ال ننكر أنه كان يف العصور الوسطى، كما كان يف القرن الثامن عشر، دائنون ال يقلوا أمانةً وإخالصاً عن مإير أنسلم من آل 

صب ولكن كثرة استخدام اليهود يف املنا). 85(وكان بعض اليهود واملسيحيني ينحتون النقود، أو يقبلون البضائع املسروقة. روتشليد
املالية الكربى توحي بأن من يستخدموم من املسيحيني كانوا يثقون بأمانتهم واستقامتهم، وقلّما كان اليهود يرتكبون جرائم 

وكانت حيام اجلنسية . ، وكان السكر أقل انتشاراً بينهم يف البالد املسيحية يف البالد اإلسالمية-كالقتل، والسطو، والسلب-العنف
يب على الرغم من أخذهم مببدأ تعدد الزوجات، وكانوا أقل ميالً للواط من غريهم من الشعوب الشرقية عفيفة إىل حد عج

 ذوات ضمائر حية، وكان وكانت نساؤهم عذارى ذوات خفر وحياء، وأزواجاً عامالت جمدات، وأمهات خمصبات . األصل
وكان العزاب نادري ). 86(من أثر التبكري بالزواج أن قلت الدعارة بينهن إىل أقل حد يستطاع الوصول إليه عند بين اإلنسان

الوجود بني رجاهلم، وكان من القواعد اليت وضعها احلاخام آشري بن حييال أن من حق احملاكم أن ترغم األعزب على الزواج إذا بلغ 
وكان اآلباء هم الذين ينظمون أمور الزواج، وتقول إحدى الوثائق ). 87(عشرين من العمر، ومل يكن منهمكاً يف دراسة الشريعةال

يبلغن من قلة الذوق أو من الوقاحة ما جيرأن معه على أن يبدين "اليهودية الباقية من القرن احلادي عشر إنه كان يندر وجود فتيات 
وكان من حق الوالد أن يزوج ). 89(ولكن الزواج ال يكون قانونياً إال برضاء الزوجني). 88(ذه الناحيةيف ه" هواهن أو خيارهن

ابنته ملن يشاء وهي صغرية السن حىت وإن كانت يف السادسة من عمرها؛ ولكن زواج األطفال على هذا النحو مل يكن يتم إال إذا بلغ 
وكانت اخلطبة إجراًء رمسياً جتعل الفتاة زوجة ). 90( هذا الزواج إذا شاءتالزوجان سن الرشد، وكان من حق الفتاة أن تلغي

) كتوبة(وكان عقد يوقع عند الزواج . للرجل من الوجهة القانونية، وال ميكن التفرقة بعدها بعد الزوجني إال بوثيقة طالق قضائية

. تجنب من مال الزوج ويؤدي للزوجة إذا طلقها أو مات عنهاوكان هذا املهر مبلغاً من املال ي. حيدد فيه بائنة الزوجة ومهر الزوج

ال يصبح الزواج بعذراء ) وهو قدر يكفي لشراء بيت تسكنه أسرة واحدة (Zuzaوبغري هذا املهر الذي مل يكن يقل عن مائيت زوزا 
 اإلسالمية ولكنها كانت نادرة بينهم يف وكان تعدد الزوجات سنة جرى عليها أغنياء اليهود يف البالد. صحيحاً من الوجهة القانونية

الرجل، وال " زوج"وتشري اآلداب الدينية اليت وصلت إلينا من عهد ما بعد التلمود ألف إشارة وإشارة إىل ). 91(البالد املسيحية
ن واحدة، وما  م أمراً حبرمان كل يهودي يتزوج أكثر م100وأصدر جرشم بن يهوذا حاخام ميرت يف عام ". أزواجه"تشري قط إىل 

على أن حاالت من هذا التعدد . لبث تعدد الزوجات بعد هذا القرار أن انقرض أو كاد بني اليهود يف مجيع أحناء أوربا ما عدا أسبانيا
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ظلت حتدث من حني إىل حني إذا ظلت الزوجة عقيماً بعد عشر سنني من زواجها ومسحت هي للرجل أن يتخذ له حظية أو زوجة 
ما كان للزوج قدمياً من حق -قرار جرشم-وقد ألغى هذا القرار نفسه. ك أن األبوة كانت مسألة حيوية عند اليهود، ذل)92(ثانية

طالق زوجته بغري رضاها ومن غري جرمية ارتكبتها؛ وأكرب الظن أن الطالق بني اليهود يف العصور الوسطى كان أقل منه يف أمريكا يف 
ذلك أن . ب جناة احلياة اليهودية وإن مل تكن رابطة الزواج قوية حمكمة من الوجهة القانونيةوكانت األسرة أكرب أسبا. هذه األيام

اخلطر احملدق باليهود من خارجهم قد قوى وحدم الداخلية، ويشهد أعداؤهم أنفسهم مبا كانت متتاز به األسرة اليهودية، وما متتاز 
فقد كان الزوج الشاب يشترك مع زوجته يف العمل، ). 94"(أبوي وأخويوتفكري، وتدبر، وحب ... حرارة، وكرامة"به اآلن، من 

ويف السراء والضراء، وكان شديد احلب هلا ألنه يراها جزءاً من نفسه الكربى، وإذا أصبح أباً وكرب أطفاله من حوله أثاروا فيه قواه 
س جسم امرأة غري زوجته دون الشعار، ومل تكن تتاح له يف وأكرب الظن أنه مل يكن قبل الزواج قد م. املدخرة وبعثوا فيه أعمق الوفاء

ويكاد منذ والدة أطفاله يبدأ بائنات لبناته ومهور . تلك البيئة الصغرية الوثيقة الصالت إال أقل الفرص للخيانة الزوجية بعد الزواج
وكان . ني األوىل من حيام وحيان الزوجيةألوالده، وكان من البدائة عنده أن من واجبه أن يساعد البنني والبنات مباله يف السن

وكثرياً ما كان العريس . ذلك يبدو له أكثر حكمة من ترك الشاب يستعد لقيود الزواج املفرد بفترة من االختالط اجلنسي الطليق
البيت سلطاناً مطلقاً ال وكان سلطان األب األكرب يف . وقلّما كان ذلك سبباً يف ازدياد سعادة األسرة-يعيش مع عروسه يف بيت أبيها

فكان من حقه أن حيرم أبناءه دينياً، وأن يضرب زوجته ضرباً غري مفرط، فإذا ما . يكاد يقل يف ذلك عن سلطانه يف روما اجلمهورية
ة أصاا بأذى جسيم فرضت عليه العشرية غرامة تتناسب مع موارده، وكان يف العادة ميارس سلطانه بصرامة ال تطغى قط على عاطف

ولكن الرجل اليهودي حيمد اهللا، كما حيمد . وكان مركز املرأة منحطاً من الوجهة القانونية، عالياً من الناحية األخالقية. احلب القوية
وكان للنساء يف ). 95"(وأنا أمحد اهللا الذي خلقين كما أراد: "أفالطون، ألنه مل يولد أنثى، وكانت املرأة جتيب عن ذلك بتواضع جم

موضع منعزل يف الرواق أو خلف الرجال وتلك حتية مسجة ملفاتنهن اليت تلهي العابدين عن العبادة، ومل يكن حيسنب يف العدد املعبد 
أما ). 96(وكانت األغاين اليت ميتدح ا مجال املرأة تعد عمالً غري الئق وإن كان التلمود قد أباحها. الواجب اكتماله ألداء الصالة

أمام -حىت بني الزوجني- يكن إال عن طريق املراسلة، ولقد ى األحبار عن التخاطب بني الرجال والنساءفلم-إذا وجد-التغازل
وكان القانون جيعل الزوج ). 98(، وقد أبيح الرقص ولكنه كان مقصوراً على رقص املرأة مع املرأة والرجل مع الرجل)97(الناس

 حقها أن ترث زوجها، فإذا مات حصلت على قيمة بائنتها، ومهر الزواج، أما هو الوارث الوحيد لزوجته، أما األرملة فلم يكن من
ومل تكن البنات يرثن . فيما عدا هذا فقد كانت تعتمد على أبنائها الذكور، ورثة أبيهم الطبيعيني، يف أن ييسروا هلا سبل احلياة الطيبة

ومل تكن البنات ). 99(بهم األخوي، وقلّما كان خييب فيهم رجاؤهنآبائهن إال إذا مل يكن له أبناء ذكور، فإذا كان له اعتمدن على ح
على أن رغم هذا كن يسمح هلن بأن يدرسن . يرسلن إىل املدارس؛ فقد كان العلم مهما قل يعد بالنسبة إليهن أمراً شديد اخلطورة

حبة احملاضرة تستتر أحياناً عن وإن كانت صا-يف بيوهن؛ فنحن نسمع عن عدد من النساء يلقني حماضرات عامة يف الشريعة
ولكن املرأة اليهودية اجلديرة بالتكرمي واإلخالص، كانت تلقي بعد زواجها كل ما هي خليقة به منهما رغم ما كان ). 100(املستمعني

ال ال يكرم النساء إ: " عن حكيم مسلم قولهTibbonحييط ا من إجحاف مادي وقانوين، وقد نقل يهوذا بن موسى بن تيبون 
فقد كان اليهودي مبا . وكانت صالت األب بأبنائه أقرب إىل الكمال من الصالت الزوجية)". 101(الكرمي، وال حيقرهن إال احلقري

وكان يقسم أغلظ إميانه بأن يضع يده على . عرف عن الرجل الساذج العمادي من كربياء، يفخر بأبنائه وبقدرته على إجناب األبناء

وكان .  ، ومعناها الشهادة أو البينة أو الشاهد نفسه األوربيةtestimonyليمني، ومن هنا اشتقت كلمة خصييت من يتلقى منه ا
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ان الطفل يلقى اإلجالل الذي يليق بزائر قدم وك. كل رجل يؤمر بأن يكون له طفالن على األقل، وكان له يف العادة أكثر من اثنني
من السماء، ومن ملَك جتسد، وكان األب يلقى من التبجيل ما كان جيعله رسوالً من عند اهللا، فكان الولد يقف يف حضرة أبيه حىت 

يكرس إىل يهوه مبقتضى وكان الولد أثناء االحتفال باخلتان . يأمره باجللوس، ويطيعه طاعة جزعة قلقة تتناسب مع كربياء الشباب
وكان الولد، إذا بلغ الثالثة عشرة . عهد أبراهام، وكانت كل أسرة تشعر بأن تعد واحداً من أبنائها على األقل ليتوىل املناصب الدينية

من عمره، يدخل ميدان الرجولة، ويفرض عليه كل ما تفرضه الشريعة على الرجال، وحيدث ذلك يف حفل رهيب يثبت فيه هذا 
  .كد وكان الدين خيلع رهبته وقداسته على كل مرحلة من مراحل منوه، وخيفف بذلك من واجبات اآلباءويؤ

   الدين 4

ال ريب إنه كانت يف الشريعة ثغرات، وأن احليل القانونية . كذلك كان الدين رقابة روحية يف كل ناحية من نواحي القانون األخالقي
ولكن يلوح أن الرجل اليهودي يف العصور . لتطبيق اليت ال غىن عنها لكل شعب مغامركانت تتلمس لكي تعاد إىل الشعب حرية ا

الوسطى كان يقبل الشريعة بوجه عام ويتخذها درعاً ال يقيه اللعنة األبدية فحسب، بل يقيه فوق ذلك وبصفة أظهر للعيان تفكك 
ولكنه كان يعظمها ألا موطن نشأته ومدرسة تربيته والوسيلة اليت نعم إا كانت تضيق عليه يف مجيع مناحي احلياة، . مجاعاته واحنالهلا
فصلوات الكنيس وطقوسه كان هلا . وكان كل بيت يف بالد اليهود كنيساً، وكل مدرسة معبداً، وكل أب كوهناً. ال بد منها حلياته

مية تربط املاضي باحلاضر واألحياء باألموات وكان الصوم واألعياد الدينية حيتفل ا فيه احتفاالت تعلي. مثيالت موجزة يف البيت
وكان من عادة األب يف مساء يوم اجلمعة أي ليلة السبت من كل أسبوع أن جيمع حوله زوجته، وأوالده، . ومبن مل يولدوا بعد

علق على باب كل وكانت ت. وخدمه، ويباركهم فرداً فرداً، ويؤمهم يف الصالة، ويف القراءة من الكتب الدينية، واألغاين املقدسة
 9-4اآليات (حمتوية على ملف من الرق كتبت عليه فقرتان من سفر تثنيه االشتراع ) مزوزا(حجرة كبرية من حجرات البيت أنبوبة 

واحد جيب عليه أن حيبه من كل قلبه وروحه "تذكر اليهودي أن إهله )  من اإلصحاح احلادي عشر21-13من اإلصحاح السادس، 
. جياء بالوالد على الكنيس من سن الرابعة وما بعدها، حيث ينطبع الدين يف نفسه يف أكثر السنني تأثرياً يف تكوينهوكان ". وبكل قوته

ومل يكن الكنيس معبداً دينياً فحسنب بل كان فوق ذلك املركز االجتماعي للعشرية اليهودية؛ واملعىن احلريف للفظ سناجوج، وإكليزيا، 
 عند اليهود اإلشكنازيني، مث أخذ Schuleقد كان الكنيس قبل املسيحية مدرسة وال يزال يسمى شوله وسينود، وكلية هو جمتمع؛ ول

على عاتقه يف عهد التشتت عدداً كبرياً من الواجبات العجيبة املختلفة، فكان من عادة بعضها أن ينشر يف كل سبت ما يصدره بيت 
ضرائب، وأن يعلن عن األمتعة املفقودة، وأن ينظر يف شكاوي بعض األفراد الدين من قرارات خالل األسبوع املنصرم، وأن جييب ال

وكان الكنيس . من البعض اآلخر، وأن يذيع أخبار األمالك قبل موعده حىت يستطيع من له حقوق يف هذه األمالك أن يعترض عليه
الدوام أمجل املباين يف احلي اليهودي، وكان يف وكان مبناه على . يوزع الصدقات العامة، وكان يف بالد آسية مسكناً ألبناء السبيل

بعض األحيان وخباصة يف أسبانيا وإيطاليا آية من آيات العمارة، مزداناً أعظم زينة وأمجلها؛ وكثرياً ما كان والة األمور املسيحيون 
 دم معبد ذا 1221الثالث يف عام حيرمون على اليهود إقامة معابد تطاول أعلى كنيسة مسيحية يف املدينة، وأمر البابا هونوريوس 

وكان يف أشبيلية يف القرن الرابع عشر ثالثة وعشرون كنيساً، ويف طليطلة وقرطبة ما ال يكاد ). Bourges(102الوصف يف بورج 
 مدرسة وكان بكل كنيس.  حتتفظ به احلكومة األسبانية على أنه أثر قومي1315يقل عن هذا العدد، منها واحد شيد يف قرطبة عام 

باإلضافة إىل املدارس اخلاصة واملعلمني اخلصوصيني، وأكرب الظن أن نسبة من كانوا يعرفون ) Beth ha Midrashبيت الدرس (
وكانت أجور . وإن كانت أقل منها بني املسلمني) 104(القراءة والكتابة بني يهود العصور الوسطى كانت أكرب منها بني املسيحيني



 
 Will Durant  326   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وكان األوالد . اعات اليهودية عامة أو يؤديها اآلباء، ولكنهم كلهم كانوا خاضعني لرقابة اجلماعة املشتركةاملدرسني تؤديها اجلم
قبل مطلع الفجر يف الشتاء؛ مث يعودون غلى بيوم بعد بضع ساعات لتناول الفطور، مث يرجعون إىل -خيرجون غلى املدارس مبكرين

ة، مث يأتون إىل املرتل للغذاء، ويعودون إىل املدرسة ظهراً، مث يسترحيون بني الساعة املدرسة حيث يبقون حىت الساعة احلادية عشر
الثانية والثالثة، مث يذهبون مرة أخرى غلى املدرسة ويبقون فيها إىل املساء، مث يطلق سراحهم أخرياً ليعودوا إىل بيوم ليتعشوا، 

وأول ما كان يدرسه الغالم اليهودي هو اللغة العربية ). 105( جدية شاقةويصلوا، ويناموا، وكذلك كانت حياة الغالم اليهودي حياة
وأسفار موسى اخلمسة؛ فإذا بلغ العاشرة من عمره بدأ يدرس املشنا، ويف الثالثة عشرة يأخذ يف دراسة األجزاء الرئيسية من التلمود، 

وكان . ثة عشرة غلى العشرين من عمره أو ما بعدهاومن شاء منهم أن يكون من العلماء واصل دراسة املشنا واجلمارا من الثال
الطالب يتعلم عن طريق دراسته ملوضوعات التلمود املختلفة مقداراً قليالً من العلوم املختلفة تبلغ عشرة أو تزيد، ولكنه ال يكاد 

عية قوية عالية غلى حد جعل وكان أكثر ما يتعلمه عن طريق التكرار، وكانت التالوة اجلما). 106(يدرس شيئاً من تاريخ اليهود
أما التعليم العايل فكان مكانه اليشيبة أو امع العلمي، وكان خريج هذا امع يسمى ). 107(بعض البيئات متنع وجود املدارس فيها

 العلماء أن تلميذ حاخام أي عاملاً بالشريعة؛ وكان يعفى عادة من الضرائب املفروضة على سائر أفراد العشرية، وكان ينتظر من غري
وكان . أما احلرب الرمسي فكان معلماً وقاضياً، وكاهناً). 108(يهبوا واقفني إذا أقبل أو أدبر وإن مل يكن حتماً من األحبار الرمسيني

كان يطلب إليه أن يتزوج، ولك يكن يتقاضى نظري القيام بواجباته الدينية إال القليل من األجر إذا تقاضى شيئاً منه على اإلطالق؛ و
يف العادة يكسب عيشه بعمل من األعمال اليت ال متت بصلة إىل الدين؛ وقلّما كان يعظ، ألن الوعظ كان متروكاً لوعاظ متنقلني 

وكان يف مقدور كل فرد من املصلني أن يؤوم . يدربون على فنون البالغة املرهبة ذات األصوات املنغمة الطنانة الرنانة) جمدمي(
ت من الكتاب املقدس، ويعظ؛ ولكن هذا الشرف كان خيتص به يف العادة أحد اليهود البارزين أو الذين هلم يد اجلماعة، ويقرأ فقرا

وكانت الصالة عند اليهود املتمسكني بالدين عمالً شديد التعقيد، ال تؤدي على الوجه لصحيح . طويل يف الصدقات واألعمال اخلريية
-1اآليات (شوع، وربط على ذراعيه وجبته علباً صغرية، حتتوي فقرات من سفر اخلروج إال إذا غطى املصلي رأسه دليالً على اخل

، ) من اإلصحاح احلادي عشر21-13 من اإلصحاح السادس، و9-4اآليات (وتثنية االشتراع )  من اإلصحاح الثالث عشر16
ن هذه اإلجراءات الشكلية بأا أمور ال بد وكان رجال الدين يفسرو. وثبت يف أطراف ثيابه أهداباً نقشت عليها أهم وصايا الرب

أما السذج من اليهود فقد أصبحوا حيسبوا متائم سحرية ذات قوى معجزة . منها لتذكر اليهود بوحدانية اهللا، ووجوده، وشرائعه
د يف املنفى ال وكان اليهو. وكانت الصالة ختتم بقراءة من ملف الشريعة املوضوع يف تابوت صغري فوق املذبح. خارقة للطبيعة

يوافقون على إدخال املوسيقى يف الشعائر الدينية، ويرون أا قلّما تتفق مع حزم على وطنهم الضائع، ولكن الواقع أن بني املوسيقى 
 ذلك أن التعبري املتحضر عن أقوى العواطف وأكثرها عمقاً يتطلب أشد الفنون. والدين من الصالت القوية مثل ما بني الشعر واحلب

" الشعراء اجلدد" أو Paitanimإثارة لالنفعاالت النفسية؛ ولقد عادت املوسيقى إىل الكنيس عن طريق الشعر؛ ذلك أن البيتانيم 

العربانيني شرعوا يكتبون أشعاراً دينية مثقلة بالزخرف الصناعي كاألبيات املتجانسة أول حروفها أو اليت إذا مجعت احلروف األوىل 
صاً أو مجلة بعينها، ولكنها يرفع من قدرها رنني اللغة العربية وفخامة نغماا وامتالؤها باحلماسة الدينية اليت منها كونت امساً خا

الفجة القوية جتد هلا مكاناً يف طقوس بعض ) من القرن الثامن(وال تزال ترانيم إلعزر بن قلري . أضحت عند اليهودي وطنية وديناً معاً
هرت أشعار مثلها عند يهود أسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وأملانيا، منها واحدة يترمن ا كثريون من اليهود يوم ولقد أظ. املعابد اليهودية

  . عيد الكفارة
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 . إذا أقبلت ملكوتك تشققت التالل عن أناشيد

  

 . وضحكت اجلزائر متهللة ألا تنتسب إىل اهللا

  

 . عليكوتغىن كل من فيها من املصلني بأعلى أصوام يثنون 

  

حىت إذا مسعتها أبعد الشعوب نادت بك ملكاً متوجاً 
 ). 109(عليها

يف الصلوات اليت تقام يف املعابد، كان ينشدها مرتل القداس، وبذلك عادت ) البيوطيم(وملا أن أدخلت هذه القصائد املقدسة 
ية كان ينشدها يف كثري من املعابد رئيس فرقة املرتلني أو يضاف إىل هذا أن تالوة الكتاب املقدس واألدع. املوسيقى إىل الشعائر الدينية

ينشدها النرتلون إنشاداً ترجتل معظم نغماته ارجتاالً، ولكنها تتبع يف بعض األحيان مناذج النغمات البسيطة املوضوعة للترانيم 
مجيع  (Kol Nidreباسم كل نيدري من ذلك أن النغمات املعقدة لألغنية العربانية الذائعة الصيت املعروفة ). 110(املسيحية

على أن .  الغنائية بسويسرا يف وقت ما قبل بداية القرن الثاين عشرSt. Gail، قد أخذت من مدرسة ديرسنت جول )111)(اإلميان
األيام أمام الكنيس اليهودي مل حيل يف قلب اليهودي حمل اهليكل بكل معاين احللول، بل ظل أمله يف أن يقدم القربان ليهوه يف يوم من 

من ذلك ما حدث يف عام . يف خمتلف األوقات" املسيح الكذاب"قدس األقداس على تل صهيون، يلهب خياله، ويتركه عرضة خلداع 
وغادر اليهود .  وهو رجل سوري، أنه هو املنقذ املنتظر، وسري محلة النتزاع فلسطني من املسلمنيSereme حني أعلن شريمي 20

انيا ليشتركوا يف هذه املغامرة، ولكن القائم ا أسر، وعرضه اخلليفة يزيد الثاين على اجلماهري على أنه مهرج مواطنهم يف بابل وأسب
وبعد بضع سنني من ذلك الوقت تزعم عبوديا بن عيسى بن إسحق األصفهاين ثورة أخرى مثلها امتشق فيها . دجال، مث أمر به فقتل

حلرب بقيادته، ولكنهم هزموا، وقتل ابن عيسى يف املعركة وعوقب مجيع يهود أصفهان عشرة آالف يهودي احلسام، واستبسلوا يف ا
وملا أثارت احلملة الصليبية األوىل ثائرة أوربا حسبت اجلماعات اليهودية أن انتصار املسيحيني سيعيد . بال متييز بينهم النضمامهم إليه

 أثار دافيد الرؤى يهود 1160ويف عام . سلسلة من املذابح املدبرة، ولكنهم أفاقوا من أحالمهم على )112(فلسطني إىل اليهود
العراق إذ نادى فيهم أنه هو املسيح املنتظر وأنه سيعود م إىل أورشليم ويرد إليهم حريتهم؛ لكن محاه خشي أن حييق اهلالك باليهود 

 وأثار اليهود إثارة 1225نويب جزيرة العرب عام مث ظهر مسيح آخر يف ج. بسبب هذه األفكار فما كان منه إال أن ذحبه وهو نائم
ذائعة الصيت فند فيها مزاعم هذا الداعي، وذكر يهود العرب مبا أعقب هذه احملاوالت " رسالة إىل اجلنوب"وكتب ابن ميمون . محقاء

أنه دعامة ال بد منها للروح ، ولكنه رغم هذا ارتضى األمل يف املسيح املنتظر، على )113(الطائشة يف ماضي األيام من هالك ودمار
  ).114(اليهودية يف تشتتهم، وجعل هذا األمل إحدى العقائد الثالث عشرة األساسية يف الديانة اليهودية

  الفصل الرابع 

  كراهية اليهود 
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اباً اقتصادية، ولكن ترى ما هو منشأ العداء القائم بني غري اليهود واليهود؟ لقد كانت األسباب الرئيسية الباعثة على هذا العداء أسب
اخلالفات الدينية كانت على الدوام سبباً يف زيادة املنافسات االقتصادية وستاراً هلا، فاملسلمون املؤمنون برسالة حممد يغضبهم من 

ومل . لوهيةاليهود عدم إميام ذه الرسالة، واملسيحيون الذين يؤمنون بألوهية املسيح يؤملهم أن جيدوا شعبه نفسه ال يؤمن ذه األ
يكن كثريون من املسيحيني الصاحلني يرون أن مما خيالف تعاليم دينهم أو خيالف التعاليم اإلنسانية بوجه عام أن يلقوا على شعب 

بأسره، خالل القرون الطوال، تبعة أعمال فئة قليلة العدد من يهود أورشليم يف آخر أيام املسيح، وحيدثنا إجنيل لوقا أن مجاعات من 
تبعه مجهور كبري من الشعب : "وكيف محل صليبه بيالطس) 29 من اإلصحاح 37اآلية (ود رحبت بدخول املسيح أورشليم اليه

كانوا جمتمعني هلذا املنظر ملا "، وكيف أن كل اجلموع الذين )23 من اإلصحاح 27اآلية " (والنساء الالئي كن يلطمن وينحن عليه
، ولكن هذه الشواهد القاطعة بعطف اليهود على )23 من اإلصحاح 48اآلية " (مأبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدوره

عيسى كانت تنمحي ذكراها حني تتلى على املسيحيني قصة اآلالم املريرة كل أسبوع مقدس من فوق ألف منرب ومنرب، فكانت نريان 
سهم يف أحيائهم وبيوم خشية أن تثور عواطف احلقد تضطرم يف قلوب املسيحيني، وكان بنو إسرائيل يف تلك األيام حيبسون أنف

ونشأت حول هذا السبب الرئيسي من أسباب سوء التفاهم عشرات املئات من أسباب الريبة . السذج من الناس فتؤدي إىل املذابح
وملا .  قلت ضمانااوحتمل رجال املصارف اليهود أكرب آثار العداء الناشئ من أسعار فائدة القروض، وهي أسعار ترتفع كلما. والعداء

أن منت الشئون االقتصادية املسيحية، وغزا التجار ورجال املصارف من غري اليهود ميادين كان اليهود هم املسيطرين عليها من قبل، 
يهود وكان ال). 115(أثارت املنافسة االقتصادية األحقاد يف الصدور، وأخذ بعض املرابني املسيحيني يبذرون بذور احلقد على السامية

. الذين يشغلون مناصب رمسية وخباصة يف املصاحل املالية للحكومات املسيحية هدفاً طبيعياً ملن يكرهون الضرائب واليهود كليهما

وتأصلت هذه األحقاد االقتصادية والدينية يف الصدور فأصبح كل ما هو يهودي بغيضاً لبعض املسيحيني، وكل ما هو مسيحي بغيضاً 
وما .  املسيحيون يعيبون على املسيح عزلتهم، ومل يغفروا هلم هذه العزلة اليت كانت رد فعل لتمييز غريهم عليهملبعض اليهود، فأخذ

كان يوجه إليهم من اعتداء يف بعض األحيان، وبدت مالمح اليهود، ولغتهم، وآدام، وأطعمتهم، وشعائرهم، بدت هذه كلها يف 
د كانوا يطعمون حني يصوم املسيحيون، ويصوم أولئك حني يفطر هؤالء، وظل يوم راحتهم مث إن اليهو. أعني املسيحيني غريبة كريهة

وصلوام يوم السبت كما كان يف قدمي األيام، على حني أن يوم الراحة والصلوات عند املسيحيني قد تبدل فأصبح يوم األحد، وكان 
يراه املسيحيون غري الئق من يوم اجلمعة الذي حيزنون فيه ملوت اليهود حيتفلون بنجام السعيدة من مصر يف عيد فصح قريب قرباً 

ومل تكن الشريعة اليهودية تبيح لليهود أن يأكلوا طعاماً مسته يد غري يهودية، أو يشربوا مخراً عصرته، أو يستعملوا آنية . املسيح
اليت وضعت قبل نشأة املسيحية -عد القدميةوكان املسيحي يفسر هذه القوا). 117(، أو أن يتزوجوا إال من يهوديات)116(ملستها

بأن اليهود يرون أن كل شيء مسيحي جنس، ويرد على هذا بأن اإلسرائيلي نفسه مل يكن يف أغلب األحيان ميتاز بنظافة -بزمن طويل
 قبل الرومان وكان. ونشأت من عزلة هؤالء وأولئك بعضهم أقاصيص سخيفة حمزنة انتشرت بني كال الطرفني. جسمه أو أناقة ثيابه

قبل ذلك الوقت يتهمون املسيحيني بأم يذحبون أطفال الوثنيني ليقدموا دماءهم يف السر قرباناً إلله املسيحيني، مث أخذ املسيحيون يف 
 يف القرن الثاين عشر يتهمون اليهود باختطاف أطفال املسيحيني ليقدموهم قرباناً إىل يهوه، أو ليتخذوا دماءهم دواء، أو يستعملوه

وام اليهود بأم يسممون اآلبار اليت يشرب منها املسيحيون ويسرقون الرقاق املقدس ليثقبوه . صنع اخلبز الفطري لعيد الفصح
وملا أن تباهى عدد قليل من جتار اليهود بثرائهم وأظهروا هذا الثراء بارتداء املالبس الغالية الثمن ام ). 118(وخيرجوا منه دم املسيح

وامت اليهوديات بأم ساحرات، . ليهودي على بكرة أبيه بأنه يسترتف أموال املسيحيني مجلة ويضعها يف أيدي اليهودالشعب ا
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ورد اليهود على هذه األقاصيص بأخرى مثلها عن املسيحيني، وبقصص مهينة ). 119(وقبل إن كثريين من اليهود من حزب الشيطان
 يثين على Bahya، وكان حبيا )120(ينصح بأن تشمل الصدقات اليهودية غري اليهودوكان التلمود . عن مولد املسيح وشبابه

، ولكن اليهودي العادي مل )121(الرهبنة املسيحية، وكتب ابن ميمون يقول إن تعاليم املسيح والنيب حممد ترتع باإلنسانية إىل الكمال
وكانت هناك فترات صفاء بني أوقات اجلنون السالفة الذكر، . قديكن يستطيع فهم هذه اامالت الفلسفية، وبادل أعداءه حقداً حب

فكثرياً ما كان اليهود خيتلطون باملسيحيني اختالط األصدقاء متجاهلني قوانني الدولة والكنيسة اليت حترم هذا االختالط، وكانوا أحياناً 
 Michael Scotد يتعاونون فيما بينهم، ميكائيل اسكت وكان العلماء املسيحيون واليهو. يتزاوجون وخباصة يف أسبانيا وجنويب أوربا

 Worms، وكان املسيحيون يقدمون اهلبات للمعابد اليهودية، ويف مدينة وورمز )122(، ودانيت مع عمونيلAnatohمع أناتويل 

 من السبت إىل األحد وبدل يوم السوق يف ليون). 123(كانت هناك حديقة يهودية كربى ينفق عليها من هبة وهبتها امرأة مسيحية
تيسرياً لليهود، ووجدت احلكومات غري الدينية أن اليهود عنصر نافع يف األعمال التجارية واملالية فأولتهم محايتها يف بعض األوقات؛ 

وإذا كانت دولة من الدول قد قيدت حركات اليهود أو أخرجتهم من بالدها فقد كان سبب ذلك يف بعض األحيان أا مل يعد يف 
ففي . وكان موقف الكنيسة من هذه األحداث خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة). 124(مقدورها أن حتميهم من التعصب والعدوان

الواردة يف العهد القدمي وبوصفهم شهدوا أحياء على صحة الكتاب املقدس من " حراس الشريعة"إيطاليا كانت حتمي اليهود بوصفهم 
لكن جمالس الكنيسة كانت من حني إىل حني تعمل على زيادة متاعب احلياة اليهودية، وكثرياً ما ". هللاغضب ا"الوجهة التارخيية وعلى 

من ذلك أن قانون ثيودوسيوس . كان يصدر عنها ذلك حبسن نية، وقلّما كانت تعتمد يف عملها هذا على ما هلا من سلطان عام
Thedosian Code (439( وجملس كلريمنت ،Clermont (535(جملس طليطلة ، و)كلها حرمت تعيني اليهود يف املناصب ) 589

مجيع اليهود أال خيرجوا من بيوم طوال ) Orleans (538وأمر جملس أورليان . اليت من حق شاغلها أن يوقع عقوبة على املسيحيني
 Lateranحرم جملس التران و. األسبوع املقدس، ولعل ذلك األمر كان يقصد به محايتهم، وحرم استخدامهم يف املناصب العامة

باستخدام ) Beziers (1246على القابالت أو املرضعات املسيحيات أن خيدمن اليهود، وندد جملس بزيري ) 1179(الثالث 
من " اليهود والعاهرات"على قوانني الطهارة اليهودية بتحذير ) Avignon (1209املسيحيني أطباء من اليهود؛ ورد جملس أفنيون 

و الفاكهة املعروضة للبيع؛ وأعاد القوانني الكنسية الصادرة بتحرمي استئجار اليهود اخلدم املسيحيني، وحذر املؤمنني من ملس اخلبز أ
وأعلنت بعض االس إلغاء كل زواج بني املسيحيني واليهود، وأحرق ). 125(تبادل اخلدمات مع اليهود، وأمر بتجنبهم لنجاستهم

 1234وحرمت أرملة يهودية يف عام ). 126( اخلشبية ألنه اعتنق الدين اليهودي وتزوج بيهودية على القائمة1222مشاس يف عام 

وأصدر جملس التران الرابع يف عام ). 127(من بائنتها حبجة أن زوجها اعتنق الدين املسيحي قبل وفاته وأن هذا يلغي زواجهما
يف كل والية مسيحية ويف مجيع األوقات أن مييزوا أنفسهم عن -اثاًذكوراً كانوا أو إن-على اليهود واملسلمني" قراراً حيتم 1215

غريهم يف أعني اجلمهور بلبس أثواب خاصة ألن املسيحيني خيطئون أحياناً فيتصلون بنساء اليهود واملسلمني، ويتصل اليهود 
ة من العمر أن مييزوا مالبسهم بيوم وهلذا جيب على اليهود واملسلمني مىت جاوزوا الثانية عشر". واملسلمون بالنساء املسيحيات

وكان من أسباب صدور هذه األوامر أا . ويكون ذلك بالنسبة للرجال يف غطاء الرأس أو اجلبة، وبالنسبة للنساء يف أقنعتهن-خاص
اً حكومات الواليات وكان نوع الشارة املميزة تعينه حملي. رد على قوانني قدمية مماثلة هلا أصدرها املسلمون ضد اليهود أو املسيحيني

وكانت يف العادة تتخذ صورة عجلة أو دائرة من النسيج األصفر، طول قطرها حنو ثالث . أو االس اإلقليمية للكنيسة املسيحية
 ؛ أما يف أسبانيا وإيطاليا وأملانيا فلم ينفذ إال يف1279ونفذ هذا للقرار يف إجنلترا عام . بوصات ختاط يف مكان ظاهر فوق املالبس
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 San وسان جيوفاين داكبسترانو Nickolas of Cusaأوقات متباعدة قبل القرن اخلامس عشر حني أخذ نيقوال القوزاوي 

Giovanni Capistrano1219وكان من أثر تلك الدعوة أن هدد يهود قشتالة يف عام .  يدعوان إىل التشدد يف تنفيذه بأكمله 

 ووافق والة األمور الدينيون على إلغائه، وكثرياً ما كان األطباء والعلماء، ورجال املال، مبغادرة البالد مجلة إذا نفذ هذا القانون؛
وميكن القول . والرحالة اليهود يعفون منه، مث أخذ العمل به يضعف قبل القرن السادس عشر وامتنع ائياً حني قامت الثورة الفرنسية

مثال ذلك أن جرجيوري األول، ى عن إرغام اليهود على . اً يف العامل املسيحيبوجه عام إن البابوات كانوا أكثر رجال الدين تساحم
اعتناق الدين املسيحي رغم حتمسه الشديد لنشر هذا الدين، وحافظ على ماهلم من حق املواطنية الرومانية يف البالد اخلاضعة 

ابد اليهود لكي ينتفع ا املسيحيون أرغمهم  وبالرم على معTerracina؛ وملا أن استوىل األساقفة يف طرشونة )128(حلكمه
ال تسمح بأن يضيق على اليهود يف أداء صلوام، : "، وكتب إىل أسقف نابلي يقول)129(جرجيوري على أن يردوها إليهم كاملة

). 130"( زمن بعيدودع هلم احلرية الكاملة يف مراعاة أعيادهم وأيامهم املقدسة واالحتفال ا، كما كانوا هم وآباؤهم يفعلون من

وحث جرجيوري السابع احلكام املسيحيني على إطاعة قرارات جملس الكنيسة اليت حترم استخدام اليهود يف املناصب؛ وملا قدم 
، وسار يف موكب حافل إىل الكنيسة الكربى اليت كانت وقتئذ يف احلي اليهودي، بعث اليهود 1145إجننيوس الثالث إىل باريس عام 

). 131(يهدي إليه التوراة أو ملف الشريعة، فباركهم وعادوا إىل بيوم مغتبطني، وطعم البابا محل عيد الفصح مع امللكإليه بوفد ل

 Innocent؛ وتزعم إنوسنت )132(وكان البابا اسكندر الثالث على وئام مع اليهود واستخدم واحداً منهم يف إدارة شئونه املالية

 طلبه من أن يكون لليهود شارة خاصة، ووضع هو املبدأ القائل بأن اليهود على بكرة أبيهم قد الثالث جملس التران الرابع فيما
، مث كرر يف ساعة كان فيها أرق مزاجاً األوامر البابوية اليت حترم إرغام )133(فرضت عليهم العبودية األبدية ألم صلبوا عيسى

أو يتسبب يف إقالقهم أثناء ... أو يسلبهم أمالكهم... ليهود يف أجسامهمال حيق ملسيحي أن يؤذي ا: "اليهود على ترك دينهم وقال

 وأعفى جرجيوري التاسع منشئ حمكمة التفتيش). 134(أو يبتز منهم املال بتهديدهم بإحراق موتاهم... االحتفال بأعيادهم

، ونبذ )135(اليهود من إجراءاا أو اختصاصها إال إذا حاولوا ديد املسيحيني، أو ارتدوا إىل الدين اليهودي بعد أن تنصروا
لقد ابتدع بعض القساوسة، واألمراء، : القصة القائلة بأن من شعائر اليهود ذبح أطفال املسيحيني وقال) 1247(إنوسنت الرابع 

أساليب تتناىف مع الدين ضد اليهود خداعاً منهم وتضليالً، فحرموهم بال حق من أمالكهم قوة واقتداراً، ... شرافوالنبالء، وكبار األ
واحلق ... واستولوا عليها ألنفسهم، واموهم زوراً وتاناً بأم يقتسمون فيما بينهم يف يوم عيد الفصح اليهودي، قلب غالم مذبوح

وبسبب هذه التهم املختلفة وأمثاهلا متتلئ قلوم غالً . د كل حادث قتل أياً كان املكان الذي يقع فيهأم يف حقدهم يعزون إىل اليهو
ويضطهدوم بتجويعهم وسجنهم، وتعذيبهم، وإيذائهم بغري تلك الوسائل، ويقضون عليهم أحياناً ... على اليهود، فينهبون أمواهلم

ان عليه آباؤهم حتت حكم الفراعنة، وإن كانوا يعيشون اآلن حتت حكم أمراء باإلعدام، وبذلك أصبحت حال اليهود أسوأ مما ك
وإذ كان يسرنا أال . وهم هلذا يضطرون إىل مغادرة البالد اليت عاش فيها آباؤهم من أقدم العهود اليت يذكرها اإلنسان. مسيحيني

لمكم نبأ اعتداء ظامل وقع عليهم، فردوا عنهم ما حلقهم يلحقهم أذى، فإنا نأمركم أن تعاملوهم معاملة ودية رقيقة؛ فإذا وصل إىل ع
غري أن هذه الدعوة النبيلة مل تلق إال أذناً صماء، واضطر ). 137(من أذى، وال تسمحوا بأن يصيبهم مثل هذا الظلم يف املستقبل

ة لبعض الشعائر الدينية اليهودية،  أن يكرر ما جاء فيها من تنديد بقصة قتل أطفال املسيحيني استجاب1272جرجيوري العاشر يف عام 
وإن ما أصدره البابوات بعد هذا . وأراد أن يزيد أقواله قوة وتأثرياً فقرر أال تقبل شهادة مسيحي على يهودي إال إذا عززها يهودي

ما تشهد بأن هذا  من أوامر مماثلة هلذا األمر ليشهد مبا كانت متتلئ به قلوب البابوات من شفقة وإنسانية ك1763العهد حىت عام 
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ومما يدل على أن البابوات كانوا خملصني يف دعوم ما كان يستمتع به اليهود يف الدويالت البابوية من طمأنينة . الشر مل جتتث جذوره
ذلك أم مل يطردوا قط من روما أو من . إذا قيست حاهلم حبال بين دينهم يف غري هذه الدويالت، وجنام النسبية من االضطهاد

لوال الكنيسة الكاثوليكية ملا : "أفنيون البابوية مثل ما طردوا يف أوقات خمتلفة من كثري من البالد؛ ويف ذلك يقول مؤرخ يهودي عامل
وكان اضطهاد اليهود بقوة يف أوربا أثناء العصور الوسطى متقطعاً؛ فقد ). 139"(بقي لليهود وجود يف أوربا بعد العصور الوسطى

يزنطيون مائيت عام على خطة العسف اليت جرى عليها جستنيان ضد اليهود، وطردهم هرقل من أورشليم عقاباً هلم جرى األباطرة الب
 أن يفند اإلشاعة القائلة Leo the Isaurianعلى ما قدموا للفرس من معونة، وبذل كل ما يف وسعه إلبادم، وحاول ليو اإلسوري 

ه اليهود البيزنطيني بني اعتناق الدين املسيحي أو النفي، فمن اليهود من خضع هلذا القرار  خيري في723بأن اليهودي بقرار أصدره عام 
احلملة القاضية ) Basil (867-886وواصل باسيل األول . ومنهم من أحرقوا أنفسهم يف معابدهم مفضلني هذا على اخلضوع له

ود بأن يقسموا أمام احملاكم املسيحية ومييناً مذلة ظلت باقية اليه) 959-912(بإرغام اليهود على التعميد، وطالب قسطنطني السابع 
 ظن بعض 1095 الثاين إىل احلرب الصليبية األوىل يف عام Urbanوملا دعا البابا إربان ). 141(يف أوربا حىت القرن التاسع عشر

 Gosfrey ofم، فلما قبل جدفري البويلوين املسيحيني أنه حيسن م أن يقتلوا يهود أوربا قبل أن خيرجوا لقتال األتراك يف أورشلي

Bouillon قيادة احلملة أعلن أنه سيثأر لدماء املسيح من اليهود ولن يترك واحداً منهم حياً، وجهر رفاقه بعزمهم على أن يقتلوا كل 
 على الضريح املقدس يف وقام أحد الرهبان يثري محاسة املسيحيني أكثر من هذا فأعلن أن نقشاً. من ال يعتنق املسيحية من اليهود

وكانت خطة الصليبيني أن يزحفوا جنوباً مبحاذاة ر ). 142(أورشليم جيعل تنصري مجيع اليهود فريضة أخالقية على مجيع املسيحيني
ين وكان يهود أملانيا قد اضطلعوا بدور رئيسي يف إمناء جتارة ر الر. الرين حيث توجد أغىن مواطن اليهود يف أوربا الشمالية

وكان األسقف . وانتهجوا خطة محيدة من الصالح وضبط النفس أكسبتهم احترام املسيحيني عامتهم ورجال دينهم على السواء
 ذات صلة وثيقة بيهود أبرشيته، وقطع هلم عهداً يضمن هلم استقالهلم وسالمتهم، وأصدر R(diger of Speyerرودجر األسبريي 

، لذلك وقعت أنباء احلرب )143( عهداً مماثالً هلذا العهد جلميع اليهود املقيمني يف مملكته1095اإلمرباطور هنري الرابع يف عام 
الصليبية، والطريق الذي قررت إتباعه، وديدات زعائمها، وقع الصاعقة على تلك اجلماعات اليهودية اآلمنة املساملة، فتملكهم 

وملا وصل الصليبيون إىل أسبري جروا أحد عشر يهودياً إىل .  عدة أيامالرعب حىت شل تفكريهم، ودعا أحبارهم إىل الصوم والصالة
، وجلأ غريهم من يهود املدينة إىل )1096 مايو سنة 3(إحدى الكنائس وأمروهم أن يقبلوا التعميد، فلما أبوا قتلوهم عن آخرها 

لصليبيني الذي اشتركوا يف مقتله ، فلم يكتف هذا األسقف حبمايتهم، بل أمر بقتل عدد من اJohannsenاألسقف جوهنسن 
، فعرض عليهم أن Egilbert استغاث من فيها من اليهود باألسقف إجلربت Trierوملا اقترب بعض الصليبيني من تريري . الكنيسة

زل حيميهم على شريطة أن يعمدوا، ورضى معظم اليهود ذا الشرط، ولكن بعض النساء قتلن أطفاهلن وألقني بأنفسهن يف ر املو
Moselle)  ويف ميرت خبأ روتارد ). 1096أول يونية سنةRuthard يهودي يف سراديبه، ولكن الصليبيني 1300 كبري األساقفة 

 مايو سنة 27(، واستطاع األسقف أن ينقذ عدداً قليالً منهم بإخفائهم يف الكنيسة الكربى 1014اقتحموها عليهم وقتلوا منهم 
يهود ميرت، خبأ املسيحيون اليهود يف منازهلم، وأحرق الغوغاء احلي اليهودي، وقتلوا من وقع يف ، وقبل التعميد أربعة من )1096

 إال أن نقل اليهود سراً من خمابئهم عند املسيحيني إىل منازل Hermannأيديهم من اليهود القالئل، فما كان من األسقف هرمان 
 وكشف احلجاج الصليبيون هذه احليلة، وصادوا فريستهم يف القرى .املسيحيني يف الريف وعرض بذلك حياته هو ألشد األخطار

وكان عدد من قتلوا يف إحدى القرى مائيت يهودي؛ وحاصر الغوغاء ) 1096يونية سنة (وقتلوا كل من عثروا عليه من اليهود 



 
 Will Durant  332   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 من ولدن من األطفال يف أثناء اليهود يف أربع قرى أخرى، فقتل اليهود بعضهم بعضاً، مفضلني هذا على التعميد، وذحبت األمهات
 من استطاع أن يأخذهم من اليهود إىل قصره Alebranchesويف وورمز أخذ األسقف ألربانشز . هذه االعتداءات وقت مولدهم

فقتلوا الكثريين منهم، مث بوا بيوت . وأنقذ حيام، أما من مل يستطع أخذهم فقد هامجهم الصليبيون هجوماً خالياً من كل رمحة
مث حاصرت مجاعة من الغوغاء مسكن األسقف . اليهود وأحرقوها، وفيها انتحر كثريون من اليهود مفضلني املوت على ترك دينهم

بعد سبعة أيام، وأبلغ األسقف اليهود أنه مل يعد يف وسعه أن يصد أولئك الغوغاء، وأشار عليهم بقبول التعميد، وطلب إليه اليهود أن 
رية، فلما عاد السقف وجدهم مجيعاً إال قليالً منهم قد قتل بعضهم بعضاً، مث اقتحم احملاصرون الدار وقتلوا يتركوا وشأم حلظة قص

وحدثت مذابح مثلها يف متز . حنو مثامنائة من اليهود) 1096 أغسطس سنة 20(الباقني أحياء، وبلغ جمموع من قتل يف مذحبة وورمز 
Metz ورجنزبرج Regensburg وبراهة Prague(144 .( ا ستفوق احلرب األوىل من هذهوأنذرت احلرب الصليبية الثانية بأ

 على لويس السابع ملك فرنسا أن Cluny، القديس رئيس دير كلوين Peter The Venerabieالناحية، فق أشار بطرس املبجل 
ألن اهللا ال يريد حموهم من الوجود، ... عنيلست أطالبك بأن تقتل أولئك اخلالئق املال: "يبدأ مبهامجة اليهود الفرنسيني، وقال له

ولكنهم جيب أن يقاسوا أشد ألوان العذاب كما قاساه قائني قاتل أخيه، مث يبقوا ليالقوا هواناً أقسى من العذاب، وعيشاً أمر من 
 لويس  على هذا الفهم اخلاطئ للمسيحية، واكتفىSt. Denis رئيس دير سانت دنيس Sugerواحتج سوجر ). 145"(املوت

التاسع، بفرض ضرائب باهظة على أغنياء اليهود؛ غري أن اليهود األملان مل خيرجوا من هذه احملن باملصادرة وحدها، فقد خرج راهب 
وبترت أطرافه، ويف " التقي"ويف كولوين قُتل مشعون . فرنسي يدعى رودلف من ديره بغري إذن، وأخذ يدعو إىل ذبح اليهود يف أملانيا

وبذل الرؤساء الدينيون مرة أخرى كل ما يف وسعهم حلماية اليهود، . امرأة على العذراء لكي يقنعوها باعتناق املسيحيةأسبري عذبت 
فأعطاهم األسقف آرناند أسقف كولوين قصراً حصيناً جيتمعون فيه وأجاز هلم أن يتسلحوا؛ وامتنع الصليبيون عن مهامجة احلصن، 

وأدخل هنري كبري أساقفة ميرت يف بيته يهودا كان الغوغاء . اليهود الذين مل يعتنقوا املسيحيةولكنهم قتلوا كل من يف أيديهم من 
 أعظم St. Bernardواستغاث كبري األساقفة بالقديس برنارد . يطاردوم، ولكن الغوغاء اقتحموا البيت وقتلوهم أمام عينيه
. تنديداً شديداً وطلب أن يوضع حد ألعمال العنف املوجهة إىل اليهوداملسيحيني سلطاناً يف أيامه، وأجاب برنارد بأن ندد برودلف 

وملا أن جدت جثة أحد املسيحيني . وملا واصل رودلف محلته عليهم جاء برنارد بنفسه إىل أملانيا وأرغم الراهب على العودة إىل الدير
 الفاعلون، وهامجوهم رغم احتجاج األسقف ؛ ام املسيحيون اليهود بأم همWurzburgبعد ذلك بقليل مشوهة يف ورزبرج 

، ودفن )1147( وقتلوا عشرين منهم، وعين املسيحيون بكثريين غريهم أصابتهم جروح يف هذا العدوان منهم Embichoأمبيكو 
ق، وذبح وعادت إىل فرنسا فكرة بدء احلرب الصليبية يف بالد املسيحيني قبل انتقاهلا إىل الشر). 146(األسقف القتلى يف حديقته

 يهودياً، وملا أن انتهت موجة 150ويف بوهيميا ذبح الصليبيون . Sully، وسلي Rameru، ورامرو Carentanاليهود يف كارنتان 
الذعر بذل رجال الدين املسيحيون احملليون كل ما يف وسعهم ملساعدة من يقوا أحياء من اليهود، وأجيز ملن قبلوا التعميد مرغمني أن 

وكانت هذه املذابح إيذاناً بسلسلة من اهلجمات ). 147(دين اليهودي، دون أن توقع عليها عقوبات الردة القاسيةيعودوا إىل ال
 ومل يعرف مرتكبها ام ا 1235 عام Badenمن ذلك أن حادثة قتل وقعت يف بادن . الطويلة العنيفة ال تزال باقية إىل هذه األيام

 القريبة من برلني وأهم أحياء حبجة أن Beltz حرق مجيع اليهود سكان بلتز 1243يف عام اليهود، فأدى ذلك إىل مذحبة منهم؛ و
 أثريت يف ميرت فكرة ذبح أطفال املسيحيني يف بعض الشعائر 1283ويف عام ). 148(بعضهم قد دنسوا خبزاً للتقدمة مقدساً

 أهاجت 1285ويف عام . ذله ورنر كبري األساقفة من جهوداليهودية، وقتل عشرة من اليهود وبت البيوت اليهودية على الرغم مما ب
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 يهودياً إىل كنيس هلم، فأشعل فيه الغوغاء النار، واحترق املائة والثمانون 180، وجلأ Munichمثل هذه الشائعة أهل ميونخ 
 1298ء مسيحي، ويف عام  حبجة أم امتصوا دماOberweselوبعد عام من ذلك الوقت قتل أربعون يهودياً يف أبرويزل . بأمجعهم

 Rindfleischونظم رندفلشخ .  حىت قضى حنبه حبجة أن بعضهم قد دنس اخلبز املقدسRottingenحرق كل يهودي يف روتنجن 

وهو بارون متمسك بدينه مجاعة من املسيحيني الذين أقسموا أن يقتلوا مجيع اليهود وأمدهم بالسالح، وأبادوا مجيع اجلالية اليهودية يف 
 كنيساً 140، مث انتشرت موجة االضطهاد فلم ميض إال نصف عام حىت حمي Nuremerg يهودياً يف نورمربج 698برج، وذحبوا ورز

ومأل اليأس بعد هذه االعتداءات املتكررة يهود قلوب أملانيا، وكانوا قد أعادوا تنظيم مجاعام مراراً وتكراراً، ). 149(يهودياً
وإذا . ، وورمز، وأسبري، وغريها من املدن األملانية وهاجرت إىل فلسطني لتعيش يف بالد املسلمنيفغادرت أسر يهودية كثرية ميرت

كانت بولندة ولتوانيا تطلبان اهلجرة إليها، ومل تكن قد حدثت فيهما مذابح حىت ذلك الوقت، فقد بدأت هجرة بطيئة من يهود بالد 
هود يف إجنلترا جتاراً ورجال مال بعد أن حرم عليهم متلك األرض واالنضمام إىل وأضحى الي. الرين إىل بالد القالبة يف شرقي أوربا

وقد استعان األشراف مالك األرض . ومنهم من أثروا من الربا وأصبحوا على بكرة أبيهم موضع الكراهية ألكله. نقابات الصناع
هلم يف نظري هذا املال ريع أرضيهم، واستشاط الزارع وأتباعهم على التسلح للحروب الصليبية باملال املقترض من اليهود، ورهنوا 

 قتيالً، وام Norwich أن وجد الشاب وليم من أهل نروخ 1144وحدث يف عام . املسيحي غيظاً لرؤيته املرابني يثرون من كدحه
ثاين اليهود، وحذا حذوه ومحى امللك هنري ال). 150(اليهود مبقتله الستعمال دمه، وهوجم احلي اليهودي يف املدينة وب وأحرق

وحدثت يف االحتفال .  جنيه ضرائب وقروضاً أخرى على رؤوس أمواهلم يف سبع سنني422.000هنري الثالث، ولكنه مجع منهم 
مشاحنة تافهة شجعها األشراف الذين يريدون أن يتخلصوا مما عليهم من ديون ) 1190(بتتويج رتشرد األول يف إجنلترا 

 منهم 350وقتل الغوغاء . Linn، ولن Stamford، واستامفورد Lincoin إىل مذحبة امتدت إىل لنكولن ، فتطورت)151(لليهود
مث . ، وكان مستغرقاً يف الدين لليهودRichard de Malabestiaيف مدينة يورك يف العام نفسه وكان يقودهم رتشرد دي مالبستيا 

 غادر ثالمثائة من 1211ويف عام ). 153( بقتل أنفسهمTom Tobقام مائة ومخسون من يهود يورك يتزعمهم احلرب توم طوب 
أحبار اليهود إجنلترا وفرنسا ليبدءوا حياة جديدة يف فلسطني، وبعد سبع سنني من ذلك العام هاجر كثريون من اليهود حني نفذ هنري 

 قد أغرى بدخول احلي Hughاً يدعى هيو  راجت شائعة يف أحناء لنكولن تقول إن غالم1255ويف عام . الثالث أمر الشارة اليهودية
وعلى أثر هذه الشائعة هامجت عصابات مسلحة مقر . اليهودي، مث جلد، وصلب، وطعن حبربة، حبضور مجع من اليهود املبتهجني

 مث. اليهود، وقبضت على الكوهن الذي قيل إنه كان على رأس االحتفال، وشدوه إىل ذيل جواد، وجروه يف الشوارع، مث شنقوه
قبض على واحد وتسعني يهودياً وشنق منهم مثانية عشر، وجنا كثري من املسجونني بفضل تدخل مجاعة من الرهبان الدمنيكيني 

، 1257ب األهلية اليت نشرت االضطراب يف إجنلترا بني عامي وأفلتت اجلماهري من أيدي والة األمور يف أثناء احلر . البواسل
، وونشستر Northampton، ونورمثبنت Canterbury، وكادت املذابح أن متحو من الوجود يهود لندن، وكنتربري 1267

Winchtester وورسستر ،Woecesterم ودمرت، وأحرقت العقود، والسفاتج، وأصبح من ، ولنكولن، وكيمربدج، فنهبت بيو
وكان ملوك اإلجنليز وقتئذ يقرضون املال من أصحاب املصارف املسيحيني يف ). 155(بقوا أحياء من اليهود ال ميلكون شروى نقري

وهلذا أمر إدوارد . ، وأصبحوا يف غري حاجة إىل اليهود، ومن مث وجدوا أن من الصعب عليهم محايتهمCahorsفلورنس وكاهورس 
 يهودي أن يغادروا البالد قبل أول نوفمرب من ذلك العام، وأن 16000جنلترا من اليهود وكانوا حوايل األول من كان باقياً يف إ

وعرق الكثريون منهم يف القناة اإلجنليزية اليت أرادوا أن يعربوها . يتركوا وراءهم مجيع أمالكهم الثابتة وما ميكن استرداده من الديون
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عهم وأمواهلم، فلما وصل بعضهم إىل فرنسا أبلغتهم احلكومة الفرنسية أن عليهم أن يف قوارب صغرية، وسرق مالحو السفن متا
ويف فرنسا أيضاً تبدلت احلالة النفسية بالنسبة لليهود حني قامت ). 156(1291يغادروا البالد قبل بداية الصوم الكبري من عام 

فقام األساقفة يلقون . Languedoc يف النجويدك Albigensianاحلروب الدينية على األتراك يف آسية، واملالحدة األلبجنسني 
اخلطب الدينية املثرية للنفوس، وكان من الشعائر املعتادة يف بزيري أيام أسبوع اآلالم أن يهاجم الغوغاء احلي اليهودي، وأخرياً دعا 

جلالية اليهودية أن تؤدي ضريبة خاصة  بالكف عن هذه املواعظ الدينية، ولكنه طلب إىل ا1160أحد رجال الدين املسيحيني يف عام 
أرغم اليهود على أن يبعثوا مبمثل هلم إىل الكنيسة يف يوم اجلمعة احلزينة ) طولوز(ويف طلوشة ). 157(يف أحد السعف من كل عام

 من اليهود  أحرق عدد1171ويف عام ). 158(من كل عام ليتلقى صفعة على أذنه لتكون مبثابة تذكرة هلم خفيفة خبطيئتهم األبدية
ورأى امللك فيليب أغسطس الفرصة ساحنة ). 159( حبجة استخدامهم دماً مسيحياً يف شعائر عيد الفصح اليهوديBloisيف بلوا 

، مث أمر باإلطالق )160(ليبتز منهم املال حمتجاً بالدين، فأمر بأن يسجن مجيع من يف مملكته من اليهود ألم يسممون آبار املسيحيني
، غري أنه طردهم من البالد بعد عام واحد، وصادر مجيع أمالكهم الثابتة، وأهدى )1180( أن افتدوا أنفسهم مبال كثري سراحهم بعد

 ألن والة األمور يف املدينة شنقوا أحد عماله لقتله Orange أمر بقتل مثانني يهودياً يف أورنج 1190ويف عام . معابدهم للمسيحيني
). 162( ونظم أعماهلم املصرفية تنظيماً يضمن به لنفسه أرباحاً طائلة1198اليهود إىل فرنسا يف عام ، مث استدعى )161(أحد اليهود

وخباصة ما كان منها يف بوردو -Poitou وبواتو Anjou دخل الصليبيون املسيحيون األحياء اليهودية يف أجنو 1236ويف عام 
Bordeaux وأجنوليم Angoul(me-يعاً، فلما أبوا داسوا حبوافر خيوهلم ثالثة آالف منهم حىت قضوا وأمروا بأن يعمد اليهود مج

وأشار القديس لويس على رعاياه بأال جيادلوا . وندد البابا جرجيوري التاسع ذه املذحبة، ولكنه مل ينج اليهود من املوت). 163(حنبهم
إذا مسع إنساناً يذكر الدين : " رجال الدين إن من واجب كل شخص من غريJoinvilleاليهود يف أمور الدين، وقال جلوانفيل 

 نفى 1254ويف عام ). 164(املسيحي مبا ال يليق أن يدافع عنه بالسيف ال باللفظ، ينفذه يف بطن اآلخر إىل أبعد مدى ينفذ فيه
يعيدون بناء مجاعام اليهود من فرنسا، وصادر أمالكهم ومعابدهم، مث عاد فسمح بدخوهلم إياها، ورد إليهم معابدهم، وبينما كانوا 

بسجنهم، وصادر ما كان هلم من ديون، ومجيع ما كان هلم من متاع مل يستثن إال ما ) Philip the Fair (1306إذ أمر فيليب اجلميل 
. احداًكان عليهم من الثياب، مث طردهم مجيعاً من فرنسا وكانوا يبلغون مائة ألف، ومل يسمح هلم بأكثر مما يكفيهم من الطعام يوماً و

وهكذا جتمعت طائفة متقاربة من ). 165(وقد بلغ ربح امللك من عمله هذا قدراً أغراه بأن يهدي معبداً يهودياً إىل سائق عربته
، وإيطاليا، Provenceومل يقع على اليهود يف برفانس . احلوادث الدموية دامت حنو مائيت عام تكونت منها صورة ذات وجه واحد

ية البيزنطية بعد القرن التاسع إال حوادث اضطهاد صغرى، واستطاعوا وقاية أنفسهم مها بااللتجاء إىل أسبانيا وصقلية، واإلمرباطور
املسيحية، وكانت فترات الطمأنينة حىت يف إجنلترا، وأملانيا، وفرنسا طويلة، وكان اليهود يكثرون مرة أخرى ويثري بعضهم بعد كل 

نقل إليها ما كان هلذه الفترات احملزنة من ذكريات مرة، وكانت أيام السالم مليئة خبوفهم غري أن قصصهم كانت ت. مأساة ترتل م
من خطر املذابح الذي ال ينفك يهددهم، وكان على كل يهودي أن حيفظ عن ظهر قلب الدعاء الواجب عليه أن يتلوه يف ساعة 

در ما كان حييق بكسبه من أخطار، وكان البسو الشارة وكانت محى السعي إىل مجع املال ترتفع حرارا بق). 166(االستشهاد
الصفراء يقابلون يف الطرقات بسخرية الساخرين على الدوام، كما كان حييق ذه األقلية املنعزلة العدمية احلول والطول حتقري حيز يف 

 أعني يهود الشمال تلك النظرة املعروفة نفوسها وبذل من كربياء أفرادها ويقطع ما بينها وبني العناصر األخرى من مودة، ويترك يف
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 اليت تذكرهم بعشرات املئات من اإلهانات واالعتداءات أال ما أكثر من صلبوا انتقاماً حلادث Judenschmerzبأحزان اليهود 
  !صلب وحيد

  الباب السابع عشر 

  عقل اليهودي وقلبه 

500-1300   

  الفصل األول 

  األدب 

فالتاجر اليهودي عامل فقده .  عامالن مها اعتزامه أن يشق طريقه يف عامل معاد له وشغفه بثمار العقللقد ظلت روح اليهودي يتنازعها
العلم؛ حيسد الرجل الذي جنا من محى الثراء، والذي شغف يف هدوء واطمئنان حبب العلم وضرب بسهم يف آفاق احلكمة، ولكنه ال 

، كانوا يقفون يف Troyesجال املصارف الذاهبني إىل أسواق ترويس وشاهد ذلك أن التجار ور. حيسده فحسب بل يكرمه كذلك
وبفضل هذه الروح ظل يهود العصور الوسطى وهم يف غمار املشاغل ). 1(طريقهم ليستمعوا إىل راشي العظيم وهو يشرح التلمود

فة، والشعراء، والعلماء، والفالسفة، ومل التجارية، والفقر املذل، واالزدراء القاتل، ظلوا ينتجون النحويني، وفقهاء الدين، واملتصو
وكان مما يسر هلم أسباب هذا النبوغ أم ). 2(1200 و1150يضارعهم يف آدام الواسعة وثرائهم العقلي إال املسلمون فيما بني 

اإلسالمية الثري بأمجعه يف يعيشون بني املسلمني أو على اتصال م، وإن كثريين منهم كانوا يعرفون اللغة العربية، فكان عامل الثقافة 
العصور الوسطى مفتوحاً أمامهم يغترفون من حبره الطامي يف العلوم والطب، والفلسفة، وبفضل وساطتهم أثاروا عقل العامل الغريب 

توب، أما وكان اليهود يف بالد اإلسالم يستخدمون اللغة العربية يف حديثهم ونثرهم املك. املسيحي مبا بثوا فيه من تفكري املسلمني
شعراؤهم فقد استمسكوا يف شعرهم باللغة العربية ولكنهم استخدموا فيه األوزان العربية والصور الشعرية؛ ويف البالد املسيحية كان 

وأخذ يهود أسبانيا بعد . اليهود يتحدثون بلغة الشعوب اليت يعيشون بني ظهرانيها، ويكتبون يف آدام، ويعبدون يهوه بلسام القدمي
وقد استطاع اليهود بفضل جهود فقهاء لغتهم .  ميمون يكتبون أدم باللغة العربية بدل العربية بعد فرارهم من اضطهاد املوحدينابن

وإخالصهم أن حييوا اللغة العربية من جديد؛ وكان قد تعذر عليهم فهم نصوص العهد القدمي لعدم وجود احلركات املستقلة وعالمات 
الذي قدسته  (Masoreticية، ولكن علماءهم استطاعوا بعد دراسة دامت ثالثة قرون أن يضعوا النص املسوريت الترقيم يف اللغة العرب

وذلك بإضافة عالمات للحركات، وإشارات للنرب، وعالمات للترقيم، وفواصل للشعر، وشروح اهلوامش؛ وبفضل هذا ) التقاليد
واضطرم هذه الدراسات إىل وضع النحو العربي . أ كتبه الدينيةالعمل أصبح يف مقدور كل يهودي بعد ذلك الوقت أن يقر

وعلمه نظر حسداي بن شربوط، فاستدعاه الوزير العظيم إىل قرطبة ) 970-910(ولفت شعر مناشة بن سروق . واملعجمات العربية
النحو العربي على )  م1000حوايل عام (ووضع يهوذا بن داود حيوج . وشجعه على وضع قاموس أللفاظ الكتاب املقدس العربية

) 1050- 995(وبزه يف هذا العمل تلميذه يونا بن جناح . أساس علمي، يف ثالثة كتب باللغة العربية لغة الكتاب املقدس

ووضع يهوذا بن . السرقسطي حني وضع بالعربية كتابه يف النقد الذي تقدم به النحو العربي واملعجمات العربية خطوات واسعة
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) 980حوايل عام (وتقدم أبراهام الفارسي . اللغات السامية املقارن بدراسته اللغات العربية، واآلرامية، والعربيةقريش علم فقه 

اليهودي القرائي خطوة أخرى على هذا العمل بوضعه معجماً أرجع فيه مجيع ألفاظ كتاب العهد القدمي إىل أصوهلا ورتبها على 
ويف . سائر علماء املعاجم اليهود بوضعه معجماً للتلمود) 1160املتويف عام ( علماء روما وبز ناثان بن حييل من. احلروف األجبدية

يعملون عدة أجيال يف هذه امليادين، وظل حملول أو موجز ) 1235- 1160(نربونة ظل يوسف قمحي وولداه موسى وداود 
Michlol تلك كلها ). 3(مترمجي امللك جيمس للكتاب املقدس داود قروناً عدة املرجع املعترف به يف النحو العربي، وطاملا أعان

وأفاد الشعر اليهودي من هذه الدراسات الواسعة فتحرر من الصيغ العربية، وأنشأ . أمساء اخترناها من بني ألف اسم من أدباء اليهود
دباء املسلمني أو املسيحيني يف أشكاله وموضوعاته اخلاصة به، وأنتج يف أسبانيا وحدها ثالثة رجال يضارعون أي ثالثة غريهم من األ

وقد هيأته . Avlcebronوأول هؤالء الثالثة هو سليمان بن جبريول املعروف يف العامل املسيحي باسم الفيلسوف أفسربون . عصرهم
على حد " الشاعر بني الفالسفة والفيلسوف بني الشعراء"وكان مولد هذا . مأساته الشخصية ألن يكون هو املعرب عن مشاعر إسرائيل

وأعجب . وتويف أبواه وهو صغري السن فنشأ يف جو من الفقر نزع به إىل التفكري املكتئب. 1021قول هيين يف مالقه حوايل عام 
ويف هذه املدينة وجد ابن جبريول . مدينة سرقسطة اإلسالمية-بشعره يقويتايل ابن حسان وهو رجل كان يشغل منصباً رفيعاً يف دولة

ولكن بعض أعداء األمري قتلوا يقويتايل فاضطر ابن جبريول إىل الفرار من املدينة . إىل حني، وأخذ يتهىن مبباهج احلياةاحلماية واهلناءة 
وأواله ". يسهل معه على ذبابة أن حتملين"وظل عدة سنني يهيم على وجهه يف بالد األندلس اإلسالمية، فقرياً عليالً، هزيالً إىل حد 

  : ر مثله، محايته وأواه يف غرناطة وفيها كتب سلّمان كتبه الفلسفية وخص احلكمة بشعرهصمويل بن جندال، وهو شاع

 وكيف أختلى عن الفلسفة؟ 

  

 . لقد عقدت معها عهداً

  

 فهي أمي وأنا أعز أبنائها؛ 

  

 .... لقد طوقت عنقي جبواهرها

  

 وستظل روحي تصبو إىل 

  

 .. مراقيها السماوية، ما دمت حياً

  

 . يل قرار حىت أكشف منبعهاولن يقر 

فعاد، وهو ال يزال شاباً يف أخريات العقد الثالث من عمره، إىل الفقر : ورمبا كان كربياؤه قد أدى إىل الشقاق بينه وبني صمويل
  : والتجوال، حىت أذلت النكبات نفسه، فهجر الفلسفة إىل الدين
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 . رباه، ما اإلنسان؟ إنه جيفة دنسة تطأها األقدام

  

 . ه خملوق كريه، يفيض مكراً وخداعاًإن

  

 ). 6(إنه زهرة ذواية، تدبل إذا مسها احلر

  : وينجو شعره يف بعض األحيان منحى عظمة املزامري املكتئبة احلزينة

 أنشر علينا السالم يا اهللا، 

  

 . وأسبغ علينا نعمتك السرمدية

  

 وال جتعلنا ممن حيل عليهم غضبك، 

  

 . يا من نسكن إليه

  

 . وسواء كنا نطوف باألرض جيئة وذهاباً

  

 . أو نقيم مكبلني باألغالل يف املنفى املوحش

  

 . فسنظل جنهر أينما ذهبنا قائلني

  

 . ها هنا جمدك يا رباه

  : الذي ينادي فيه بعظمة اهللا كما كانت قصائده األول تنادي بعظمته هو) التاج امللكي(وخري كتبه كلها هو كيتري ملخوت 

  منك إليك ألجد افر

  

 ويف ظلك . مكاناً أجلأ إليه

  

 أختبئ من غضبك 
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 إىل أن دأ سورتك، 

  

 حىت تستمع إيل وترثي يل، 

  

 ولن أفك قبضيت 

  

 . حىت بط علي نعمتك

 وكان يعقوب ابن عزرا .وقد اجتمع يف أسرة ابن عزرا بغرناطة ما كان للثقافة اليهودية يف أسبانيا اإلسالمية من ثراء متعدد املناحي
وكان بيته ندوة لآلداب والفلسفة ونبغ ثالثة من أوالده األربعة الذين . يشغل منصباً رفيعاً حتت رياسة مشويل بن جندال يف بالط امللك

عاملاً ) 1139-1070(نشئوا يف هذا اجلو العلمي، فكان اسحق شاعراً، وعاملاً طبيعياً، ومتبحراً يف التلمود، وكان موسى ابن عزرا 
وقد انتهت سعادة شبابه حني أحب بنت أخ له حسناء زوجها أبوها اسحق أخوه . وفيلسوفاً، وكان أعظم شعراء اليهود قبل هلوي

فما كان من موسى إال أن هاجر من غرناطة، وهام على وجهه يف بالد نائية يغذي بالشعر عواطفه . األكرب بأخيه األصغر أبراهام
وسأظل وفياً لك . أال فعيشي، وإن كانت شفتاك يسيل منهما الشهد ليمتصه غريي، وتنفسي بالند يستنشقه سواي ":املكبوتة البائسة

إن قليب ليطرب لغناء العندليب، وإن كان املغىن يعلو على وينأى . حىت تستعيد األرض الباردة وديعتها، وإن مل تكوين أنت وفية يل
وكان . إىل األغاين الدينية، وأخذ ينشد مزامري من االستسالم الصويف. ما وجهها ابن جبريولووجه قيثارته آخر األمر، ك). 9"(عين

ميت بصلة القرابة البعيدة ملوسى بن - املعرب عن فلسفة العصر الفكتوريBrowningالذي يعده بروننج -أبراهام بن مإير بن عزرا
، وعرف يف شبابه الفقر واجلوع، ولكنه كان شديد التعطش 1093ام وقد ولد يف طليطلة ع. عزرا، ولكنه كان من أصدقائه املقربني

وأخذ هو أيضاً يتنقل من مدينة إىل مدينة، ومن مهنة إىل مهنة، والزمه سوء احلظ يف كل مهنة ويف كل . إىل العلم يف كل ميادينه
لو بعت أكفان املوتى لعاش الناس إىل أبد لو اجترت يف الشمع ملا غربت الشمس، و: "مدينة، وقال يف هذا بسخرية اليهودي املريرة

. وسافر إىل إيران جمتازاً مصر والعراق، ولعله قد ذهب أيضاً إىل بالد اهلند، مث عاد إىل إيطاليا، ومنها إىل فرنسا، وإجنلترا". الدهر

رياً ولكنه ذو شهرة واسعة بني اليهود وبينما كان عائداً إىل أسبانيا يف اخلامسة والسبعني من عمره إذا وافته منيته، وكان ال يزال فق
ألف يف العلوم الرياضية، والفلكية، ويف الفلسفة، -وكانت مؤلفاته ال تقل تنوعاً عن البالد اليت طاف ا. أمجعني لبالغة شعر ونثره

احلديث عن الشطرنج إىل والدين؛ وكانت قصائده ختتلف من احلب إىل الصداقة، ومن مناجاة اهللا إىل مناجاة الطبيعة، والفصول، ومن 
 ذه Newmanوقد صاغ يف صور شعرية أفكاراً مل يكن خيلو منها مكان ما يف عصر اإلميان، واستبق نيومن . التغين جبمال النجوم

  : الترنيمة العربية

 ! يا إله األرض والسماء، منك الروح واجلسد

  

لقد وهبت اإلنسان بعظيم حكمتك ما يف اإلنسان من ضياء 
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 .. .قدسي

  

 إن أيامي بني يديك، وأنت تعرف اخلري يل 

  

 وبين بقوتك خري عن يل حيث أخشى الوقوف 

  

 وسترك حيجب عن العيون آثامي ورمحتك رعي الواقي 

  

 ) 10(ولست تريد جزاء على نعمك وأفضالك

عن صدق الكتب العربية املقدسة، وأا وقد دافع . وخري ما يشتهر به عند معاصريه هو تعليقه على كل كتاب من كتب العهد القدمي
وكان أول من قال أن سفر إشعيا مل يكتبه نيب واحد بل . موحى ا من عند اهللا، ولكنه فسر العبارات املمجدة للخالق تفسرياً جمازياً

صره على بكرة أبيهم وكان أعظم شعراء ع). 11(كتبه اثنان من األنبياء؛ ويعده اسبنوزا واضع أساس النقد العقلي للكتاب املقدس
فنشأ فيها آمناً يف . وقد ولد يف طليطلة بعد عام من استيالء الفنسو السادس ملك قشتالة عليها). 1147-1086(يهودا هليفي 

وأعجب ابن عزرا بإحدى قصائده األوىل فدعاه إىل اإلقامة معه يف غرناطة، . كنف أعظم امللوك املسيحيني استنارة وتساحماً يف أيامه
وكان . وأخذ شعره ينتشر ونكاته تذيع يف مجيع األوساط اليهودية يف أسبانيا.  استضافه موسى واسحق ابين عزرا يف مرتهلماحيث

ينعكس على شعره مزاجه املرح، وشبابه املوفق السعيد، وأخذ يتغىن باحلب، بكل ما عرف من الشعراء اجلوالني املسلمني أو 
مقطوعة من الشعر امللتهب محاسة تعد أمرح " حديقة جته"وقد حوت . نشاد من قوة ورننيالربوفنساليني، وبكل ما يف نشيد األ

  : الفقرات يف هذه الطرفة اهلزلية الرائعة

 ادن منها أيها احلبيب، ِلم تتواىن أن تطعم بني حدائقها؟ 

  

 . انثن إىل خمدع احلب لتقطف سوسنها

  

 ا، إن تفاحيت صدرها احملجوبتني ليفوح شذا عطرمه

  

 .... وهي ختبئ لك يف قالئدها مثاراً شهية تتألأل كالنور

  

 لوال قناعها الستحت منها جنوم السماء 
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وترك هليفي ضيافة ابين عزرا وسخاءمها وذهب إىل أليسانة وواصل الدرس عدة سنني يف اجلمع العلمي اليهودي ذه املدينة، فدرس 
مث تزوج وأجنب .  أسس معهداً للغة العربية يف طليطلة وأخذ حياضر فيه عن الكتاب املقدسالطب، وأصبح من األطباء غري الناني، مث

فلما تقدمت به السن طغى شعوره مبا حل باليهود من نوائب على ما كان يرفل فيه من نعيم، فأخذ يتغىن بشعبه، وبأقرانه، . أربعة أبناء
  :  حياته يف فلسطنيودينه، وكان يتوق كما يتوق غريه من اليهود ألن خيتتم

يا ذات اجلمال واجلالل ) أورشليم(أي مدينة الدنيا 
 ! والكربياء

  

 ! ليت يل جناحي نسر أطري ما إليك حىت أبلل بدمعي ثراك

  

 ). 13(إن قليب يف الشرق، وإن كنت مقيماً يف الغرب

فقد . قفاة موزونة، ولكن هليفي كان خملصاً يف أقوالهومل يكن يهود أسبانيا املنعمون فيها يرون يف هذه األشعار أكثر من ألفاظ م
وأتت الرياح مبا ال تشتهي سفينته فحولتها عن طريقها . ، وبدأ رحلة شاقة إىل أورشليم1141استودع أسرته يف أيد أمينة عام 

. انت وقتئذ يف أيدي الصليبينيودفعتها إىل اإلسكندرية حيث استقبلته اجلالية اليهودية، ورجته أال جيازف بالذهاب إىل أورشليم وك

وبعد أن أقام يف اإلسكندرية وقتاً ما غادرها إىل دمياط ومنها إىل صور مث انتقل منها لسبب ال نعلمه إىل مشق حيث اختفى ذكره من 
رض، فداسته وتقول إحدى األقاصيص أنه ذهب إىل أورشليم، فلما وقعت عينه عليها أول ما وقعت خر راكعاً، وقبل األ. التاريخ

ولكننا ال نعرف هل وصل حقاً إىل مدينة أحالمه، وكل الذي نعلمه علم اليقني ). 14(حوافر جواد يركبه أعرايب وقضت على حياته
ولعله كتبها يف آخر سنة من حياته، وكان جوت الشاعر األملاين يعدها من أعظم القصائد يف " أغنية لصهيون"أنه كتب يف دمشق 

  ): 15(أدب العامل كله

أال ترغبني يا صهيون يف أن تبعثي بتحياتك من صخورك 
 املقدسة 

  

إىل شعبك األسري الذي حيييك ألنه البقية الباقية من 
 ... أبنائك؟

  

أال ما أجش صويت وأنا أندب أحزانك ولكين حني أبصر 
 حريتك يف 

  

أوهام أحالمي تنساب من صويت النغمات حلوة شجية 
 ة كنغمات القيثارة املعلق
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أال ليتين أستطيع أن أصب روحي ... على شاطئ ر بابل
 حيث صبت 

  

لقد كنت ! روح اهللا يف أبنائك القديسني يف األزمان السابقة
 مرتل امللوك 

  

وعرش اهللا، ولست أدري كيف حيتل العبيد اآلن العرش 
 الذي جلس عليه 

  

 أبناؤك من قبل؟ 

  

يت أطل منها من ذا الذي يرشدين لبحث عن األماكن ال
 املالئكة جبالهلم 

  

 على سلك وأنبيائك يف األزمان القاصية؟ 

  

ومن ذا الذي يهب يل جناحني أطري ما ألضع حطام قليب 
 بني خرائبك 

  

 وأستريح ن جتوايل؟ 

  

سأولّي وجهي حنو أرضك وأمسك حبجارتك أعتز ا كما 
 يعتز الناس 

  

 ... بالذهب الثمني

  

ياة يف نفسي، وذرات ترابك هي املسك إن هواءك يبعث احل
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 الشذي، 

  

 . وأارك تفيض بالعسل املصفى

  

وما أعظم جيت إذا استطعت أن أجيء إىل معابدك املخربة 
 عارياً حايف 

  

حيث احتفظ بالتابوت، وحيث سكن املالئكة ! القدمني
 املكرمون يف 

  

 ... املخابئ املظلمة

  

ليس بعده مجال، لقد اجتمع يا صهيون يا ذات اجلمال الذي 
 فيك احلب 

  

والبهاء، إن أرواح أبنائك تتجه يف حنان حنوك؛ وكانت 
 أفراحك جتها 

  

ومسراا، وها هي ذي اآلن تبكي يف منفاها البعيد أسى 
 وحسرة على خرائبك، 

  

وتتوق لرؤية مرتفعاتك املقدسة، وتسجد يف صلواا خاشعة 
 حنو أبوابك، إن 

  

 أن خيتارك لتكوين مسكنه األبدي، وطوىب ملن الرب ليحب
 اختاره الرب 

  

 . وأنعم عليه بالراحة يف داخل أائك
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وما أسعد من يرقبك وهو يقترب منك حىت يرى أضواءك 
 ايدة 

  

تنتشر، ومن يطلع عليه فجرك الوضاء كامالً صافياً من مساء 
 . املشرق

  

تهللتني نعيم أبنائك وأسعد من هذا وذاك من يشهد بعينيه امل
 احملررين، 

  

 ). 16(ويرى شبابك يتجدد كعهدنا به يف قدمي الزمان

  

  الفصل الثاني 

  مغامرات التلمود 

لقد بلغ رخاء يهود العصر الذهيب يف أسبانيا مبلغاً مينعهم أن يكونوا شديدي التمسك بالدين كما كان شعراؤهم يف سين 
.  مطرباً، حسياً، رقيقاً، وينطقون بفلسفة توفق يف ثقة بني الكتاب املقدس والتفكري اليونايناالضمحالل، فقد كانوا يقرضون شعراً

ولقد ظل اليهود يزدادون رخاء حىت بعد أن طردهم املوحدون املتشددون يف دينهم من بالد األندلس اإلسالمية إىل أسبانيا املسيحية، 
لكن اليهود مل يكن .  املسيحي يف طليطلة وبرشلونة خالل القرن الثالث عشروازدهرت اامع العلمية اليهودية يف ظل التسامح

حظهم يف فرنسا وأملانيا كما كان حظ يهود أسبانيا، فقد كانوا يزدمحون يف أحيائهم الضيقة وهم جلون، ويبذلون خري مواهبهم يف 
.  يشكوا قط يف أصوله، بل امكوا يف دراسة الشريعةدراسة التلمود، ومل يكونوا يهتمون بتربير عقائدهم للعامل غري املتدين، ومل

وأضحى امع العلمي الذي أنشأه جرشوم يف ميرت من أوسع املدارس نفوذاً يف ذلك العصر، اجتمع فيه مئات من طالّب العلم 
وقام مبثل هذا . واشتركوا مع جرشوم يف نشر نصوص التلمود وتوضيحها بعد أن ظلوا يكدحون يف هذا العمل جيلني من الزمان

، ويسميه بنو ملته راشي تدليالً له وقد أخذوا هذا االسم من احلروف )1105- 1040(العمل يف فرنسا احلاخام شلومو بن يصحق 
وقد ولد راشي يف تروي من أعمال مشبانيا، وتعلم يف املدارس اليهودية يف ورمز، وميرت، وأسبري، مث عاد إىل . األوىل من لقبه وامسه

وقد أنشأ جممعاً علمياً يف . أخذ يعول أسرته ببيع اخلمور، ولكنه خص الكتاب املقدس والتلمود بكل ساعة من ساعات فراغهتروي و
واجلمارا ومل حياول، كما . تروي مع أنه مل يكن حاخاماً رمسياً، وظل يعلم فيه أربعني سنة، ووضع بالتدريج شروحاً للعهد القدمي ومشنا

سبان، أن جيد يف النصوص الدينية آراء فلسفية، بل كل ما فعله أن فسر هذه النصوص تفسرياً اغترفه من حبر حاول بعض العلماء األ
وقد أكسبته طهارة حياته مضافة إىل تواضعه . علمه الصايف اخلضم، بلغ من تقدير بين دينه أن طبع هذا التفسري مع التلمود نفسه
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ذت اجلماعات اليهودية يف مجيع أحناء أوربا يرسلون إليه يستفتونه يف املسائل الدينية احترام شعبه فرفعوه إىل مقام القديسني، وأخ
وواصل عمله بعد وفاته أحفاده . وأحزنته يف شيخوخته مذابح احلملة الصليبية األوىل. والشرعية، وجعلوا ألجوبته الصفة القانونية

، وظل علماء التلمود الفرنسيون واألملان مخسة أجيال من بعد "يتالتوساف"مشويل، ويعقوب، واسحق أبناء مإير، وكان يعقوب أول 
وما كاد التلمود يتم حىت أصدر جستنيان قراراً ". إضافات"وفاته يراجعون ويعدلون شروحه مبا يضيفون إليها من توسافوت أو 

ويلوح أن ). 17"(ر، والتجديفخليط من الصغائر، واخلرافات، واملظامل، واإلهانات، والسباب، والكف"ألنه ) 553(بتحرميه 
الكنيسة قد نسيت بعدئذ وجود التلمود؛ ذلك أنه قلّما كان يوجد من رجال الكنيسة الالتينية من يستطيع قراءة اللغة العربية أو 

ه جبد خييل يقرءون- اآلرامية اللتني كتب ما، وظل اليهود سبعمائة عام كاملة يقرءون ويدرسون جملداته العزيزة عليهم بكامل حريتهم
، وهو يهودي Nicholas Donin أن رفع لقوالس دونني 1239لكنه حدث يف عام . إلينا معه أنه قد نسوا معه الكتاب املقدس

اعتنق املسيحية، إىل البابا جرجيوري التاسع معروضاً يتهم فيه التلمود بأنه حيتوي على إهانات فاضحة للمسيح والعذراء، وحتريض 
وما من شك يف أن بعض هذه التهم صحيح، ألن جامعي الكتاب يف جدهم املتواصل قد .  معاملة املسيحينيعلى الغش واخلداع يف

عظموا التنائيم واألمورائم تعظيماً جعلهم يضمون إىل األجزاء الشعبية من اجلمارا ويف أجزاء متفرقة منها مالحظات يرد ا األحبار 
ولكن دونني، وقد صار أكثر مسيحية من البابا نفسه، أضاف من عنده عدة م ). 18(الغضاب على نقد املسيحيني للدين اليهودي

منها أن التلمود جييز غش املسيحي، وحيبذ قتله، مهما بلغ من صالحه، وأن أحبار اليهود جييزون هلم أن : أخرى، ال ميكن إثباا
فما كان من جرجيوري إال أن أمر بأن . س الشريعة اليهوديةينكثوا عهودهم اليت أقسموا على الوفاء ا، وأن يقتلوا كل مسيحي يدر

يرسل إىل الرهبان الدومنيك أو الفرنسيس كل ما ميكن العثور عليه من نسخ التلمود يف فرنسا، وإجنلترا، وأسبانيا، مث أمر أولئك 
 ومل نعثر فيما وصل إلينا من املعلومات .الرهبان بأن يفحصوا تلك الكتب بدقة وعناية، فإذا تبينوا أن هذه التهم صحيحة فليحرقوها

املسجلة على ما حدث بعد ذا األمر، ولكنا نعرف أن لويس التاسع أمر يهود فرنسا بأن يسلموا كل ما لديهم من نسخ التلمود وإال 
وامللكة بالنش كان جزاؤهم اإلعدام، مث استدعى أربعة من أحبارهم إىل باريس ليدافعوا عن الكتاب يف نقاش علين أمام امللك، 

Blancheوليم األوفرين -، ودونني، واثنني من الفالسفة املدرسنيWilliam of Auvergne وألربتس جمنس ،Albertus 

Magnus(19 .( ودام البحث ثالثة أيام أمر بعدها امللك أن حترق مجيع نسخ التلمود)وشفع ولتر كرنوتس )1240 ،Walter 

Cornutus كبري أساقفة سان Sensا، فلما مات كبري األساقفة بعد ذلك  لليهود فأمر امللك بإعادة كثري من نسخ التلمود إىل أصحا
واقتنع امللك برأيهم هذا فأمر مبصادرة مجيع نسخ التلمود، فجيء ا . بقليل اعتقد بعض الرهبان أن موته هو حكم اهللا على لني امللك

 حيرم متلك التلمود يف 1248مث صدر أمر بابوي يف عام ). 1242( النار إىل باريس حمملة على أربعة وعشرين عربة وألقيت يف
وحدث مثل هذا النقاش يف برشلونة عام . فرنسا، وضعفت بعد ذلك دراسة التلمود واآلداب العربية يف مجيع أحناء فرنسا عدا برفاتس

لى حمكمة التفتيش يف أرغونة وقشتالة  وهو راهب دومنيكي يشرف عRayond of Penafort، ذلك أن رميند البنيافوريت 1263
وأراد أن يعد واعظيه هلذا الغرض فنظم دراسات يف اللغة العربية يف معاهد الالهوت . أخذ على عاتقه أن ينصر يهود هاتني املقاطعتني

رميند بكثري من  وأمدا فيما بينهما Paul the Christianبأسبانيا املسيحية، وساعده يف هذا يهودي متنصر يدعى بول املسيحي 
املعلومات عن الدينني املسيحي واليهودي فنظم الراهب نقاشاً بني بول واحلاخام موسى بن حنمان اجلريوين أمام جيمس األول ملك 

ودام اجلدل أربعة أيام كان . وجاء ابن حنمان إىل النقاش على كره منه، ألنه كان خيشى النصر بقدر ما كان خيشى اهلزمية. أرغونة
 أمرت جلنة دينية جبمع كل ما يف أرغونة 1264ويف عام .  يف أثنائها مبتهجاً، ويبدو أن الطرفني قد حافظا على آداب املناظرةامللك
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، وحتدث ابن حنمان عن )20(من نسخ التلمود، وحمت كل ما فيها من فقرات تطعن الدين املسيحي مث ردت الكتب إىل أصحاا
به للمعابد اليهودية يف أرغونة يصف فيه املناظرة بعبارات خيل إىل رميند أن فيها طعناً شديداً على الدين املسيحي يف تقريره الذي كت

 حني خضع إلحلاح 1266، فاحتج الراهب لدى امللك على هذا العمل، ولكن جيمس مل حيرك ساكناً إال يف عام )21(هذا الدين
  .فلسطني بعد عام من نفيهوتويف ذلك احلرب يف . البابا فنفى ابن حنمان من أسبانيا

  الفصل الثالث 

  العلوم عند اليهود 

تكاد العلوم الطبيعية والفلسفة عند اليهود أن تنحصر كلها يف بالد اإلسالم، ذلك أن املقيمني يف البالد املسيحية يف العصور الوسطى 
ذا جلأوا إىل التصوف واخلرافات وأخذوا مينون كانوا مبعزل عن جريام معرضني لالحتقار وإن كانوا متأثرين بأولئك اجلريان، وهل

غري أن الدين اليهودي كان . وتلك كلها ظروف هي أسوأ ظروف ميكن أن ينشأ فيها العلم. أنفسهم مبجيء مسيح ينقذهم مما هم فيه
 الدراسة استبدل علماء وبفضل هذه. يشجع على دراسة الفلك، ألن حتديد أيام األعياد حتديداً دقيقاً إمنا يعتمد على هذه الدراسة
وقد حسبوا السنة على أساس احلركة . اهليئة اليهود يف بابل يف القرن السادس التقديرات الفلكية باألرصاد املباشرة للقبة السماوية

 يوماً، عدة كل منها ثالثون" كاملة"الظاهرية للشمس، والشهور على أوجه القمر، ومسوا الشهور بأمساء بابلية، وجعلوا بعض الشهور 
عدة كل منها تسعة وعشرون، مث وفقوا بني التقوميني القمري والشمسي بإضافة شهر ثالث عشر إىل كل سنة ثالثة، " ناقصة"وبعضها 

وكان يهود . وسادسة، وثامنة، وحادية عشرة، ورابعة عشرة، وسابعة عشرة، وتاسعة عشرة يف كل دورة مؤلفة من تسعة عشر عاماً
أما يف أوربا فقد اختذوا يف القرن التاسع . م.  ق312وادث على أساس التقومي السلوقي الذي يبدأ يف عام يف الشرق يؤرخون احل

. م.  ق3761 والذي يبدأ بتاريخ خلق الدنيا كما يظنون يف عام Anno Mundiسنة العامل "احلال املعروف باسم " التاريخ اليهودي"

وكان من أوائل علماء اهليئة اليهود يف بالد اإلسالم  .  وقدسية عن تقومينا حننوذا كله أصبح التقومي اليهودي ال يقل سخفاً
 الفلك من العربية إىل  كتابه يفGerard of Cremonaوقد ترجم جريار القرميوين ). 815املتوىف حوايل عام (العامل ما شاء اهللا 

وكانت . ورسالته يف األمثان هي أقدم مؤلف علمي موجود اآلن باللغة العربية. الالتينية واستقبل أحسن استقبال يف العامل املسيحي
يف اجلرب، واهلندسة، ) 1136- 1065(هي رسالة أبراهام بن حيا الربشلوين ) 22(أعظم رسالة يف العوم الرياضية يف ذلك العصر

وقد ألف أيضاً موسوعة مفقودة يف علوم الرياضة، واهليئة، والبصريات، . ساب املثلثات وهي املعروفة باسم هيورها مشيحهوح
ومل جيد أبراهام ابن عزرا، يف اجليل التايل، تعارضاً بني كتابه . واملوسيقى، كما ألف يف التقومي أقدم رسالة باللغة العربية باقية إىل اآلن

. وكان أبراهام هذا وذاك أول من كتب من اليهود رسائل علمية باللغة العربية ال العربية. ر يف التحليل التركييبالشعر، والتبح

وبفضل هذه الكتب، وفيض من الكتب األخرى اليت ترمجت من العربية إىل العربية غزت العلوم والفلسفة اإلسالمية اتمعات 
وأفاد يهود ذلك العهد إىل حد ما من علوم . هنية إىل ما وراء املعارف الدينية اخلالصةاليهودية يف أوربا ووسعت نطاق حياا الذ

املسلمني الطبيعية، وإن كانوا قد عادوا أيضاً إىل تقاليدهم القدمية اخلاصة بفن العالج، فكتبوا عدة رسائل قيمة يف الطب، وأصبحوا 
يف طب العيون مبصر ذيوعاً عني ) ؟955-855( شهرة اسحق إسرائيلي ولقد ذاعت. هم أعظم األطباء إجالالً يف أوربا املسيحية
وكانت مؤلفاته الطبية، بعد أن ترمجت من العربية غلى العربية والالتينية، تعد أهم املراجع . بسببه الطبيب اخلاص لألغالبة يف القريوان
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، بعد حياة دامت سبعمائة Burton، ونقل عنها بريتن الطبية يف أوربا بأمجعها؛ وكانت تستعمل كتباً للدراسة يف سالرنو، وباريس
وتصف الروايات املتواترة اسحق بأنه مل يكن يأبه باملال، وبأنه عازب عنيد يف عزوبته، ). 1621(عام، فيما كتبه عن تشريح السوداء 

ل الذكر ملخطوط كشف منذ وقت وأكرب الظن أنه كان من معاصريه آساف ها يهودي، وهو املؤلف اخلام. وبأنه عاش مائة عام كاملة
ويشتهر هذا الكتاب مبا جاء فيه من أن الدم جيري من . قريب، ويعد أقدم مؤلف طيب باللغة العربية باق إىل اآلن من الزمن القدمي

. هاإىل كشف الدورة الدموية بأكمل) Harvey(23الشرايني إىل األوردة، ولو أنه طافت بعقله وظيفة القلب الستبق بذلك هاريف 

فكتب أبو الفداء عن علماء . األطباء اليهود واملؤلفات اليهودية) 1165(وسيطر على فن الطب يف مصر بعد قدوم ابن ميمون إليها 
كتاباً يف األقراباذين ال يزال يستعمل حىت اآلن ) ؟1275(القاهرة أهم رسالة يف الرمد يف القرن الثاين عشر، وألف الكوهني العطار 

ذلك أن . وكان األطباء اليهود يف جنويب إيطاليا ويف صقلية إحدى املسالك اليت انتقل ا الطب العريب إىل سالرنو. سالمييف العامل اإل
املعروف باسم ونولو واملولود يف أترانتو وقع أسرياً يف يد املسلمني، فدرس الطب العريب يف بالرم، ) 970- 913(شباتاي بن أبرهام 

ودرس بنفنوتس جراسس، أحد يهود أورشليم، يف سالرنو، وأخذ يعلم فيها ويف منبلييه وكتب رسالة . إيطاليامث عاد ليمارس مهنته يف 
وقد اختريت هذه . كان العامل اإلسالمي والعامل املسيحي على السواء يرياا أهم رسالة يف أمراض العني) ؟1250(يف طب العيون 

وكانت مدارس األحبار اليهود وخباصة يف جنويب فرنسا تدرس . ع يف موضوعها عاماً من نشرها أول كتاب يطب224الرسالة بعد 
. منهاجاً يف الطب، وكان من بني األغراض اليت تبتغيها من هذه الدراسة أن متكن رجال الدين من كسب املال من غري طريق الدين

الطبية الشهرية؛ وملا عني يهودي مديراً لتلك الكلية يف عام وقد ساعد األطباء اليهود الذين تدربوا يف منبلييه على إقامة مدرسة منبلييه 
 جر ذلك على الشعب اليهودي حقد األطباء يف جامعة باريس، واضطرت جامعة منبلييه أن تغلق أبواا يف وجه اليهود 1300

ي كان يف ذلك الوقت قد غري أن الطب املسيح. 1306ونفى األطباء العربانيون فيمن نفى من اليهود من فرنسا يف عام ) 1301(
ذلك أن األطباء الساميني كانوا قد نبذوا . حدث به انقالب عظيم بتأثري األطباء اليهود واملسلمني وما ضربوه لغريهم من مثل طيبة

من زمن بعيد النظرية اليت تقول إن املرض ينشأ من حلول الشياطني باجلسم، وكان جناح تشخيصهم للمرض تشخيصاً قائماً على 
. عقل وعالجهم إياه قد أضعف إميان الناس بقوة خملفات األولياء والصاحلني وغريها من وسائل العالج املبنية على خوارق الطبيعةال

وكان من أصعب األشياء على الرهبان والقساوسة الذين تضم أديرم وكنائسهم تلك املخلفات واليت جتتذب إليها احلجاج أن 
لكنيسة استقبال األطباء اليهود يف داخل بيوت املسيحيني، فقد كانت ترتاب يف أن طب هؤالء الناس يرضوا ذا االنقالب فحرمت ا

 حرم جملس بزيري على املسيحيني استخدام أطباء يهود، 1246ويف عام . أقوى من عقيدم، وكانت ختشى تأثريهم يف العقول املريضة
يعاجلوا مسيحيني، غري أن هذه األوامر وأمثاهلا مل متنع بعض كبار املسيحيني  حرم جملس فينا على األطباء اليهود أن 1267ويف عام 

 الثامن حني مرض بعينيه استدعى لعالجه اسحق بن Bonifaceمن االنتفاع مبهارة اليهود، مثال ذلك أن البابا بنيفاس 
هال مبعوث بابوي أن جيد أن هذه  يشكو من أن بكل دير طبيباً يهودياً، وRaymond Lullys، وكان رميند للي )24(مردخاي

احلال أيضاً يف كثري من أديرة النساء، وكذلك ظل ملوك أسبانيا املسيحيون يستمتعون بعناية األطباء اليهود حىت أيام فرديناند وإزبال، 
أهم رسالة يف ) 1276-1231( الربشلوين طبيب جيمس األول ملك أرغونة Sheshet Benvenisteوكتب ششت بنفنيست 

راض النساء يف زمانه، ومل يفقد اليهود زعامتهم الطيبة يف البالد املسيحية إال بعد أن استخدمت اجلامعات املسيحية يف القرن الثالث أم
ومل يفد علم اجلغرافية إال قليالً من الشعب اليهودي، وكان من حقه أن يفيد من لسعة . عشر األساليب الطيبة القائمة على العقل

 Petschya ofوهذان مها بناحيا الراتسبوين . بيد أن اثنني من اليهود كانا أعظم الرحالة يف القرن الثاين عشر. تنقلهانتشاره وكثرة 
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Ratisbonما يف أوربا والشرق األدىنفقد غادر بنيمني سرقسطة يف عام .  وبنيمني التطيلي، وقد كتبا قصصاً عربية قيمة عن رحال
ومرسيلية، وجنوا، وبيزا، وروما، وسالرنو، وبرنديزي، وأترنتو، وكورفو، والقسطنطينية، ، وطاف على مهل بربشلونة، 1160

مث عاد بطريق البحر جمتازا احمليط . وجلزائر اإلجيية، وإنطاكية، وكل مدينة هامة يف فلسطني، وبعلبك، ودمشق، وبغداد، وبالد الفرس
.  حيث مات بعد قليل1173ووصل إىل موطنه يف عام .  براً إىل أسبانيااهلندي، والبحر األمحر إىل مصر، وصقلية، وإيطاليا ومنها

وكان أكثر ما يهتم به هو اجلماعات اليهودية ولكنه وصف املظاهر اجلغرافية لكل بلد مر به واخلصائص اجلنسية لسكانه وصفاً ميتاز 
تبها بعد مائة عام من ذلك الوقت، ولكنها يف وقصته أقل طرافة ومتعة من قصص ماركوبولو اليت ك. بكثري من الدقة واملوضوعية

وقد ترمجت هذه الرحلة إىل مجيع اللغات األوربية تقريباً، وال تزال إىل يومنا هذا من الكتب احملببة . أغلب الظن أقرب منها إىل احلقيقة
  ).25(إىل اليهود

  الفصل الرابع 

  نشأة الفلسفة اليهودية 

وتكون . واألخرى ضرورة االستدالل ليستطيع التقدم. ضرورة اإلميان ليستطيع اإلنسان احلياةحياة العقل مزيج من قوتني أوالمها 
إرادة اإلميان هي املسيطرة على العقل يف عهود الفقر والفوضى ألن الشجاعة يف تلك العصور هي كل ما حيتاجه الناس، أما يف عهود 

ناس الرقي والتقدم، وعلى هذا فإن احلضارة يف انتقاهلا من الفقر إىل الثراء الثراء فإن القوى الذهنية تربز إىل األمام لتفرض على ال
ويف هذا الصراع تعمل الفلسفة عادة على التوفيق بني ". والصراع بني العلم والدين"ترتع إىل خلق الرتاع بني العقل واإلميان، 

ويف عصر . يجة ذلك أن حيتقرها العلم ويرتاب فيها الديناألضداد وإجياد سالم وسط ألن وظيفتها هي أن ترى احلياة يف كلتيها، ونت
اإلميان حني جتعل الصعاب احلياة شاقة ال حتتمل بغري أمل، متيل الفلسفة إىل الدين، وتستخدم العقل يف الدفاع عن اإلميان، وتصبح 

 العصور الوسطى رأينا ذلك القول أقل انطباقاً وإذا نظرنا إىل األديان الثالثة اليت اقتسمت فيما بينها حضارة البيض يف. ديناً متنكراً
على املسلمني أكثر الناس ثراء، ورأيناه أكثر انطباقاً على املسيحيني وهم أقل من املسلمني ثراء، وأشد ما يكون انطباقاً على اليهود 

. ثرياء يف بالد األندلس اإلسالميةوأكثر ما ابتعدت الفلسفة اليهودية عن الدين عند اليهود األ. أقل أصحاب األديان الثالثة ثراء

وكانت كثرة املفكرين اليهود ترى أن . والفلسفة اإلسالمية يف العصور الوسطى مصدران مها الدين العرباين، والتفكري اإلسالمي
ين بوصفه عقيدة فالذي يعلمه الد: الدين والفلسفة متشاان يف حمتوياما ونتيجتهما، وأن كل ما خيتلفان فيه هو الوسيلة والصورة

موحى ا من عند اهللا تعلمه الفلسفة على أنه حقيقة يثبتها العقل، وقد قام معظم املفكرين اليهود من سعديا إىل ابن ميمون ذه 
يهود احملاولة يف بيئة إسالمية، وأخذوا معلومام عن الفلسفة اليونانية من التراجم العربية، ومن شروح املسلمني؛ وكتبوا بالعربية لل

وكما أن األشعري وجه سالح العقل ضد املعتزلة، وأنقذ بذلك العقيدة السنية يف اإلسالم، كذلك فعل . واملسلمني على السواء
حني حتول األشعري من الشك إىل اليقني، وأنقذ الدين العرباين بطول جدله ) 915(سعديا الذي غادر مصر إىل بابل يف نفس العام 

وكان ). 26(م سعديا أساليب املتكلمني املسلمني فحسب، بل استخدم كذلك دقائق مناقشام نفسهاومهارته فيه، ومل يستخد
النتصار سعدياً من األثر يف الدين اليهودي ببالد الشرق، ما كان النتصار الغزايل يف اإلسالم ببالد الشرق، فقد عمل هذا االنتصار، 

وكملت القصة يف أفريقية . دي، على خنق روح الفلسفة العربانية يف الشرقمضافاً إىل االضطراب السياسي واالضمحالل االقتصا
. وأسبانيا، يف القريوان وجد اسحق إسرائيلي بني مشاغله يف الطب والكتابة متسعاً من الوقت يؤلف فيه كتباً فلسفية ذات تأثري كبري



 
 Will Durant  348   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

رفت رسالته يف العناصر التفكري العرباين بكتاب أرسطو يف فقد وضع رسالة يف التعاريف أفاد منها منطق املدرسني مصطلحات مجة، وع
الطبيعة، وأحل كتابه يف النفس والروح نظرية مأخوذة من األفالطونية احلديثة عن الفيض اإلهلي التقدمي من اهللا إىل العامل املادي، أحل 

وكان أثر ابن جبريول فيلسوفاً أكرب .  اليهوديةهذه النظرية حمل قصة اخللق كما وردت يف سفر التكوين؛ وكان هذا من مصادر القبة
ولقد كان من الطرف التارخيية أن املدرسني كانوا ينقلون أقواله يف هالة من اإلجالل والتقدير ويسمونه أفسربون . من أثره شاعراً

 Salomonسلومون منك وحيسبونه مسلماً أو مسيحياً، ومل يعرف الناس أن ابن جبريول وأفسربون رجل واحد إال حني كشف ذلك 

Munk وكاد ابن جبريول نفسه أن يهيئ عقول الناس هلذا اخللط إذ حاول أن يكتب الفلسفة بعبارات بعيدة ). 27(1846 يف عام
فقد أخذ كل مقتبساته يف جمموعة أمثاله املسماة خمتار الآليل من مصادر غري يهودية إذا استثنينا عدداً . كل البعد عن الدين اليهودي

. يالً من هذه املقتبسات، وإن كانت القصص الشعبية اليهودية حتتوي على ثروة كبرية من احلكم القوية اليت تعد من جوامع الكلمقل

وتكاد هذه ). 28"(كيف يستطيع اإلنسان أن يتأثر من عدوه؟ بزيادة صفاته الطيبة: "ومن هذه الآليل لؤلؤة كنفوشية إىل أبعد حد
الته يف إصالح الصفات اخللقية اليت ألفها ابن جبريول كما يلوح وهو يف سن الرابعة والعشرين حني احلكمة أن تكون خالصة رس

وقد اشتق الشاعر بأساليب يف االشتقاق اصطناعية مجيع الفضائل والرذائل من احلواس . تكون الفلسفة موضوعاً غري الئق باإلنسان
 الذي ميتاز به هذا الكتاب هو أنه حاول أن يضع يف عصر اإلميان قانوناً ولكن. اخلمس، فأدى به هذا إىل نتائج غاية يف السخف

مقور "وذه اجلرأة عينها امتنع جبريول عن أن يقتبس يف أهم كتبه كلها وهو كتاب ). 29(لألخالق ال يعتمد على العقيدة الدينية
ية هو الذي جعل الكتاب بغيضاً ألحبار اليهود، كما وكان هذا البعد عن القوم. من الكتاب املقدس، أو التلمود، أو القرآن" حامي

وقد قبل ابن جبريول يف هذا الكتاب . عظيم األثر يف العامل املسيحي" Fous Vitaeمنبع احلياة "جعله يف ترمجته الالتينية املسماة 
الفلسفية مبدأ االختيار الذي يؤكد أصول األفالطونية احلديثة اليت تسري يف الفلسفة اإلسالمية كلها، ولكنه فرض على هذه األصول 

ويقول ابن جبريول يف كتابه إن علينا أن نفترض وجود اهللا بوصفه اهليويل األول، واجلوهر األول، . عمل اإلرادة عند اهللا واإلنسان
ومل خيلق اهللا . واإلرادة األوىل إذا شئنا أن نفهم وجود احلركة يف أي شيء على اإلطالق، ولكننا ال نستطيع قط معرفة صفات اهللا

وكل شيء يف الكون، ماعدا اهللا وحده يتكون من مادة . الكون يف زمان معني، بل هو ينساب يف فيض متصل متدرج من ذات اهللا
وقد رفض أحبار اليهود ). 30(وصورة، ومها تظهران جمتمعتني على الدوام، وال ميكن فصل إحدامها عن األخرى إال يف الفكر وحده

، Alexandre of Halesكونية الشبيهة بآراء ابن سينا، وقالوا إا هي املادية املقنعة، ولكن الكسندر اهلاليسي هذه اآلراء ال
,  قبلوا فكرة كونية املادة حتت سيطرة اهللا وأولية اإلرادةDuns Scotus ودنز اسكوتس St .Bonaventureوالقديس بونافنتور 

أما يهودا هليفي فقد رفض كل تفكري فلسفي . وظنه مسيحياً صاحلاً" أنبل الفالسفة أمجعني"وقال وليم األوفروين عن ابن جبريول إنه 
وقال عنه إنه من عبث العقل، وكان خيشى كما خيشى الغزايل أن تقوض الفلسفة دعائم الدين؛ وليس هذا ألا تشك يف عقائده، أو 

جمازياً فحسب، بل ألا فوق هذا وأكثر منه تستبدل اجلدل باخلشوع ألا فوق ذلك تتجاهله، أو أا تفسر الكتاب املقدس تفسرياً 
وقد قاوم هذا الشاعر غزو أفالطون وأرسطو للدين اليهودي، وتسرب اآلراء اإلسالمية إىل اليهود، وهجمات اليهود . واإلميان

عد أمتع كتب العصور الوسطى الفلسفية القرائني املتواصلة على التلمود، نقول قاوم الشاعر هذا كله بتأليف كتاب يف الفلسفة ي
الذي عرض فيه آرائه يف صورة قصة شبيهة باملسرحيات تدور حول اعتناق ملك اخلزر ) ؟1140(بأمجعها، ونعين به كتاب اخلزري 

ذلك وكان من حسن حظ هليفي أن الكتاب قد استخدمت فيه احلروف العربية وإن كان قد كتب باللغة العربية، وب. للدين اليهودي
. مل يقرؤه غري اليهود املتعلمني؛ ذلك أن القصة جتمع أمام امللك أسقفاً، ومالَّ، وكوهناً؛ مث تتخلص من اإلسالم واملسيحية بعد قليل
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فحني يقتبس املسلم واملسيحي من كتاب اليهود املقدس ويقران أنه كالم اهللا يصرفهما امللك ويستبقي الكوهن اليهودي ويصبح 
مل جيد جديد : "ويقول التلميذ امللكي ملعلمه. ديثاً للكوهن يعلم فيه ملكاً مطواعاً خمتتناً أصول الدين اليهودي وشعائرهمعظم الكتاب ح

ويشجع هذا القول الكوهن فيقول إن اللغة العربية لغة اهللا، وإن اهللا مل ). 31"(منذ نزل دينكم اللهم إال تفاصيل عن اجلنة والنار
د، وإن أنبياء اليهود وحدهم هم امللهمون من عند اهللا ويسخر هليفي من الفالسفة الذين ينادون بتفوق العقل يتحدث بنفسه إال لليهو

وخيضعون اهللا والسموات لقياسهم املنطقي ومقوالم، مع أن العقل البشري ال يعدو أن يكون جزءاً من عامل املخلوقات املعقد وهو 
هو الذي يقر بضعف العقل وعجزه عن إدراك الشئون غري )  حتماً أن يكون متعلماًوليس(والعاقل .. جزء هش متناه يف الصغر

ولكن افتتان الناس بالعقل قد أبقى ). 32(الدنيوية، ويستمسك بالعقيدة اليت جاءه ا الكتاب املقدس، ويؤمن ويصلي ببساطة الطفل
مستمسكاً بدينه ) 1180-1110( أبراهام بن داود فلقد كان. على الرغم من هليفي، وظلت آراء أرسطو تغزو الدين اليهودي

استمساك هليفي، يدافع عن التلمود ضد اليهود القرائني ويقص بكربياء وفخار تاريخ امللوك اليهود يف الدولة الثانية، ولكنه كان 
 والثالث عشر، إىل استخدام يتطلع، كما تطلع العدد الذي خيطئه احلصر من املسيحيني، واملسلمني، واليهود يف القرنني الثاين عشر

وقد رد على هليفي يف كتابه . وقد ولد كما ولد هليفي يف طليطلة، وكان يكسب عيشه من مهنة الطب. الفلسفة إلثبات أصول دينه
ين ضد العريب كتاب العقيدة الرفيعة مبثل ما رد به أكويناس فبما بعد على أعداء الفلسفة املسيحيني، فقال إن الدفاع السلمي عن الد

غري املؤمنني يتطلب احملاجة املنطقية، وال ميكن أن نعتمد هذا الدفاع على اإلميان ذا الدين، وقد فعل ابن داود ما فعله ابن رشد بعده 
؛ والقديس تومس أكويناس بعده مبائة )1204-1135(، وما فعله ابن ميمون بعده جبيل من الزمان )1198- 1126(بزمن قليل 

ولو أن الفيلسوف اليوناين شهد . ، فبذل كل ما يف وسعه من جد للتوفيق بني دين آبائه وبني فلسفة أرسطو)1274-1224(عام 
ذلك لسره أن يتلقى هذه التحية الثالثية، أو أن يعرف أن الفلسفة اليهودية مل تعرفه إال من خملصات الفارايب وابن سينا اللذين مل 

وكان ابن داود أكثر من القديس تومس إخالصاً ملصدرمها . فالطونية احلديثة املزورةيعرفاه إال عن طريق الترمجة املشوهة واأل
وهنا كان حيق هلليفي ). 33(األرسطاطيلي املشترك فقال كما قال ابن رشد إن النفس الكلية وحدها، ال النفس الفردية، هي اخلالدة

اليهودية، كما بدأت فلسفة العصور الوسطى بوجه عام، أن يشكو من أن أرسطو قد انتصر على التلمود، فلقد بدأت الفلسفة 
وسيبدأ ابن ميمون فلسفته من هذا املوقف . باألفالطونية احلديثة وبالتقوى، وها هي ذي تبلغ ذروا بفلسفة أرسطو وبالشك

  .األرسطاطيلي الذي وقفه ابن داود، ويواجه يف شجاعة ومهارة مجيع مشكالت العقل يف صراعه مع الدين

  صل الخامس الف

  ابن ميمون 

1135 -1204   

. ولد أعظم عظماء اليهود يف العصور الوسطى مبدينة قرطبة ألب من أكابر العلماء املمتازين هو الطبيب والقاضي ميمون بن يوسف

 عرف بني وقد". مل يظهر رجل كموسى من أيام موسى إىل موسى: "ومسي الغالم موسى، وكان من األقوال املأثورة بني اليهود قوهلم
وملا أن أصبح من أحبار اليهود الذائعي الصيت مجعت احلروف . الناس باسم موسى بن ميمون أو باسم أقصر من هذا وهو ميموين

وتقول إحدى القصص اليت . Maimonidesاألوىل من لقبه وامسه فصارت رميم، وعرب العامل املسيحي عن أبوته بتسميته ميمونيدس 



 
 Will Durant  350   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وبعثه " ابن اجلزار"اخلرافات الذائعة إن الغالم أظهر عدم امليل للدرس، وإن أباه الذي خاب فيه رجاؤه مساه يغلب على الظن أا من 
ومن هذه البداية الفقرية برع موسى الثاين يف آداب الدين وآداب الكتاب ). 34(ليعيش مع معلمه السابق احلاخام يوسف ابن جماشن

. وكان ثاين اثنني مها أعلم أهل زمانه، ومل يكن يضارعه يف علمه إال ابن رشد. ة، والفلسفةاملقدس، والطب، والعلوم الرياضية واهليئ

ومن أغرب األشياء أن هذين املفكرين البارزين اللذين ولدا يف مدينة واحدة ومل يكن بني مولدها إال تسع سنني مل جيتمع أحدمها 
واستوىل الرببر ). 35(ال حني بلغ هو سن الشيخوخة وبعد أن ألف كتبهويبدو أن بن ميمون مل يقرأ البن رشد إ. باآلخر كما يلوح

 وهدموا الكنائس املسيحية واملعابد اليهودية، وخريوا املسيحيني واليهود بني اإلسالم والنفي، فغادر ابن 1148على قرطبة يف عام 
، ألن املسيحيني واليهود مل )36( أم مسلمون هو وزوجته وأبناؤه، وأقاموا يف فاس تسع سنني مدعني1159ميمون أسبانيا يف عام 

وبرر ابن ميمون تظاهره باإلسالم بني اليهود املهددين باخلطر يف مراكش بقوله إم مل يكن يطلب . يكن يسمح هلم باإلقامة هناك أيضاً
نون ا، وإن املسلمني أنفسهم يعرفون إليهم أن يؤدوا شعائر هذا الدين أداًء عملياً بل كل ما كان يطلب إليهم أن يتلوا صيغة ال يؤم

لكن كبري أحبار اليهود يف فاس مل يوافقه على ). 37(أم غري خملصني يف النطق ا وإمنا يفعلون ذلك ليخادعوا مجاعة من املتعصبني
انتقل منها إىل وخشي ابن ميمون أن يلقى هذا املصري نفسه فسافر إىل فلسطني، مث . 1165هذا القول، وكان جزاؤه أن قتل يف 

وسرعان ما عرف املصريون أنه من أعظم أطباء زمانه، فاختري طبيباً . ومصر القدمية حيث عاش حىت وافته منيته) 1165(اإلسكندرية 
واستخدم ابن ميمون نفوذه يف بالط . خاصاً لنور الدين على أكرب أبناء صالح الدين، وللقاضي الفاضل البيساين وزير صالح الدين

ويف عام ). 38(ن حلماية يهود مصر، وملا فتح صالح الدين فلسطني أقنعه ابن ميمون بأن يسمح لليهود باإلقامة فيها من جديدالسلطا
بأنه مرتد عن اإلسالم وطالب ) 1187( عني ابن ميمون جنيداً أو زعيماً لليهود يف القاهرة، مث أفهمه أحد الفقهاء املسلمني 1177

ولكن الوزير أنقذ ابن ميمون إذ قال إن الرجل لذي أرغم على اعتناق اإلسالم ال . ل اليت هي جزاء املرتدينبأن توقع عليه عقوبة القت
ومن هذه املؤلفات عشرة كتب يف . ويف سين العمل املتواصل اليت أقامها بالقاهرة ألف معظم كتبه). 39(ميكن أن يعد مسلماً حبق

وقد اختصر يف كتاب األمثال الطبية .  وجالينوس، وديسقوريدس، والرازي وابن سيناالطب باللغة العربية نقل فيها آراء أبقراط،
كتاب جالينوس إىل ألف ومخسمائة عبارة قصرية تشمل كل فرع من فروع الطب، وترجم هذا الكتاب إىل اللغتني العربية والالتينية، 

ووضع مقالة يف تدبري الصحة للملك األفضل ". ل احلرب موسىقا: "وكثرياً ما كان ينقل عنه يف أوربا ويصدر ما ينقل بتلك العبارة
على بن امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب؛ ومقالة أخرى يف اجلماع لسلطان محاة امللك املظفر تقي الدين أيب سعيد عمر 

ب الدائم، وعن األدوية املقوية ابن نور الدين حتدث فيها عن اجلماع من الوجهة الصحية، وعن عجز القوة اجلماعية، وعن االنتصا
وقد أضاف ابن ميمون إىل هذه الرسائل عدة مقاالت كل منها يف موضوع واحد منها مقالة يف السموم والتحرز من األدوية . للباه

وحتتوي هذه الكتب . ومقالة جامعة يف شرح العقار- ، وأخرى يف البواسري، ورابعة يف السوداء ، ومقالة يف الربوالقتالة
كقوله إنه إذا كانت -صومة من اخلطأاملع- الطبية، كما حتتوي سائر الكتب، على أقوال ال تتفق مع عقائد هذا لزمان السريعة التبدل

؛ ولكنها متتاز برغبة صادقة يف مساعدة املرضى، ببحثها الذي ميتاز )41(اخلصية اليمىن أكرب من اليسرى كان املولود األول ذكراً
 يكن ابن ميمون ومل. بالتسامح وااملة يف اآلراء املتعارضة، ومبا يسري فيها من طابع احلكمة واالعتدال يف النصح ووصف الدواء

وقد حذر الناس من كثرة الطعام بقوله إن املعدة جيب أال تنتفخ كأا ). 42(يصف العقاقري إذا ما أغىن عنها تنظيم الغذاء
، ونصح بدرس الفلسفة ألا تدرب على االتزان العقلي )44(وكان يظن أن اخلمر تفيد الصحة إذا شربت باعتدال). 43(خراج

وبدأ ابن ميمون يف الثالثة والعشرين من عمره ). 45(ء ومها الصفتان اللتان تؤديان إىل صحة اجلسم وطول العمرواخللقي وعلى اهلدو
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وملا نشر هذا . شرحاً للمشنا، وظل يكدح يف هذا العمل عشر سنني بني مشاغله التجارية، والطبية، واألسفار اخلطرة براً وحبراً
وكان ال يزال شاباً مل يتجاوز الثالثة والثالثني من -لسراج رفع ابن ميمون من فوره باسم كتاب ا1158الشرح يف القاهرة عام 

. إىل مرتلة بني شراح التلمود عليها إال مرتلة راشي، وذلك بفضل ما ميتاز به من الوضوح، وغزارة املادة، وصدق األحكام-عمره

اجلديدة ومساه متحدياً مستشرياً مشنا التوراة، وقد رتب فيه وبعد عشرين سنة من ذلك الوقت نشر أعظم كتبه كلها باللغة العربية 
ويقول . نظام منطقي، وإجياز واضح، كل ما حوته أسفار موسى اخلمسة من القوانني ومجيع قوانني املشنا واجلمارا ما عدا الرتر اليسري

ألول ) األسفار اخلمسة(أ الشريعة املسطورة ألن من يقر) تكرار الشريعة(لقد مسيت هذا الكتاب مشنا التوراة : "يف مقدمة الكتاب
، وقد )46"(مرة، مث يقرأ هذه اموعة، يعرف الشريعة الشفوية مجيعها من غري أن حيتاج يف ذلك إىل الرجوع إىل أي كتاب آخر

ري العصور الوسطى أغفل فيه بعض ما ورد يف التلمود من قواعد خاصة بالفأل والطرية، والتمائم، والتنجيم، فكان ذلك من بني مفك
 أربعة عشر قسماً وضع لكل واحد 613وقد قسم األوامر الواردة يف الشريعة والبالغ عددها ). 47(القالئل الذين مل يؤمنوا بالتنجيم
ومل يترجم . ومل يكتف بشرح كل قانون بل أخذ على نفسه بيان ضرورته املنطقية أو التارخيية". بكتاب"منها عنواناً وخص كل عنوان 

. إىل اإلجنليزية من هذه الكتب األربعة عشر إال كتاب واحد، وهو جملد ضخم نستطيع به أن نتبني ضخامة الكتاب األصلي كله

. داللة احلائرين، أن ابن ميمون مل يكن من الذين جيهرون باإلحلاد: ويتضح من هذا الكتاب ومن كتابه اآلخر الذي صدر بعده وهو

ع املعجزات الواردة يف الكتاب املقدس إىل علل طبيعية، ولكنه كان يدعو إىل االعتقاد بأن كل لفظ بل إنه قد حاول جهده لكي يرج
يف أسفار موسى اخلمسة موحى به من اهللا، وإىل العقيدة الدينية القائلة بأن الشريعة الشفوية قد نقلها موسى إىل كبار رجال 

 أن يكون اعتقادهم يف الكتاب املقدس أقل شأناً من اعتقاد املسيحيني ولعله كان يشعر بأن اليهود ال يستطيعون). 48(إسرائيل
وكان ابن . واملسلمني فيه، ولعله هو أيضاً كان يرى أن ال قيام للنظام االجتماعي بغري االعتقاد يف قدسية أصل القانون األخالقي

سرائيل أن يتبعوا كل ما ورد يف التلمود البابلي، وعلينا جيب على مجع بين إ"ميمون وطنياً شديد احلب لوطنه ال يقبل يف عقيدته جدالً 
وكان أكثر حرية ). 49"(أن نرغم اليهود يف مجيع أحناء األرض على أن يستمسكوا بالعادات واألساليب اليت قررها حكماء التلمود

اب الفضيلة، املؤمن بوحدانية اهللا، إىل حد ما من معظم املسلمني واملسيحيني يف أيامه، فكان يعتقد أن غري اليهودي املتمسك بأهد
يدخل اجلنة، ولكنه مل يكن يقل قسوة على كفرة اليهود من سفر التثنية أو التركمادا، ويقول إن اليهود الذين ينبذون الشريعة 

ف أمراً من أوامر اهللا من رأيي أن مجيع أفراد العشرية اليهودية اليت بلغت من القحة واجلرأة ما جعلها ختال"اليهودية جيب أن يقتلوا، و 
أن القسوة على من يضلون الناس سعياً وراء "وقد استبق أكويناس يف الدفاع عن القتل جزاء لإلحلاد حبجة ). 50"(جيب أن يعدموا

، وارتضى دون عناء عقوبة اإلعدام اليت يفرضها الكتاب املقدس جزاء للسحر، والقتل، )51"(الزهو واخليالء إمنا هي رمحة بالعامل
ولعل ). 52(ومضاجعة احملارم، وعبادة األوثان، والسرقة باإلكراه، وخطف األشخاص، وعصيان األبناء لآلباء، وخرق حرمة السبت

أحوال اليهود حني هاجروا من مصر القدمية، وحاولوا أن يؤسسوا هلم دولة من مجاعة معدمة ال وطن هلا، تقول لعل أحوال هؤالء 
ولقد كانت حالة اليهود املزعزعة املضطربة يف أوربا املسيحية أو أفريقية املسلمة كانت تتطلب . قواننياليهود كانت تربر وضع هذه ال

قانوناً صارماً خيلق فيهم النظام والوحدة، ولكن اآلراء املسيحية، والعادات اليهودية أيضاً يف أغلب األحيان، كانت أرحم من القوانني 
وإن يف نصيحة ابن ميمون اليت يسديها إىل يهود زمانه جلانباً من هذه الروح أفضل ). كمة التفتيشقبل أيام حم(اليهودية يف هذه األمور 

أسلمونا أحدكم لنقتله وجب عليهم أن يتحملوا مجيعاً آالم القتل : إذا قال للكفرة لبين إسرائيل: "من اجلانب الصارم السالف الذكر
وأظرف من هذه الصورة صورة هذا العاِلم وهو ينحدر إىل الشيخوخة، فقد أيد يف ). 53"(وال يسلموا إليهم واحداً من أبناء إسرائيل
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وهو ينصح العامل بأن خيصص من وقته ثالث ". يسبق الكوهن األكرب اجلاهل) بالشريعة(اللقيط العامل "هذه السن قول أحبار اليهود إن 
 أن البيئة أقوى أثراً من الوراثة، ولذلك أشار على طالب العلم وكان يعتقد. ساعات يف كل يوم لكسب العيش وتسعاً لدراسة التوراة

وينصح طالب العلم بأال يتزوج حىت يكتمل علمه، ويتخذ له حرفة، ويشتري له . أن يسعى إىل صحبة الصاحلني العقالء من الناس
نعم إن مباشرة . "دة يف كل شهر، وعندئذ يصح له أن يتزوج أربع نساء، ولكن ال يصح له أن يباشرهن إال مرة واح)55(مرتالً

اإلنسان لزوجته مسموح به على الدوام، ولكن من واجب العامل أن يصطنع القداسة يف هذه العالقة أيضاً، فعليه أال يكون على 
وجيب على الزوج والزوجة وقت ... الدوام مع زوجته كما يفعل الديك، بل جيب عليه أن يؤدي الواجب الزوجي يف ليلة اجلمعة

وهكذا ينشأ آخر األمر احلكيم )". 56(ضاجعة أال يكونا يف حالة سكر، أو فتور، أو حزن، وأال تكون الزوجة نائمة يف ذلك الوقتامل
وال يرفع صوته فوق احلد الواجب إذا تكلم، حديثه مع الناس مجيعاً ... يتصف بالتواضع اجلم، وال يكشف رأسه أو جسمه: "الذي

)". 57(لتصنع يف احلديث، يعدل يف حكمه على الناس، يؤكد فضائل غريه، وال يتحدث عن أحد بسوءبتجنب املبالغة وا... ظروف

وهو يدرس التوراة يف كل ). 58"(فالرجل احلكيم ال يأكل يف بيته ومن مائدته: "وال يذهب إىل املطاعم إال عند الضرورة القصوى
ن يفقد إميانه بأن املسيح احلق سيأيت ويعيد إسرائيل إىل صهيون، ويقود يوم حىت ميوت، وحيذر أال خيدعه أحد بأنه املسيح، ولكنه ل
وغضب أحبار ). 59"(تفىن مجيع األمم أما اليهود فباقون غلى أبد الدهر: "العامل كله إىل الدين احلق، وإىل الوفرة، واألخوة، والسالم

ي إىل من إحالل كتابه حمل التلمود مع ما يف هذا من جرأة، اليهود من مشنا التوراة، فقلما كان يف وسع أحد منهم أن يعفو عما يرم
ولكن الكتاب رغم . وقد استاء كثريون من اليهود مما عزى إىل ابن ميمون من القول بأن من يدرس الشريعة أعلى مقاماً ممن يعمل ا

 هلم وبعثوا إليه مبسائلهم ومشاكلهم، هذا كله قد جعل صاحبه أعظم اليهود مجيعاً يف عصره، فارتضاه مجيع يهود املشرق مستشاراً
ولكن ابن ميمون مل ينتظر حىت يستمتع ذا الصيت، بل شرع من . وخيل الناس يف جيل من الزمان أو اجلاؤنية قد عادت إىل الوجود

ظرية الدين اليهودي فوره يؤلف كتابه التايل، فبعد أن قنن الشريعة ووضوحها لليهود املؤمنني، وجه جهوده للعمل على أن يعيد إىل ح
من أغرم الفلسفة أو أغوم مجاعات املالحدة من اليهود القرائني يف مصر، وفلسطني، ومشال أفريقية، وأصدر إىل العامل اليهودي بعد 

 العربية ، وقد كتبه باللغة العربية حبروف عربية مث ترجم إىل اللغة)1190(داللة احلائرين : عشر سنني من الكد أشهر كتبه كلها وهو
ويقول يف مقدمة . مودة نبو حيم، مث ترجم كذلك إىل الالتينية وأثار عاصفة من أشد العواصف الذهنية يف القرن الثالث عشر: ومسى

ذلك أن كثرياً من ألفاظ . الكتاب إن غرضه األول من وضعه أن يشرح بعض األلفاظ الواردة يف الكتب املتنبئة، أي يف العهد القدمي
قدس وفقراته ذات معان متعددة، حرفية، وجمازية، ورمزية فمنها ما إذا أخذ مبعناه احلر يف كان عقبة كؤوداً يف سبيل الكتاب امل

أولئك ينبغي أال خيريوا بني الدين بال عقل وبني العقل بال . املخلصني لدينهم، ولكنهم إىل هذا حيترمون العقل أعظم مواهب اإلنسان
-ه اهللا يف اإلنسان، فإنه ال ميكن أن يتعارض مع الوحي اإلهلي، فإذا ما حدث هذا التعرض فسبب هذاوإذا كان العقل قد غرس. دين

أننا نأخذ مبعناها احلريف بعض العبارات املوائمة للعقلية اخليالية التصويرية اليت هي من خصائص السذج غري -يف رأي ابن ميمون
ولقد وردت قصة ... ال أحبارنا إن من احملال أن نصف خلق اإلنسان وصفاً كامالًولقد ق. املتعلمني الذين وجه إليهم الكتاب املقدس

أما املتعلمون . هذا اخللق بعبارات جمازية حىت يستطيع فهمها غري املتعلمني كل بقدر ما له من مواهب، وما عليه إدراكه من ضعف
ه النقطة األوىل إىل البحث يف الذات اإلهلية فيستنتج مما يف مث ينتقل ابن ميمون من هذ). 61(فيفهمونه فهماً خمتلفاً عن فهم هؤالء

الكون من شواهد التنظيم احملكم أن عقالً سامياً يسيطر على هذا الكون، ولكنه يسخر من الرأي القائل إن األشياء مجيعها قد صنعت 
ولو أمكننا أن نفترض أنه غري موجود ال ": ؛ فاألشياء مل توجد إال ألن اهللا، وهو مصدرها وحياا، موجود)62(من أجل اإلنسان



 
 Will Durant  353   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

الشيء "و . وإذ كان ال بد ذه الطريقة من وجود اهللا، فإن وجوده متالزم مع جوهره". ستتبع هذا أن ال شيء غري ممكن الوجود

وإذ كان اهللا عاقالً، فال بد أن يكون  " . الذي حيتوي يف ذاته على ضرورة وجوده، ال ميكن أن يكون لوجوده علة أياً كانت
غري ذي جسم؛ وعلى هذا فكل ما ورد يف الكتاب املقدس من عبارات تشري إىل شيء من أعضاء اجلسم أو أية صفة من صفاته جيب 

، أننا ال نستطيع معرفة شيء عن اهللا إال )ولعله حيذو يف قوله هذا احلذو املعتزلة (واحلق، كما يقول ابن ميمون. أن يفسر تفسرياً جمازياً
كلها -كالعقل، والقدرة على كل شيء، والرمحة، واحلب، والوحدة واإلرادة-أنه موجود، بل إن الصفات غري اجلسمية اليت نصفه ا

ولن نستطيع قط أن نعرف معناها بالضبط . ا ما وصف ا اإلنسانمن نوع اجلناس فهي إذا وصف ا اهللا كان هلا معىن غري معناها إذ
فإذا . إذا وصف ا اهللا، وليس يف وسعنا أن نعرفه، وال ينبغي لنا أن نعزو إليه خواص أو صفات أو نثبت له شيئاً من أي نوع كان

 أو صوتاً، والنبوة هي تنمية املخيلة إىل أقصى ، فليس لنا أن نتخيل لفظاً"األنبياء" كلم"قيل يف الكتاب املقدس إن اهللا أو املَلَك 
عن طريق احللم أو النشوة اإلبصارية، فالذي يقصه األنبياء مل حيدث يف الواقع وإمنا حدث " الذات اإلهلية"، وهي فيض "درجات النماء

ض حكمائنا يف وضوح إن أيوب مل يكن ولقد قال بع) "64(يف هذه الرؤيا أو احللم، وعلينا أن نفسره يف معظم األحوال تفسرياً جمازياً
وهذا اإلهلام التنبؤي يف مقدور أي إنسان إذا منى ). 65"(ليكشفوا ذا عن أهم احلقائق... له قط وجود، وإمنا خلقه الشعراء خلقاً

بياء الواضحة مواهبه إىل أقصى حدود النماء، ذلك بأن العقل البشري إهلام مستمر، ال خيتلف اختالفاً جوهرياً عن بصرية األن
وبعد فهل خلق اهللا العامل يف زمان معني، أو أن الكون ذا املادة واحلركة، كما يظنه أرسطو، أزيل؟ يقول ابن ميمون إن هذا . الساطعة

من هذا ، مث ينتقل )66(ما حيتار فيه العقل؛ فليس يف وسعنا أن نثبت أزلية العامل أو خلقه؛ وإذن فاملتمسك بعقيدة آبائنا القائلة خبلقه
فآدم عنده هو الصورة الفعالة أو الروح، وحواء هي املادة املنفعلة : إىل تفسري قصة اخللق الواردة يف سفر التكوين تفسرياً جمازياً رمزياً

ولكن الشر ليس له وجود ذايت موجب، وإمنا هو انتفاء اخلري؛ وترجع معظم مصائبنا ). 67(وهي مصدر كل شر، واألفعى هي اخليال
ما ترتكبه من أخطاء؛ ومن الشرور ما ليس شراً إال من وجهة نظر اإلنسان أو وجهة النظر الضيقة؛ وقد تكشف النظرة الكونية إىل 

وقد أباح اهللا لإلنسان اإلرادة احلرة اليت جتعل منه إنساناً حبق؛ وقد خيتار ). 68(يف كل شر ما هو خري للكل أو ما هو يف حاجة إليه
وهل اإلنسان خملد؟ هنا يستخدم ابن ميمون . ؛ واهللا تعلم مقدماً ذا االختيار، ولكن ليس هو الذي يقرره وحيتمهاإلنسان الشر أحياناً

إن النفس اليت "كل ما وهب من قدرة للتعمية على قرائه، فهو يتجنب هذا السؤال يف كتاب داللة احلائرين، وال يشري إليه إال بقوله 
وظيفة من وظائف اجلسم " املنفعل"وهذه النفس أو العقل ). 69"( اليت تعيش يف اإلنسان حني يولدتبقى بعد املوت ليست هي النفس
الذي وجد قبل اجلسم، وليس وظيفة من وظائف على " العقل الفعال"أو " العقل املكتسب"متوت مبوته؛ أما الذي يبقى فهو 

ولقد أنكر ابن ميمون يف مشنا التوراة فكرة . اخللود الفرديوهذه النظرة نظرة أرسطو وابن رشد تنكر كما يبدو ). 70(اإلطالق
بعث اجلسم وسخر من تصوير املسلمني للجنة تصويراً جسمانياً أبيقورياً، وقال إن تصويرها على هذا النحو يف اإلسالم واليهودية 

املوجودات غري اجلسمية : ين إىل قوله هذا أنوأضاف يف داللة احلائر). 71(ليس إال متثيالً هلا مبا يناسب خيال مجهرة الناس وحاجام

 ؛ وينطوي قوله هذا، كما يبدو، على أن الروح غري املادية اليت تبقى بعد ال ميكن إحصاؤها إال حني تكون قوى كائنة يف اجلسم
وقد أثارت هذه اإلشارات املتشككة كثرياً من االحتجاجات ألن بعث األجسام كان قد . ست بذات إدراك فرديفناء اجلسم لي

وملا كتب داللة احلائرين باحلروف العربية أثار عقول العلماء يف العامل اإلسالمي؛ . أصبح من العقائد األساسية يف اإلسالم واليهودية
يهدم أركان مجيع األديان بنفس الوسائل اليت خييل إىل الناس أنه يدعمها "املسلمني، يسفهه ألنه فقام عبد اللطيف، وهو عامل من علماء 
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وكان صالح الدين وقتئذ منهمكاً يف حرب حياة أو موت من الصليبيني؛ وكان السلطان من املستمسكني طول حياته ). )"73ا
حلاد منه يف أي وقت آخر ألن اإلحلاد يف ذلك الوقت يهدد الروح بأصول الدين، وكان يف هذا الوقت، بنوع خاص، أكثر بغضاً لإل

 بإعدام السهرودي، وهو صويف 1191وهلذا أمر يف عام . املعنوية اإلسالمية، واملسلمون منهمكون يف حرب مقدسة، بأشد األخطار
يف عقيدة اخللود اجلسمي ولكنه أعلن زنديق؛ ونشر ابن ميمون يف الشهر نفسه مقالة يف بعث املوتى عبر فيها مرة أخرى عن تشكه 

وسكنت هذه الزوبعة إىل حني، وانصرف هو إىل عمله الطيب وإىل كتابة فتاوي دينية . أنه يؤمن ا على أا من قواعد الدين فحسب
ائرين إىل اللغة وملا عرض عليه مشويل ابن يهوذا بن تبون، وكان وقتئذ يترجم داللة احل. أو أخالقية وصلت إليه من العامل اليهودي

العربية، أنه يرغب يف زيارته حذره من أن يظن أنه سيحدثه يف أي موضوع علمي ولو مدة ساعة واحدة باللي أو بالنهار ألن عمله 

ميل واحد  (فأنا أقيم يف القسطاط بينما يقيم السلطان يف القاهرة على بعد مسرية يومي سبت: "اليومي جيري على النحو اآليت
وواجبايت حنو نائب السلطان جد ثقيلة؛ فعلي أن أزوره يف كل يوم يف الصباح الباكر، وإذا ما كان هو، أو أحد أبنائه، ). ونصف ميل

وال أعود إىل ...  القاهرة بل علي أن أقيم معظم النهار يف القصرأو أي فرد يف داخل حرميه، منحرف املزاج، فلن أجرؤ على مغادرة
ولكين أجد غرفة االستقبال مزدمحة بالناس، من رجال . وأكون وقتئذ قد أوشكت أن أموت من اجلوع... الفسطاط إىل ما بعد الظهر

مرضاي أن يصربوا علي حىت أتناول بعض فأنزل عن دابيت، وأغسل يدي، وأرجو ... الدين، وموظفي الدولة، واألصدقاء، واألعداء
وأظل كذلك إىل أن حيل الليل، ... مث أستقبل مرضاي. وتلك هي الوجبة الوحيدة اليت أتناوهلا كل أربع وعشرين ساعة-املرطبات

لى ظهري وقد أستمر على ذلك يف بعض األحيان حىت متضي من الليل ساعتان أو أكثر من ساعتني، فأصف هلم الدواء وأنا مستلق ع
وهلذا لن يستطيع إسرائيل أن جيتمع يب على انفراد . من فرط التعب، حىت إذا جن الليل تكون قواي قد خارت حىت ال أستطيع الكالم

ففي ذلك اليوم يقبل علي مجيع املصلني، أو الكثرة الغالبة منهم على أقل تقدير، بعد صالة الصبح، ليتلقوا علي . إال يف يوم السبت
وقد طلب إليه رتشرد األول ملك . وقد أك هذا اجلهد قواه قبل األوان). 74(ونظل ندرس معاً حىت الظهر مث نفترق... لعلمبعض ا

وأدرك وزير صالح الدين ما حل به من الضعف فسمح له أن . إجنلترا أن يكون طبيبه اخلاص، ولكن ابن ميمون مل يستطع تلبية طلبه
 يف التاسعة والستني من عمره، ونقلت رفاقه إىل فلسطني وال يزال قربه قائماً يف 1204 تويف عام يعتزل منصب ورتب له معاشاً، مث

  .طربية

  الفصل السادس 

  الحرب الميمونية 

لقد أحس العامل اإلسالمي والعامل املسيحي بتأثري ابن ميمون كما أحس به العامل اليهودي، فقد أخذ الفالسفة املسلمون يدرسون داللة 
ئرين بإشراف معلمني من اليهود؛ وكانت تراجم التينية للكتاب تدرس يف جامعيت منبلييه وبدوا، وكثرياً ما كان ألكسندر احلا

واقتفى ألربنس ماجنس أثر ابن ميمون يف كثري من املسائل، وكثرياً ما كان . اهلاليسي ووليم اإلوفرين يقتبسان منه يف جامعة باريس
وكان اسبنوزا ينتقد التفسري اازي للكتاب املقدس الذي . احلرب موسى ليفندها إن مل يكن لغرض آخرالقديس تومس ينظر يف آراء 

يقول به ابن ميمون ويصفه بأنه حماولة غري شريفة للمحافظة على مرتلة الكتاب املقدس، ولعله وهو يفعل هذا كان ينقصه اإلدراك 
أول من جهر بأن الكتاب املقدس جيب أن يواءم بينه وبني "ظيم بأنه السليم للتاريخ؛ ولكنه مع ذلك كان يصف احلرب الع
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أما يف الدين اليهودي نفسه فقد كان ). 76(، وقد أخذ عن ابن ميمون بعض آرائه عن النبوءات واملعجزات وصفات اهللا)75"(العقل
فقد خلفه ابنه أبراهام ابن موسى يف : ء ويهوداًتأثري ابن ميمون تأثرياً انقالبياً؛ وقد واصل أبناؤه وحفدته عمله فكانوا مثله علما

؛ وخلفه أيضاً حفيدة داود بن أبراهام، وابن حفيده سليمان بن أبراهام يف زعامة يهود 1205منصب النجيد وطبيب البالط عام 
تطبيق آراء أرسطو على واحتفظ هؤالء الثالثة كلهم بتقاليد ابن ميمون يف الفلسفة، وأتى على الناس حني من الدهر أصبح فيه . مصر

الكتاب املقدس واستخدام ااز واالستعارة يف تفسريه استخداماً يبلغ حد الشعوذة، ورفض ما جاء فيه من القصص والقول بأا غري 
فقيل مثالً إن قصة إبراهيم وسارت ليست إال خرافة متثل . صحيحة من الوجهة التارخيية، نقول أصبح هذا كله من الطراز احلديث

وبدا أن صرح الدين اليهودي كله ). 77(املادة والصورة، وإن قواعد الطقوس اليهودية ليس هلا إال عرض رمزي وحقيقة رمزية
قاومها مشويل الفلسطيين، وأبراهام بن داود : وقاوم بعضهم هذه الرتعة مقاومة عنيفة. يوشك أن ينهار على رأس أحبار اليهود

، Don Asteuc of Lunellبن نادرس هليفي أبو العافية الطليطلي، ودون أستروك اللونلي ، ومإير of Posqi(resالبسكويريي 
واحتج هؤالء وأمثاهلم على ما مسوه . وسليمان بن أبراهام من يهود منبلييه، وجناح بن أبراهام جريوندي األسباين، وكثريون غريهم

 دف إىل إحالل الفلسفة حمل التلمود، ونددوا بتشكك ابن ميمون يف ، وشنوا الغارة على احملاولة اليت"بيع الكتاب املقدس لإلغريق"
وانضم أتباع . عقيدة اخللود، ورفضوا فكرته عن اإلله غري املعروف وقالوا إا جتديد جمازي ال حيرك أية نفس حنو التقي ولصالح

نية مشل اجلماعات اليهودية يف جنويب فرنسا يف وفرقت احلروب امليمو). 78(القبلة الصوفية إىل املهامجني ودنسوا قرب ابن ميمون
وكما أن املسيحية الصادقة قد . الوقت الذي أخذت فيه املسيحية الصادقة تشن حرباً شعواء ال هوادة فيها على الزندقة األلبجنسية

 ابن أبراهام من أخذت تدافع عن نفسها ضد العقلية، بتحرمي كتب أرسطو وابن رشد يف اجلامعات، كذلك خطا الكوهن سليمان
يهود منبلييه خطوة مل تكن مألوفة من قبل فصب لعنته على كتب ابن ميمون الفلسفية وحرم من الدين كل اليهود الذين يدرسون 

ولعله قد استبق بعمله هذا هجوم املسيحيني على اجلماعات -العلوم واآلداب النجسة، أو يفسرون الكتاب املقدس تفسرياً جمازياً
ورد على هذا أنصار ابن ميمون بزعامة داود قمحي، ويعقوب بن خمري تبون بأن أقنعوا يهود . حبجة أا حتمي مجاعة العقلينياليهودية 

فلما فعلوا هذا خطا سليمان . لونل، وبزيري ونربونة يف بروفانس، ويهود سرقسطة يف أسبانيا بأن حيرموا سليمان وأتباعه من الدين
ذلك أنه وشى إىل حمكمة التفتيش يف منبلييه بكتب ابن ميمون وقال إن فيها آراء : ر منها إثارة للدهشةخطوة أجرأ من األوىل وأكث

ووافقه الرهبان على رأيه وأحرقت مجيع الكتب الفلسفية اليت . خارجة على الدين شديدة اخلطر على املسيحية وعلى اليهودية معاً
 مث أحرق التلمود نفسه يف باريس بعد أربعني 1242 ويف باريس عام 1234ام أمكن احلصول عليها يف احتفال عام يف منبلييه ع

وأثارت هذه احلوادث حنق أنصار ابن ميمون ودفعتهم إىل أشد أعمال العنف، فقبضوا على كبار املشايعني لسليمان يف منبلييه، . يوماً
وندم الكوهن جناح ). 79(يلوح أن سليمان نفسه قد قتلواموهم بالوشاية بأبناء دينهم اليهود، وحكموا عليهم بقطع ألسنتهم؛ و

. على اشتراكه يف إحراق كتب ابن ميمون فقدم إىل منبلييه، وكفر عن عمله هذا علناً يف كنيسها، وحج تائباً إىل قرب موسى بن ميمون

وأيده يف هذا ابن . وم النجسةولكن الدون أستروك واصل احلرب باقتراحه أن يصدر األحبار قراراً حيرم دراسة أي علم من العل
 أصدر سليمان بن أبراهام بن أردوط، الزعيم القوي املبجل ليهود برشلونة، قراراً 1305حنمان وآشر بن حييل، حىت إذا كان عام 

ها قبل حبرمان كل يهودي يعلم أي علم من العلوم غري الدينية ما عدا الطب، أو أية فلسفة غري يهودية، أو جيرؤ على دراسة شيء من
ومل ). 80(وكان رد أحرار منبلييه أن حرموا كل يهودي مينع ابنه من دراسة العلوم الطبيعية. أن يبلغ اخلامسة والعشرين من عمره

يكن لكال القرارين أثر يف دائرة واسعة، فقد ظل شبان اليهود يف أماكن متفرقة يدرسون الفلسفة، غري أن ما كان ألردوط وأشر يف 
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وازدياد االضطهاد واخلوف يف مجيع أحناء أوربا اخلاضعة وقتئذ حملاكم التفتيش، دفعا اجلاليات اليهودية إىل ما كانت : وذأسبانيا من نف
وضعفت عندهم دراسة العلوم، وأضحت العلوم الدينية اخلالصة هي املسيطرة على املدارس العربية، . عليه من عزلة عقلية وعنصرية
ن انفصلت عن العقل وانتاا الفزع الديين والعداء الشامل، توارت هذه الروح يف الصوفية والتقوى وتوارت الروح اليهودية بعد أ

  .الدينية

  الفصل السابع 

  القَبلة 

تكتنف حبار الصوفية جزائر العلم والفلسفة أينما كانت، ذلك أن العلم يضيق اآلمال، وال يستطيع أن يتحمل عبأه راضني إال من 
بسط يهود العصور الوسطى على احلقيقة، كما بسط عليها املسلمون واملسيحيون، ستاراً من آالف اخلرافات، وقد . أسعدهم احلظ

وصوروا التاريخ تصويراً مسرحياً مبا أدخلوه فيه من املعجزات ومن البشائر والنذر، ومألوا اهلواء باملالئكة والشياطني، ومارسوا فنون 
وا أنفسهم وأبنائهم باحلديث عن الساحرات واألغوال، وأضاءوا ظلمة النوم وغموضه مبا السحر وتالوة الرقي والتمائم، وأخاف

والتصوف اليهودي قدمي قدم اليهود أنفسهم، تأثر . وضعوه من تفسري لألحالم، وتبينوا يف الكتابات القدمية أسراراً خفية باطنية
احلديثة وباستبداهلا الفيض اإلهلي بعملية اخللق، وما تقول به الفيثاغورية باألثينية الزرادشتية القائلة بالظلمة والنور، وباألفالطونية 

السائدة يف ) مذهب االتصال باهللا أو الفناء بالذات والبقاء باهللا(احلديثة من أن لألعداد قوى خفية وأسراراً، وبالثيوصوفية الغنوسطية 
، وبالشعراء واملتصوفة يف اهلند ومصر، وبكنيسة )األبوكريفا(ا سوريا ومصر؛ والكتب املسيحية األوىل الدينية املشكوك يف صحته

ولقد انتشرت بني اليهود قبل . لكن مصادرها األساسية كانت كامنة يف عقلية اليهود أنفسهم وتقاليدهم. العصور الوسطى املسيحية
ول والعاشر من ِسفر حزقيال؛ وقد حرمت مولد املسيح نفسه، شروح سرية لقصة اخللق الواردة يف ِسفر التكوين ويف اإلصحاحني األ

وكان اخليال حراً طليقاً يتصور ما كان قبل خلق آدم، وما سوف يكون بعد فناء . املشنا شرح هذه اخلفايا إال لعامل منفرد موثوق به
وكان لإلسينيني . ألفكار الفلسفيةوكانت نظرية فيلون القائلة بأن احلكمة اإلهلية هي أداة اهللا اخلالقة للكون مثالً سامياً هلذه ا. العامل

كتابات سرية، حيرصون على كتماا عن سواهم، وكانت الكتب العربانية غري املعترف بصحتها ككتاب األعياد تنشر بني الناس 
مس يف -التترجرام-وجعلت أمساء يهوه اليت ال يصح النطق ا ذات قوى خفية، وكانت حروفه األربعة. أقواالً خفية عن خلق العامل

وكان عقيبا يقول إن أداة اهللا يف خلق العامل . اآلذان على أن هلا معىن خفياً، وتأثرياً معجزاً، ال تنقل إال العقالء ذوي األفهام الناضجة
وكان بعض . هي التوراة أو أسفار موسى اخلمسة، وإن لكل كلمة ولكل حرف من هذه األسفار املقدسة معىن خفياً وقوة خفية

البابليني يعزون إىل احلروف العربية وإىل أمساء املالئكة أمثال هذه القوى اخلفية، فمن عرف هذه األمساء استطاع أن يسيطر اجلأونيم 
أي القوى العجيبة اليت حيصل عليها بعض الناس عن -وكان العلماء يعبثون بضروب السحر األسود واألبيض. على مجيع قوى الطبيعة

وكان الستحضار األرواح ومعرفة احلظ بفتح الكتاب املقدس والتعاويذ، والتمائم، .  أو الشياطنيطريق اتصال الروح باملالئكة
وقد مشلت كتب اليهود مجيع عجائب التنجيم؛ فكانت . والرقي، ومعرفة الغيب، والقرعة، كان هلذه كلها شأا يف احلياة املسيحية

وظهر فيوقت ما ). 81( خفية ال يستطيع قراءا إال املطلعون على أسرارهاالنجوم يف هذه الكتب حروفاً هجائية وكتابات يف السماء
وكان . يف القرن األول بعد امليالد كتاب من هذه الكتب ذات األسرار اخلفية يف بابل يعرف باسم ِسفر يصريا أي كتاب اخللق

ومما جاء فيه أن عملية اخللق قد متت .  اهللا نفسهاألتقياء املتصوفة من اليهود ومنهم يهودا هليفي يقولون إن واضعه هو إبراهيم أو
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اهلواء، واملاء، والنار، وثالثة أبعاد مكانية : روح اهللا، وفيوض ثالث منها: أعداد أو أصول هي-Sefirothبوساطة عشرة سفروتات 
ف اهلجائية العربية الثالثة وهذه األصول هي اليت حدت حمتويات العامل، كما حددت احلرو. إىل اليسار، وثالثة أبعاد إىل اليمني

وتوالت على الكتاب شروح العلماء من أيام سعديا . والعشرون الصور واألشكال اليت يستطيع ا العقل البشري فهم عملية اخللق
 إىل أملانيا،  هذه العقائد اخلفية إىل إيطاليا، مث انتقلت منها840ونقل أحد أحبار اليهود البابليني حوايل عام . إىل القرن التاسع عشر

واختذ أبراهام بن . وأكرب الظن أن ابن جبريول قد تأثر ا يف نظريته القائلة بوجود كائنات وسطى بني اهللا والعامل. وبروفانس، وأسبانيا
يل مها وأكرب الظن أن ابنه اسحق الضرير وتلميذه عزرائ. وسيلة إلبعاد اليهود عن نزعة ابن ميمون العقلية" التقاليد السرية"داود 

وقد استبدال يف هذا الكتاب . ، وهو شروح صوفية لإلصحاح األول من ِسفر التكوين)؟1190(مؤلفا ِسفر هباهري أو كتاب الضوء 
وعرض هذا التثليث للعقل اإلهلي . فكرة خلق العامل عن طريق الفيض الرباين الواردة يف ِسفر بصريا ملفكرة الضوء، واحلكمة، والعقل

هذه ) 1291-1240(، وأبرام بن مشويل أبو العافية )1238-1176(وعرض ألعزر من يهود ورمز ). 82(هودياًبوصفه ثالوثاً ي
وقد استخدما وصف الصلة بني اهللا والنفس البشرية لغة احلب . العقيدة السرية على أا دراسة أعمق وأكثر نفعاً من التلمود

وقبل أن يستهل القرن الثالث عشر كانت كلمة قبلة قد عم . مون واألملانالشهواين والزواج اليت كان يستخدمها املتصوفة املسل
 نشر موسى بن شم طوب من علماء ليون الكتاب 1295استعماهلا لوصف العقيدة السرية يف مجيع مظاهرها ونتائجها ويف عام 

ن بن يوحاي أحد علماء القرن الثاين، فقال إن الثالث من الكتب القبلية اهلامة املسمى ِسفر زوهر أو كتاب اد وعزا تأليفه إىل مشعو
املالئكة قد أهلمت مشعون والسفروت العشرة أن يكشفوا لقرائه املستترين األسرار اليت كانت من قبل حمتفظاً ا إىل أيام املسيح 

يق احلب، واحلروف األربعة فكرة اإلله الشامل لكل شيء الذي ال يعرف إال عن طر: وقد مجعت يف الزوهر كل عناصر القبلة. املنتظر
، واألوساط اخلالقة، والفيوض الربانية، واالستعارات األفالطونية اخلاصة بالعامل الكبري والعامل -التتراجوامتون-املكونة السم يهوه

حلروف، والنقط، الصغري، وتاريخ ظهور املسيح وكيفية ظهوره، وأزلية الروح وتنقلها، واملعاين الصوفية للطقوس الدينية واألعداد، وا
والشرط، واستعمال الكتابات اجلفرية، واحلروف األوىل من العبارات اليت إذا مجعت كونت امساً خاصاً، وقراءة الكلمات عكساً ال 

وقد شوه موسى . طرداً، والتفسري الرمزي لنصوص الكتاب املقدس، والقول بأن حمل املرأة وإن كان يف جتسيد لسر عملية اخللق
 ويقول بعد آراء مل تكن، كما يلوح، معروفة 1264مله حني جعل مشعون بن يوحاي يشري إىل خوف حدث يف روما عام الليوين ع

قبل القرن الثالث عشر، وقد خدع بذلك كثريين من الناس، ولكنه مل خيدع زوجته، وقد اعترفت أن زوجها موسى كان يرى يف 
اب إىل ظهور عدة كتب أخرى مضللة، وجازى بعض القبليني املتأخرين موسى وأدى جناح هذا الكت). 83(مشعون خدعة مالية بارعة

وكان للقبلة أثر شامل واسع املدى، وظل الزوهر وقتاً ما كتاباً يدرسه اليهود كدراستهم . مبثل أعماله فنشروا آرائهم هم معزوة إليه
قدمي، مفرط يف التقطيع املنطقي؛ وتأثر بعض علماء التلمود، للتلمود، بل إن بعض القبليني قد هامجوا التلمود ووصفوه بأنه كتاب بال 

وانتشر االعتقاد بصدق القبلة، وبأا وحي من عند اهللا انتشاراً واسعاً . ومنهم ابن حنمان العامل التحرير تأثراً شديداً باملدرسة القبلية
علمية والفلسفية، وانقضى عصر ابن ميمون الذهيب يف وبقدر هذا االنتشار كان أثرها السيئ يف مؤلفام ال). 84(بني يهود أوربا

 Raymond Lullyوتعدى أثر القبلة اليهود إىل املسيحيني فافتنت ا بعض مفكريهم؛ فأخذ عنها رميند للي . سخف الزوهر الوضاء

 Pico della Mirandola وحسب بيكو دال مريندوال Ars Magnaأسرار األعداد واحلروف من كتابه ) 1315-؟1235)

، وكورنليوس Pracelsus، واغتذى براسلسس )85(أنه قد وجد يف القبلة أدلة قاطعة على ألوهية املسيح) 1463-1494)
Cornelius وأجربا ،Agrippa وربرت فلد ،Robert Fludd وهنري مور Henry More وغريهم من املتصوفة املسيحيني 
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بأنه قد سرق من القبلة حبوثه الدينية، ولعل بعض اآلراء ) Johonnes Rcuchlin (1455-1523ببحوثها، وأقر يوهانس روشلني 
وإذا كانت نسبة اليهود الذين وجدوا السلوى يف اإلهلامات ). Jakob B(hme (1575-1624القبلية قد سرت إىل يعقوب بوهم 

دنيا قد كشرت عن ناا لليهود، الصوفية إىل جمموعهم أكرب من هذه النسبة عند املسلمني أو املسيحيني، فما ذلك إال ألن ال
وأرغمتهم يف سبيل احلياة إىل أن خيفوا احلقائق وراء ستار من نسيج اخليال والرغبة، والبائسون السيئو احلظ هم وحدهم الذين ال بد 

  .هلم أن يعتقدوا أن اهللا قد اصطفاهم لنفسه

  الفصل الثامن 

  العتق 

م، وفيما تسبغه عليهم شعائرهم وعقائدهم من سلوى، ملجأ هلم من متجيد الصوفية، لقد وجد يهود العصور الوسطى يف عزلة مجاعا
فكانوا . وزوال خداع عقيدة املسيح املنقذ املنتظر، ومما كان ينتام من االضطهاد حيناً بعد حني، ومن ملل احلياة االقتصادية الرتيبة

وم، وجمدهم التليد، وعدلوا يف صرب وأناة احتفاالم اليت كانت من قبل حيتفلون مبظاهر التقي باألعياد اليت تذكرهم بتارخيهم، وخط
فكان القراءون املنقرضون حيتفلون بالسبت يف الربد والظلمة حىت ال خيالفوا الشريعة . تقسم السنة الزراعية لتوائم حيام احلضرية

قاء هلم من املسيحيني أو زائرين ليبقوا هلم النار متقدة بإيقاد النار أو إضاءة السراج، ولكن معظم اليهود كانوا يستقدمون أصد
واملصابيح مضيئة، وكان أحبارهم يغضون النظر عن هذه املخالفة؛ وكانوا يغتنمون كل فرصة إلقامة املآدب يظهرون فيها سخائهم 

ت وزواجهما، أو زيارة عامل أو صديق فكانت األسرة تقيم وليمة يوم ختان ابن هلا أو بلوغه سن الرشد، ويف خطبة ابن أو بن: وأتهم
وأصدر رجال الدين أوامر بتحديد نفقات هذه احلفالت فنهوا من يقيموا عن أن يدعوا إليها أكثر من . مشهور أو حلول عيد ديين

أسبوعاً وكانت حفالت الزواج تدوم أحياناً . عشرين رجالً، وعشر نساء، ومخس بنات؛ ومجيع أقارب الداعي حىت الطبقة الثالثة
وكان العروسان يتوجان بالورد، والرحيان، وأغصان الزيتون، وينثر يف طريقهما . كامالً، ال يسمحون أن يقطعها يوم السبت نفسه

النقل والقمح وتنثر فوقهما حبوب الشعري رمزاً لإلخالص؛ وكانت األغاين والنكات تصاحب كل مرحلة من مراحل هذا احلادث، 
وكانت نكات هذا املهرج يف بعض األحيان صادق . طى كان مهرج ممتهن يستأجر ليتم للحاضرين سرورهمويف أواخر العصور الوس

وذه الطريقة كان اجليل املنقضي ). 86"(إن كل زوجة مجيلة: "إىل حد القسوة، ولكنه يكاد على الدوام أن يعمل بقول هلل الظريف
وحنن نشاهد وجوه أولئك . بناء أبنائه، ويستكن إىل الشيخوخة املتعبة الرحيمةولد أ. حيتفل بانقضائه وحاول جيل آخر مكانه، ويبتهج

نشاهد مالحمهم الناطقة بتاريخ الشعب والفرد، وحلاهم تنفث احلكمة، وعيوم قد . Rembrandtاليهود الشيوخ يف صور رمربانت 
ت السلمني واملسيحيني اخللقية ما يفوق احلب املتبادل وليس يف صفا. انطبعت فيها الذكريات احلزينة، ولكنها قد رتقها احلب احلنون

بني الشباب والشيب عند اليهود، احلب الذي يتغاضى عن مجيع الزالت، وهداية العقول اربة للعقول غري الناضجة، والكرامة اليت 
 إذا مات ال يترك ألبنائه متاع الدنيا واليهودي. حتمل من عاشوا حيام كاملة على أن يرتضوا املوت ويروه النهاية الطبيعية للحياة

من أهل ) 1337(، وها هي ذي وصية ألعزر "كن أول من يذهب إىل الكنيس: "فحسب، بل يترك هلم فوق ذلك نصائحه الروحية
وين، غسل: وها هي ذي آخر وصايا اليهودي". ال تتكلم يف أثناء الصالة وردد االستجابات، واعمل اخلري بعد الصالة: "ميرت تقول

ومشطوا شعري ودرموا أظافري، كما كنت أفعل يف حيايت، كي أسري طاهراً إىل مقري األبدي كما كنت أسري إىل الكنيس كل سبت 
فإذا ما ). 87(وضعوين يف الثرى على يد أيب اليمىن، فإذا ضاق املكان قليالً فإين واثق من أنه حيبين حباً جيعله يفسح يل مكاناً جبانبه
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فسه األخري أقفل االبن األكرب للميت أو أكرب أبنائه أو أقربائه مقاماً فاهه وأغمض عينيه، مث تغسل جثته وتضمخ لقط الشخص ن
ويكاد كل يهودي أن يكون عضواً يف مجعية للدفن، تأخذ اجلثة، وتعىن ا، . باألدهان العطرة، وتلف يف قماش التيل النقي النظيف

وكان محلة بساط الرمحة يسريون يف اجلنازة حفاة، وتسري النساء أمام النعش، . ها إىل قربهاوتقوم بآخر الشعائر الدينية، وتصحب
وكان تابوت . وكان ينتظر من كل غريب متر به اجلنازة أن ينضم إليها ويسري فيها إىل املقربة. ينشدن نشيداً حزيناً، ويدققن طبلة

االجتماع "و " الرقود مع اآلباء" حىت لقد كان معىن الدفن عندهم هو امليت يوضع عادةً بالقرب من توابيت املوتى من أقاربه،
  .ومل يكن املشيعون يستويل عليهم اليأس، فقد كانوا يقولون أنه وإن مات األفراد فإن بين إسرائيل لن ميوتوا". باألهل

  الكتاب الرابع 

  العصور المظلمة 

566 - 1095   

  الباب الثامن عشر 

  العالم البيزنطي 

565-1095   

  الفصل األول 

  هرقل 

إذا حولنا اآلن نظرنا من اجلانب الشرقي للرتاع الدائم بني الشرق والغرب، شعرنا من فورنا بالعطف على دولة عظيمة تنتاا حمنتان 
ة يعربون ر فقد كان اآلفار والصقالب. متزقها االنقسامات يف الداخل، ويهامجها األعداء من مجيع اجلهات يف اخلارج: يف وقت واحد

الدانوب ويستولون على أراضي اإلمرباطورية وبلداا، وكان الفرس يستعدون الجتياح آسية الغربية؛ وخسر القوط الغربيون 
وفشا الطاعون يف مجيع أحناء اإلمرباطورية ). 568(أسبانيا، واستوىل اللمبارد بعد ثالث سنني من موت جستنيان على نصف إيطاليا 

؛ وعطلت احلروب، واهلمجية، والفقر، وسائل 569؛ وعمتها ااعة يف عام 566د إليها مرة أخرى يف عام  وعا542يف عام 
وكان لفاء جستنيان أباطرة أوىل قوة وكفاية، ولكن املشاكل اليت . االتصال، ووقفت يف سبيل التجارة، وقضت على اآلداب والفنون

وقاتل . رجال من طراز نابليون يتلو بعضهم بعضاً مدى قرن كامل دون انقطاعواجهتهم مل يكن يف وسع أحد أن يتغلب عليها إال 
الفرس الساعني إىل التوسع قتال األبطال؛ ومل تكد اآللة تضن على تيبرييوس الثاين بكل ما لديها من ) 578-565(جستنني الثاين 

شجاعة ومهارة، ولكنه مل يلق من األمة إال قليالً من وهاجم موريق اآلفار الغزاة ب. الفضائل، ولكنها اختصرته بعد حكم عادل قصري
التأييد، فقد كان آالف من أبنائها يدخلون األديرة فراراً من اخلدمة العسكرية؛ وملا أن ى املوريق األديرة عن قبول أعضاء جدد فيها 

ثورة قام ا اجليش والعامة على األشراف وتزعم قوقاس الذي عمر مائة عام . إال بعد زوال اخلطر عن الدولة نادى الرهبان بسقوطه
، وذبح أبناء موريق اخلمسة أمام عينيه؛ وأىب اإلمرباطور الشيخ على مربية أصغر أبنائه أن تنجيه من القتل بأن )602(واحلكومة 
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حبت اإلمرباطورة وذ. تستبدل ابنها هي به؛ فلما قطع رأسه علقت الرؤوس الستة لتتمتع ا أعني الشعب وألقيت جثثهم يف البحر
قسطنطينة، وبناا الثالث، وكثري من األشراف، وكان مقتلهم مصحوباً يف العادة بضروب من التعذيب، بعد حماكمة أو بغري حماكمة، 

. فسملت أعينهم، واقتلعت ألسنتهم من أفواههم، وبترت أطرافهم، وارتكبت الفظائع اليت تكررت فيما بعد أثناء الثورة الفرنسية

 كسرى الثاين من هذا االضطراب، وجدد احلرب القدمية حرب الفرس واليونان، وعقد قوقاس الصلح مع العرب، ونقل اجليش وأفاد
البيزنطي كله إىل آسية، ولكن الفرس هزموه يف كل واقعة التقوا ا فيها، واستوىل اآلثار على مجيع األراضي الزراعية الواقعة خلف 

، دون أن يلقوا مقاومة، واستغاث أشراف العاصمة رقل إمرباطور أفريقية اليوناين، ودعوه لينقذ القسطنطينية إال قليالً منها
وجهز هرقل األصغر عمارة حبرية، جاء ا إىل . لكنه اعتذر حمتجاً بكرب سنه، وأرسل إليهم ابنه. اإلمرباطورية وينجي أمالكهم

وكان هرقل خليقاً ).. 610(طراف أمام الشعب، ونودي به إمرباطوراً وخلع قوقاس، وعرض جثة للمغتصب املبتورة األ. البسفور
بامسه ولقبه، فقد شرع بعزمية مسيه اهلرقل األسطوري يعيد تنظيم الدولة احملطمة، وقضى عشر سنني يعمل إلحياء روح الشعب 

.  أكرب أبناء األسرة اخلدمة العسكريةاملعنوية، ويعيد قوة اجليش، وينظم موارد اخلزنة، ووهب األرض الزراع على شريطة أن يؤدي

؛ ومل ينقذ عاصمة الدولة وأوربا إىل األسطول )615(، وتقدموا إىل خلقدون )614(ويف هذه األثناء استوىل الفرس على أورشليم 
ضوا على ومل ميض بعد ذلك إال قليل حىت زحفت جحافل اآلفار على القرن الذهيب، وأغاروا على أرباض العاصمة، وقب. البيزنطي

وكانت نتيجة خسارة األراضي اخلصبة الواقعة خلف القسطنطينية مضافة إىل خسارة مصر أن . آالف من اليونان واختذوهم أرقاء
، وفكر يف هرقل يف يأس أن )618(انقطعت واردات احلبوب على املدينة، وأرغمت احلكومة على قطع إعانات الغذاء عن األهلني 

ولكن األهلني والقساوسة منعوه من املسري، ورضي البطريق سرجيوس أن . أن يأمل منها استرجاع مصرينقل جيشه إىل قرطاجنة، و
وهلذا تصاحل هرقل مع اآلفار مث زحف آخر ). 3(يقرضه ثروة الكنيسة اليونانية بفائدة، ليمول ا حرباً مقدسة يستعيد ا أورشليم

فقد واصل هرقل احلرب على أعدائه ست . الزحف آيات يف التفكري والتنفيذوكانت احلروب اليت أعقبت هذا . األمر لقتال الفرس
سنوات، هزم فيها كسرى عدة مرات، وحاصر يف أثناء غيابه جيش من الفرس، وجحافل من اآلفار، والبلغار والصقالبة مدينة 

ها بتحريض البطريق جحافل ؛ فسري هرقل جيشاً هزم الفرس يف خلقدون، ومزقت حامية العاصمة وعامت)626(القسطنطينية 
ودق هرقل أبواب طيسفون، وسقط كسرى الثاين، وطلبت فارس الصلح، وردت كل ما كان كسرى قد استوىل عليه من . الربابرة

 ومل يكن هرقل خليقاً مبصريه الذي جلله العار. اإلمرباطورية اليونانية، وعاد هرقل ظافراً إىل القسطنطينية بعد أن غاب عنها سبع سنني

فبينما هو يبذل ما بقي لديه من نشاط يف إصالح شئون اإلدارة بعد أن هد املرض قواه إذا انقضت قبائل العرب . يف سن الشيخوخة
، مث استولت على مصر بينما كان )638(، وهزمت جيشاً يونانياً منهوك القوى، واستولت على بيت املقدس )634(على بالد الشام 

وواصل . وكانت فارس وبيزنطية قد جرت كلتامها اخلراب على األخرى حبروا العوان). 641(وت اإلمرباطور يعاين سكرات امل
؛ وظن قنسطانس أن ال جناة لإلمرباطورية، فقضى آخر سين )668-642( الثاين Constansالعرب انتصارام يف أيام قنسطانس 

وملا أن حاول .  أقدر منه أو أسعد حظاPognonotusًنونوتس وكان ابنه قسطنطني الرابع جب. حياته يف الغرب مث قتل يف سرقوسة
" التار اإلغريقية"أن يستولوا على القسطنطينية أنقذت أوربا ) 678-673(املسلمون مرة أخرى يف خالل السنني اخلمس احلامسة 

 السوري من نوع Calciniusوكان هذا السالح اجلديد، الذي يعزى اختراعه إىل كلسنيوس . اليت ورد ذكرها وقتئذ ألول مرة
قاذفات اللهب املستخدمة يف هذه األيام، فهو مزيج حارق من النفط، واجلري احلي، والكربيت، والزفت، يلقي على سفن العدو أو 

جيوشه يف سهام ملتهبة، أو يصب عليها من أنابيب، أو يقذف يف صورة كرات من احلديد مغطاة بالكتان ونسالته املغموسة يف 
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وأفلحت احلكومة البيزنطية يف االحتفاظ بسر هذا املزيج مدى قرنني .  يوضع يف قوارب صغرية وتشعل وتوجه إىل العدوالزيت، أو
" النار اإلسالمية"من الزمان، وكان إفشاؤه يعد خيانة للوطن وإمثاً دينياً؛ غري أن املسلمني كشفوا آخر األمر هذا السر، واستخدموا 

وهاجم . السالح أكثر ما يتحدث عنه الناس يف العصور الوسطى يف العامل كله إىل أن اخترع البارودوظل هذا . يف حرب الصليبيني
، فعرب جيش من العرب والفرس عدته مثانون ألف مقاتل بقيادة مسلمة مضيق 717املسلمون العاصمة اليونانية مرة أخرى يف عام 

 العرب يف الوقت نفسه عمارة حبرية مؤلفة من ألف ومثامنائة سفينة، مث جهز. البسفور عند أبيدوس وحاصر القسطنطينية من خلفها
كانت على ما نظن من السفن الصغرية، ودخلت هذه العمارة البحرية البسفور، وكانت تظلل املضيق، على حد قول أحد 

 هذه األزمة، بدل وكان من حسن حظ اليونان وقتئذ أن جلس على عرش اإلمرباطورية يف. اإلخباريني، كأا غابة متحركة
، وشرع ينظم وسائل Leo The Isaurian" اإلسوري" الثالث الضعيف العاجز، قائد حمنك هو ليو Theodosiusثيودوسيوس 

الدفاع، فوزع قطع األسطول البيزنطي مبهارة وحنكة، وتأكد من أن كل سفينة قد زودت بكفايتها من النار اإلغريقية؛ فلم ميض إال 
مث هجم اجليش اليوناين على . ىت اشتعلت النار يف كل سفينة من سفن العرب، فلم تكد تبقى على واحدة منهاالقليل من الوقت ح

  .احملاصرين، وانتصر عليهم نصراً حامساً ارتد املسلمون على أثره إىل بالد الشام

  الفصل الثاني 

  محطمو الصور والتماثيل الدينية 

 إنه ولد يف هذا اإلقليم من أبوين أرمنيني؛ Theophanes يف قليقية، ويقول ثيوفان Isaurisيستمد ليو الثالث لقبه من إقليم إسوريا 
مث انتقل والده من هناك إىل تراقية، وأخذ يريب الضأن، وأرسل منها مخسمائة رأس مصحوبة بابنة ليو هدية منه إىل اإلمرباطور 

 قائداً لفيلق األناضول، مث اختاره اجليش إمرباطوراً، واجليش كما ال جستنيان الثاين وأصبح ليو فيما بعد جندياً يف حرس القصر، مث
خيفى ال يرد له اختيار؛ وكان ليو رجالً طموحاً، قوي اإلرادة، مثابراً، صبوراً؛ وكان قبل اختياره للجلوس على العرش قد هزم عدة 

اإلمرباطورية االستقرار الناشئ من التطبيق العادل مرات جيوشاً إسالمية تفوق جيوشه؛ كما كان بعد ذلك سياسياً حمنكاً، وهب 
للقوانني العادلة، وأصلح نظام الضرائب، وخفض من أعباء رقيق األرض، ووسع نطاق امللكية الزراعية، ووزع األراضي على 

 إال سلطانه الفالحني وعمر األقاليم املهجورة، وعاد النظر يف القوانني، ووضعها على أساس إنشائي حكيم، ومل يكن يعيبه
ولعله قد تشبعت نفسه وهو يف صباه بآسية بفكرة رواقية متزمتة عن الدين سرت إليه من املسلمني، واليهود، واملانيني، . األوتوقراطي

واليعاقبة، ومن تعاليم القديس بولس، وكلها تذم عكوف مجهرة املسيحيني على عبادة الصور والتماثيل، واحلرص الشديد على 
اآلية اخلامسة عشرة من اإلصحاح الرابع من ِسفر (ولقد ى العهد القدمي يف صراحة تامة . طقوس، واالعتقاد باخلرافاتاملراسم وال

وكانت الكنيسة ". اخل... متثاالً منحوتاً صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى شبه يمة ما مما على األرض: "املؤمنني على أن يضعوا) التثنية
. ر والتماثيل وتعدها بقايا عن الوثنية، وتنظر بعني املقت إىل فن النحت الوثين الذي يهدف إىل متثيل اآلهلةأول أمرها تكره الصو

ولكن انتصار املسيحية يف عهد قسطنطني، وما كان للبيئة والتقاليد والتماثيل اليونانية من أثر يف القسطنطينية والشرق اهللنسيت، كل 
وملا أن تضاعف عدد القديسني املعبودين، نشأت احلاجة إىل معرفتهم وتذكرهم؛ . ألفكار الوثنيةهذا قد خفف من حدة مقاومة هذه ا

ومل يعظم الناس الصور اليت يزعمون أا متثل املسيح فحسب، بل عظموا معها خشبة . فظهرت هلم وملرمي العذراء كثري من الصور
وأطلق الشعب العنان لفطرته فحول . طلسماً ذا قوة سحرية عجيبة حىت لقد أصبح الصليب يف نظر ذوي العقول الساذجة -الصليب
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اآلثار، والصور، والتماثيل املقدسة، إىل معبودات، يسجد الناس هلا، ويقبلوا، ويوقدون الشموع وحيرقون البخور أمامها، ويتوجوا 
ة اليونانية بنوع خاص، كانت ترى الصور املقدسة، ويف البالد اليت تتبع مذهب الكنيس. باألزهار، ويطلبون املعجزات بتأثريها اخلفي

وأخذت . ، وحىت أثاث املنازل، واحللي، واملالبس نفسها مل ختل منها- يف الكنائس، واألديرة، واملنازل، واحلوانيت-يف كل مكان
ة أو على ما فيها من األولياء املدن اليت تتهددها أخطار الوباء، أو ااعة، أو احلرب تعتمد على قوة ما لديها من اآلثار الديني

والقديسني بدل أن تعتمد على اجلهود البشرية للنجاة من هذه الكوارث؛ وكم من مرة نادى آباء الكنيسة، ونادت جمالسها، بأن 
وغضب ليو الثالث من هذا اإلفراط يف . ، ولكن الشعب مل يكن يأبه ذه التفرقة)4(الصور ليست آهلة، بل هي تذكري ا فحسب

وخيل إليه أن الوثنية أخذت تغزو املسيحية وتتغلب عليها من جديد ذه الوسيلة، وحز يف نفسه ما كان . التدين من جانب الشعب
وأراد . يوجهه املسلمون، واليهود، والشيع املسيحية املنشقة من املطاعن للخرافات السائدة عند مجاهري املسيحيني املتمسكني بدينهم

ألساقفة على الشعب واحلكومة، ويضمن تأييد النساطرة، واليعاقبة، فعقد جملساً من األساقفة، وأعضاء جملس أن يضعف من سلطان ا
 مرسوماً يطلب فيه إزالة مجيع الصور والتماثيل الدينية من الكنائس، وحرم تصوير املسيح 726الشيوخ، وأذاع مبوافقتهم يف عام 

وأيد بعض كبار رجال الدين هذا املرسوم، ولكن الرهبان . ن الكنائس من صوروالعذراء، وأمر بأن يغطى باجلص ما على جدرا
وصغار القساوسة احتجوا عليه، وثار عليه الشعب، وهاجم املصلون اجلنود الذين حاولوا تنفيذ القانون بالقوة، ألم قد روعهم وأثار 

الد اليونان وخلقيدية بإمرباطور آخر، وسريت أسطوالً ونادت قوات الثوار يف ب. غضبهم هذا التدنيس املتعمد ألعز رموز دينهم
ويف إيطاليا، اليت مل تنمح منها يف يوم من األيام . ودمر ليو هذا األسطول، وزج زعماء معارضيه يف السجون. ليستويل على العاصمة

ية، ورافنا، وروما عمال اإلمرباطورية، أساليب العبادات الوثنية، أمجع الشعب كله تقريباً على معارضة املرسوم؛ وطردت مدائن البندق
واجتمع جملس من أساقفة الغرب دعا إليه البابا جرجيوري الثاين وصب اللعنة على حمطمي الصور والتماثيل املقدسة دون أن يذكر 

استقالهلا عن الدولة؛ وانضم بطريق القسطنطينية إىل الثائرين، وحاول بانضمامه إليهم أن يعيد إىل الكنيسة الشرقية . اسم اإلمرباطور
، ولكنه مل يعتد عليه، وبلغ من رأفة اإلمرباطور يف تنفيذ املرسوم أن ظلت معظم )730(فما كان من ليو إال أن خلعه من منصبه 

على جه ) 775-741(وسارا ابن قسطنطني اخلامس .  حتتفظ مبظلماا وفسيفسائها سليمة741الكنائس إىل يوم وفاته يف عام 
ومجع اإلمرباطور اجلديد ). املشتق من الدبال" (Copronymusكربونيموس "ؤرخون املعادون له بذلك اللقب الظريف ولقبه امل

الشيطان قد "، وقال إن "ممقوت"، حرم عبادة الصور والتماثيل، ووصفها بأا عمل )754(جملساً من أساقفة الشرق يف القسطنطينية 
الفنان اجلاهل الذي يشكل بيديه النجستني ما ال يصح أن يؤمن به "ولعن ". ن طريق عباداأعاد عبادة األوثان إىل سابق عهدها ع

ونفذ قسطنطني هذا القرار بال كياسة أو اعتدال، . ، وأمر بأن ميحى ويدمر كل ما يف الكنائس من صور ومتاثيل)5(الناس إال بقلوم
سلمت األعني، واقتلعت األلسنة، وجدعت األنوف مرة أخرى، فسجن من قاومه من الرهبان أو ساط عليهم ألوان العذاب، ف

وفعل قسطنطني اخلامس ما فعله هنري الثامن فيما بعد، فأغلق أديرة الربان والراهبات، وصادر ). 767(وعذب البطريق وقطع رأسه 
ية يف إفسوس، مبوافقة اإلمرباطور، ومجع عامل اإلمرباطور. أمواهلا، وحول مبانيها إىل أغراض غري دينية، ووزع أرضها على حماسبيه

وظل هذا االضطهاد جيري يف جمراه مخس ). 6(رهبان الوالية وراهباا، وأرغم الرهبان على أن يتزوجوا الراهبات وإال قتلهم مجيعاً
ل على أن يقسم باجلري على خطة حتطيم الصور والتماثي) 780-775(وأرغم قسطنطني ابنه ليو الرابع ). 771-763(سنني 

وفعل ليو ما مكنته من فعله بنيته الضعيفة؛ وملا حضرته الوفاة اختار ابنه قسطنطني السادس البالغ من العمر عشر . السالفة الذكر
وحكمت إيريين . ، ورشح أرملته إيريين وصية على العرش حىت يبلغ ولده القاصر سن الرشد)797-780(سنني إمرباطوراً 
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وكانت تعطف على مشاعر الشعب الدينية وعلى بنات جنسها، فأت يف هدوء عهد . ة من الضمرياإلمرباطورية مبهارة وقوة جمرد
تنفيذ املرسوم اخلاص بتحطيم الصور واألصنام، ومسحت للرهبان أن يعودوا إىل أديرم ومنابرهم، ودعت رجال الدين يف العامل 

وقالوا - ال عبادا-قفة، بزعامة مندويب البابا، تعظيم الصور املقدسة من األسا350، حيث أعاد )787(املسيحي إىل جممع نيقية الثاين 
؛ وملا رأى أن أمه ال ترغب يف أن 790وبلغ قسطنطني السادس سن الرشد يف عام . إا تعبري مشروع عن التقي واإلميان املسيحيني

علته، فأعادها إىل بالطه، وأشركها معه يف حكم تتخلى له سلطاا خلعها ونفاها من البالد وسرعان ما ندم هذا الشاب ظريف على ف
ال " إمرباطوراً" عملت على سجنه وفقء عينيه، مث حكمت الدولة بعدئذ بوصفها 797؛ فلما كان عام )792(اإلمرباطورية 

شأت وظلت مخس سنني تصرف شئون اإلمرباطورية حبكمة ودهاء، فخفضت الضرائب، ووزعت اهلبات على الفقراء، وأن. إمرباطورة
. وأحبها الشعب ورحب ا، ولكن اجليش قد ساءه أن حتكمه امرأة أقدر من معظم الرجال. املؤسسات اخلريية، ومجلت العاصمة

واستسلمت إيريين ملصريها يف .  حمطمو الصور والتماثيل، وخلعوها، ونادوا بنقفور وزير ماليتها إمرباطورا802ًوخرج عليها يف عام 
مرباطور أكثر من ملجأ أمني يليق مبقامها، فوعدها أن جييب طابعها، ولكنه نفاها إىل لسبوس، وتركها تكسب هدوء، ومل تطلب إىل اإل

وعفا رجال الدين عن . قوا القليل باالشتغال باخلياطة حىت ماتت بعد تسعة أشهر من ذلك الوقت، ال تكاد جتد درمهاً أو صديقاً
  .ام القديسنيجرائمها لتقواها، ورفعتها الكنيسة إىل مق

  الفصل الثالث 

  نظرة عامة في أحوال اإلمبراطورية 

802- 1057   

إذا أردنا أن نلقي نظرة شاملة على احلضارة البيزنطية نقدرها ا تقديراً صادقاً تطلب منا ذلك أن نلم بتاريخ كثري من األباطرة وبعض 
ور، والثورات، واالغتياالت، بل نقصد سياستهم،  ولسنا نقصد بذلك ما دبروه ودبرنه من دسائس القص-اإلمرباطورات

. وتشريعام، وجهودهم الطويلة حلماية اإلمرباطورية املتناقصة الرقعة من هجمات املسلمني يف اجلنوب، والصقالبة والبلغار يف الشمال

ا، وتقلباته، ومن ظهر على فقد حافظت اإلمرباطورية خالل ظروف تارخيه: ومتثل هذه الصورة من بعض نواحيها البطولة الصادقة
احتفظت بالنظام االقتصادي ثابتاً متصالً، وظلت : عرشها ومن اختفى عنه من أشخاص، على القسط األكرب من التراث اليوناين

، هذا من ناحية. احلضارة قائمة كأن من ورائها دافعاً قوياً غري منقطع من اجلهود القدمية لربكليز وأغسطس، ودقلديانوس، وقسطنطني
أما من الناحية األخرى فهي صورة موسية لقواد يرقون إىل السلطة اإلمرباطورية على أشالء منافسيهم، مث ال يلبثون أن يقتلوا مثلهم، 

وملظاهر األة والترف، والعيون املسمولة، واألنوف ادوعة، والبخور والقتل والغدر، ومن أباطرة وبطارقة ال ضمري هلم يناضلون 
وحروبه مع هارون ) 811 -802(وهكذا منر بنقفور األول .  حتكم اإلمرباطورية القوة أو األساطري، السيف أو الكالمليقرروا هل

الذي ) 820 -813(وقد ثل عرشه وجز شعره ألن البلغار هزموه، وليو اخلامس األرمين ) 813 -811(الرشيد، وميخائيل األول 
" املتلجلج"األمي ) 829 -820(اغتيل وهو ينشد ترنيمة للكنيسة، وميخائيل الثاين حرم مرة أخرى عبادة الصور والتماثيل والذي 

املشترع املصلح، وامللك ) 842 -829(، وثيوفيلس )7(الذي عشق راهبة ومحل جملس الشيوخ على أن يتوسل إليه أن يتزوجها
ه الزحار، وأرملته ثيودورا اليت حكمت البالد نيابة البناء، واإلداري احلي الضمري الذي أحيا سنه اضطهاد حمطمي التماثيل وقضى علي
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الذي أسلم اإلمرباطورية ) 867 -842" (السكّري"وأت عهد االضطهاد، وميخائيل الثالث ) 856 -842(عنه حكماً قديراً 
لى املسرح على حني مث تظهر ع.  عمه املثقف القدير بعد وفااCaesar Bardasبعجزه اللطيف إىل أمه أوالً مث إىل قيصر بارداس 

فقد ولد باسل املقدوين . غفلة شخصية فذة مل تكن منتظرة خترج على كل سابقة عدا سابقة العنف، وتؤسس األسرة املقدونية القوية
وأسره البلغار وهو صغري وقضى شبابه بينهم وراء .  من أسرة أرمنية من الزراعHadriaopleبالقرب من هدريانوبل ) ؟862(

لبالد اليت كانت وقتئذ معروفة باسم مقدونية، مث فر منهم وهو يف اخلامسة والعشرين من عمره، واختذ سبيله إىل الدانوب يف ا
وصحب سيده يف بعثة إىل . القسطنطينية واستأجره أحد رجال السياسة ليكون سائساً خليوله ألنه أعجب بقوة جسمه وضخامة رأسه

وملا رجع إىل العاصمة روض جواداً مجوحاً .  وحصل على بعض ثرواDanielisنيليس بالد اليونان، وهناك استلفت نظر األرملة د
وظل يرتقي فيها حىت صار رئيس التشريفات وإن مل يكن يعرف القراءة . ميلكه ميخائيل الثالث، فأدخله اإلمرباطور يف خدمته

 االستجابة هلا؛ فلما أن طلب ميخائيل زوجاً لعشيقته، وكان باسيل على الدوام قديراً فما يوكل إليه من األعمال، سريع. والكتابة
وهكذا حبا .  اليت ظلت يف خدمة اإلمرباطورEudociaطلق باسيل زوجه القروية، وأرسلها إىل تراقية مع بائنة طيبة، وتزوج يودوسيا 

يل بأن بارداس يأمتر به ليخلعه، مث قتل ميخائيل باسيل بعشيقته، ولكن املقدوين ظن أنه يستحق العرش جزاء له على فعلته، فأقنع ميخائ
، وكان ميخائيل قد اعتاد من زمن طويل أن ميلك دون أن حيكم فجعل باسيل إمرباطوراً وترك له )866(بارداس بيديه الضخمتني 

، )867(رباطورية وملا هدده ميخائيل بعزله، دبر باسيل اغتياله وأشرف على هذا االغتيال بنفسه، وانفرد هو باإلم. مجيع شئون احلكم
وهكذا كانت املناصب مفتحة األبواب لذوي الكفاية حىت يف عهد امللكيات الوراثية املطلقة، وهكذا أنشأ ابن الفالح األمي غري 

املثقف بتذهللا وجرائمه أطول األسر احلاكمة البيزنطية عهداً، وبدأ حكماً دام تسع عشرة سنة امتاز باإلدارة احلازمة، والقوانني 
ومل يكن أحد جيرؤ . حلة، والقضاء العادل، واخلزانة الغاصة باملال، وببناء الكنائس والقصور اجلديدة يف املدينة اليت استوىل عليهاالصا

وكان ليو السادس . على معارضته؛ وملا أن مات بسبب حادث وقع له أثناء الصيد، انتقل امللك من بعده دوء غري معهود إىل ولده
كان متعلماً، كثري القراءة، مياالً لعدم احلركة، دمث األخالق؛ ويقول الثرثارون :  ملا يف أبيه من نقصمكمالً) 912 -886(

بشعره " احلكيم"ومل يكسب لنفسه لقب . املغتابون أنه كان ابن ميخائيل ال ابن باسيل، ولعل يودوسيا نفسها مل تكن متأكدة من أبوته
ب، بل كسبه بإعادته تنظيم شئون احلكم اإلقليمي والكنسي، وصياغة القوانني البيزنطية، وال برسالته يف الدين، واإلدارة، واحلر

 معجباً به، وكان هو نفسه خاشعاً تقياً، فقد هز Photiusومع أنه كان تلميذاً للبطريق العامل فوتيوس . وتنظيمه الدقيق للصناعة
وليان دون أن تنجبا أبناء؛ وأصر ليو على أن يكون له ولد ألن هذا مشاعر رجال الدين، وسلى الشعب، بأربع زجيات، ماتت منها األ

هو السبيل الوحيدة لوقاية الدولة من حرب الوراثة، وحرمت املبادئ األخالقية الدينية للكنيسة الزواج الثالث، وأصر ليو على رأيه، 
 أي -"املولود األرجون "- الربفريوجنتس) 958 -912(ومسى قسطنطني السابع .  زوجته الرابعة إصراره بولدZoeوتوجت زوي 

وقد ورث عن أبيه ذوقه األديب، ولكنه مل يرث عنه . يف الشقة املبطنة بالربفريي املخصصة ألن تستخدمها اإلمرباطورات احلامالت
يصف فيه ما يطلب إىل أحدمها يف واليات الدولة وثانيهما كتاب يف االحتفاالت : وألف البنه كتابني يف فن احلكم. كفايته اإلدارية

وأشرف على مجع مؤلفات يف الزراعة، والطب، والطب البيطري، وعلم احليوان، ووضع . اإلمرباطور من املراسم وآداب اللياقة
جبمع خمتارات من كتب املؤرخني واإلخباريني، وازدهرت اآلداب البيزنطية بفضل تشجيعه " تارخياً للعامل مستمداً من املؤرخني"

كغريه من األطفال يقرأ ) 963 -958(ورمبا كان رومانوس الثاين .  ولكنه كان ازدهار على طريقتها املصقولة اهلزيلةومناصرته،
؛ وظن أا دست السم حلميها وعجلت موت رومانوس؛ وقبل أن Theophanoوقد تزوج بفتاة يونانية تدعى ثيوفانو . كتب أبيه
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سنة أغوت إىل أحضاا القائد الزاهد نقفور الثاين فوقاس، واغتصب القائد العرش ميوت زوجها البالغ من العمر أربعاً وعشرين 
، مث أخرجهم من )961) (كريت(وكان نقفور قد أخرج املسلمني من حلب وإقريطش . وغضت هي النظر عن ذلك االغتصاب

وطلب نقفور إىل . ن اخلالفة العباسية، وكانت هذه االنتصارات هي اليت زلزلت أركا968، ومن إنطاكية يف عام 965قربص يف عام 
البطريق أن يعد كل من يقتلون من اجلنود يف حرب املسلمني بكل ما يوعد به الشهداء من جزاء وتكرمي؛ ولكن البابا مل جيبه إىل طلبه 

لصليبية قبل بدايتها احلقيقية حبجة أن مجيع اجلنود قد دنسوا من قبل مبا أراقوه من الدماء، ولو أنه فعل لكان حمتمالً أن تبدأ احلروب ا
وتضايقت ثيوفانو من هذه احلياة الشبيهة حبياة . وفقد نقفور مطامعه وآوى إىل قصره ليعيش فيه معيشة املتعبدين الزاهدين. مبائة عام

عرش وغضت واستوىل بعد قتله على ال) 969(وقتل هذا القائد نقفور . Tzimiscesاألديرة فاختذت هلا خليالً القائد تزمييسيس 
النظر عن هذا اجلرم، ولكن القتل ندم على فعلته، ونبذ خليلته، ونفاها من البالد، وخرج هو ليكفر عن جرائمه بانتصارات وقتية غري 

وقد ولد باسيل . وكان اإلمرباطور الذي خلفه على العرش من أقوى الشخصيات يف تاريخ بيزنطية. حامسة على املسلمني والصقالبة
وهو يف الثامنة ) 976(، وكان إمرباطورا باالشتراك مع نقفور فوقاس وتزمييسيس، مث بدأ 958انوس وثيوفانو يف عام الثاين لروم

فأخذ كبري وزرائه يأمتر به ليغتصب : واكتنفته يف بداية احلكم املتاعب من كل جانب. عشرة من عمره حكماً منفرداً دام مخسني عاماً
 Badasاعتزم أن يفرض عليهم الضرائب املتآمرين عليه باملال، وخرج عليه بارداش اسكلروس عرشه، وأمد سادة اإلقطاع الذين 

Sclerus قائد جيش الشرق، فأمخد بارداس فوقاس ثورته، مث عمل هذا القائد املنتصر على أن خيتاره جنوده إمرباطوراً، وكان 
الد الشام، وبلغت قوة البلغار أوجهاً، وأخذوا يعتدون على بالد املسلمون وقتئذ يستردون معظم ما استوىل عليه منهم تزمييسيس يف ب

وقلم باسيل أظفار الفتنة، واسترد أرمينية من املسلمني، وحطم قوة البلغار بعد حرب طاحنة دامت . اإلمرباطورية من الشرق والغرب
ري، ومل يترك إال عيناً واحدة لكل مائة واحد  أس15.000 ومسل عيون 1014وبعد أن مت له النصر على البلغار يف عام . ثالثني عاماً

بلغاراكتونوس (منهم ليقود هذه اجلموع املنكودة يف عودا إىل صمويل قيصر البلغار، وأطلق عليه اليونان اسم قاتل البلغار 
Bulgaroctonus (الذين أثروا "واء على ووجد بني هذه احلروب وقتاً يشن فيه حرباً شع. ولعل ذلك كان منهم رهبة له ال إعجاباً له

.  أن جيزئ بعض الضياع الكبرية ويشجع انتشار الفالحني األحرار996فحاول مبا سنه من القوانني يف عام ". على حساب الفقراء

ومل تبلغ . وكان يوشك أن يقود محلة حبرية على املسلمني يف صقلية حني وافته املنية وجاءه وهو يف الثامنة والستني من عمره
ودب . اطورية منذ أيام هرقل ما بلغته يف أيامه من السعة، ومل يكن هلا منذ عهد جستنيان مثل ما كان هلا يف عهده من القوةاإلمرب

ومل يكن لقسطنطني هذا من ). 1028 -1025(الضعف مرة أخرى يف جسم اإلمرباطورية يف عهد أخيه الشيخ قسطنطني الثامن 
 كرباهن، وكانت سنها وقتئذ قرب Zoe أن يتزوج زوي Romanus Arguros أرجريوس األبناء إال ثالث بنات، فأقنع رومانوس

 -1028(وحكمت زوي مبساعدة أختها ثيودورا الدولة بوصفها نائبة عن اإلمرباطور طوال عهد رومانوس الثالث . من اخلمسني

؛ ومل تشهد )1055 -1042 (، وقسطنطني التاسع)1042(، وميخائيل اخلامس )1042 -1034(، وميخائيل الرابع )1034
فقد شنت األختان حرباً شعواء على الفساد يف الدولة والكنيسة، وأرغمتا املوظفني . اإلمرباطورية قبل أيامها حكماً أصلح من حكمها

 2.226.00( رطل من الذهب 5300على أن يردوا ما اغتصبوه من األموال؛ ومن هؤالء واحد كان رئيس وزراء رد إىل الدولة 

، وجد يف حجراته خمبأ حيتوي مائة ألف رطل من Alexisكان قد خبأها يف حوض ماء، وملا أن مات البطريق ألكسيس ) ل أمريكيريا
ووقف بيع املناصب احلكومية فترة قصرية، وجلست األختان زوي وثيودورا قاضيتني ). 9)( ريال أمريكي27.000.000(الفضة 

ومل يكن أحد يضارع زوي يف نزاهتها؛ من ذلك أا تزوجت . لة الصارمة بالقسطاس املستقيميف أعلى حمكمة يف الدولة، ووزعتا العدا
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قسطنطني التاسع وهي يف الثانية والستني من عمرها، وكانت تعرف أن براعتها يف تزيني نفسها باألصباغ ال تكاد حتتفظ هلا إال 
واختار .  بعشيقته اسكلرينا لنعيش معه يف القصر اإلمرباوريبالشيء القليل من مجاهلا الظاهري، مسحت لزوجها اجلديد أن يأيت

، آوت )1050(وملا مات زوي ). 10(اإلمرباطور حجراته بني حجراما، ومل تكن زوي تزوره قط إال بعد أن تتأكد أنه مبفرده
لذوق؛ فاختار ملعاونته رجاالً ثيودورا إىل دير للراهبات، وحكم قسطنطني التاسع بعد ذلك مخس سنني راعى فيها احلكمة وسالمة ا

وملا مات . من ذوي الكفاية والثقافة، وأعاد جتميل كنيسة أيا صوفيا، وشاد املستشفيات واملالجئ للفقراء، وناصر اآلداب والفنون
ها تزعم أنصار األسرة املقدونية ثورة شعبية أخرجت العذراء ثيودورا من مأواها يف الدير، وتوجتها على الرغم من) 1055(

وحكمت مع وزرائها الدولة حكماً صاحلاً حازماً على الرغم من أا كانت وقتئذ يف الرابعة والسبعني من عمرها؛ ولكنها . إمرباطورة
 ميتة مفاجئة، وضربت الفوضى على أثر موا أطناا يف البالد، فنادى األشراف مبيخائيل السادس إمرباطوراً، 1065ماتت يف عام 

 عليه القائد اسحق كمنينوس، وكانت معركة واحدة كافية حلسم الرتاع، فنرهب ميخائيل، ودخل كمنينوس ولكن اجليش فضل
وهكذا قضى على األسرة املقدونية بعد حكم دام مائة وتسعني عاماً، كان قوامه العنف، .  إمرباطوراً 1075العاصمة يف عام 

دوكاس . حق كمنينوس امللك بعد عامني، ورشح له خلفاً له قسطنطنيواعتزل اس. واحلرب، والزىن، والتقي، واإلدارة املمتازة
Constantine Ducas حكمت أرملته يودوسيا الدولة أربع سنني بوصفها ) 1076(، وآوى هو إىل دير، وملا تويف قسطنطني

وجت رومانوس الرابع وتوجته إمرباطورة بالنيابة، ولكن مطالب احلرب كنت حتتاج إىل قائد أعظم منها قوة، وأشد حزماً، وهلذا تز
، فعاد إىل القسطنطينية جيلله العار؛ مث خلع، وسجن، ومسلت عيناه، )1071(وهزم األتراك رومانوس عند مالزكرت . إمرباطوراً

ابن أخي اسحق كمنينوس خيل إىل ) 1081(وملا جلس على العرش كمنينوس األول . وترك ليموت من جروجه اليت مل يعن ا أحد
وأخذوا يزحفون على آسية ) 1076( أن اإلمرباطورية البيزنطية موشكة على االيار، فقد استوىل األتراك على بيت املقدس العامل

 تقترب من القسطنطينية إىل الشمال، والنورمان يهامجون احلصون Cuman والكومان Patzinakالصغرى، وكانت قبائل البتزيناك 
وواجه ألكسيوس . وكان جليش واحلكومة يفت يف عضدمها اخليانة، والعجز، والفساد، واجلنب. ياويالبيزنطية األمامية يف البحر األدر

ذلك املوقف بشجاعة ودهاء، فوجه عمالءه إىل إيطاليا اخلاضعة للنورمان ليثريوا ا الفنت، ومنح البندقية ميزات جتارية على أن تعينه 
عيد ا إنشاء اجليش، ونزل إىل ميدان القتال بنفسه، وانتصر يف عدة معارك بفضل بأسطوهلا على النورمان، وصادر كنوز الكنيسة لي

مهارته يف الفنون احلربية ال مبا سفكه من الدماء، ووجد بني هذه املشاغل اخلارجية وقتاً استطاع أن يعيد فيه تنظيم الدولة ووسائل 
 جلأ إىل حيلة دبلوماسية بارعة 1095فلما كان عام . مائة عام أخرىالدفاع عنها، ووهب ذا كله اإلمرباطور املتداعية حياة دامت 

ذلك أنه استغاث بالغرب ملساعدة الشرق املسيحي، وعرض يف جملس بياسرتا أن تعود الكنيستان اليونانية والالتينية . كان هلا أثر بعيد
 من العوامل اليت أطلقت أوىل تلك احلروب املسرحية إىل االحتاد نظري احتاد أوربا ضد املسلمني؛ وكانت هذه االستغاثة هي وغريها

  .املعروفة باحلروب الصليبية، واليت قدر هلا أن تنقذ بيزنطية مث تقض آخر األمر عليها

  الفصل الرابع 

  الحياة في بيزنطية 

)566-1095 (  
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 القوة والثروة والثقافة يف أوج جمدها أيام وصلت اإلمرباطورية اليونانية مرة أخرى يف بداية القرن احلادي عشر إىل ما كانت عليه من
جستنيان، وذلك بفضل ما كان لألسرتني اإلسورية واملقدونية من قوة حربية وحنكة سياسية، فانتزعت من املسلمني آسية الصغرى، 

 Manga الكربى ؛ وعاد جنويب إيطاليا فأصبح بالد اليونان)كريت(وبالد الشام الشمالية، وقربص، ورودس، وخلقيدية، وإقريطش 

Grecia ت بالد البلقان من البلغار والصقالبة، وسيطرت التجارة والصناعة البيزنطيتان مرة أخرى علىِردحتكمه القسطنطينية، واست 
أسواق بالد البحر املتوسط، وانتصر املذهب املسيحي اليوناين يف البلقان وروسيا، وأخذ الفن واألدب اليونانيان يستمتعان بنهضة 

وكانت ). 11( دوالر من نقود هذه األيام2.400.000.000قدونية جديدة، وبلغ إيراد الدولة يف القرن الثالث عشر، ما يوازي م
القسطنطينية نفسها يف أوج عزها، تفوق روما القدمية واإلسكندرية وتضارع بغداد وقرطبة املعاصرتني هلا يف التجارة والثروة، والترف 

األرمن، -من األسيويني والصقالبة) 12(وكان معظم سكاا البالغ عددهم حنو مليون من األنفس. واجلمال، والرقة والفن
والكبدوكيني، والسوريني، واليهود، والبلغار، واليونان أنصاف الصقالبة، ميتزج م ويلوم جتار وجنود من اإلسكنديناويني، 

وكان يف داخل اإلطار اخلارجي املكون نصفه من الذهب . شراف اليونانوالروس، والطليان، واملسلمني؛ وتغشيهم طبقة رقيقة من األ
ذا السقوف اهلرمية -ونصفه من الوحل، والذي تدور فيه احلياة املنتجة اخلصيبة يف العاصمة البيزنطية ألف نوع ونوع من املنازل

لعامل كله، وألف شارع وشارع ضيق ذات شرفات، وبوائك، وحدائق أو عرائش؛ وأسواق غاصة حباصالت ا-والسطوح أو القباب
موحل حتف به املساكن واحلوانيت، وكثري من الشوارع الواسعة تكتنفها القصور الفخمة، واألروقة الظليلة، مليئة بالتماثيل تتخللها 

 الثالثة أقواس النصر؛ وتتصل املدينة بالريف من خالل أبواب حمروسة يف أسوار حصينة؛ وقصور ملكية معقدة كقصر ثيوفيلس ذي
أجنحة، وقصر باسيل األول اجلديد، وقصر نقفور فوقاس الريفي املؤدي بدرج من الرخام إىل رصيف تقوم عليه التماثيل على شاطئ 

، بعضها حتف فنية غاية يف اإلبداع، ومذابح تضم أمثن ما يف "كما يقول أحد الرحالة" بعدد ما يف السنة من أيام"حبر مرمرة؛ وكنائس 
سيحي من خملفات وأكثرها تعظيماً وإجالالً؛ وأديرة ال يستحي من فيها من فخامة مظهرها، تضطرب من داخلها بالقديسني العامل امل

ذوي الكربياء، وكنيسة أيا صوفيا اليت جتدد زينتها على الدوام، تتألأل فيها الشموع واملصابيح، مثقلة بالبخور؛ رائعة املناظر املهيبة، 
وكان يف داخل قصور األشراف وكبار التجار يف املدينة، وبيوت الريف . رانيم الرنانة اليت ال تترك شكاً يف النفوستتردد يف جنباا الت

املقامة يف مؤخرا على شاطئ البحر، كل ما يستطيع ذلك العصر أن يصل إليه من مظاهر الترف والزينة اليت ال حترمها العادات 
ولون، وصور على اجلدران وفسيفساء، ومتاثيل وخزف مجيل، وسجف ترتلق على عصى من رخام من كل صنف : والتقاليد السامية

الفضة، وأقمشة مصورة على اجلدران، وطنافس، وحرائر، وأبواب مطعمة بالفضة والعاج، وصحائف من الفضة والذهب؛ يف هذه 
من الفراء واحلرير اجلميل اللون املوشي باملخرمات، البيئة يتحرك اتمع البيزنطي، رجال ونساء حسان الوجه والقوام، عليهن أثواب 

ومل تعرف النساء قبل ذلك . ال ينقصن يف رشاقتهن، ومغامران احلبية، ودسائسهن عن أهل باريس وفرساي يف عهد آل بوربون
كانت النار تبقى متقدة يف و. العهد مساحيق أى أو عطوراً أذكى أو جواهر أمثن أو تصفيفاً للشعر أمجل مما عرفته نساء ذلك العصر

ومل تكن احلياة يف أي وقت ). 13(القصور اإلمرباطورية طوال أيام العام لتطبخ عليها العطور اليت يتطلبها تعطري امللكات واألمريات
د مراعاة من األوقات السابقة أكثر زينة وأشد تكلفاً، وأكثر حفالت، واستقباالت، ومناظر؛ وألعاباً، واستمساكاً باملراسم، وأش

وكان األرستقراط املتأصلون يف أرستقراطيتهم إذا خرجوا إىل مضمار السباق، أو وجدوا يف بالط . آلداب اللياقة منها يف ذلك الوقت
ك اإلمرباطور، يتباهون بأثوام اجلميلة، وإذا ساروا يف الطرق العامة اندفعوا بعربام الفخمة ال يبالون بالراجلني الفقراء فكسبوا بذل

عداوم، وقد بلغوا من األة ما استحقوا من أجله لعنة رجال الدين الذين كانوا خيدمون اهللا يف آنية وعلى مذابح من الرخام، 
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ثلثي ثروة " إن القسطنطينية يف ذلك الوقت كانت حتوي على Robert of Clariويقول ربرت الكالري . واملرمر، والفضة، والذهب
ووصفها أحد ). 15"(من السكان اليونان وكأم كلهم أبناء ملوك"كما يقول بنيمني التطيلي " مة أنفسهموحىت العا"، "العامل كله

). 16"(إذا كانت القسطنطينية تفوق سائر املدن يف ثرائها، فإا تفوق هذه املدن أيضاً يف رذائلها: "كتاب القرن الثاين عشر فقال

فالقسوة الوحشية والتقوى كانتا . ا مكاناً فيها بني أغنيائها وفقرائها على السواءذلك أن مجيع رذائل املدن الكربى قد وجدت هل
تتبادالن االستحواذ على نفوس األباطرة، ويف نفوس العامة كان ميكن التوفيق بني احلاجة الشديدة إىل لدين ومفاسد السياسة واحلرب 

رمي وأعمال اإلدارة، واغتيال املطالبني بالعرش أو الذين خيشى أن أو عنفهما، وظل إخصاء األطفال الختاذهم خصياناً يف بيوت احل
يكونوا مطالبني به أو مسل عيوم، ظلت هذه اجلرائم تسري سريها خالل حكم األسر املختلفة، وخالل التغريات الرتيبة اململة اليت ال 

، والطائفية، والدينية، كانت هذه اجلماهري متقلبة وكانت مجاهري الشعب اليت أفسدت نظامها وسخرا االنقسامات العنصرية. تنقطع
ال يقر هلا قرار، متعطشة للدماء، تضطرب وتثور من آن إىل آن، ترشوها الدولة بوجبات الطعام املكونة من اخلبز والزيت واخلمر بال 

البذيئة يف املالهي، واملراكب مثن؛ ويسيلها سباق اخليل ومصارعة الوحوش، والرقص على احلبال، والتمثيليات الصامتة الفاحشة 
وكانت قاعات امليسر ال خيلو منها مكان، وتكاد بيوت العاهرات توجد يف كل شارع، بل . اإلمرباطورية أو الكنسية يف الشوارع

 واشتهرت نساء بيزنطية بدعارن وورعهن، كما اشتهر رجاهلا حبدة الذكاء). 17"(تالصق أبواب الكنائس"كانت يف بعض األحيان 

وكانت كل الطبقات من سكاا تؤمن بالسحر، والتنجيم، والتنبؤ بالغيب، والعرافة، واالتصال . والطموح والتجرد من الضمري
وقضى على . وكانت الفضائل الرومانية القدمية قد اختفت حىت قبل اختفاء اللغة الالتينية. بالشياطني، والتمائم ذات القوة املعجزة

ومع هذا . نانية سيل من الشرقيني فقدوا هم أيضاً مبادئهم األخالقية، ومل يستعيضوا عنها إال باأللفاظ اجلوفاءالصفات الرومانية واليو
فإن الكثرة الغالبة من الرجال والنساء يف هذا اتمع املتطرف يف دينه وشهواته كانوا مواطنني ومؤدبني وآباء حمتشمني يسكنون بعد 

وهؤالء األباطرة الذين كانوا يسملون .  فيها من متع وأحزان، ويؤدون األعمال الدنيوية وهم كارهونهلو الشباب إىل حياة األسر وما
وكانت طبقة ). 18(عيون منافسيهم يغدقون الصدقات على املستشفيات ومالجئ األيتام، والعجزة، ونزل املسافرين اانية

غلها الشاغل كل يوم، تضم مئات من الرجال يقبلون على أعمال اإلدارة األشراف، اليت خييل إىل الناس أن الترف والراحة ديدا وش
والسياسة بغرية خيتلط ا الطمع يف الكسب وإلنشاء، واستطاعوا بطريقة ما، وبالرغم مما يتعرضون له من االنقالبات وما حياك حوهلم 

اً اقتصادياً أغدق عليها من الرخاء أكثر ما شهده العامل من الدسائس، أن ينقذوا الدولة من كل كارثة تلم ا، وأن يقيموا فيها نظام
وكانت البريوقراطية اليت أنشأها دقلديانوس وقسطنطني قد صارت يف مدى سبعة قرون أداة قوية فعالة . املسيحي يف العصور الوسطى

م الدولة القدمي إىل واليات وكان هرقل قد استعاض عن تقسي. وصلت إىل كل إقليم من أقاليم الدولة: يف إدارة شئون احلكم
، وكان هذا التقسيم وسيلة من مائة وسيلة )Strategosاستراتيجوس (تقسيمها إىل وحدات عسكرية على رأسها حاكم عسكري 

واحتفظت الوحدات اجلديدة بقسط كبري من احلكم الذايت وعمها الرخاء حتت . عدلت ا األنظمة البيزنطية ملواجهة الغزو اإلسالمي
ف اإلدارة املركزية، فقد حباها هذا النوع من احلكم استمراراً يف النظام دون أن يلقى على كاهلها العبء املباشر للرتاع إشرا

والعنف اللذين كانت تضطرب ما العاصمة؛ فبينما كانت العاصمة حيكمها اإلمرباطور والبطريق، والغوغاء، كانت الوحدات 
 وبينما كانت البالد اإلسالمية توحد بني القانون والدين، وبينما كان غرب أوربا يتعثر يف فوضى .العسكرية حيكمها القانون البيزنطي

عدد كبري من قوانني القبائل اهلمجية، كان العامل البيزنطي يعض بالنواجد على نطاق جستنيان ويوسع نطاقه، فكانت قوانني جستني 
اليت سنها ليو الثالث واملراسيم امللكية اليت نشرها ليو السادس، وقوانني هذا " ختارةامل"، والقوانني "اجلديدة" وهرقل Jutslsn llالثاين 
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. اإلمرباطور اجلديدة األخرى، كانت كل هذه قد كيفت جمموعات قوانني جستنيان كي تتفق مع احلاجات املتغرية لقرون مخسة

يفية، األحكام القضائية يف اجليش والكنيسة، واألسواق ووهبت كتب القوانني العسكرية، والكنسية، والبحرية، والتجارية، والر
والثغور، والضياع، والبحار، نظاماً وثقة بني الناس، وجعلتها خليقة بأن يعتمد عليها؛ وكانت مدرسة القانون يف القسطنطينية يف 

أال وهو -زنطيون بأعظم ما وهبته هلم روماوهكذا احتفظ البي. القرن احلادي عشر املركز الثقايف للشئون غري الدينية يف العامل املسيحي
 يف القرن الثاين عشر Bolognaخالل ألف عام من األخطاء والتغيريات، حىت إذا ما بعث بعثاً جديداً يف بولونيا - القانون الروماين

لقانون البحري البيزنطي الذي وكان ا. أحدث انقالباً عظيماً يف القانون املدين ألوربا الالتينية والقانون الكنسي للكنيسة الرومانية
سنه ليو الثالث واملستمد من األنظمة البحرية لرودس القدمية أول جمموعة من القوانني التجارية يف العامل املسيحي يف العصور الوسطى؛ 

تني، ومن هذا  اإليطاليAmalfi وأملفي Traniوقد أصبح يف القرن احلادي عشر مصدراً لقوانني أخرى من نوعه يف مجهورييت تراين 
أما القانون الريفي فكان حماولة صادقة جديرة بالثناء للوقوف يف وجه اإلقطاع . الطريق سرى إىل التراث القانوين يف عصرنا احلاضر

فقد وهب هذا القانون قطعاً صغرية من األرض إىل اجلنود املتقاعدين؛ وكانت أرض واسعة من . وإنشاء طبقة من الفرحني األحرار
لدولة يزرعها اجلند على أن يكون عملهم فيها نوعاً من اخلدمة العسكرية، وكانت مساحات واسعة تزرعها الطوائف اخلارجة أمالك ا

وكانت أقاليم أوسع رقعة من هذه وتلك تستقر فيها مجاعات الربابرة، ترغمهم . على الدين املنقولة من آسية إىل تراقية وبالد اليونان
 محايتها عليهم ألا ترى أن وجودهم يف داخل اإلمرباطورية أقل خطورة من وجودهم يف خارجها؛ وعلى على ذلك احلكومة أو تبسط

هذا النحو استقر القوط يف تراقية وإلرييا، واللمبارد يف بانونيا، والصقالبة يف تراقية ومقدونية وبالد اليونان؛ ومل يستهل القرن احلادي 
وتعاونت الدولة والكنيسة .  الغالب يف البلوبونيز، وحىت كثر عدد الصقالبة يف أتكا وتسالياعشر حىت كان اجلنس الصقليب هو اجلنس

على إنقاص عدد األرقاء؛ فحرمت الشرائع اإلمرباطورية بيع األرقاء الذين ينضمون إىل اجليش أو رجال الدين أو يتزوجون من 
على العمل يف املنازل، أما يف غريها من املدن فكانت جتارة الرقيق وكان عمل العبيد يف القسطنطينية مقصوراً يف الواقع . شخص حر

بيد أن من قوانني التاريخ الصادقة األكيدة اليت ال تكاد تفترق عن قانون نيوتن يف اجلاذبية أن امللكيات الزراعية الكبرية كلما . رائجة
ات من الزمن جتمع هذه امللكيات الصغرية إىل ضياع كبرية تقاربت واتسعت رقعتها اجتذبت إليها امللكيات الصغرية، وأا بعد فتر

عن طريق الشراء أو غريه من الطرق؛ مث ال يلبث هذا التركيز على مر الزمن أن يتفجر، فتوزع األرض مرة أخرى عن طريق 
 البيزنطية ضياعاً واسعة ولقد كانت معظم األراضي الزراعية يف بالد الشرق. الضرائب أو الثورة، مث تبدأ عملية التركيز من جديد

، أو الكنائس، أو األديرة، أو املستشفيات اليت ينفق "الرجال األقوياء" أي dynatoiميتلكها كبار املالك املعروفون باسم الديناتوي 
ر من وكانت هذه األراضي يفلحها رقيق األرض، أو فالحون أحرا. عليها من أرضني أوصى ا إليها األتقياء الصاحلون من الناس

وكان مالك األرض حتيط م بطانة من املوايل، واحلراس، وعبيد . الوجهة القانونية، ولكنهم مكبلون باألغالل من الناحية االقتصادية
وترى ما يف حياة أولئك املالك من خري وشر يف قصة السيدة . املنازل، وحييون حياة الترف املنعم يف بيوت الريف أو قصور املدن

ذلك أا حني جاءت لزيارته يف القسطنطينية كان ثالمثائة من العبيد يتناوبون على محل .  حمسنة باسيل األولDamielisدنييلس 
ومحلت معها حملسوا اإلمرباطوري هدايا أمثن مما بعث به ملك من امللوك إىل اإلمرباطور . Patrasهودجها الذي جاءت فيه من بتراس 

ومنها أربعة قطعة من النسيج املنقوش نقشاً فنياً، ومائة قطعة أخرى من . ائة خصي، ومائة عذراءمنها أربعمائة شاب، وم: البيزنطي
، وجمموعة من صحاف املائدة مصنوعة من الفضة )تبلغ كل منها من الرقة درجة تسمح هلا بأن توضع يف عقلة غاب(التيل الرفيع 

 ثروا، فلما دنت منيتها أوصت مبا بقي لديها إىل ابن باسيل، ووجد ليو وقد ختلت هذه السيدة يف أثناء حياا عن كثري من. والذهب
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السادس أنه قد وهب مثانني بيتاً ومزرعة يف الريف، وأكداساً من النقود واجلواهر والصحاف واألثاث الثمني، واملنسوجات الغالية، 
ون كل السرور ذه اهلدايا اليونانية؛ ذلك بأن هذا الثراء ومل يكن األباطرة يسر). 19(وما ال حيصى من املاشية، وآالفاً من العبيد

اتمع من حلوم ماليني الناس ودمائهم كان يكسب أصحابه سلطاناً، وأم إذا اجتمعوا كانوا خطراً شديداً على أي ملك أو 
من ذلك .  الثروة على هذا النحووهلذا كان األباطرة يعملون بدافع مصاحلهم الشخصية وحب اإلنسانية على وقف تركيز. إمرباطوراً
 القارس قد أعقبه قحط ووباء، فباع الفالحون أرضهم إىل كبار املالك بأمثان منخفضة إىل أقصى حد، ومنهم 928-927أن شتاء 

ظهروا أ"يندد فيه باملالك ويصفهم بأم " مرسوماً جديداً"وهلذا أصدر رومانوس نائب اإلمرباطور . من ختلى عنها نظري لقمة العيش
؛ وأجاز "الثمن ازئ"؛ وطالبهم بأن يردوا كل األمالك اليت ابتاعوها من أصحاا بأقل من نصف "أم أشد قسوة من القحط والوباء

لكل من باع أرضه أن يشتري يف خالل ثالث سنني ما باعه منها بالثمن الذي باعه به، ولكن هذا املرسوم مل تكن له نتيجة تستحق 
كيز امللكية جيري يف جمراه، وزاد الطني بلّة أن كثريين من الفالحني اضطرم الضرائب الباهظة إىل بيع أراضيهم الذكر؛ وظل تر

وجدد باسيل الثاين النضال بني األباطرة . وإىل املعيشة من اإلعانات احلكومية-إىل القسطنطينية إن استطاعوا- واهلجرة إىل املدن
اً يبيح للبائع أن يستعيد يف أي وقت ما باعه من األرض بالثمن الذي باعه به؛ وألغى عقود  مرسوم996واألعيان، فأصدر يف عام 

؛ وأمر بأن تعود هذه األراضي من فورها إىل مالكها السابقني ومن 934األراضي اليت استوىل عليها املالك بطريقة ختالف قانون عام 
 هذه القوانني، ونشأ من ذلك يف الشرق البيزنطي يف أزمنة غري متصلة، واستطاعت كثرة املالك أن حتتال على التملص من. غري مثن

ولكن جهود األباطرة مل تذهب كلها أدراج الرياح، ذلك أن من بقوا . قبل بداية القرن احلادي عشر، نظام معدل من أنظمة اإلقطاع
 والكروم، واملناحل، واملراعي، ونشأت يف ضياع من الزراع األحرار مدفوعني بغريزة التملك قد غطوا األرض باملزارع، والبساتني،

كبار املالك الزراعة العلمية إىل أقصى ما وصلت إليه يف العصور الوسطى، وكان تقدم الزراعة البيزنطية بني القرن الثمن والقرن 
حضرية نصف صناعية واصطبغت اإلمرباطورية الشرقية يف ذلك العصر بصبغة . احلادي عشر يضارع تقدم الصناعة يف تلك البالد

ختتلف كل االختالف عن الصبغة الريفية الغالبة على أوربا الالتينية الواقعة يف مشال جبال األلب، فكان عمال املناجم وصناع املعادن 
-وكانت القسطنطينية ومائة مدينة غريها. يعملون جبد يف الكشف عن مناجم الرصاص؛ واحلديد، والنحاس، والذهب واستغالهلا

تترد فيها - ، وطرسوس، وإفسوس، ودورزو، وراجوسا، وبتراس، وكورنثة، وطيبة، وسالنيك، وهدريانوبل، وهرقلية، وسليمريياأزمري
أصوات دابغي اجللود، وصانعي األحذية، والسروج، واألسلحة، والصياغ، وصناع احللي، وطارق املعادن، والنجارين، واحلفارين 

وكانت . ين، والصباغني، والنساجني، والفخرانيني، وصانعي الفسيفساء، والنقاشنيعلى اخلشب، وصانعي العجالت، واخلباز
القسطنطينية، وبغداد، وقرطبة، يف القرن التاسع مراكز للصناعة والتبادل التجاري تكاد تضارع يف سرعة حركتها وجنوا أي 

نافسة الفارسية تتزعم العامل األبيض يف إنتاج املنسوجات وظلت العاصمة اليونانية، بالرغم من امل. حاضرة من احلواضر يف هذه األيام
ونظمت صناعة النسيج أحسن تنظيم، وكانت تستخدم كثرياً من العبيد، . الرفيعة واحلريرية ويليها يف هذا أرجوس، وكورنثة، وطيبة

سون بسوء حاهلم، وكثرياً ما وكان صعاليك القسطنطينية وسالنيك حي. أما غريها من الصناعات فكانت تستخدم صناعاً أحراراً
وكان أصحاب األعمال الذين يستخدموم يؤلفون من بينهم طبقة وسطى كبرية العدد، حمبة . حاولوا القيام بثورات مل يوفقوا فيها

، وحماميها، وانتظمت الصناعات الكربى بصناعها، وفنانيها، ومديريها، وجتارها. للكسب، متصدقة، جمدة، ذكية، حمافظة أشد احملافظة
حتدرت من اجلماعات القدمية املعروفة بالكوليجيا واألرتيس، وتشبه الوحدات -Sytemataسستماتا -ورجال ماهلا يف مجاعات نقابية

وكانت كل مجاعة نقابية منها حتتكر عمالً من األعمال يتفق مع . االقتصادية الكبرية يف الدول احلديثة ذات الصناعات اجلماعية
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كنها كانت مقيدة أشد التقييد بأنظمة خاصة مبشترياا، وبأمثاا، وبأساليب صناعتها، وشروط البيع؛ وكان مفتشون تكوينها، ول
أما الصناعات الصغرى فكانت تترك . حكوميون يراقبون أعماهلا وحساباا، وكانت القوانني يف بعض األحيان حتدد أقصى األجور

فادت الصناعة البيزنطية من هذا نظاماً، ورخاء، واتصاالً، ولكن نظامها حال دون االبتكار وقد أ. للصناع األحرار وللنشاط الفردي
وكانت احلكومة تشجع التجارة بتعضيدها، ومبراقبة األهوسة، واملوانئ وتنظيم ). 20(واالختراع، ومال ا إىل اجلمود وركود احلياة

وكان . القرصنة، وكانت العملة البيزنطية أكثر عمالت أوربا ثباتاًالتأمينات والقروض بضمان السفن، وتشن حرباً شعواء على 
فكانت حترم تصدير بعض املواد والسلع، وحتتكر جتارة -للحكومة البيزنطية إشراف واسع شامل متغلغل يف مجيع األعمال التجارية

ادت هي تدعو غريها من الدول إىل وك). 21(احلبوب واحلرير، وتفرض عوائد على الصادرات والواردات، وضرائب على املبيعات
األرمن، والسوريني، واملصريني، -أن حتل حملها يف سيادا التجارية القدمية على حبر إجية والبحر األسود بسماحها إىل التجار األجانب

اء وكاالت شبه مستقلة بنقل معظم بضائعها هي، وبإنش-واألملفيني والبيزيني، والبنادقة، واجلنويني، واليهود، والروس، والقطالنيني
وكان الربا مباحاً، ولكن القانون كان حيدد سعر الفائدة باثين عشر أو عشرة، أو مثانية عشر يف املائة، أو . يف العاصمة أو بالقرب منها

م الذين بأقل من ذلك يف بعض األحيان وكان رجال املصارف كثريي العدد، ولعل املرابني يف القسطنطينية ال املرابني الطليان ه
  .، ووضعوا أوسع نظام لالئتمان عرفه العامل املسيحي قبل القرن الثالث عشر)22(أوجدوا نظام السفاتج القابلة للتحويل

  الفصل الخامس 

  النهضة البيزنطية 

 ونشأ من كدح الشعب وحذقه، ومن أموال األغنياء الزائدة على حاجتهم، إحياء عجيب لآلداب والفنون يف القرنني التاسع

ذلك أن الدولة وإن ظلت إىل آخر أيام حياا تسمى نفسها الدولة الرومانية، فإن ما فيها من العناصر الالتينية إال القليل . والعاشر
فأضحت اللغة اليونانية يف الشرق البيزنطي من أيام هرقل هي لغة احلكومة، . منها كان قد اختفى كله تقريباً ما عدا القانون الروماين

وأصبح التعليم له يونانياً، وكان كل حر من الذكور، وكثري من النساء، بل وكثري .  والشعائر الدينية، ولغة احلديث اليوميواألدب،
جامعة القسطنطينية اليت تركت لتضمحل ) Caesar Baradas (863من األرقاء، يتلقى قدراً ما من التعليم؛ وأحيا قيصر بارداس 

م؛ خالل ما حدث من األزمات يف عهد هرقل؛ وذاعت شهرة هذه اجلامعة مبا كانت تدرسه من وتوت، كما تركت اآلداب بوجه عا
املناهج يف فقه اللغة، والفلسفة، وعلوم الدين، واهليئة، والرياضة، واألحياء، واملوسيقى، واآلداب؛ وحىت ليبانيوس الوثين ولوشيان 

وكثرت . ر للطالب ذوي املؤهالت، وكانت الدولة تتكفل مبرتبات املدرسنيوكان التعليم يف العادة من غري أج. الكافر كانا متعلمني
يف البالد دور الكتب العامة واخلاصة، وظلت حتتفظ بروائع املؤلفات اليونانية والرومانية القدمية اليت جر عليها النسيان ذيوله يف 

فقد كان من جهة مقوياً للتفكري . هاً للعقول ومقيداً هلا معاًوكان انتقال التراث اليوناين يف هذا النطاق الواسع منب. الغرب املضطرب
ولكن ثراءه نفسه كان عائقاً له . وموسعاً ملداه، ومشجعاً على اخلروج من أساليب البالغة الوعظية الرتيبة القدمية؛ واجلدول الديين

ف إليه اآلداب البيزنطية أن توائم النساء املثقفات من االبتكار، ألن االبتكار أيسر على اجلاهل منه على املتعلم، وكان أهم ما د
وكانت هذه اآلداب هلنستية ال يونانية؛ وهلذا كانت تطفو على ظاهر احلياة البشرية . ذوي الفراغ؛ والرجال املثقفني الذين ال يعملون

ى دائرة املتمسكني بالدين القومي، وكان وقد اقتصر التفكري بتأثري العادات اليت كسبها يف مراحله األوىل عل. وال تتعمق إىل قلبها
. حمطمو الصور والتماثيل الدينية أتقى من القساوسة وإن كان رجال الكنيسة يف ذلك العهد شديدي التسامح إىل حد عجيب
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يلخصون وشهدت اإلسكندرية عصراً آخر من عصور النهضة العلمية شبيهاً بعصرها القدمي أخذ فيه العلماء حيللون اللغة، ويبحثون و
مجع قسطنطني ) 917(ففيه . يف علم العروض، ويؤلفون الكتب املة، والتواريخ العاملية، وجيتمعون املعاجم واملوسوعات والدواوين

وألف ثيوفانيس . مجع سويداس معجمه الكبري الغزير املادة) 976(وفيه .  الديوان اليوناينConstantine Cephalasكفاالس 
 Paul ofتارخيني قيمني أليامهما واأليام القريبة منها، وألف بولس اإلجييين ) 950(املولود يف عام (شماس وليو ال) 814حوايل (

Aegine (815-890 ( م وبني ما خلفه للعامل جالينوس وأرباسيوسموسوعة يف الطب مجعت بني نظريات املسلمني وجتار
Oribasiusاحات لسرطان القلب، وعن البواسري، وعن قنطرة املثانة، واستخراج ، وتتحدت بلغة تكاد تشبه لغة هذه األيام عن جر

وكان أعظم العلماء ). 23(احلصاة منها، واإلخصاء، ويقول بولس إن اإلخصاء كان حيدث بطحن خصييت األطفال يف محام حار
، مل تأبه القسطنطينية لوجوده حىت )850حوايل (البيزنطيني يف هذه القرون الثالثة معلماً خامل الذكر معدماً يدعى ليو السالنيكي 

ذلك أن أحد تالميذه أسره املسلمون يف حرب من احلروب وأصبح عبداً ألحد عظماء املسلمني، . دعاه أحد اخللفاء إىل بغداد
وعرف املأمون خربه فأغراه باالشتراك يف نقاش مسائل هندسية يف . وسرعان ما دهش هذا العظيم من علم هذا الشاب باهلندسة

. وأعجب اخلليفة بعلمه، واستمع بشغف عظيم إىل ما قاله عن معلمه، وأرسل من فوره يدعو ليو إىل بغداد وإىل الثراء واجلاه. قصره

وكان ليو ملماً . واستشار ليو يف ذلك موظفاً بيزنطياً، مث استشار هذا املوظف اإلمرباطور، ثيوفيلس، فأسرع هذا إىل تعيني ليو أستاذاً
وعرض عليه املأمون عدة مسائل يف اهلندسة . علوم فكان يؤلف يف الرياضة واهليئة، والتنجيم، والطب، والفلسفة ويعلمهابكثري من ال

. واهليئة وسر من إجابته عنها سروراً جعله يعرض على ثيوفيلس صلحاً أبدياً وألفى رطل من الذهب إذ أعاره ليو غلى أجل قصري

وكان ليو، وفوتيوس ). 24(و كبرياً ألساقفة سالنيك لكي يبعده عن متناول يد املأمونورفض ثيوفيلس هذا العرض وعني لي
Photius وبسلوس ،Psellusأعلم أهل زمانه فقد ارتقى يف خالل ستة ) 891-؟820(فأما فوتيوس .  كواكب ذلك العصر املنرية

فكان من رجال ) 1080-؟1018(خائيل بسلوس أيام من رجل عادي إىل بطريق، فكان بذلك من رجال التاريخ الديين، وأما مي
هذا العامل ومن حاشية اإلمرباطور، مستشاراً للملوك وامللكات، وكان فلتري عصره إال أنه كان دمث األخالق مستمسكاً بالدين، ويف 

مل يكن يسمح و. وسعه أن يبهر الناس يف كل موضوع؛ ولكنه كان يرسو على قرار مكني بعد كل نقاش ديين وكل ثورة يف القصر
حبب الكتب أن يطغى على حبه احلياة؛ وكان يعلم الفلسفة يف جامعة القسطنطينية، ومنح فيها لقب أمري الفالسفة؛ مث دخل ديراً، فلما 

؛ ووجد من وقته متسعاً للكتابة يف 1078 إىل 1071وجد حياة األديرة أهدأ من أن تطاق عاد إىل الدنيا، وكان رئيساً للوزراء من 
ويسجل كتابه املعروف باسم كروتوغرافيا . اسة، والعلوم، والنحو، والالهوت، وفقه القانون، واملوسيقى والتاريخالسي

Chronographia فقال (بصراحة، ومحاسة وكربياء ) 1078-976( أو سجل الزمان الدسائس واملخازي اليت حدثت يف مائة عام
وها هي ذي فقرة من وصفه للثورة اليت أعادت ثيودورا إىل العرش يف )). 25"(رهني إشارة بسلوس"عن قسطنطني التاسع إنه كان 

فكان واحداً منهم حيمل بلطة قصرية اليد، وآخر حيمل بلطة : مسلحاً) جندي يف اجلمع(وكان كل :  نضرا مثالً ملا قلناه1055عام 
ة ثقيلة، وأخذوا مجيعاً يهرولون يف اضطراب وكان بعض الغوغاء حيملون حجار. حربية، وثالث حيمل قوساً، ورابع حيمل حربة

وترك الغوغاء النصح وجلئوا . ولكنها جلأت إىل كنيسة صغرية، وأصمت أذنيها عن مساع صياحهم... إىل مسكن ثيودورا... عظيم
ة من مأواها معها إىل العنف، فاستل بعض خناجرهم، وألقوا بأجسادهم على ثيودورا كأم يريدون أن يقتلوها، مث اختطفوها بقو

املقدس، وألبسوها ثياباً فخمة، وأركبوها جواداً، وأحاطوا ا، وقادوها إىل كنيسة أيا صوفياً، حيث قدم هلا مجيع السكان عظماؤهم 
وتكاد رسائل بسلوس الشخصية تبلغ من السحر والبالغة ما ). 26(وسوقتهم فروض الطاعة والوالء، ونادوا كلهم ا ملكة عليهم
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ئل شيشرون، وكانت خطبه، وأشعاره، وكتبه حديث الناس يف زمانه؛ وكانت ملحه اخلبيثة ونكاته القاتلة حافزاً مثرياً وسط بلغته رسا
 وأبناء جربرت Rabani، وبراباين Alcuinوإذا ما وازناه هو وفوتيوس وثيوفانيس بأبناء الكوين . علم معاصريه اجلم الثقيل

Gerbertم ضعاف مهاجرون من اهلمجية إىل بالد العقل الذين كانوا يعيشون يف الغوكان الفن أبرز . رب يف أيامه، بدا هؤالء وكأ
 متثيل 842 و726ذلك أن حركة حتطيم الصور والتماثيل الدينية قد حرمت يف خالل الفترة الواقعة بني . نواحي النهضة البيزنطية

ولكنها عوضت الفنان عن هذا التحرمي بأن . ية أقل صرامة منها يف األوىلالكائنات املقدسة بالنحت اسم أو بالصور وإن كانت الثان
حررته من االقتصار اململ على املوضوعات الكنسية، ونبهته إىل مالحظة احلياة الدنيوية وتصويرها وتزيينها فقد اختذ موضوعات لفنه 

خيية، ووحوش الغاب، ونبات احلقول وفاكهتها، وما جيري يف بدل آهلة األسرة اإلمرباطورية واألشراف املناصرين هلا، واحلادثات التار
على حد قول كاتب معاصر "  أو الكنيسة اجلديدة، وزينها كلهاNeaوأنشأ باسيل األوىل يف قصره النيا . البيوت من حوادث تافهة

ومن أعمال القرن التاسع ). 27"(عهبالآللئ اجلميلة، والذهب، والفضة الرباقة، والفسيفساء، واحلرير، والرخام مما ال حيصى أنوا"
 بعد أن دمرها زلزال مث 975وقد أعيد بناء قبتها الوسطى يف عام . كثري من النقوش اليت أزيح عنها الستار حديثاً يف كنيسة أيا صوفيا

وش أخرى وضعت فيها الصورة العظيمة املصنوعة من الفسيفساء واليت متثل املسيح جالساً على قوس قزح، مث وضعت فيها نق
وكانت هذه الكنيسة الضخمة تنبعث فيها احلياة الدائمة، كما تنبعث يف الكائنات احلية، مبوت أجزائها . 1028بالفسيفساء يف عام 

 جبماهلا املمتاز شهرة جعلت ذوي الشأن يأمرون بأن تصنع يف 838واشتهرت أبواا الربنزية اليت وضعت فيها عام . وجتديدها
. ، وكنيسة أملفي، وباسلقا سان بولو القائمة يف خارج أسوار روماMonte Casino مثلها لدير مونيت كازينو القسطنطينية أبواب

واكن القصر .  قائماً حىت اآلن يشهد بعظمة الفن البيزنطي1070وال يزال الباب األخري ذو املصراعني املصنوع يف القسطنطينية عام 
يا مصالَّة جمموعة متزايدة من احلجرات، وأاء االستقبال، والكنائس واحلمامات، الذي كانت الن" القصر املقدس"امللكي أو 

وقلّما جلس إمرباطور على العرش إال أضاف إليه شيئاً جديداً وخلع . واألجنحة املنعزلة واحلدائق، والدهاليز ذات العمد، واألاء
 وهو اسم Triconchosحجرة للعرش تعرف باسم التريكنكوس ثيوفيلس على هذه اموعة مسحة شرقية جديدة بأن أضاف إليها 

.  وذلك طراز أخذ من بالد الشام وأدخل عليه بعض التحسني-مشتق من احملاريب الشبيهة باألصداف واليت تكون ثالثة من جوانبها

 أو حجرات الشمس، Beliakaقا وقد شاد يف اجلهة الشمالية من هذه احلجرة قاعة اللؤلؤة ويف اجلهة اجلنوبية منها عدة من البايا
والكامالت وهي حجرات ذوات سقف من الذهب، وعمد من الرخام األخضر، وفسيفساء غاية يف الرونق متثل على أرضية من 

وهذا النقش نفسه فقد فاقه نقش آخر على جدران بناء جماور له ميثل بالفسيفساء الزرقاء . الذهب رجاالً ونساًء جيمعون الفاكهة
وأطلق . بارزة من ورائها مساء من الفسيفساء الذهبية، وتفوقه كذلك أرض و التوافق الذي حنسبه مرجالً مليئاً باألزهارأشجاراً 

، فقد كانت تشرف Magnauraثيوفيلس العنان لذوقه الغريب الشاذ وافتتانه بالعظمة إىل أقصى حدود االفتتان يف قصره مبجنورا 
غصوا وعلى العرش نفسه طيور من الذهب، وترقد على جانيب املقعد امللكي حيوانات خرافية على العرش شجرة ذهبية جتثم على 

فإذا ما مثل بني يديه سفري أجنيب قامت احليوانات اخلرافية، ووقفت اآلساد . جمنحة ذهبية، وعلى األرض آساد أقدامها حتت قدميه
وكانت هذه السخافات كلها صور مطابقة من مثيالا اليت كانت يف ) 28(الذهبية، وهزت أذياهلا، وزأرت، وغنت الطيور أغاين آلية

وكان املال الذي ينفق يف تزيني القسطنطينية جيمع من الضرائب املفروضة على التجارة ومن الوحدات . قصر هارون الرشيد ببغداد
فقد قامت . نة أقل من زينة العاصمة الكربىولكن ما بقي من هذا املال كان يكفي لتزيني عواصم الواليات زي. العسكرية يف الدولة

 ودير إفرون Lavraففي القرن العاشر أنشئ دير لفرا : األديرة، بعد أن أعاد إليها الثراء، فخمة كثرية العدد، وعاد إليها ثراؤها
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Iviron يف آثوس Athos ويف القرن احلادي عشر أقيم دير دافين Daphni للراهبات بالقرب من اليوسيس Eleusis . وتعد
واشتركت بالد . فسيفساؤه اليت ال تكاد تفترق عن الفسيفساء اليونانية والرومانية القدمية أمجل مثل للطراز البيزنطي األوسط

واستثارت املباين العامة يف إنطاكية إعجاب . الكرج، وأرمينية، وآسية الصغرى يف هذه احلركة، وأمست مراكز أمامية للفن البيزنطي
أنشئت يف بيت املقدس كنيسة الضريح املقدس، وملا ميض على انتصارات هرقل إال القليل؛ ويف مصر شاد األقباط املسلمني، و

املسيحيون قبل الفتح العريب وبعد كنائس ذات قباب متواضعة يف حجمها ولكنها مزدانة أمجل زينة فنية بكل ما وصل إىل أهلها من 
. ، والبيزنطية من حذق يف أشغال املعادن، والعاج، واخلشب، والنسيج مل ينتقص منه شيءمصر الفرعونية، والبطليموسية، والرومانية

وأخرج اضطهاد حمطمي الصور والتماثيل آالف الرهبان من الشام، وآسية الصغرى، والقسطنطينية إىل جنويب إيطاليا حيث بسط 
دهر الطراز املعماري والزخريف البيزنطي يف باري، وأترنتو، عليهم البابوات محايتهم؛ وبفضل هؤالء الالجئني، والتجار الشرقيني از

وظلت رافنا يونانية يف فنها، وأخرجت يف القرن السابع الفسيفساء الضخمة اليت نشهدها يف سانت . وبنفنتو، ونابلي، وروما نفسها
يا بصورة مقبضة للقديسني من ، وظلت سالنيك بيزنطية، وزينت كنيسة أيا صوفGlasse يف كالس St. Appolinarisأبولينارس 

وأخرجت النهضة البيزنطية يف مجيع هذه األراضي واملدن، كما . El Grecoالفسيفساء حنيلة كالقديسني الذين صورهم اجلريكو 
ج، أخرجت يف العاصمة نفسها، سيالً من الروائع الفنية يف الفسيفساء والنقش الدقيق، والفخار، وامليناء، والزجاج، واخلشب، والعا

وكان الفنانون البيزنطيون يصنعون . والربونز، واحلديد واجلواهر، واألقمشة املنسوجة، واملصبوغة، واملنقوشة، مبهارة خير ا العامل كله
أكواباً من الزجاج األزرق، نقشت عليها حتت سطحها، أغصان وأوراق أشجار، وطيور، وصور آدمية، وآنية زجاجية، ذات رقاب 

عليها زخارف عربية الطراز وأزهار؛ وأشكال أخرى من الزجاج بلغت من الدقة حداً جعلها هي خري ما أهداه األباطرة مطلية بامليناء 
وكان أعظم قيمة من هذه اهلدايا السابقة مثني الثياب والشيالن، واحلربيات، واجلبب . البيزنطيون إىل رؤساء الدول األجنبية

يف كنيسة متز واحلرير الرقيق الذي وجد بآخن " عباءة شارملان"وكانت .  اليت تربز مفاخر فن النسيج البيزنطيالدملاشية
Aachenثري الرهبة اليت ترفع وكان نصف مصدر الفخامة اليت حتيط باإلمرباطور البيزنطي، وك.  يف تابوت ذلك امللك من هذا الطراز

والعذراء والشهداء يف شعائر الكنيسة؛ كان مصدر هذا كله هو الثياب الفخمة " من مقام البطريق، وبعض األة اليت تكسو املُخلص
واحتفظ صائغو . اليت أنفقت فيها حياة عدد من الصناع، وازدانت بعض القرون الطوال، وخري ما أخرجه الرب والبحر من أصباغ

ي الذهبية وقاطعو اجلواهر بذروة جمدهم الفين حىت القرن الثالث عشر، وال تزال كنوز كنيسة القديس مرقس بالبندقية مليئة احلل
ومن خملفات ذلك العصر الفسيفساء الواقعية الرتعة املدهشة الصنع اليت وجدت يف كنيسة القديس لوقا واحملفوظة يف . بثمار فنهم

 يف باريس، ورأس املسيح املتوهج املنقوش يف فسيفساء ديسيز يف كنيسة أيا Goll(ge de Hautes Etudesكلية الدراسات العليا 
 من خرائب قصر 1935صوفيا؛ والفسيفساء الكبرية احلجم اليت تغطي أربعني ياردة مربعة، واليت استخرجت يف اسطنبول عام 

األماكن اليت مل تصل إليها حركتهم، غذت الكنيسة تقوى الناس وملا خفَّت حدة حمطمي األصنام، ويف ). 29(األباطرة املقدونيني
وليس يف تاريخ العامل كله . بالصور املنقوشة على اخلشب بالطالء املائي الفردي، واليت تكتنفها أحياناً أطر منقوشة بامليناء أو اجلواهر

، أو )30(انزين حمفوظ يف املكتبة األهلية بباريساليت حيتويها جملد من عظات جرجيوري نزي" رؤية حزقيال"صور دقيقة تفوق صورة 
، أو صور داود )1000حوايل عام (احملفوظ يف الفاتكان ) Monologus" (املناجاة"الصور اإليضاحية األربعمائة اليت حيتويها خمطوط 

تعين بإبراز األشكال بطريق نعم إن هذه الصور ال تراعي فن املنظور، وال ). 900حوايل عام (يف كتاب التراتيل احملفوظ بباريس 
الضوء والظل، ولكنها تعوض هذا بالتلوين القوي الرباق، وباخليال احلي، وبالعلم احلديث بأصول التشريح البشري واحليواين، 
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ور فيها طي-وبالعدد اجلم املؤتلف من الوحش والطري، والنبات والزهر، تتخلل القديسني واألرباب، وبالفساقي، والعقود واإليوانات
تنقر الفاكهة، ودببة ترقص، ووعول وعجول تتشابك قروا يف النضال، وفهد يرفع ساقه اخلبيثة ليمثل ا احلرف األول من مجلة 

ولقد عرف صانعو الفخار البيزنطيون من زمن بعيد فن التطعيم بامليناء، وذلك بأن يضعوا على الطني احملروق والقاعد ). 31(دينية
وكان هذا الفن قد وصل من الشرق إىل بالد اليونان . نياً إذا أدخل النار امتزج بالقاعد وأكسبه بريقاً ووقايةاملعدين أكسيداً معد

وكانت هذه الفترة البيزنطية الوسطى . القدمية، حيث اختفى يف القرن الثالث قبل امليالد، مث عاد إىل الظهور يف القرن الثالث بعده
صور، ومن صور للقديسني، وصلبان، ومن علب حلفظ املخلفات، وأكواب، وكؤوس للقرابني، غنية بأعمال امليناء من رصائع لل

وقد أخذت بيزنطية من فارس الساسانية منذ ذلك العهد البعيد وهو القرن . وجلود كتب، وزينات للسروج وغريها من العدد
 إىل مساحات حماطة بأسالك رفيعة أو قطع رقيقة من وذلك بأن تصب العجينة امللونة يف السطح املقسم: السادس فن امليناء املقسم

ومن أعظم األمثلة لفن امليناء املقسم وأوسعها شهرة علبة حلفظ . املعدن؛ وهذه احلواجز امللتحمة بقاعدة معدنية تكون النقش الزخريف
زنطية بنوع خاص يف دقة  وهي بيLemburgلقسطنطني برفريوجنتس حمفوظة اآلن يف ملبورج ) 945حوايل عام (املخلفات صنعت 

وليس مثة من الفنون تغلب عليه الصبغة الدينية أكثر مما تغلب على الفن . صنعها ويف أمانة صانعها، ويف نقوشها الزخرفية املوفورة
على املصورين أن ينفذوا، :  قد وضع القانون القائل بأن787البيزنطي وليس أدل على هذا من أن جملساً للكنائس عقد يف عام 

ومن مث كانت الرتعة اجلدية املكتئبة هلذا الفن، ). 32"(وعلى رجال الدين أن يقرروا، املوضوعات ويشرفوا على عمليات تنفيذها
وندرة مغامراته يف عامل الواقعية، والفكاهة، واحلياة الشعبية؛ ومل يكن هلذا . وضيق دائرة موضوعاته، والتكرار اململ يف أساليبه وأمناطه

.  تنميقه وألالئه، ولكنه مل يبلغ يف يوم من األيام ما بلغه الفن القوطي الناضج من تنوع وقوة، ومن نزعة دنيوية شائنةالفن نظري يف

ومن أجل هذا النقص عنه تزيد دهشتنا من انتصاراته وتأثريه، فقد كان العامل املسيحي على بكرة أبيه من كيف إىل فارس يقر له 
ولقد كان يف أشكال السورية . وحىت الصني نفسها كانت بني الفينة والفينة تنحين له إجالالً وتكرمياًبالزعامة؛ ويتملقه بتقليده؛ 

وشكلت البندقية فنها على . نصيب من الفن الفارسي يف تكوين موضوعات الفن اإلسالمي يف العمارة، والفسيفساء، والزخرف
 حذو كنيسة الرسل يف تلك املدينة، وظهر فن العمارة البيزنطية يف صورة فن القسطنطينية كما حذا الفن يف كنيسة القديس مرقس

وكانت املخطوطات املزخرفة يف كل مكان شاهداً على ما للفن البيزنطي من أثر . فرنسا، مث اختذ طريقه حنو الشمال حىت بلغ آخن
ملسيحية اليونانية فتح بذلك أكثر من عشر سبل فيه، وأخذ البلغار عن بيزنطية دينها وزخارفها؛ وملا اعتنق فالدمري مذهب الكنيسة ا

وظلت احلضارة البيزنطية من القرن اخلامس إىل القرن الثاين عشر هي السائدة يف . واسعة دخل منها الفن البيزنطي إىل احلياة الروسية
وأكرب الظن أنه مل يوجد قبل أيامها . نأوربا املسيحية يف النظم اإلدارية والدبلوماسية، وجباية األموال، ويف األخالق، والثقافة، والف

وكانت هذه احلضارة، كما كانت . جمتمع مياثلها يف فخامة زينتها، كما مل يوجد قبل أيامها دين به من املظاهر الفخمة مثل ما يف دينها
ق العمال الذين تعتمد على كدح رقيق األرض والعبيد، وكان ما يف حماريبها وقصورها من ذهب ورخام هو عر. كل حضارة أخرى

وكانت ثقافتها، ككل ثقافة سواها يف زماا، قاسية؛ وكان يف وسع الرجل الذي خير راكعاً أمام . يكدحون يف األرض قد تبدل وجتسم
وكان يف هذه الثقافة شيء من الضحالة، وكان عليها طالء من الرقة . صورة العذراء أن يذبح أطفال موريق أمام عيين أبيهم

 هذه ة يغطي بناء ضخماً من اخلرافات الشعبية، ومن التعصب، ومن اجلهل يتصف به غري األميني، وكان نصفاألرستقراطي
نشأ إذا كانت تتعارض مع هذا اجلهل، وظلت ومل يكن يسمح لعلم أو فن ينمو أو فلسفة أن ت. الثقافة يوجه إىل تأييد ذلك اجلهل

فليس مثة كتاب يف األدب البيزنطي أثار خيال بين . احلضارة اليونانية مدى ألف عام ال تضيف شيئاً جديداً إىل علم اإلنسان بالعامل
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يم الذي احندر إليه من ذلك أن العقل اليوناين يف العصر الوسيط قد أثقله عبء التراث العظ. اإلنسان، أو خلده على مدى الزمان
األيام اخلالية، وسجن يف املتاهة الدينية اليت فقدت فيها بالد اليونان احملتضرة مسيحية املسيح، فعجز عن أن ينهض فينظر نظرة واقعية 

لمة وسبب هذا أنه مزق املسيحية شيعاً الختالفه على حرف واحد من حروف اهلجاء أو على ك. ناضجة إىل اإلنسان وإىل العامل
لكننا ال يزال يدهشنا أن هذه . واحدة، وحطم اإلمرباطورية الرومانية الشرقية ألنه رأى يف كل خروج على الدين خيانة للدولة

ترى ما هي املوارد اخلفية، وما هي القوة احليوية الكامنة، اليت أمكنتها من أن تبقى حية بعد . احلضارة قد عمرت ذلك الزمن الطويل
الفرس يف آسية، وبعد أن انتزع منها املسلمون بالد الشام، ومصر، وصقلية، وأسبانيا؟ لعل العقيدة الدينية اليت أن انتصر عليها 

أضعفت الدفاع عن الدولة باعتماد أهلها على خملفات القديسني ومعجزام قد ثبت بعض النظام والتأديب يف شعب ديدنة الصرب، 
وقد أكسبتها البريوقراطية .  وأحاطت األباطرة والدولة الة من القداسة يرهبها التبديلوإن انتابه يف فترات نوبات من االضطراب،

اخلالدة يئتها اجلامعة استمراراً واستقراراً مل تنل منهما مجيع احلروب والثورات، وحافظت على السالم يف الداخل، ونظمت 
. وسع رقعتها مرة أخرى حىت كادت تبلغ ما بلغته أيام جستنياناقتصادياا، وجبيت الضرائب اليت أمكنت اإلمرباطورية من أن ت

وأكرب الظن أن موارد اخلالفة اإلسالمية كانت أقل من موارد الدولة البيزنطية وإن كانت أمالك اخللفاء أوسع رقعة من أمالك 
 الوفاء حباجات الدولة، سبباً يف األباطرة، ولقد كان ضعف نظام احلكومة اإلسالمية، وقصور وسائل االتصال ودوالب اإلدارة عن

وقد قامت احلضارة البيزنطية بثالث مهام . تفككها بعد ثالثة قرون من قيامها،على حني أن اإلمرباطورية البيزنطية عاشت ألف عام
ا احتفظت يف أمانة أوهلا أا ظلت ألف عام حصناً حصيناً ويف أوربا هجمات الفرس والدولة اإلسالمية يف املشرق، وثانيهما أ: حيوية

بالنصوص اليت أعيد فيها تسجيل آداب اليونان األقدمني وعلومهم وفلسفتهم، وأسلمتها كاملة إىل أوربا حيث بقيت حىت بها 
وجاء الرهبان الفارون من وجه حمطمي الصور والتماثيل املقدسة باملخطوطات اليونانية إىل جنويب إيطاليا، . 1204الصليبيون يف عام 

دوا إىل هذه البالد علمها القدمي باآلداب اليونانية؛ وغادر األساتذة اليونان مدينة القسطنطينية فراراً من املسلمني والصليبيني على وأعا
السواء، واستقروا أحياناً يف إيطاليا، وكانوا هم احلاملني لبذور اآلداب القدمية؛ وهكذا أخذت إيطاليا عاماً بعد عام تستكشف بالد 

وثالثها وآخرها أن بيزنطية هي اليت أخرجت البلغار .  من جديد، وظل الناس يغترفون من ينبوع احلضارة الذهنية حىت مثلوااليونان
  .والصقالبة من دياجري اهلمجية إىل املسيحية، وصمت قوة اجلسم الصقليب اليت ال حد هلا إىل روح أوربا وحياا ومصائرها

  الفصل السادس 

  البلقان 

)558-1075 (  

ومل تكد موجة . على بعد بضعة أميال ال أكثر يف مشال القسطنطينية حبر مضطرب من خالئق اآلداب وحيبون احلرب بنصف قلوم
) 558(اهلون تتراجع حىت أقبلت من التركستان خالئق أخرى جديدة متت إليهم بصلة الدم يدعون اآلفار خمترقني جنويب الروسيا 

، وعاثوا يف بالد )568(، ودفعوا اللمبارد أمامهم إىل إيطاليا )562(، وأغاروا على أملانيا حىت ر األلب واسترقوا مجوعاً من الصقالبة
وبسط اآلفار سلطام يف وقت ما على البالد املمتدة من . البلقان فساداً حىت كاد ينمحي منها سكاا الذين ينطقون باللغة الالتينية

 وكادوا يستولون عليها؛ وكان عجزهم عن ذلك بداية 626حاصروا القسطنطينية يف عام البحر البلطي إىل البحر األسود، و
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وكان البلغار، وهم يف . ، وما لبثوا أن امتصهم البلغار والصقالبة شيئاً فشيئا805ًاضمحالهلم؛ فغلبهم شارملان على أمرهم يف عام 
بل ذلك الوقت جزءاً من إمرباطورية اهلون يف روسيا؛ وأقام  والتركي، يكونون قUgrianأصلهم خليط من الدم اهلوين، واألجري 

وأثرت .  حول مدينة قازان احلاليةVolgaعلى ضفاف ر الفلجا -"بلغاريا القدمية"-  مملكة هلمAtillaفرع منهم بعد موت أتال 
وهاجر فرع آخر منهم يف . شر من التجارة النهرية، وظلت مزدهرة حىت خرا التتار يف القرن الثالث عBolgarعاصمتهم بلغار 

، ر Uitgursـ، وعربت إحدى قبائل هذا الفرع، وهي قبيلة اليوجتر Donالقرن اخلامس حنو اجلنوب الغريب إىل وادي الدن 
 واسترقوا من فيها من الصقالبة، وأخذوا عنه لغتهم وأنظمتهم، Moesia، وأسست مملكة بلغارية ثانية يف موئيزيا )679(الدانوب 

، وهو )Krum (802كروم ) الرئيس(صهم آخر األمر العنصر الصقليب، وبلغت الدولة اجلديدة أوجهها يف عهد اخلاقان أو اخلان وامت
 رطل 1100وب -إحدى واليات الدولة الرومانية الشرقية-وغزا اخلاقان مقدونية. رجل مجع إىل شجاعة اهلمج دهاء املتحضرين

وكان له اإلمرباطور نقفور الصاع صاعني .  املسماة اآلن صوفيا عاصمة بلغاريا احلاليةSardicaمن الذهب، وأحرق مدينة سرديقا 
؛ ولكن كروم أوقع اجليش اليوناين يف كمني نصبه له يف أحد ممرات اجلبال، وقتل )811( عاصمة كروم Pliskaوأحرق بلسكا 

، وأحرق أرباضها، وضرب تراقية، وفعل ا ما 813ية يف عام نقفور، واختذ من مججمة اإلمرباطور قدحاً لشرابه مث حاصر القسطنطين
وعقد ابنه . وبينما هو يعد العدة هلجوم آخر إذ انفجر أحد أوعيته الدموية وقضى على حياته. 1913فعلته اجليوش اليت غزا يف عام 

-Boris (852يحية يف عهد اخلان بوريس  الصلح مع اليونان وأسلموه مبقتضاه نصف تراقية، واعتنق البلغار املسOmurtagأمورتاج 

وآوى بوريس نفسه بعد حكم طويل إىل أحد األديرة، مث خرج منه بعد أربع سنني ليخلع ابنه األكرب فالدمري، ويجلس على ). 888
، وأصبح هو أول قديس قومي 907، وعاش بوريس حىت عام )Simeon (893-927العرش ابناً آخر أصغر من أخيه يدعى سيمون 

وكان سيمون من أعظم ملوك زمانه، فقد وسع رقعة أمالكه حىت مشلت بالد الصرب والبحر األدرياوي، ولقب نفسه . بلغاريال
، وشن احلرب عدة مرات على بيزنطية، لكنه حاول أن يدخل احلضارة إىل بالده "إمرباطوراً وحاكماً مطلقاً جلميع البلغار واليونان"

 Breslavويصف أحد معاصريه مدينة برسالف .  جيمل عاصمته يف أقاليم الدانوب بروائع الفن اليوناينبتراجم اآلداب اليونانية، وأن

بالقصور والكنائس الشاخمة الكثرية الزخرف، ولقد كانت يف القرن الثالث عشر أكرب "مليئة ". من أعجب ما تقع عليه العني"بأا 
وحول . وأضعفت املنازعات الداخلية بلغاريا بعد موت سيمون. لة باقية منهامدينة يف بالد البلقان كلها؛ وال تزال خرابات قلي

؛ وأعاد 931 نصف الفالحني خالئق مساملني شيوعيني؛ واستردت بالد الصرب استقالهلا يف عام Bogomilمالحدة جبوميل 
، وفتح باسيل الثاين بلغاريا الغربية يف عام 972اإلمرباطور يوحنا تزميسيس بلغاريا الشرقية إىل أحضان اإلمرباطورية اليونانية يف عام 

ويف أثناء هذه األحداث أقبل على اإلمرباطورية . مرة أخرى والية تابعة لبيزنطية) 1186-1018(، وبذلك أضحت بلغاريا 1014
 اليت يطلق عليها ذلك والراجح أن ار كانوا، كما كان البلغار، من تلك القبائل. القلقة زائرون من أقوام مهج جدد يدعون ار

، واليت كانت تضرب ) املرادفة لكلمة غولOgreومن هذا اللفظ اشتقت كلمة  (Igurs أو اإلجيور Ugriاالسم غري الدقيق األجري 
. وكان هؤالء أيضاً قد سرى إليهم دم هوين وتركي كثري لطول اختالطهم ذين العنصرين. يف البالد املصاقبة حلدود الصني الغربية

وقد هاجروا يف القرن التاسع امليالدي من سهول . Somoyedsوالسمويد ) أهل فنلندة(انوا يتكلمون لغة وثيقة الصلة بلغيت الفن وك
 والبحر األسود، حيث كانوا يعيشون بفلح األرض Dneiperإىل األراضي ااورة لنهري الدن والدنيرب ) قزوين(األورال وحبر اخلزر 

وبعد أن أقاموا يف أكرانيا . يف الشتاء، واقتناص الصقالبة وبيعهم عبيداً غلى اليونان يف مجيع فصول العاميف الصيف، وصيد السمك 
وكانت أوربا وقتئذ يف الدرك األسفل من حياا؛ فلم تكن فيها حكومة قوية . ستني عاماً أو حنوها حتركوا مرة أخرى يف اجتاه الغرب
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يف عام ) البغدان (Moldavia وملدافيا Bessarabiaهلذا اجتاح ار بسرابيا . يش قويغرب القسطنطينية، ومل يقف يف وجههم ج
 عربت مجوعهم 899ويف عام . Arpadبقيادة زعيمهم أرباد ) ار( يف فتوحهم الدائمة لبالد هنغاريا 895 وشرعوا يف عام 889

ث واألربعني مجيعها، وذحبوا أهلها، وظلوا عاماً كامالً  وكنائسها الثالPaviaجبال األلب وانقضت على إيطاليا، وأحرقوا بافيا 
، وخربوا كارانثيا )Bavaria (900-907، وأغاروا على بافاريا Pannoniaيعيشون فيشبه اجلزيرة فساداً، مث فتحوا بنونيا 

Carinthia (901( واستولوا على مورافيا ،Moravia (906 ( بوا سكسونيا، وثورجنياوThuringiaيا  وسوابSwabia (913( ،
 أحد روافد الدانوب Lech، وانقضوا فجأة على األملان املقيمني على ضفاف ر الك )Alsace (917وأملانيا اجلنوبية، واأللساس 

وارجتفت لذلك قلوب األوربيني وتوجهوا إىل خالقهم بالدعاء والصالة، ألن هؤالء املغريين كانوا ال يزالون أقواماً وثنيني، ). 924(
، ووقف زحفهم على أثر هذه اهلزمية، 933 عام Gothaولكن ار هزموا عند جوثا . الح أن العامل املسيحي مقضي عليه ال حمالةو

وانتهى األمر يف ذلك العام نفسه بأن هزمتهم جيوش أملانيا . 955ن وبوا برغنديا يف عام 943مث غزا إيطاليا مرة أخرى يف عام 
، Augsburg أو وادي ألك بالقرب من مدينة أوجزبرج Lechfeld األول يف معركة حامسة يف لكفلد Ottoاملتحدة بقيادة أتو 

النورمان يف ) 955-841(واستطاعت أوربا عقب هذه اهلزمية أن تتنفس الصعداء بني خراباا بعد أن حاربت يف قرن واحد 
ر أضحت أوربا أكثر أمناً مما كانت العتناقهم الدين املسيحي وبعد أن خضع ا. الشمال، واملسلمني يف اجلنوب، وار يف الشرق

 خشي اندماج هنغاريا يف اإلمرباطورية البيزنطية اليت عادت وقتئذ توسع رقعتها، وهلذا اختار Gezaذلك أن األمري جيزا ). 975(
.  ابنة هنري الثاين دوق بافارياGisela املذهب املسيحي الالتيين لكي يسامله الغرب، وزاد على ذلك بأن زوج ابنه ستيفن من جزيال

شفيعاً هلنغاريا وراعيها وأعظم ملوكها، فقد نظم شئون ار على غرار النظام اإلقطاعي ) 1083-997(وأمسى استيفن األول 
 الثاين Sylvsterاألملاين، وقوى األساس الديين الذي أقام عليه اتمع اجلديد بأن قبل مملكة هنغاريا وتاجها من البابا سلفستر 

وهرع الرهبان البندكتيون إىل بالده، وأنشئوا األديرة والقرى وأدخلوا فيها فنون الغرب الزراعية والصناعية، وذا ). 1000(
 انتقلت هنغاريا بعد حروب دامت مائة عام من ظلمات اهلمجية إىل نور احلضارة، وملا أن هدت امللكة جزيالً صليباً إىل صديق هلا أملاين

وكان أقدم موطن معروف للصقالبة إقليم من روسيا كثري املنافع حتيط به كيف، . كان هذا الصليب آية رائعة من فن الصياغة الذهبية
، وكانوا من عصر هندي أوريب يتكلمون لغات ذات صلة باللغتني األملانية Brest Litovsk، وبرست لتوفسك Mohilevومهيلف 
لبدو جتتاح بالدهم من آن إىل آن، وكثرياً ما كانوا يسترقون، وكانوا على الدوام يعانون مرارة الفقر وكانت أقوام من ا. والفارسية

والظلم، وهلذا طبعوا على الصرب وجعلتهم الصعاب وخشونة العيش الدائمة صالباً أشد، وفاقت خصوبة نسائهم نسبة الوفيات العالية 
وكانوا يسكنون كهوفاً أو أكواخاً من الطني، ويعيش من . روب، اليت مل ينطفئ هلا سعريبينهم املسببة من ااعات، واألمراض واحل

صيد احليوان، ورعيه، وصيد السمك، وتربية النحل، وكانوا يبيعون العسل، والشمع، واجللود، مث استسلموا آخر األمر حلياة 
ع والغابات اليت يتعذر الوصول إليها، مث يؤمرون بوحشية، وكانوا أهم أنفسهم يطاردون ويدفعون إىل املناق. الزراعة واالستقرار

ويباعون بال رمحة؛ وهلذا ختلقوا، بأخالق زمام، فكانوا يستبدلون السلع بالرجال؛ وإذ كانوا يعيشون يف أقاليم باردة رطبة، فقد 
ية خري هلم من اإلسالم الذي حيرم اعتادوا أن يدفئوا أجسامهم باملشروبات الكحولية القوية، ومن أجل هذا وجدوا أن املسيح

وكانت أبرز عيوم هي السكر، والقذارة، والقسوة، وحب السلب والنهب، وكان االدخار، واحلذر، وسعة اخليال ). 34(اخلمور
 تتذبذب فيهم بني الفضيلة والرذيلة؛ ولكنهم كانوا إىل ذلك طييب القلوب، أسخياء، حسين العشرة، مولعني باأللعاب، والرقص،

 الاليت يشترين باملال -وكان زعماؤهم كثريي األزواج، أما الفقراء فكانوا يقتصرون على واحدة، وكانت النساء. واملوسيقى، والغناء
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وكانت األسر اخلاضعة لسلطان األب ). 35( وفيات مطيعات على غري ما كان ينتظر منهن-أو يؤسرن يف احلروب ليتخذن زوجات
ولرمبا كان للعشائر أمالك مشتركة يف مراحل الرعي . لعرى يف عشائر مث تنتظم العشائر يف قبائلتنتظم انتظاماً غري وثيق ا

مثاراً غري :  اليت تثمر فيها الدرجات املختلفة من النشاط، والكفاية يف التربة املختلفة اخلصوبة-، ولكن قيام الزراعة)36(األوىل
ألسر وكثرياً ما كان الصقالبة يتفرقون بسبب اهلجرة أو احلروب الداخلية، وهلذا  أدى إىل نشأة امللكية عند األفراد أو ا-متساوية

، والتشكية، والسلوفاكية يف الغرب، والسلوفينية والصربيكرواتية Wendishالبولندية والونديشية : نشأت بينهم عدة لغات صقلبية
Serbo-Croatالروثينية واألكرانية (يضاء، والروسية الصغرى ، والبلغارية يف اجلنوب، والروسية الكربى، والروسية البRuthenian 

 &Ukrainian (على أن الذين يتكلمون أية لغة من هذه اللغات قد ظلوا يفهمون كل واحدة منها، وكانت جامعة اللغة . يف الغرب
روف احمليطة م، واالنتقاء والعادات بني الصقالبة، مضافة إىل سعة بالدهم، وكثرة مواردهم، وحيويتهم الناشئة من قسوة الظ
وملا أن زحفت القبائل األملانية . الصارم، والطعام البسيط اخلشن، كانت هذه كلها سبباً يف ازدياد قوة الصقالبة اآلخذة يف االنتشار

 واجنذب الصقالبة حنو .جنوباً وغرباً يف هجرا إىل إيطاليا وغالة خلفت وراءها رقعة من األرض قليلة السكان يف مشايل أملانيا ووسطها
، ور اإللب نفسه، وكانوا يف هذه األرض Vistulaهذا الفراغ، ودفعهم إليه دفعاً اهلون الغزاة، فانتشروا غرباً وعربوا ر الفستيوال 

ث تيار وحدث يف أواخر القرن الثال.  والسلوفاك الذين نعرفهم فيما بعدVlache، والبولنديني، والتشك، والفالخ Wendهم الوند 
وجاءت حوايل . جارف من اهلجرة الصقلبية عرب ريف اليونان، وأغلقت املدن باا دونه، ولكن ماً صقلبياً غزيراً امتزج بالدم اهلليين

 من lllyricum، واستوطنتا بانونيا وإلريكم Chrobali، والكروبايت Serbi قبيلتان صقلبيتان ذوايت قريب مها الصريب 640عام 
وأضعف هذا االنقسام الديين، الذي عاق .  الصرب املذهب اليوناين املسيحي، واعتنق الكروات املذهب الروماينواعتنق. جديد

الوحدة اجلنسية واللغوية، األمة أمام جرياا، وهلذا أخذت بالد الصرب تتأرجح بني االستقالل تارة، واخلضوع لبيزنطية أو بلغاريا 
 Kossara صمويل قيصر البلغار يوحنا فالدمري الصريب، وأسره، مث زوجه بابنته كسارا  فهزم989تارة أخرى، إىل أن كان عام 

ذلك هو موضوع أقدم الروايات القصصية . ، على أن يكون فيها أمرياً من قبل فلدمريZitaومسح له بالعودة إىل عاصمته زيتا 
، Spalatoزارا، واسباالتو - الساحلية يف دملاشيا القدميةواحتفظت املدن. الصربية فلدمري وكسارا اليت ألفت يف القرن الثالث عشر

 1042وحرر األمري فواسالف صربياً يف عام .  بلغتها وثقافتها الالتينيتني، أما بقية بالد الصرب فأضحت صقلبيةRagusaوراجوسا 

بية الرائعة العجيبة متامها يف أواخر وملا أن بلغت هذه اهلجرة الصقل. ولكنها عادت فاعترفت بسيادة بيزنطية يف القرن الثاين عشر
القرن الثامن أمست أوربا الوسطى، وبالد البلقان، والروسيا بأمجعها حبراً صقلبياً تصطدم أمواجه حبدود القسطنطينية، وبالد اليونان؛ 

  .وأملانيا

  الفصل السابع 

  مولد الروسيا 

)509-1054 (  

ن كانوا ميرحون ويطربون يف تربة الروسيا اخلصبة، وسهوهلا الرحبة، وأارها الكثرية مل يكن الصقالبة إال آخر األقوام الكثريين الذي
الصاحلة للمالحة، ويأسون ملناقعها العفنة، وغاباا املانعة، وافتقارها إىل املعاقل الطبيعية اليت تصد األعداء الغازين، وصيفها احلار، 
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سابع قبل امليالد على أقل سواحلها جدباً أي شواطئ البحر األسود الغريب والشمايل فلقد أنشأ اليونان منذ القرن ال. وشتائها البارد
). Kercheكرتش  (Panticapium، وبنتيكبيوم Theodosja، وثيودوسيا Tanais، وتانيس Albiaألبيا -حنو عشرين بلدة

بعض -وأكرب الظن أم من أصل إيراين-قواموسرت إىل هؤالء األ. واقتتلوا مع السكوذيني الضاربني وراء هذه البالد أو ناصروهم
قدم إىل أثينة -م.  قAnacharsis 600أناخارسيس -عناصر احلضارة الفارسية واليونانية، بل إم قد خرج من بينهم فيلسوف

ني وسكنت مث أقبلت يف القرن الثاين قبل امليالد قبيلة إيرانية أخرى هي قبيلة السرماتيني، وهزمت السكوذي. وتناقش مع صولون
ودخل البالط القوط من الغرب يف القرن الثاين بعد امليالد، وأنشئوا . ديارهم؛ واضمحلت املستعمرات اليونانية يف هذا االضطراب

، ومل تكد سهول روسيا اجلنوبية تشهد بعد هذا الغزو أية 375مملكة القوط الشرقيني، مث قضى اهلون على هذه اململكة حوايل عام 
، Patzinaks هم البلغار، واآلفار، والصقالبة، واخلزر، وار، والبتزيناك -دت هجرات متتابعة من أقوام بدوحضارة، بل شه

وكان اخلزر من أصل تركي زحفوا يف القرن السبع خمترقني جبال القفقاس إىل جنويب روسيا، وأنشأوا . ، واملغولCumansوالكومان 
 Volga على مصب ر الفلجا itil، وشيدوا عاصمة هلم يف مدينة إتيل )حبر اخلزر(ر قزوين ملكاً منظماً امتد من ر الدنبري إىل حب

بالقرب من أستراخان احلاضرة، واعتنق ملكهم هو والطبقات العليا منهم الدين اليهودي وكانت حتيط م الدولتان املسيحية 
ة واحدة عن أن يغضبوا واحدة منهما غضباً يعرضهم للخطر، واإلسالمية، ولكنهم فضلوا يف أكرب الظن أن يغضبوا الدولتني بدرج

 اثنتان للمسلمني، -وأطلقوا يف الوقت عينه احلرية الكاملة ألصحاب العقائد املختلفة، فكانت هلم سبع حماكم توزع العدالة بني الناس
ام احملاكم اخلمس األخرية إىل احملكمتني وكان يسمح باستئناف أحك. واثنتان للمسيحيني، واثنتان لليهود، وواحدة للكفر الوثنيني

واجتمع التجار على اختالف أديام يف مدن اخلزر تشجعهم ). 37(اإلسالميتني، إذ كانوا يرون أما أكثر عدالة من احملاكم األخرى
 إتيل يف القرن الثامن على ذلك هذه السياسة املستنرية، فنشأت هناك من ذلك جتارة منتعشة بني البحر البلطي وحبر قزوين، وأصبحت

 يف القرن التاسع؛ وعجزت احلكومة عن أن حتمي مسالكها Khazariaوهاجم األتراك البدو خزاريا . من أعظم مدن العامل التجارية
وجاءت من . التجارية من اللصوصية والقرصنة، وذابت مملكة اخلزر يف القرن العاشر وعادت إىل الفوضى العنصرية اليت نشأت منها

واستقرت هذه . ل الكربات يف القرن السادس هجرة من القبائل الصقلبية إىل هذا اخلليط الضارب يف روسيا اجلنوبية والوسطىجبا
 يف الشمال، وظل أفرادها عدة قرون يتضاعفون، وهم Ilmenالقبائل يف وادي الدنيرب والدن، مث انتشرت انتشاراً أرق إىل حبرية إملن 

وانتشروا فوق السهول بفضل . ت وجيففون املستنقعات، ويقتلون الوحوش الربية، وينشئون بالد أكرانيايف كل عام يقطعون الغابا
ولقد كان هؤالء األقوام طوال التاريخ املعروف ال يقر هلم . حركة من اإلخصاب البشري ال يضارعهم فيها إال اهلنود والصينيون

أقاليم أورال وسيبرييا، وال تزال عملية االستعمار هذه يف جمراها يف هذه األيام؛  يهاجرون إىل بالد القفقاس والتركستان، وإىل -قرار
وأقبلت على العامل الصقليب يف بداية القرن التاسع غارة . وال يزال البحر الصقليب العجاج يدخل كل عام يف خلجان عنصرية جديدة

كان يف وسعهم أن يوفروا بعض الرجال وبعض النشاط يقتطعوما ذلك أن أهل الشمال اإلسكنديناويني . بدت وقتئذ أا ال يؤبه ا
من هجمام على اسكتلندة، وأيسلندة، وأيرلندة، وإجنلترا، وأملانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وأن يوجهوا إىل روسيا الشمالية عصابات 

، والفنلنديني، والصقالبة، مث يعودون جبر مؤلفة من مائة أو مائتني من الرجال، ينهبون ا اجلماعات الضاربة حول للبحر البلطي
أن حيملوا تلصصهم بالقانون ) الزعيم" أتباع ("Varangians أو الفرجنيون Vaerlnjarوشاء هؤالء الفرينج جار . احلقائب بالغنائم

. حني بني زراعني خاضعني هلموالنظام فأقاموا مراكز حمصنة يف طرقهم، مث استقروا بالتدريج وكانوا أقلية اسكنديناوية من التجار املسل

ويبدو أن أولئك احلراس قد أحالوا أجورهم جزية، وأضحوا سادة . واستأجرم بعض املدن ليكونوا محاة لألمن والنظام االجتماعي
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، وبسطوا ملكهم حىت "احلصن اجلديد"، ومل يكد ينتصف القرن التاسع حىت أضحوا هم حكام نفجورود )38(من استخدموهم
 كيف يف اجلنوب، وارتبطت الطرق واحملالت اليت كانوا يسيطرون عليها برباط غري وثيق فتألفت منها دولة جتارية وصلوا إىل

وربطت األار العظيمة اليت حتترق البالد .  وهي كلمة ال يزال اشتقاقها مثاراً للجدل الشديدRus أو Rosوسياسية، مسيت روس 
جلنوب بالقنوات والطرق الربية القصرية، وأغرت الفرجنيني بأن يوسعوا جتارم ويبسطوا البحرين األبيض يف الشمال واألسود يف ا

مث حدث . وسرعان ما أخذ هؤالء التجار احملاربون البواسل يبيعون بضائعهم أو خدمام يف القسطنطينية نفسها. سلطام حنو اجلنوب
، ودوينا الغريب أكثر انتظاماً مما كانت قبل، Volkhov، والفلخوف ما يناقض هذا، حدث أنه ملا أضحت التجارة على أار الدنيرب

أقبل التجار املسلمون من بغداد وبيزنطية، وأخذوا يستبدلون الفراء، والكهرمان، وعسل النحل، ومشعه، والرقيق، بالتوابل، واخلمور، 
. رية العدد على ضفاف تلك األار ويف اسكنديناوة نفسهاواحلرير واجلواهر، وهذا منشأ ما جنده من النقود اإلسالمية والبيزنطية الكث

وملا حالت سيطرة املسلمني على البحر املتوسط الشرقي دون وصول احلاصالت األوربية جمتازة املسالك الفرنسية واإليطالية إىل ثغور 
لعاشر، وازدهرت يف مقابل هذا يف الروسيا البالد الواقعة يف شرق هذا البحر، واضمحلت مرسيليا، وجنوا وبيزا يف القرنني التاسع وا

 بفضل التجارة االسكنديناوية، Rostov، وكيف، ورستوف Shernigov، وشرينجوف Smolenskمدائن نفجورود، ومسولنسك 
على هذا التسرب االسكنديناوي شخصية ) القرن الثاين عشر(وخلع السجل القدمي الروسي . والصقلبية، واإلسالمية، والبيزنطية

وخالصتها أن السكان الفلنديني والصقالبة يف نفجورود وما حوهلا أخذوا يتقاتلون فيما بينهم بعد ": األمراء الثالثة"رخيية بقصته عن تا
، فجاءهم، كما تروي )862(أن طردوا سادم الفرجنيني، وبلغ من هذا التناحر أن دعوا الفرجنيني أن يرسلوا هلم حاكماً أو قائداً 

وقد تكون هذه القصة صادقة . وأنشئوا الدولة الروسية- Truvor، وتروفور Sinues، وسنيوس Rurikروريك - أخوةالقصة، ثالثة
ويضيف السجل بعد ذلك أن روريك . رغم تشكك املتأخرين فيها، وقد تكون طالء وطنياً لفتح نفجورود على يد االسكنديناويني

 ليستوليا على القسطنطينية، وأن هذين الشماليني وقفا يف طريقهما ليستوليا Dir ودير Ascoldأرسل اثنني من أعوانه مها أسكولد 
 من القوة مبلغاً أمكنها أن تسري عمارة حبرية من 860وبلغت كيف يف عام . على كيف، مث أعلنا استقالهلما عن روريك واخلزر مجيعاً

يت كما كانت مركزاً لروسيا التجاري والسياسي، ألف سفينة اجم القسطنطينية؛ وأخفقت احلملة يف مهمتها، ولكن كيف بق
، Oleg، وأوجل Ascold أسكولد - ويف وسعنا أن نقول حبق إن حكامها األولني-ومجعت حتت سلطاا بالداً واسعة ممتدة خلفها

مرية القديرة األ- Oelgaووسع أوجل، وإجيور، وأجلا . هم الذين أنشئوا الدولة الروسية- ال روريك حاكم نفجورودIgorوإجيور 
مملكة كيف حىت انضوت حتت لوائها القبائل الصقلبية كلها ) Sivatoslav (962-972وابنها احملارب اسفياتسالف -أرملة أوجل

 ست 1043، 860وحاولت اإلمارة الناشئة بني عامي . ، وامسولنسك وشرجنوف، ورستوفPolotskتقريباً، ومدائن بولوتسك 
. أال ما أقدم زحف الروس على البسفور، وتعطش الروس إىل خمرج أمني إىل البحر املتوسط. نيةمرات أن تستويل على القسطنطي

، الدين "دوق كيف األكرب) "1015-972(واعتنقت روس، كما مسيت اإلمارة اجلديدة نفسها، حتت حكم فلدميري اخلامس 
 ابنة للدولة 1917سيا من ذلك الوقت إىل عام وتزوج فالدميري أخت اإلمرباطور باسيل الثاين، وظلت الرو). 989(املسيحي 

وشرح القساوسة اليونان لفالدميري منشأ امللوك وحقهم اإلهليني، وما هلذه . البيزنطية يف دينها، وحروفها اهلجائية، وعملتها، وفنها
زها يف عهد يروسالف وبلغت دولة كيف أوج ع). 39(العقيدة من نفع يف تثبيت النظام االجتماعي واستقرار امللكية املطلقة

Yaroslav (1036-1054 ( ا اعترافاً غري أكيد كل البالد املمتدة من حبرية لدوجابن فالدميري، واعترفت بسلطاLadoga والبحر 
وامتصت يف جسمها الغزاة . البلطي إىل حبر قزوين، وجبال القفقاس، والبحر األسود، وكانت الضرائب جتيب إليها من هذه البالد
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وكان نظامها االجتماعي أرستقراطياً صرحياً، فكان األمراء يعهدون . ديناويني وغلب على هؤالء الدم الصقليب واللغة الصقلبيةاالسكن
 أو dietskiمبهام اإلدارة والدفاع إىل طبقة عليا من النبالء، وطائفة أخرى مثلهم ولكنها أقل منهم مقاماً يعرفون بالديتسكي 

. ويلي هؤالء يف املرتلة طبقة التجار، وأهل املدن، مث الزراع نصف العبيد، مث العبيد أنفسهم. دم أو األتباع أي اخلOtrokiاألوتروكي 

 أو احلق الروسي، الثأر الشخصي واملبارزة القانونية، وتربئه Raskaya Pravdaوأقر كتاب القانون املعروف باسم الرسكايا برافدا 
وأنشأ فالدميري مدرسة ). 40( أوجد نظام احملاكمة على أيدي اثين عشر حملفني من املواطننياملتهم بناء على إميان الشهود، ولكنه

وكانت كيف وهي ملتقى السفن النهرية اآلتية من أار يلخوف، . لألوالد يف كيف، وأنشأ باروسالف مدرسة أخرى يف نفجورود
رعان ما بلغت من الثراء درجة أمكنتها من أن تشيد أربعمائة كنيسة، ودفينا، ودنبري األدىن جتيب الضرائب على املتاجر املارة ا، وس

وجيء بالفنانني اليونان ليزينوا هذه املباين بالفسيفساء، واملظلمات . على الطراز البيزنطي-تضارع أيا صوفيا-وكاتدرائية كبرية
وأخذت . ل إىل نصرة األغاين الروسية اجلماعيةوغريها من ضروب الزينة البيزنطية، ودخلت فيها املوسيقى اليونانية لتمهد السبي

الروسيا ترفع نفسها على مهل من غمار األوحال والتراب، وتبين القصور ألمرائها، وتقيم القباب فوق أكواخ الطني، وتستعني بقوة 
  .أبنائها وجلدهم على بناء جزائر صغرى من احلضارة يف حبر مل خيرج بعد من مظلمات اهلمجية

  ع عشر الباب التاس

  اضمحالل الغرب 

566-1066   

بينما كان اإلسالم يشق طريقه يف أحناء العامل، وبينما كانت بيزنطية تفيق من الضربات اليت بدت قاصمة لظهرها، كانت أوربا تكافح 
ره تعسفاً منا وهذا تعبري غري دقيق يف وسع كل إنسان أن يعرفه كما يهوى، أما حنن فسنقص" العصور املظلمة"للخروج من دياجري 

وظلت . 1079 يف عام Abelard ومولد أبيالرد 524 عام Boethlusعلى أوربا غري البيزنطية يف الفترة الواقعة بني بؤيثيوس 
احلضارة البيزنطية مزدهرة خالل هذه الفترة رغم ما خسرته الدولة من أمالكها ومهابتها، أما أوربا الغربية فكانت يف القرن السادس 

مسرحاً لفوضى الفتوح، واالحنالل، والعودة إىل اهلمجية نعم إن قسطاً كبرياً من الثقافة اليونانية والرومانية القدمية قد بقي امليالدي 
فيها، وإن كان معظمه صامتاً خمبوءاً يف عدد قليل من األديرة واألسر، ولكن مصادر األسس اجلسمية والنفسية اليت يقوم عليها النظام 

ذلك أن الولع باآلداب، .  قد اضطربت اضطراباً ال تعود معه هذه األسس إىل االستقرار إال بعد قرون طوالاالجتماعي كانت
واإلخالص للفن، ووحدة الثقافة واتصاهلا، وجتاوب العقول بعضها مع بعض جتاوباً يشحذها وخيصبها، كل هذه األسس قد اارت 

األساليب االقتصادية يف البيئات الفقرية، ونشأة اللغات القومية، واختفاء اللغة أمام ضربات احلرب وويالا، وأخطار طرق النقل، و
وعجلت يف القرنني التاسع والعاشر يف سيطرة املسلمني على البحر املتوسط، . الالتينية من بالد الشرق واللغة اليونانية من الغرب

 التخصص يف أساليب احلياة ووسائل للدفاع وبدائية الفكر وغارات النورمان، وار، واملسلمني على السواحل األوربية نزعة
وكانت أملاين وأوربا الشرقية ملتقى تيارات متعارضة من اهلجمات، واسكنديناوة معششاً للقراصنة، وبريطانيا جتتاحها قبائل . والكالم

نديون، والقوط، وأسبانيا يتنازعها القوط اإلنكليز، والسكسون، واجلوت، والدمنرقيني، وغالة يهامجها الفرجنة، والرومان، والربغ
الغربيون واملسلمون، وكانت إيطاليا قد حطمتها احلروب الطوال اليت دارت رحاها بني القوط والبيزنطيني، وظلت البالد اليت وهبت 
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مع هذا فإن شارملان، و. نصف العامل األمن والنظام تعاين مخسة قرون طوال مساوئ االحنالل يف األخالق واالقتصاد، وأنظمة احلكم
، وأتو األول قد وهبوا فرنسا، وإجنلترا وأملانيا فترات من النظام، وكانوا حافزاً على لسري إىل األمام، وأحيت إرجينا Alfredوألفرد 

Erigena موت الفلسفة، وجدد ألكوين Alcuin وغريه نشاط التعليم، وأدخل جريرت Gerbertعلوم املسلمني إىل بالد املسيحية  

وأصلح ليو التاسع وجرجيوري السابع نظم الكنيسة وبعثا فيها القوة، ونشأ يف فن العمارة طراز الزخرف الروماين، وبدأت أوربا يف 
القرن احلادي عشر رقيها البطيء إىل ما وصلت إليه يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر أي إىل أعظم ما بلغته يف العصور الوسطى 

  .بأمجعها

  ول الفصل األ

  إيطاليا 

   اللمبارد 1

568774   

ويظن . انطفأ سراج احلكم البيزنطي يف إيطاليا الشمالية بعد ثالث سنني من موت جستنيان على أثر غارات اللمبارد على تلك البالد
هم أنفسهم ، و)1( قد مسوا ذا االسم لطول حلاهمLongobardi أن اللمبارد أو اللنجوباردي - وهو واحد منهم-بولس الشماس

). 4(، يوجه اخلطاب إليهم ذا الوصف)3(، وهلذا فإن دانيت، وهو من نسلهم)2(يعتقدون أن موطنهم األصلي كان يف اسكنديناوة

ونراهم على ضفاف ر اإللب األدىن يف القرن األول امليالدي، وعلى ضفاف الدانوب يف القرن السادس، ويستخدمهم نارسيس 
Narsesمث يشتد ضغط اآلفار على . ، مث يعيدهم إىل بانونيا بعد أن حيرز النصر552لية اليت دارت رحاها عام  يف حروبه اإليطا

 ويعربون جبال األلب -رجاهلم ونساؤهم وأطفاهلم، ومتاعهم- اللمبارد من الشمال والشرق، فيتحرك مائة وثالثون ألفاً منهم يف عناء
س كان يستطيع وقف سريهم، ولكنه كان قد خلع وجلله العار قبل عام من ذلك ولعل نارسي. سهول البو اخلصيبة" ملبارديا"إىل 

. الوقت؛ كذلك كانت بيزنطية مشغولة عنهم باآلفار والفرس، ومل يكن لديها من املال ما تنفقه يف أعمال البطولة اليت يفيد منها غريها

وقد أصبحت هذه املدينة األخرية عاصمة - ، وفلورنس، وبافيا حىت استوىل اللمبارد على فريونا، وميالن573وهلذا فإنه مل حيل عام 
وانتزع .  على جنوا640؛ ويف Manlua ومنتوا Gemona على كرمونا 603 استولوا على بدوا، ويف 601ملكهم، ويف عام 

و يف جنوا،  يف وسطها، وبنفنتSpoletoرافنا يف شرقي إيطاليا، واسبوليتو ) 744-712( أعظم ملوكهم Liutprandليوترباند 
غري أن البابا جرجيوري الثالث مل يكن يرضى أن تصبح البابوية أبرشية ملباردية؛ . وكان يطمح إىل مجيع كلمة إيطاليا كلها حتت سلطانه

 إيطاليا ومل ير ليوترباند بداً من أن يقنع حبكم مشايل. فاستغاث بالبنادقة الذين مل خيضعوا للمبارد، وأعاد هؤالء رافنا إىل بيزنطية
وأنشأ اللمبارد ). 5(ووسطها أصبح حكم من عليهما منذ أيان ثيودريك القوطي، وكان هو مثل ثيودريك جيهل القراءة والكتابة

وكانوا خيتارون ملكهم، وكان هذا يستشري يف شئون احلكم جملساً من األعيان، ويعرض شرائعه . حضارة خطت يف مدارج الرقي
كتاب ) Rathari (643ونشر مليكهم راثاي . فة من مجيع الذكور الذين بلغوا سن اخلدمة العسكريةعادة على مجعية شعبية مؤل

فكانت تبيح أداء الدية املالية جزاء للقتل، وأرادت أن حتمي الفقراء من األغنياء، وكانت تسخر : قوانني مجعت بني البدائية والتقدمية
وامتص الدم اإليطايل الغزاة األملان ). 6(ليك، واألريوسيني، والوثنيني على السواءمن السحر والشعوذة، وتبيح حرية العبادة للكاثو
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يف العيون الزرقاء، والشعر األشقر، ويف : عن طريق الزواج، واختذوا اللسان الالتيين لغة هلم وترك اللمبارد آثارهم يف أماكن متفرقة
 وهي العمل الطبيعي يف - خبت حدة الفتوح واستقر القانون، عادت التجارةوملا أن. قليل من الكلمات التيوتونية يف اللغة اإليطالية

 سريا األوىل، ومل يكد ينتهي عصر اللمبارد حىت أثرت مدائن مشال إيطاليا وقويت واستعدت لتلقي الفنون وخوض -وادي ر البو
م يبق الدهر من أدب ذلك العصر وتلك الدولة أما األدب فكانت سوقه راكدة، فل. احلرب عندما بلغت ذروا يف العصور الوسطى

، وهو كتاب ممل، مشوه الترتيب، ليس فيه )748حوايل عام (هو كتاب تاريخ اللمبارد لبولس الشماس - إال كتاباً واحداً ذا شأن
تفظت بشيء مما ولكن ملبارديا طبعت امسها على فن العمارة وعلى شئون املال، وكانت حرف البناء قد اح. مثقال ذرة من الفلسفة

يف " ملباردي"وكان إلحدى اجلماعات، وهي مجاعة سادة كومو، السبق يف صياغة طراز . أخذته عن بيزنطية من تنظيم وحذق قدميني
ومل ميض جيل واحد على حكم ليوترباند حىت . العمارة مجعته من أصول متعددة، وازدهر فيما بعد حىت أصبح هو الطراز الرومانسي

، وأى بذلك تبعيتها 751 على رافنا يف عام Aistulfمث استوىل امللك إيستلف .  اللمباردية على صخرة البابويةحتطمت اململكة
لبيزنطية، وإذ كانت دوقية روما قبل ذلك الوقت تابعة من الوجهة القانونية للويل املقيم يف رافنا فإن أيستلف طالب حبقه يف ضم روما 

 واستغاث البابا استيفن الثاين بقسطنطني كربونيموس فبعث اإلمرباطور اليوناين مبذكرة غري ذات خطر .إىل مملكته اآلخذة يف االتساع
وكان هلذه االستغاثة نتائج ذات .  ملك الفرجنةPepin the Shortإىل أيستلف، فما كان من استيفن إال أن استغاث ببيبني القصري 

مرباطورية له فعرب جبال األلب، ونكل بإيستلف، وجعل ملبارديا إقطاعية للفرجنة، والح لبيبني األمل يف بناء إ. شأن مل تقف عند حد
وظل البابوات يقرون بالسيادة الرمسية ألباطرة الشرق، أما إيطاليا الشمالية فقد قضي فيها على . وأعطى مجيع إيطاليا الوسطى للبابوية

 امللك اللمباردي التابع أن يسترد استقالل ملبارديا وفتوحها، ولكن Desideriusوقد حاول ديسدريوس . سلطان بيزنطية قضاًء ائياً
البابا هدريان األول استدعي ملعونته إفرجنياً جديداً، وانقض شاملان على بافيا، وأرسل ديسدريوس إىل حد األديرة وقضى على مملكة 

  .اللمبارد وجعلها والية تابعة للفرجنة

   النورمان في إيطاليا 2

10361085   
وحسبنا أن نقول إن النورمان . وتركت إيطاليا اآلن تعاين االنقسام واحلكم األجنيب مدى ألف عام، لن نعين بتسجيل تفاصيل حوادثها

ذلك أنه كان من عادة أشراف نورمنديا أن يوزعوا .  يفتحون إيطاليا اجلنوبية وينتزعوا من الدولة البيزنطية1036شرعوا يف 
 بالتساوي كما يفعل الفرنسيون يف هذه األيام، وكانت نتيجة هذا القانون يف نورمنديا أن جتزأت أمالك األسر أراضيهم على أبنائهم

ومل يكن النورمان راغبني يف حياة الفقر . يف العصور الوسطى إىل ملكيات صغرية على حني أن نتيجته يف فرنسا هي وجود أسر صغرية
رون ما طبع عليه آباؤهم أهل الشمال من حب املغامرة والسلب والنهب، وهلذا أجر بعض اهلادئة، وكانوا إىل هذا ال يزالون يذك

شداد النورمان أنفسهم إىل أدواق إيطاليا اجلنوبية املتنافسني املتنازعني، وأظهروا ضروباً من البسالة يف حروم إىل جانب بنفنتو، 
 جزاء هلم على أعماهلم وترامى إىل مسامع غريهم من Aversaنة أفرسا وسلرنو، ونابلي، وكبوا، وإىل جانب أعدائها، وأعطوا مدي

وسرعان ما أصبح من . شباب النورمان املتحمسني أن األراضي تكسب بضربة أو ضربتني من سواعدهم، فغادروا نورمنديا إىل إيطاليا
أي  (Robert Guiscardهم ربرت جوسكارد  حىت أنشأ أجرأ1053فيها من النورمان كثرة تستطيع أن تقاتل حلساا، ومل حيل عام 

وكان . وكان ربرت هذا يتصف بكل الصفات اليت ختلعها األساطري على األبطال. مملكة نورمندية يف إيطاليا اجلنوبية) العاقل أو املاكر
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ب، سخي اليد ينثر أطول من مجيع جنوده، وكان قوي الساعدين، صلب الرأي، مجيل احمليا، أشقر الشعر، أصهب اللحية، فخم الثيا
ومل يكن روبرت يعترف بغري قانون القوة واخلداع، فاجتاح كلربيا . الذهب نثراً، قاسياً يف بعض األحيان، وباسالً على الدوام

Galabria وعقد حلفاً مع نقوال الثاين، تعهد فيه أن )1054( واستوىل على بنفنتو، وكاد ميشي إليها على جثة البابا ليو التاسع ،
وترك ربرت أخاه ). 1059( وصقلية Apulia خاضعاً له وأن يؤدي له اجلزية، وأقطعه نقوال يف نظري ذلك كلربيا، وأبوليا يكون

واغتاظ إذ وجد البحر األدرياوي . وطرد البيزنطيني من أبوليا) Bari (1071األصغر روجر ليفتح صقلية، واستوىل هو على باري 
وأنشأ من فوره عمارة حبرية، هزم ا .  على القسطنطينية، ويصبح أقوى ملوك أوربا مجيعاًيعترض طريقه فأمل أن يعربه ليستويل

، واستغاثت بيزنطية بالبندقية، فخفت هذه املدينة لنجدا ألا مل تشأ )1081(األسطول البيزنطي يف واقعة حبرية بالقرب من درزو 
اهرة يف ضروب القتال هزمية منكرة بعمارة جوسكارد البحرية يف عام إال أن تكون ملكة البحر األدرياوي، وأوقعت سفائنها امل

ولكن ربرت استطاع بنشاطه الشبيه بنشاط يوليوس قيصر نقل .  على بعد قليل من موضع نصره الذي ناله من وقت قصري1082
 وتساليا حىت كاد يصل إىل  وهزم عندها جيوش الكسيوس األول اإلمرباطور اليوناين، واخترق إبريوسDurazzoجيشه إىل دورزو 

وبينما هو يوشك أن حيقق حلمه إذ تلقى دعوة حارة من البابا جرجيوري السابع يستغيث به لينقذه من اإلمرباطور هنري . سالنيك
مني فما كان من ربرت إال أن ترك جيشه يف تساليا، وعاد مسرعاً إىل إيطاليا، وحشد جيشاً من النورمان، والطليان، واملسل. الرابع

أنقذ به البابا، وانتزع روما من األملان، وأمخد ثورة قام ا الشعب على جيشه، وترك هذا اجليش احلانق حيرق املدينة وينهبها وخيرا 
 ليعترف بأن جيشه Bohemondوعاد يف هذه األثناء ابنه بومهند ) 1084(ختريباً ال جياريه فيها ختريب الوندال أنفسهم هلذه املدينة 

وأنشأ القرصان القدمي أسطوالً ثالثاً هزم به أسطول البندقية بالقرب من . كان يف بالد اليونان قد مزقه ألكسيوس شر ممزقالذي 
 األيونية، مث مات فيها، بعدوى سرت إليه أو بالسم، Cephalonia، واستوىل على جزيرة كفلونيا )Gorfo (1084جزيرة كورفو 

  ).Gonedottieriالكندتريي (ل القادة اللصوص يف إيطاليا وكان هو أو). 1085(يف سن السبعني 
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وبينما كانت هذه األحداث جتري يف جمراها إذا ولدت دولة جديدة يف الطرف الشمايل من شبه اجلزيرة؛ قدر هلا أن تزداد قوة 

، وبدوا، Aquileiaفصيل ذلك أن سكان أكويليا وت. وعظمة حني كانت الفوضى تضرب جبرياا على اجلزء األكرب من إيطاليا
وخباصة يف - وغريها من املدن فروا يف أثناء غارات القبائل اهلمجية يف القرن اخلامس والسادسFeltre، وفلتري Bellunoوبلونو 

ر الصغرية اليت كوا ر لينجوا بأنفسهم من اهلالك وينضموا إىل صيادي السمك املقيمني يف اجلزائ-568أثناء غارة اللمبارد يف عام 
وبقى بعض هؤالء الالجئني يف هذه اجلزائر بعد انتهاء .  يف الطرف الشمايل من البحر األدرياويAdige واألديج Piavالبياف 

النهر  (Rivo Altoوريفو ألتو ... Lido، وليدو Grado وجرادو Melamoccoهرقلية، ومالمكو : األزمة، وأنشئوا فيها حمالت
وكانت قبلية من ). 811( عاصمة حكومتهم املتحدة Rialto وقد أضحت هذه احمللة األخرية اليت مسيت فيها بعد ريالتو ).العميق
 يف القرن الثالث عشر Venezia قد احتلت مشايل إيطاليا قبل عهد يوليوس قيصر بزمن طويل، وأطلق اسم فنيزيا Venetiالفنييت 

وكانت احلياة فيها شاقة يف بادئ األمر، فكان من الصعب احلصول على املاء . يقيم الالجئونعلى املدينة الفذة اليت نشأت حيث كان 
ألن يصبحوا أهل سفن وجتارة الضطرارهم -أهل فنيزيا-وأرغمت الظروف البنادقة. العذب، ألن قيمته مل تكن تقل عن قيمة اخلمر
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ن مسك وملح؛ وما لبثت جتارة أوربا الشمالية والوسطى أن أخذت إىل استبدال القمح وغريه من السلع مبا حيصلون عليه من البحر م
وأقر أن املدن البندقية اجلديدة بسيادة بيزنطية عليه ليحمي نفسه من األملان واللمبارد، ولكن . تنساب تدرجيياً عن طيق الثغور البندقية

راً هلذا السبب، مضافاً إىل جد أهلها وجلدهم، وازدياد الثراء مركز هذه اجلزائر املنيع يف مياهها الضحلة وتعذر اهلجوم عليها براً أو حب
-وظل اثنا عشر تربينوناً. الناتج من انتشار جتارا، كل هذا قد وهب الدولة الصغرية سيادة واستقالالً غري منقطعني مدى ألف عام

 حني 697يصرفون شئون احلكم حىت عام - يبدو أن كل واحد منهم كان يشرف على شئون جزيرة من اجلزائر االثنيت عشرة الكبرية
 يتوىل شئون احلكم حىت يرتله doge, duxأحست هذه العشائر حباجتها إىل سلطة عليا موحدة، فاختارت أول دوج أو دوق أو زعيم 

أظهر فيه عن املدينة ضد الفرجنة دفاعاً ) Agnelle Badoer (809-827ودافع الدوج أجنلو بدور . املوت أو ترتله الثورة عن عرشه
 Orselloوثأرت البندقية لنفسها يف عهد أرسلو . 942من ضروب املهارة ما جعل األدواق فيما بعد خيتارون من ساللته حىت عام 

من غارات القراصنة الدملاشيني بأن هامجت معاقلهم واستولت على دملاشيا، وبسطت سيادا على البحر ) 1088-991(الثاين 
 حيتفلون يف عيد الصعود من كل عام ذا النصر البحري وذه السيادة االحتفال الرمزي 998ة يف عام وشرع البنادق. األدرياوي

فكان الدرج يقذف يف البحر من سفينة مزينة جة خبامت مدشن، وينادي باللغة ): sposalisia(املعروف عندهم باسم اسبوزاليزيا 
وسر بيزنطية أن تقبل البندقية حليفاً هلا مستقالً، وكافأا ). 7"(سلطاننا احلق الدائمإننا نتزوجك أيها البحر، دليالً على : "الالتينية

على صداقتها النافعة بامتيازات جتارية يف القسطنطينية وغريها وصلت جتارة البندقية بفضلها إىل البحر األسود بل تعدته إىل بالد 
 التجار على انتقال السلطة إىل األدواق عن طريق الوراثة، وعادت  أن قضت أرستقراطية1033وحدث يف عام . اإلسالم نفسها

وكانت البندقية . مبدأ االنتخابات على يد مجعية من املواطنني، وأرغمت الدوج على أن حيكم بعدئذ باالشتراك مع جملس من الشيوخ
هلها بثيام املترفة، وبانتشار التعليم بينهم، ، واشتهر أ)Venetia Aureaفنيسيا أوريا " (بالذهبية "يف ذلك احلني قد أصبحت تلقب 

وكانوا أقواماً نشطني راغبني يف الكسب، ماهرين، دهاة، شجعاناً، ميالني للرتاع، أتقياء، ال حيرصون . وبإخالصهم لوطنهم وكربيائهم
وكان يف حوانيت ريالتو . سني، وينفقون بعض مكاسبهم يف بناء األضرحة للقدي)8(على مبدأ، يبيعون العبيد املسيحيني للمسلمني

صناع ورثوا من إيطاليا الرومانية حذق أهلها الصناعي؛ وكانت جتارة حملية نشيطة تسري يف قنواا، هادئة ساكنة إال من صيحات 
 وكانت قروض. حبارة قوارا األنيقة اللفظ؛ وكانت موانئ اجلزائر جتملها السفن املغامرة حتمل منتجات أوربا وبالد الشرق

). 9(الرأمساليني متول رحالت التجار البحرية، وتعود على أصحاب هذه األموال بربح ال يقل عن عشرين يف املائة يف األحوال العادية

ومل يكن أحد . حني ازداد ثراء األثرياء، ومل ينقص فقر الفقراء إال قليالً) املنيوري(والفقراء ) املاجوري(واتسعت اهلوة بني األغنياء 
فكان الفقراء ميشون على . رأفة بالسذج البسطاء، فكان الكسب والثراء من نصيب األسرع، والظفر من نصيب األقوىيظهر ال

األرض العارية، وتنساب فضالت بيوم يف الشوارع إىل القنوات؛ أما األثرياء فقد شادوا القصور الفخمة، وسعوا لكسب رضاء اهللا 
 واحترقت يف عام 814امل الالتيين، وتبدلت واجهة قصر الدوج، اليت شيدت أول مرة يف عام والناس بإقامة أفخم كنيسة مريى يف الع

، وتغري شكلها مراراً عدة قبل أن تستقر على شكلها احلاضر الذي هو مزيج رشيق من الزخرف اإلسالمي والصورة اليت هي 976
من إحدى كنائس اإلسكندرية ما يظن أنه خملفات  أن سرق بعض جتار البنادقة 828وحدث يف عام . من مميزات عصر النهضة

وبدئ بإنشاء كنيسة القديس . واختذت البندقية ذلك القديس شفيعاً هلا وحاميها وبت نصف العامل لتواري عظامه. القديس مرقس
نيسة جديدة أوسع منها  الثاين أن يبدأ كOrseolo تدمرياً رأى معه أرسيولو 976 مث دمرا النار يف عام 830مرقص األوىل يف عام 

 ذات سبع قباب فوق بناء -واستدعى هلذا الغرض فنانني من بيزنطية أقاموها على منط كنيسة الرسول املقدس يف القسطنطينية. رقعة
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 .1095، ودشن يف عام 1071وظل العمل فيها جارياً حنو قرن من الزمان؛ ومت البناء الرئيسي بشكله احلاضر تقريباً يف عام . صلييب

، وهدد فقدها قداستها، اتفق على أن جيمع املصلون يف 976وملا فقدت خملفات القديس مرقس حني شبت النار يف الكنيسة عام 
وتقول إحدى الروايات املأثورة العزيزة على البنادقة الصاحلني إن . الكنيسة يف يوم تدشينها ويدعوا اهللا أن توجد هذه املخلفات

ودم البناء وأصلح مراراً، وقلما مرت عشر ). 10( وسقط على األرض، وكشف عن عظام القديسإحدى األعمدة خر لدعوام،
وليست كنيسة القديس بطرس اليت نعرفها اآلن بنت تاريخ واحد أو عصر واحد، بل إا . سنني دون أن تشهد فيه تغيرياً أو حتسيناً

ثاين عشر واجهة من الرخام إىل جدراا املقامة من اآلجر، وجيء سجل من احلجارة واجلواهر أللف عام، فقد أضيفت يف القرن ال
بأعمدة خمتلفة األنواع من أكثر من عشر مدائن، وقم الفنانون البيزنطيون الذين اختذوا البندقية وطناً هلم بعمل فسيفساء الكنيسة يف 

، ووضعت 1204ني استوىل البنادقة عليها يف عام القرنني الثاين عشر والثالث عشر، وأخذ أربعة جياد برونزية من القسطنطينية ح
فوق البوابة الرئيسية، وأضاف الفنانون القوط يف القرن الرابع عشر أبراجاً، وشبابيك مفرغة، وستاراً للضريح املقدس، وغطى 

العجيب يف واحتفظ البناء . مصورو عصر النهضة يف القرن السابع عشر ونصف الفسيفساء بصور للجدران غري ذات شأن كبري
فهو من :  فكان على الدوام بيزنطياً وعربياً، منمقاً وشاذاً غري مألوف-خالل هذا التغيري كله وهذه القرون الطوال مبميزاته ووحدته

خارجها شديد الربيق ذو أقواس، وأكتاف، وأبراج مستدقة، وأبواب، والتفافات لولبية، ورخام متعدد األلوان مغلف باملعادن، وطنف 
وهو من الداخل حيوي متاهة من العمد امللونة، ومثلثات مطلية بني العقود؛ ومظلمات قائمة، ومخسة . ة، وقباب بصلية الشكلمنحوت

آالف ياردة مربعة من الفسيفساء، وأرضية مرصعة باليشب والعقيق وغريمها من احلجارة الكرمية، وحظاراً زخرفياً خلف املذبح صنع 
املعادن الغالية وامليناء ذات احلزوز، مثقلة بألفني وأربعمائة قطعة من اجلواهر، ومقاماً خلف املذبح  يف القسطنطينية من 976عام 

وقد عدت الرغبة اجلاحمة يف الزخرف كورها يف كنيسة القديس مرقس كما عدته يف كنيسة أيا صوفيا، . 1105الرئيسي منذ عام 
ن، وتؤدبه، وتشجعه، وتواسيه مبائة مشهد ومشهد من امللحمة املسيحية من فرأت أن تكرم اهللا بالرخاء واحللي، وأن تروع اإلنسا

وكانت كنيسة القديس مرقس أمسى وأخص ما عرب به عن أنفسهم أقوام التني استحوذ عليهم الفن . بداية اخللق إىل اية العامل
  .الشرقي حىت ملك عليهم مشاعرهم
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-لشرقية واجلنوبية بيزنطية يف ثقافتها، على حني أن بقية شبه اجلزيرة قد نشأت فيها من تراث الرومان حضارة جديدةظلت إيطاليا ا

فأما . ذلك أن هذا التراث مل يفن كله رغم ما حل بالبالد من غزو، وفوضى، وفقر. عناصرها لغة جديدة، ودين جديد، وفن جديد
شنة اليت كانت تتكلم ا اجلماهري يف العهد القدمي، وقد استحالت على مهل حىت أضحت أكثر اللغة اإليطالية فكانت هي الالتينية اخل

وأما املسيحية اإليطالية فكانت مؤلفة من وثنية خيالية جذابة، وشرك عاطفي من القديسني احلماة احملليني، وأساطري . اللغات رخامة
البناء الروماين (ى أن الفن القوطي فن مهجي ويستمسك بطراز الباسلفا، وكان الفن اإليطايل ير. صرحية من اخلرافات واملعجزات

ومل يزدهر نظام اإلقطاع يف إيطاليا مطلقاً؛ فاملدن مل . ، مث عاد آخر األمر يف عصر النهضة إىل الشكل األوغسطي)املستطيل الشكل
ومل تكن يف روما يف .  مها اللتني مهدتا السبيل إىل الثراءتفقد قط سلطاا وتفوقها على الريف؛ وكانت الصناعة والتجارة، ال الزراعة،

عهد من العهود مدينة جتارية، ولذلك ظلت آخذة يف الضعف، فقد اندثر جملس شيوخها يف حروب القوط، وأضحت وأضحت نظم 
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سع عامتها املؤلفني من خليط من بلدياا القدمية بعد سبعمائة عام من نشأا أدوات جوفاء وأحالماً تناقض روح الزمان، ومل يكن يف و
األجناس، والذين يعيشون عيشة قذرة خيفف من قذارا بعض الشيء اإلباحية اجلنسية والصدقات البابوية، مل يكن يف وسعها هؤالء 

سر وكانت األ. العامة أن يعربوا عن عواطفهم السياسية إال بالثورات املتكررة على السادة األجانب أو البابوات البغيضني
وبينما كان . األرستقراطية القدمية ال شغل هلا إال التنافس للسيطرة على البابوية أو التنازع مع البابوية للسيطرة على روما

 والقناصل وأعضاء جمالس الشيوخ هم الذين ينفذون القانون بالعصا واحلراب، أضحى النظام االجتماعي - حمامو الشعب-التربيونون
زعزع من قرارات االس الكنسية ومواعظ األساقفة، ووكالئهم، واملثل املريبة يضرا آالف الرهبان يقوم اآلن على أساس م

وكانت الكنيسة قد شنت الغارة على االختالط . املختلفي األمم، وهم طائفة قلّما كانت غري متعطلة، ومل تكن على الدوام عازبة
وخربت . عظمى ومحامات السباحة الساخنة، وزال من الوجود فن الطهارة الوثيناجلنسي يف احلمامات العامة وهجر الناس األاء ال

 Circus؛ وعطلت حلبة مكسيموس )11(قنوات الشرب اإلمرباطورية من جراء اإلمهال أو احلروب فأخذ الناس يشربون مياه التيرب

Maxtmus والكلسيوم Collosseum تعود يف القرن السابع مراعي للبقر كما  ذواتا الذكريات الدموية، وأخذت السوق العامة
بدأت، وغطى الوحل أرض الكبتول، وهدمت اهلياكل القدمية واملباين العامة ليأخذ من أنقاضها ما حتتاجه الكنائس املسيحية والقصور 

ر قد ماتت، وإن روما ، ومالك القول إن روما يوليوس قيص)12(من مواد، وعانت رومة من أبنائها أكثر مما عانته من الوندال والقوط
. وتشتت حمتويات دور الكتب القدمية وتلفت، وكادت احلياة الذهنية أن تنحصر يف الكنيسة. ليو العاشر مل تكن قد ولدت بعد

وهوى العلم حتت أقدام اخلرافات اليت ب الفقر خياالً ورواء؛ وظل الطب وحده يرفع رأسه عالياً حتتفظ منه األديرة مبا ورثته عن 
ولعل مدرسة طبية علمانية قد نشأت من دير للبندكتيني يف سلرنو يف القرن التاسع امليالدي، فكانت هي اليت سدت الثغرة . ينوسجال

القائمة بني طب األقدمني وطب العصور الوسطى، كما سدت إيطاليا اجلنوبية اهلنستية الثغرة اليت قامت بني ثقافة هذه العصور وثقافة 
نو مصحة منذ أكثر من ألف عام، وقد وصفت الرواية احمللية املأثورة كلية أبقراط اليت كانت ا؛ فقالت إا وكانت سلر: اليونان

وهو مواطن يوناين " األفريقي"وجاء قسطنطني ). 13(تتألف من عشرة معلمني أطباء منهم واحد يوناين وآخر مسلم، وثالث يهودي
، وإىل سلرنو القريبة )اليت أصبح فيها راهباً (Monte Gassinoإىل مونيت كسينو -درس الطب يف مدارس املسلمني بأفريقية وبغداد

وأسهمت ترامجه للكتب اليونانية والعربية يف الطب وغريه من . منها، جاء إليهما ببضاعة عجيبة مثرية من املعارف الطبية اإلسالمية
وكان أهم ما . فاته حاملة لواء العلوم الطبية يف بالد الغرب املسيحيةامليادين يف إحياء العلم بإيطاليا، حىت كانت مدرسة سلرنو حني و

ذلك أن البنائني اإليطاليني ). 1200-774( يف العمارة Romanesqueأمثرته الفنون يف هذا العصر هو ابتداع الطراز الرومانسي 
وا يف الكنائس جناحاً متقاطعاً مع الصحن، وأضافوا وارثي التقاليد الرومانية يف الصالبة والبقاء زادوا مسك جدران الباسلقا، وأنشأ

وكان العقد الروماين . دعامات من أبراج أو عمد متالصقة، وأقاموا للعقود اليت يرتكز عليها السقف على عمد أو أو أكتاف متجمعة
وكان .  لتحمل ثقلاخلالص يتكون من نصف دائرة بسيطة، وهو شكل دذو مهابة عظيمة، يصلح جلسر فوق فرجة أكثر مما يصلح

تعلوه عقود أن يتكون سقفه من بناء ذي - والصحن والدهليز يف الطراز الرومانسي املتأخر- الدهليز يف الطراز الرومانسي األول
وكان داخل البناء يتحاشى الزخرف الكثري . وكان البناء يف اخلارج خالياً يف العادة من الزخرف ومبنياً من اآلجر املكشوف. أقواس
وفيما عدا هذا كان الطراز . ميز الطراز البيزنطي وإن كان يزدان بقصد غري كبري من الفسيفساء، واملظلمات، والنقوش املنحوتةالذي 

الرومانسي رومانيا، مهه الثبات واملتانة ال االرتفاع القوطي والرشاقة القوطية؛ يهدف إىل إخضاع الروح للتواضع املهدئ هلا ال لرفعها 
 Ambrogioإحدامها كنيسة أمربوجيو : وأخرجت إيطاليا يف هذه الفترة آيتني من روائع الفن الرومانسي. تعصف اإىل نشوة عليا 
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 البناء الذي منع أمربوز أحد 789وقد أعاد الرهبان البندكتيون يف عام . املتواضعة يف ميالن، والثانية الكتدرائية الضخمة يف بيزا
 تغيرياً 1071 و1046 كبري األساقفة طرازه بعد عامي Guidoمث غري جيدو . عد ذلك مرة أخرىاألباطرة من دخول بابه، مث دم ب

وكان سقف دهليزها وصحنها قبل أيامه من اخلشب، فأقام هلما هو سقفاً . شامالً فبدله من باسلقا ذات عمد إىل كنيسة ذات عقود
وكانت زوايا التقاطع الناشئة يف السقف املعقود . أكتاف متراكبةمعقوداً من اآلجر واحلجارة يرتكز على عقود مستديرة خارجة من 

وخييل إىل الرائي إن . يف أوربا كلها" املضلع"من اآلجر، وذلك أول مثل من السقف املعقود " أضالع"من تقاطع العقود املبنية تقويها 
وقد . عقيد، ولكن عناصر الطراز فيهما واحدةواجهة كنيسة أمربوجيو ختتلف كل االختالف عن واجهة كتدرائية بيزا الكثرية الت

؛ إذ )1063(أقيمت هذه الكنيسة الكربى بعد املعركة احلامسة اليت انتصر فيها أسطول بيزا على أسطول العرب بالقرب من بالرم 
بعض أسالب النصر إىل  أن خيلدا ذكر املعركة، ويقربا Rinaldoورنالدو ) اليوناين؟ (Buschettoطلبت املدينة إىل املهندسني بوشتو 

وأقيمت فوق املداخل الغريبة . وقد شيد البناء كله تقريباً من الرخام. العذراء، بأن يقيما معبداً حتسدها عليه إيطاليا على بكرة أبيها
واب أب) 1606(أربع أكتاف لبواكي مفتوحة تقوم يف عرض الواجهة متكررة تكراراً يتجاوز احلد؛ وجعل هلذه املداخل فيما بعد 

تقسم الكنيسة إىل صحن ودهليزين؛ -وهي غنائم خمتلفة األصول-وكان يف الداخل طائفة كبرية من العمد الرشيقة. فخمة من الربونز
وكانت هذه أوىل الكتدرائيات الكربى يف إيطاليا، وال . وتقوم فوق ملتقى جناح الكنيسة وصحنها قبة إهليلجية غري مجيل الشكل

  .ع الصروح اليت أقامها اإلنسان يف العصور الوسطىتزال حىت اليوم من أرو

  الفصل الثاني 

  أسبانيا المسيحية 

711-1095   

وكان . ليس تاريخ أسبانيا املسيحية يف هذه الفترة إال حرباً صليبية طويلة األمد منشأها تصميمها املتزايد على إخراج املسلمني منها
 معظم األراضي اخلصبة، وتسيطر عليهم خري احلكومات؛ أما املسيحيون فكانوا فقراء هؤالء املسلمون قوماً أغنياء أقوياء، ميتلكون

ضعفاء، وتربة بالدهم ضنينة، وتفصلهم سالسل اجلبال عن سائر بالد أوربا، وتقسمهم إىل ممالك صغرية، وتشجع النعرة القومية 
 أيدي أهلها املسيحيني ذوي العواطف الثائرة أكثر مما أريق اإلقليمية، والتطاحن بني األخوة، حىت لقد أريق من دماء املسيحيني على

، Suevi قد دفعت من مل يغلبوا من القوط، والسويفي 711وكانت غارات املسلمني عليها يف عام . منها على أيدي املسلمني
تربيان يف الشمال الغريب من والربابرة الذين اعتنقوا الدين املسيحي، والكلت من سكان شبه اجلزيرة، دفعت هؤالء إىل جبال الكن

 Covadonga هزمتهم عند كفادجنا Got Pelayoأسبانيا وطاردهم املسلمون يف هذه اجلبال ولكن قوة صغرية بقيادة جوت باليو 

) 757-739(، ومن مث نادى ذلك القائد بنفسه ملكاً على أسترورياس، وأسس امللكية األسبانية، واستطاع ألفنسو األول )718)

وضم حفيده ألفنسو . Biscaya ولوزيتانيا وبسكايا Galiciaر هزمية املسلمني يف تور أن ميد احلدود األستورية إىل جليقية على أث
ويف عهد هذا امللك وقعت حادثة كانت من أهم احلوادث يف تاريخ . والية ليون، واختذ أويدو حاضرة ململكته) 842-791(الثاين 
 حىت وجد يف اجلبال تابوتاً من الرخام يعتقد الكثريون - كما تقول الرواية- داية جنم من النجومذلك أن أحد الرعاة سار. أسبانيا

وأقيم ضريح يف املكان الذي وجد فيه التابوت، مث شيدت يف مكان هذا الضريح . أخي املسيح" الرسول يوحنا"أنه حيتوي على بقايا 
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كعبة حيج " يوحنا قديس ميدان النجم"-Sontoagio de Compostelaال كتدرائية فخمة فيما بعد، وأضحى سنتياجو ده كمبستي
إليها املسيحيون ال يفوقها يف قداستها إال بيت املقدس وروما؛ وكان هلذه العظام أكرب األثر يف إثارة للروح املعنوية عند األسبان، ومجع 

وهكذا تصنع . وذاع اسم سنتياجو يف قارات ثالث. ميهاوصار القديس يوحنا شفيع أسبانيا وحا. األموال الالزمة لقتال املسلمني
وإىل شرق استوريا، . العقائد التاريخ وخاصة حني تكون هذه العقائد خاطئة، واألخطاء هي اليت ميوت من أجلها الناس أشرف ميتة

غلب الظن خليط من  وكان معظم أهلها من سالسلة البشكنس، وهم يف أNavarreويف جنوب جبال الربانس مباشرة تقع نافاري 
وقد أفاد هؤالء من منعة جباهلم فنجحوا يف محاية استقالهلم من املسلمني، والفرجنة، واألسبان، حىت أسس . كلت أسبانيا وبربر أفريقية

" العظيم"وكسب سانكو لنفسه لقب .  مملكة نافاري واختذ مببلونا عاصمة هلاSancaho Garaciaسانكو نافاري األول جراسيا 

باستيالئه على ليون، وقشتالة، وأرغونة؛ وأتى على أسباين املسيحية حني من الدهر أوشكت فيه أن تتحد، ولكن ) 994-1035(
ومن تاريخ هذا التقسيم تبدأ حياة مملكة أرغونة؛ . سانكو أفسد قبيل وفاته ما عمله طول حياته بأن قسم مملكته بني أوالده األربعة

 حىت 1095، فلم حيل عام )1076(املسلمني يف اجلنوب، وأن تضم إليها بالسلم نربة يف الشمال واستطاعت هذه اململكة أن تدفع 
يف مشال أسبانيا الشرق حول -  مقاطعة قطلونيا788وفتح شارملان يف عام . مشلت رقعتها جزءاً كبرياً من وسط أسبانيا الشمايل

، وكانت لغته القطالنية مزجياً لطيفاً من فرنسية "اً أسبانيةحدود"برشلونة؛ وظل حيكمها أدواق فرنسيون جعلوا هذا اإلقليم 
الذي بلغ من البدانة " Sancho the Fatبسانكو السمني "وبدأت ليون الواقعة يف الشمال الغريب تارخيها . وبروفنسال ولغة قشتالة

قرطبة حيث شفاه حسداي بن شربوط الطبيب وملا خلعه األشراف جلأ إىل . درجة مل يكن يستطيع معها السري إال متكئاً على تابع له
ومسيت قشتالة ذا ). 14)(959(اليهودي الشهري من شحمه، مث عاد سانكو إىل ليون مييس كما مييس دن كيشوت، واسترد عرشه 

ض  رف930ويف عام . وكانت تواجه األندلس اإلسالمية وتقضي حياا تتأهب للحرب). Castleكاستل (االسم نسبة إىل قلعتها 
وضم فرنندو األول .  عاصمة هلاBurgosفرساا أن يظلوا طائعني مللوك أستورياس أوليون وأقاموا دولة مستقلة اختذوا برغوس 

ليون وجليقة إىل قشتالة، وأرغم أمريي طليطلة وأشبيلية على أن يعطوه جزية سنوية، مث فعل ما فعله سانكو ) 1065- 1035(
ته بني أبنائه الثالثة؛ وقد واصل هؤالء بكل ما وهبوا من محاسة ما طبع عليه ملوك أسبانيا العظيم فأفسد جهوده بتقسيم مملك

وأبقى الفقر الزراعي والتمزق السياسي أسبانيا املسيحية متأخرة أشد . املسيحيون من تطاحن وحروب يقتل فيها االخوة بعضهم بعضاً
ومل تكن الوحدة يف داخل كل مملكة . جنة يف الشمال يف ِنعم احلضارة وفنواالتأخر عن منافسيها املسلمني يف اجلنوب ومنافسيها الفر

من ممالكها الصغرية إال سحابة صيف ال تكاد تبدو حىت تنقشع؛ فكان النبالء يتجاهلون امللوك إال يف أوقات احلرب، وحيكمون من 
ون طبقة ثانية من األشراف، فكان األساقفة هم أيضاً عندهم من رقيق األرض والعبيد حكم سادة اإلقطاع؛ وكان رجال الكنيسة يؤلف

ميتلكون رقيق األرض والعبيد، ويتولون قيادة جندهم يف احلرب، ويتجاهلون البابوات يف العادة، وحيكمون املسيحيني األسبان حكماً 
 يشرعون ململكة ليون كما  يف جمالس قومية وأخذوا1020واجتمع نبالء ليون وأساقفتها عام . يكاد جيعل منهم كنيسة مستقلة

وأصدر جملس ليون مرسوماً مينح تلك املدينة احلكم الذايت، فجعلها بذلك أول مدينة حتكم نفسها يف أوربا يف . تشرع جمالس النواب
لظن أن أثناء العصور الوسطى وصدرت مراسيم مماثلة هلذا املرسوم متنح غريها من املدن األسبانية هذا احلكم الذايت نفسه، وأكرب ا

الغرض من إصدارها هو إثارة محاستها وكسب أمواهلا يف احلروب القائمة مع املسلمني، وبذلك قامت دمقراطية حضرية حمدودة يف 
 مبا Diaz (Ruy) Roderigoدياز ) راي(ويشهد تاريخ ردرجيو . وسط النظام اإلقطاعي األسباين، وحتت سلطان امللكية األسبانية

وردرجيو هلذا يعرف عندنا باللقب الذي حباه به . سيحية يف القرن احلادي عشر من بسالة، وفروسية، وفوضىكانت عليه أسبانيا امل
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 أي املهاجم أو El Campaedorاملسلمون وهو السيد أي الرجل النبيل أو الشريف أكثر مما يعرف بلقبه املسيحي وهو الكمبيدور 
، ونشأ نشأة املغامرين احملاربني، يقاتل أينما 1040 حوايل عام Burgosبرغوس  بالقرب من Bivarوكان يف مولده يف بيفار . البطل

ومل يكد يبلغ سن الثالثني حىت صار موضع إعجاب أهل قشتالة ملهارته وجرأته يف القتال، وموضع ريبتهم . وجد سبباً للقتال يدر املال
.  يف صف املسلمني؛ ويبدو أن هذا وذاك كانا عنده سواءالستعداده أن حيارب املسلمني يف صف املسيحيني أو حيارب املسيحيني

وأرسله ألفنسو السادس ملك قشتالة ليأيت باجلزية املستحقة له من املعتمد ابن عباد الشاعر أمري أشبيلية؛ ولكنه ام عند عودته بأنه 
يشاً صغرياً من اجلنود املغامرين، وباع وانضم إىل قطّاع الطرق، ونظم ج) 1081(فنفي من قشتالة . احتفظ ببعض هذه اجلزية لنفسه

خدماته إىل من يشتريها من احلكام املسيحيني واملسلمني فقد ظل مثاين سنني يف خدمة أمري سرقسطة ووسع رقعة أمالك املسلمني على 
على أداء جزية  قاد سبعة آالف من الرجال معظمهم من املسلمني، واستوىل على بلنسية وأرغمها 1089ويف عام . حساب أرغونة

 قبض على كونت برشلونة، ومل يطلقه إال بعد أن افتدى بثمانني ألف 1090ويف عام . شهرية، مقدارها عشرة آالف دينار ذهيب
، نكث )1094(وملا وجد بعد رجوعه من تلك احلملة بلنسية قد أغلقت أبواا دونه حاصرها عاماً كامالً؛ فلما استسلمت له . دينار

يت ألقت مبقتضاها سالحها، وحرق قاضي قضاا حياً، ووزع أمالك سكاا على أتباعه، وكاد حيرق زوجة قاضي بكل الشروط ال
وكان السيد حني يقدم على هذه األعمال وأمثاهلا إمنا يسلك ). 15(القضاة وبناته لوال احتجاج أهل املدينة وجنوده على هذا العمل

فر عن سيئاته بأن حكم بلنسية حكماً حازماً عادالً، وجعلها حصناً منيعاً يف وجه جيوش السبيل اليت يسلكها أبناء زمانه، ولكنه ك
وقد أحاله أعقابه املعجبون به، مبا حاكوه . املدينة بعد موته ثالث سنني) Jimena (1099املرابطني املسلمني وحكمت زوجته ميينة 

أسبانيا إىل املسيح، ويعظم الناس رفاقه يف برغوس تعظيمهم حوله من أقاصيص، فارساً ال حتركه إال رغبة مقدسة يف إعادة 
ومل تستطع أسبانيا املسيحية، وهي على هذه احلال من االنقسام، أن تسترد البالد من املسلمني إال ألن أسبانيا ). 16(للقديسني

 مثينة اغتنمها ألفنسو السادس  فرصة1036وكان سقوط خالفة قرطبة عام . اإلسالمية قد فاقتها آخر األمر يف التمزق والفوضى
واختذها عاصمة مللكه وعامل املسلمني املغلوبني ) 1085(، فاستوىل على طليطلة مبعونة املعتمد ملك أشبيلية )األذفنش(ملك قشتالة 

  .مبا جبل عليه املسلمون من كرم، وشجع انتشار الثقافة اإلسالمية يف أسبانيا املسيحية

  الفصل الثالث 

  فرنسا 

614 - 1060   

   مجيء الكارولنجيين 1

614  768   

 الثاين على عرش الفرجنة الح أن مركز األسرة املروفنجية وطيد؛ ذلك أنه مل حيكم ملك قبله من ملوك Clotaireملا جلس كلوتري 
ندية؛ وقد كافأهم هذه األسرة دولة تضارع دولته يف االتساع والوحدة؛ ولكن كلوتري كان مديناً بقوته إىل أشراف استراسيا وبرغ

". ناظراً للقصر" األول األكرب ليكون Pepinعلى تأييدهم له بأن زاد من استقالهلم ووسع أمالكهم وبأن اختار واحداً منهم هو بيبني 

ك وكان ناظر القصر يف بادئ األمر هو املشرف على القصر امللكي وناظراً على املزارع امللكية؛ وزادت مهام مناصبه حني عكف امللو
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املروفنجيون على الدعارة والدسائس، وأخذ يشرف شيئاً فشيئاً على شئون احملاكم، واجليش، واملال، وحد امللك داجوبرت 
Dagobet) 628-639 ( فوزع العدالة بني األغنياء والفقراء على السواء"ابن كلوتري من سلطان ناظر القصر واألشراف وقتاً ما "

وكان قليل النوم والطعام، ومل يكن مهه إال أن خيرج الناس من جملسه ممتلئة قلوم غبطة "اإلخباري،  Fredegartكما يقول فردجيار 
كما كان عبداً " وكانت له ثالث ملكات وعدد كبري من احلظايا: "غري أن فردجيار يضيف إىل ذلك قوله)". 17(وإعجاباً
وهزم بيبني الثاين األصغر منافسيه . إىل ناظر القصر- يفعلون شيئاً امللوك الذين ال-وعادت السلطة يف عهد خلفائه)". 18(لشهواته

لقب دوق الفرجنة وكبريهم، وحكم غالة مجيعها ما عدا أكتني " ناظر القصر"، واستبدل بلقب )Testry (687يف واقعة تستري 
Aquitaone . وحكم شارل مارتلChales Martel) دوق استراسيا، غالة كلها حتت ، الذي كان باالسم ناظراً للقصر و)املطرقة

وهو الذي صد بعزميته غارات الغاليني مستعيناً بالفريزيني والسكسون، وهو الذي صد ). 719-717(سلطان كلوتري الرابع 
 وغريه من املبشرين على تنصري أملانيا، ولكنه حني اشتدت حاجته إىل Bonifaceوأعان بنيفاس . املسلمني عند تور وردهم عن أوربا

). 19(وباع مناصب األساقفة لقواد اجليش، وأسكن جيوشه يف األديرة، وقطع عنق راهب بروتستنيت. ال صادر أراضي الكنيسةامل

وأرسل ابنه بيبني الثالث ناظر قصر كلدريك الثالث بعثة إىل البابا . وحِكم عليها يف مائة منشور وخطبة منربية بأن مأواه اجلحيم
وكان زخرياس وقتئذ يف حاجة إىل .  خلع اإلمعة املروفنجي وأصبح هو ملكاً باالسم كما هو ملك بالفعلزخرياس يسأله هل يأمث إذا

فلما تلقى بيبني الرد عقد مجعية من األشراف . تأييد الفرجنة ضد مطامع اللمبارد فبعث إليه جبواب مطمئن يقول فيه إنه ال يأمث
، مث قص شعر آخر امللوك املروفنجيني البلداء )751(ع اآلراء ملكاً على الفرجنة  اختري فيها بإمجاSoissonsواملطارنة يف سواسون 

ملكاً " يف أرباض باريس، ومسح بيبني St, Denis إىل دير القديس دنيس 754وجاء البابا استيفن الثاين يف عام . وأرسله إىل دير
وكان بيبني الثالث ). 987- 751(ة الكارولنجية وبدأت األسر) 751-486(وهكذا انتهت األسرة املروفنجية ". بنعمة اهللا

حاكماً صبوراً يعيد النظر، نقياً عملياً، حمباً للسلم، ال يغلب يف احلرب، متمسكاً باألخالق الفاضلة إىل حد مل يسبقه إليه " القيصر"
األعمال؛ ويف خالل حكمها الذي وكان بيبني هو الذي مهد لشارملان سبيل كل ما أتاه من جليل . ملك آخر يف غالة يف تلك القرون

وأدرك بينب ما يف احلكم بغري معونة الدين من صعاب، . حتولت بلدمها ائياً من غالة إىل فرنسا) 814- 571(دام ثالثاً وستني سنة 
 فخم؛ وأنقذ فأعاد إىل الكنيسة أمالكها، وامتيازاا وحصانتها، وجاء إىل فرنسا باملخلفات املقدسة، ومحلها على كتفيه يف موكب

، وقنع بأن ينال يف نظري هذا )756" (عطية بيبني"البابوية من امللوك اللمبارد، ومنحها سلطات زمنية واسعة يف عهده املعروف باسم 
ن أوصى  بعد أ768وتويف بيبني يف عنفوان قوته عام . وحتذيراً من البابا للفرجنة بأال خيتاروا ملكاً إال من ساللته" النبيل الروماين"لقب 

  . الثاين وشارل الذي أصبح فيما بعد شارملان على أن حيكماها معاCarlomanًمبلكه الفرجنة لولديه كارلومان 

   شارلمان 2

768814   

وكان جيري يف عروقه الدم األملاين وينطق باللسان األملاين، .  يف مكان غري معروف742ولد أعظم ملوك العصور الوسطى عام 
قوة اجلسم، والبسالة ورباطة اجلأش، واالفتخار باألصل، والبساطة اخلشنة اليت تفصلها مئات - بعض الصفاتويشترك مع قومه يف

وكان قليل العلم بالكتب وما فيها، مل يقرأ منها إال عدداً قليالً، لكن ما قرأه منها كان . السنني عن رقة الفرنسيني احلضرية املصقولة
وملا ). 20(يتعلم الكتابة باللغة التيوتونية القدمية والالتينية األدبية، وكان يفهم اللغة اليونانيةمن خيارها، وحاول يف شيخوخته أن 
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وبعد سنتني من انفراده به بعث إليه البابا .  انفرد شارل باحلكم وهو يف التاسعة والعشرين من عمره771مات كارلون الثاين يف عام 
ولىب .  اللمباردي الذي كان وقتئذ يغزو الواليات البابويةDesideriusسديريوس هدريان الثاين بدعوة عاجلة ليساعده على د

شارملان الدعوة وحاصر بافيا واستوىل عليها، ولبس تاج ملباردي، وأيد عطية بييب، وارتضى أن يكون حامي الكنيسة، مجيع سلطاا 
 يهدف ا إىل تأمني - قادها كلها تقريباً بنفسه- ومخسونوملا عاد إىل عاصمة يف آخن بدأ سلسلة من احلروب عدا ثالث. الزمنية

دولته بفتح بافاريا وسكسونية وجعلها مسيحيتني، والقضاء على اآلفار املشاغبني املتعبني، ومحاية إيطاليا من غارات املسلمني، وتقوية 
وكان السكسون املقيمون عند . هاحصون فرنسا حىت تستطيع الوقوف يف وجه مسلمي أسبانيا الذين يبغون بسط سلطام علي

احلدود الشرقية لبالده وثنيني، أحرقوا كنيسة مسيحية وأغاروا مراراً على غالة، وكانت هذه األسباب كافية يف رأي شارملان ألن 
لتعميد فلما هزم السكسون خريهم شارملان بني ا. ، قاتل فيها الطرفان مبنتهى الوحشية)804-772(يوجه إليهم مثاين عشرة محلة 
وملا كان . ، وسار بعد فعلته هذه إىل ثيونفيل ليحتفل مبيالد املسيح)21( منهم يف يوم واحد4500واملوت وأمر بضرب رقاب 

فما كان .  لينصره على خليفة قرطبة777 إذ استغاث به ابن العريب حاكم برشلونة املسلم يف عام Paderbornشارملان يف بادربون 
 جيش عرب به جبال الربانس، وحاصر مدينة مببلونا املسيحية، وعامل البشكنس مسيحي أسبانيا الشمالية منه إال أن سار على رأس

غري أن الفنت اإلسالمية اليت وعد ابن العريب . الذين ال حيصى عديدهم معاملة األعداء، وواصل زحفه حىت وصل إىل سرقسطة نفسها
 احلربية املدبرة مل يظهر هلا أثر، ورأى شارملان أن جيوشه مبفردها ال تستطيع مقاومة بإثارا على اخلليفة واليت كانت جزءاً من اخلطة

، فرأى من حسن السياسة Cologceجيوش قرطبة، وترامى إليه أن السكسون ثائرون عليه وأم يزحفون وهم غضاب على كولوين 
وبينما كان يعرب أحد هذه املمرات عند رنسفال . ربانسأن يعود جبيشه إىل بالده، واخترق م يف وصف طويل رفيع ممرات جبال ال

Roncesvalles وهناك )778( من أعمال نافاري إذا انقضت على مؤخرة الفرجنة قوة من البشكنس، ومل تكد تبقى على أحد منها ،
 Chancno deية روالن  النبيل الذي أصبح بعد ثالثة قرون بطل القصيدة الفرنسية الذائعة الصيت أغنHruodlandمات هرودالند 

Roland . جيشاً آخر عرب جبال الربانس، واستوىل به على شريط ضيق يف مشايل أسبانيا الشرقي وضمه 795وسري شارملان يف عام 
وكان شارملان يف هذه األثناء ). 806(واستسلمت له برشلونة، وأقرت أستراسيا ونربة بستادة الفرجنة عليهما . Franciaإىل فرنسيا 

، مث )805-790(، وهزم اآلفار وشتت مشلهم )789(، وصد الصقالبة الزاحفني على بالده )785(خضع السكسون لسلطانه قد أ
واحلق أنه كان على الدوام حيب شئون اإلدارة . أخلد يف السنة الرابعة الثالثني من حكمه والثالثة والستني من عمره إىل السالم

 إىل ميدان القتال إال ليفرض على أوربا الغربية، اليت مزقتها منذ قرون طوال منازعات القبائل واحلكم أكثر مما حيب احلرب، ومل يرتل
وكان يف أثناء هذا احلكم قد أخضع لسلطانه مجيع الشعوب الضاربة بني ر الفستيوال . والعقائد، شيئاً من وحدة احلكم والعقيدة

Vistulaترى كيف .  الربانس، وإيطاليا كلها تقريباً، واجلزء األكرب من بالد البلقان واحمليط األطلنطي، وبني البحر البلطي وجبال
استطاع رجل واحد أن حيكم هذه اململكة املتباينة املترامية األطراف؟ اجلواب أنه قد وهب من قوة اجلسم واألعصاب ما يستطيع به 

و أصعب على النفس من هذا كله وهو ائتمار أبنائه به أن يأخذ على عاتقه مئات التبعات، واألخطار، واألزمات، وأن يتحمل ما ه
وكان يف دمائه دم أو تعاليم بيبني الثالث احلذر احلكيم، وشارل مارتل الذي ال يرحم واليلني، وكان هو نفسه إىل حد ما . ليقتلوه

سندها مبا أفاء عليها من ظل وقد وسع أمالكهما وحافظ عليها مبا وضعه هلا من نظام عسكري قوي الدعائم، و. مطرقة مثل مارتل
وكان يف مقدوره أن يقود . وكان يف وسعه أن يضع لنفسه األهداف الكبار، وأن يهيئ الرسائل ويبتغي الغايات. الدين وشعائره

وقد جعل اخلدمة العسكرية . اجليوش، ويقنع اجلمعيات، ويشرح صدور األعيان، ويسيطر على رجال الدين، ويكبح مجاح احلرمي
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المتالك أكثر من الكفاف من األمالك، وذا أقام الروح العسكرية املعنوية على أساس الدفاع عن األرض وتوسيع رقعتها، شرطاً 
وأوجب على كل حر إذا دعي حلمل السالح أن ميثل كامل العدة أمام الكونت احمللي، وكان كل عامل نبيل مسئوالً أمامه عن كفاية 

 على هذه القوة املنظمة يؤيدها كل عامل نفساين ختلعه عليها قداسة صاحب اجلاللة الذي باركه وكان بناء الدولة يقوم. وحداته
وكانت جتتمع حول امللك حاشية . رجال الدين، وفخامة االحتفاالت اإلمرباطورية، والطاعة التقليدية للحكم القائم املوطد الدعائم

. قاضي القضاة وقضاة حاشية القصر، ومائة من العلماء، واخلدم، والكتبةرئيس خدم البيت، و-من النبالء اإلداريني ورجال الدين

وكان مما قوى إحساس الشعب باشتراكه يف احلكم ما كان يعقده كل نصف عام من اجتماعات حيضرها املالك املسلحون، جيتمعون 
وكانت هذه االجتماعات ... باربونكلما تطلبت اجتماعهم الشئون احلربية أو غريها يف مدن ورمز، وفلنسني، وآخن، وجنيف و

وكان امللك يعرض على مجاعات قليلة من األعيان أو األساقفة ما عنده من االقتراحات التشريعية، فكانت . تعقد عادة يف اهلواء الطلق
 وكان حيدث يف بعض تبحثها وتعيدها إليه مشفوعة باقتراحاا مث يضع هو القوانني ويعرضها على اتمعني ليوافقوا عليها بصياحهم؛

 كبري أساقفة رميس صورة دقيقة Hincmarوقد نقل إلينا هنكمار . األحوال النادرة أن ترفضها اجلمعية باألنني أو القباع اجلماعي
 يسلم على أكابر احلاضرين، ويتحدث إىل من مل يكن يراهم إال قليالً، ويظهر اهتماماً"لشارملان يف هذه االجتماعات، فقال إنه كان 

وكان يطلب إىل أسقف كل إقليم ورئيسه اإلداري أن يبلغ امللك يف هذه االجتماعات عن كل ". ظريفاً بالكبار، ويلهو مع الصغار
امللك كان يرغب يف أن يعرف هل "حادثة هامة وقعت يف إقليمه منذ االجتماع السابق، ويضيف هنكمار إىل أقواله السابقة أن 

وكان عمال امللك يواصلون نظام ). 22"(لكته قلقون مستاءون، وما سبب قلقهم واستيائهماألهلون يف أي ركن من أركان مم
، معززة باإلميان عما يف "يعطوا بيانات صحيحة"االستعالمات الرومانية القدمية فيستدعون إليهم كبار املواطنني ويطلبون إليهم أن 

الة النظام يف هذا اإلقليم وعما يقع فيه من اجلرائم أو من فيه من اإلقليم الذي يزورونه من أمالك ترفض عليها الضرائب، وعن ح
وكانت شهادة مجاعة الباحثني الذين يقسمون اإلميان تستخدم يف أرض الفرجنة يف القرن العاشر للفصل يف كثري من املشاكل . ارمني

د تطورها على يد النورمان واإلجنليز، نظام احمللفني القائم وقد نشأ من هذه اجلماعات، بع. احمللية اخلاصة باألمالك العقارية أو اجلرائم
وكانت الدولة مقسمة إىل مقاطعات حيكم كل مقاطعة يف الشئون الروحية أسقف أو كبري أساقفة، ويف الشئون . يف هذه األيام

 مرات كل سنة يف عاصمة كل وكانت مجعية حملية من املالك جتتمع مرتني أو ثالث. رفيق للملك أو كونت (Comesالدنيوية قومس 
وكان للمقاطعات الواقعة على احلدود املعرضة للخطر . مقاطعة لتبدي رأيها يف حكومة اإلقليم وتكون مبثابة حمكمة استئناف فيه

، فكان روالن املرسستفايل Markherzog، أو مرخرزوج Margravc أو مارجريف grafحكام من طراز خاص يسموم جراف 
Roland of Maecesvallcs مثالً حاكم مقاطعة برتن Breton مبعوثي السيد" وكانت كل اإلدارات احمللية خاضعة لسلطان "

missi dominici - ،مالذين يرسلهم شارملان حيملون رغباته للموظفني احملليني، ويطلعون على أعماهلم، وأحكامهم، وحسابا 
الكنيسة، والفقراء، والذين "وذ، ويتلقون الشكاوي، ويردون املظامل، وحيمون ومينعون الربا، واالغتصاب، واحملاباة، واستغالل النف

وكان العهد الذي عني . من سوء استعمال السلطة أو االستبداد، وأن يعرفوا امللك بأحوال مملكته" حتت الوصاية، والشعب أمجع
 حلماية أشراف إجنلترا بأربعة Magna Gartaعظم مبقتضاه هؤالء املبعوثون مبثابة عهد أعظم للشعب وضع قبل أن يوضع العهد األ

، إذ امه املبعوثون بارتكاب عدة مظامل، Istriaومما يدل على أن هذا العهد كان يقصد به ما جاء فيه ما حدث لدوق إستريا . قرون
يعترف علناً جبرائمه، واغتصاب األموال، فأرغمه امللك على أن يرد ما اختلسه، وأن يعوض كل مظلوم عما وقع عليه من ظلم، و

وإذا ما غضضنا النظر عن حروب شارملان كان هو أعدل احلكام الذين عرفتهم أوربا منذ . ويقدم الضمانات اليت متنعه من تكرارها
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وتعد القوانني الست واخلمسون الباقية من تشريعات شارملان من أكثر اموعات القانونية . عهد ثيودريك القوطي وأكثرهم استنارة
األقدم منها عهداً وتطبيقاً على الظروف " اهلمجية"فهي ال تكون جمموعة منتظمة، بل هي توسيع القوانني . طرافة يف العصور الوسطى

فقد أبقت على عادات الكفارة عن : ولقد كانت يف بعض تفاصيلها أقل استنارة من قوانني ليوترباند اللمباردي. واملطالب اجلديدة
، وحكمت باإلعدام على من يرتد إىل الوثنية، أو )24(تحكم اإلهلي، واحملاكمة باالقتتال، والعقاب ببتر األعضاءاجلرائم الكربى، وال

ومل تكن هذه كلها قوانني، ). 25(وإن كان يسمح لرجال الدين أن خيففوا هذه العقوبة األخرية-من يأكل اللحم يف أيام الصوم الكبري
: وقد جاء يف إحدى املواد. ن أسئلة موجهة من شارملان إىل موظفيه، ومنها ما هو نصائح أخالقيةبل منها ما كان فتاوي، ومنها ما كا

جيب على كل إنسان أن يعمل بكل ما لديه من قوة وكفاية خلدمة اهللا وإتباع أوامره، ألن اإلمرباطور ال يستطيع أن يراقب كل "
م العالقات اجلنسية والزوجية بني أفراد الشعب على قواعد أكثر نظاماً وحاولت بعض املواد أن تقي). 26"(إنسان يف أخالقه اخلاصة

مما كانت قبل، على أن الناس مل يطيعوا هذه النصائح كلها؛ ولكن القوانني والنصائح يف جمموعها تنم عن جهود صادقة لتحويل 
. ، والدين، كما شرع لشئون احلكم واألخالقوشرع شارملان للزراعة، والصناعة، والشئون املالية، والتعليم. اهلمجية إىل حضارة

وكان حكمه يف فترة احنطت فيها احلالة االقتصادية يف جنويب فرنسا وإيطاليا إىل احلضيض من جراء سيطرة املسلمني على البحر 
القات التجارية ، وكانت الع)27(ويف هذا يقول ابن خلدون إن املسيحيني مل يكن يف وسعهم أن يسريوا لوحاً فوق البحر. املتوسط

وكان اليهود وحدهم هم الذين يربطون النصفني . بأمجعها بني غريب أوربا وأفريقية وشرقي البحر املتوسط غاية يف االضطراب
، وبقيت التجارة قائمة يف أوربا اخلاضعة حلكم الصقالبة وبيزنطية. املتعاديني من البالد اليت كانت أيام حكم روما عاملاً اقتصادياً موحداً

وكذلك كانت القناة اإلجنليزية وكان حبر الشمال ميوجان باملتاجر، ولكن هذه التجارة األخرية أيضاً اضطربت . ويف مشاهلا التيوتوين
وكاد أهل الشمال يغلقون ثغور فرنسا . أحواهلا قبل موت شارملان، وقد أوقعتها يف هذا االضطراب غارات أهل الشمال وقرصنتهم

ن يغلقون ثغورها اجلنوبية، حىت أضحت هلذا السبب جزيرة منفصلة عن العامل، وبلداً زراعياً، واضمحلت فيها الشمالية، واملسلمو
طبقة التجار الوسطى، فلم تبق هناك طبقة تنافس كبار املالك يف الريف؛ وكان مما ساعد على قيام نظام اإلقطاع يف فرنسا هبات 

. ملان جهوداً جبارة حلماية الفالحني األحرار من نظام رقيق األرض اآلخذ يف االنتشاروبذل شار. شارملان لألراضي وانتصار اإلسالم

وحىت االسترقاق نفسه اتسع نطاقه وقتاً ما نتيجة حلروب . ولكن قوة األشراف والظروف القاهرة احمليطة به أحبطت جهوده
ة اليت كانت مساحتها تتسع من حني إىل حني نتيجة وكانت أهم موارد امللك مزارعه اخلاص. الكارولنجيني ضد القبائل الوثنية

وقد أصدر للعناية ذه . املصادرة، واهلبات، وعودة بعض األراضي إىل امللك ممن ميوتون بغري ورثة، واستصالح األراضي البور
وكانت الغابات واألراضي . ااألراضي قانوناً زراعياً مفصالً أعظم تفصيل يشهد بعنايته التامة يف حبث مجيع موارد الدولة ومصروفا

وشجع ما بقي يف البالد من جتارة بكافة السبل ؛ ). 28(البور، والطرق العامة، واملواين ومجيع ما يف األرض من معادن ملكاً للدولة
ت على فبسطت الدولة محايتها على األسواق، ووضع نظام دقيق للموازين واملقاييس واألمثان، وجففت املكوس، ومنعت املضاربا

احملاصيل قبل حصادها، وأنشئت الطرق واجلسور أو أصلحت، وأنشئ جسر عظيم على ر الرين عند ميرت، وطهرت املسالك املائية 
وحافظت الدولة على ثبات . لتبقى مفتوحة على الدوام، واختطت قناة تصل الرين بالدانوب حىت يتصل حبر الشمال بالبحر األسود

 فرنسا واضمحالل التجارة أديا إىل استبدال اجلنيه الفضي جبنيه شارملان املعروف باسم السوليدس النقد، ولكن قلة الذهب يف
Solidus . ا اآلن؛ ووضع وامتدت جهود امللك وعنايته إىل كل ناحية من نواحي احلياة، فأمسى الرياح األربع بأمسائها اليت تعرف

الدين ما يلزمه من املال هلذا املشروع، مث حرم التسول وجعله جرمية يعاقب عليها نظاماً إعانة الفقراء، وفرض على النبالء ورجال 
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وهاله انتشار األمية يف أيامه حىت ال يكاد أحد يعرف القراءة والكتابة غري رجال الدين، كما هاله انعدام التعليم بني ). 29(القانون
إلعادة مدارس فرنسا إىل سابق عهدها؛ فأغرى بولس الشماس على الطبقات الدنيا من هذه الطائفة، فاستدعى علماء من األجانب 

وكان . ، ليعلما يف املدرسة اليت أنشأها شارملان يف القصر امللكي بآخن)782(أن يأيت إليه من منيت كسينو، وألكوين من يورك 
رائية وهي املدرسة اليت أنشأها رجالً سكسونياً، ولد بالقرب من مدينة يورك، وتعلم يف مدرسة الكتد) 804-735(ألكوين هذا 

وملا بعث أفا . األسقف إجربت يف تلك املدينة، وقد كانت بريطانيا وأيرلندة يف القرن الثامن متقدمتني من الناحية الثقافية عن فرنسا
Offa ملك مرسية Merciaرج من إجنلترا  ألكوين يف بعثة إىل شارملان أحل شارملان على ألكوين أن يبقى عنده، وسر ألكوين أن خي

، فآثر البقاء، وبعث إىل إجنلترا وغريها من )30"(الدمنرقيون يتلفون أرضها، ويدنسون األديرة مبا يرتكبونه فيها من الزىن"حني كان 
البالد يف طلب الكتب واملعلمني، وسرعان ما أضحت مدرسة القصر مركزاً نشيطاً من مراكز الدرس، ومراجعة املخطوطات 

وكان من بني طالا شارملان نفسه، وزوجته ليوجتارد . ضحت مركزاً إلصالح نظم التربية إصالحاً عم مجيع اململكةونسخها، كما أ
Liutgard وأوالده وابنته جزيال ،Gisela وأمني سره اجنهارد ،Eginhard وإحدى الراهبات، وكثريون غريهم، وكان أكثرهم ،

لى متلك البالد، يدرس البالغة وعلوم الكالم، واهليئة؛ ويقول إجنهارد إنه بذل شغفاً بالتعليم؛ فكان حيرص على العلم حرصه ع
وكان من عادته أن حيتفظ باأللواح حتت وسادته، حىت يستطيع يف أوقات فراغه أن ميرن يده على رسم "جهوداً جبارة ليتعلم الكتابة 

ودرس الالتينية بنهم شديد، ). 31"( اجلهود يف سين حياتهاحلروف؛ ولكن جهوده هذه مل تلق إال قليالً من النجاح ألنه بدأ هذه
وملا أحل . ولكنه ظل يتحدث باألملانية مع أفراد حاشيته؛ وقد وضع كتاباً فينحو اللغة األملانية ومجع مناذج من الشعر األملاين القدمي

ثر منها هدوءاً، عينه امللك على كره منه رئيساً ألكوين على شارملان، وبعد أن قضي يف مدرسة القصر مثة سنني، أن ينقله إىل بيئة أك
؛ وهناك حشد ألكوين الرهبان لينقلوا نسخاً من الترمجة الالتينية املتداولة للتوراة واإلجنيل اليت قام جريوم أحد آباء )796(لدير تور 

وحذت األديرة األخرى حذو هذا .  وقتئذالكنيسة الالتني، ومن الكتب الالتينية القدمية، حبيث تكون أكثر دقة من النسخ املتداولة
الدير، وبفضل هذه اجلهود كانت كثري من أحسن ما وصل إلينا من النصوص القدمية من خمطوطات هذه األديرة يف القرن التاسع 

، وتيبلس Gatullusامليالدي؛ وقد احتفظ لنا رهبان العصر الكارولنجي مبا لدينا من الشعر الالتيين كله تقريباً عدا شعر كاتلس 
Tibullus وبروبرتيوس ،Poptrtius ومبا لدينا من النثر الالتيين كله تقريباً ما عدا كتابات فارو ،Varro وتاستس ،Tacitns 

وكانت كثري من املخطوطات الكارولنجية مجيلة الزخرفة يزينها فن الرهبان وصربهم الطويل، وكان من ). Apnleius(32وأبوليوس 
. اليت كانت أباطرة أملانيا املتأخرون يقسمون عليها أميان تتوجيهم" فينا"زخرفة اليت أخرجتها مدرسة القصر أناجيل آثار هذه الكتب امل

، يلوم فيها رجال الدين على ما "توجيهات لدراسة اآلداب" إىل مجيع أساقفة فرنسا ورؤساء أديرا 787وأصدر شارملان يف عام 
وحيث كل كنيسة ودير على إنشاء مدارس يتعلم فيها رجال الدين على السواء " لسنة غري املهذبةاأل"و " اللغة الفظة"يستخدمونه من 
حيرصوا على أال يفرقوا بني أبناء رقيق " يدعو فيها مديري هذه املدارس أن 789مث أصدر توجيهات أخرى يف عام . القراءة والكتابة

 805ويف عام ". لى املقاعد نفسها ليدرسوا النحو، واملوسيقى، واحلساباألرض وأبناء األحرار، حىت ميكنهم أن يأتوا وجيلسوا ع

ومما يدلنا على أن أوامره مل تذهب . صدرت تعليمات أخرى يئ هلذه املدارس تعليم الطب، وتعليمات غريها تندد باخلرافات الطبية
 أسقف Theodulfواألديرة؛ فلقد أنشأ ثيودولف أدراج الرياح كثرة ما أنشئ يف فرنسا وأملانيا الغربية من مدارس يف الكنائس 

أورليان مدارس يف كل أبرشية من أسقفيته، رحب فيها جبميع األطفال على السواء، وحرم على القساوسة الذين يتولون التدريس أن 
 تقريباً باألديرة، يف خالل ونشأت مدارس هامة، متصلة كلها. ، وذلك أول مثل للتعليم العام ااين يف تاريخ كله)33(يتناولوا أجوراً
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وأراد .  وغريها من املدنGhent، وغنت Fulda، وفلدا St ,Gall، وبافيا، وسانت جول Auxerالقرن التاسع يف تور، وأوكسري 
 شارملان أن يوفر حاجة هذه املدارس إىل املعلمني، فاستقدم العلماء من أيرلندة، وبريطانيا، وإيطاليا، ومن هذه املدارس نشأت يف

فلقد كان هذا البعث املدرسي أشبه بيقظة . على أننا جيب أن ال نغايل يف تقدير القيمة العقلية لذلك العهد. املستقبل اجلامعات األوربية
األطفال منه بالنضوج الثقايف الذي كان قائماً وقتئذ يف القسطنطينية، وبغداد، وقرطبة، فلم يثمر هذا البعث كتاباً كباراً من أي نوع 

وكتابات ألكوين الشكلي مملة، مقبضة، خانقة؛ وليس فيها ما ينفي عنه مة التحذلق والتباهي بالعلم، وتدل على أنه إنسان . نكا
ولقد أنشأ . لطيف يستطيع أن يوفق بني السعادة والتقي؛ وليس فيها ما يدل على هذا وينفي ذاك إال بعض وسائله وأبيات من شعره

 أثناء هذه النهضة العلمية القصرية األجل، منها قصائد ثيودولف اليت فيها قدر كاف من اجلمال على كثري من الناس أشعاراً يف
غري أن األثر األديب اخلالد الوحيد الذي خلفه ذلك العهد هو الترمجة املختصرة البسيطة لشارملان اليت . طريقتها الضعيفة اخلاصة ا

، بل الكتاب األول ليقتطف Lives of the Caesars حياة القياصرة Seutonius وهي حتذو حذو كتاب ستونيوس. كتبها اجنهارد
مهجي، ال "على أننا جيب أن نغفر كل شيء للمؤلف الذي يصف نفسه يف تواضع جم بأنه . بعض فقرات من الثاين يصف ا شارملان

جل عظيم املواهب، ألن شارملان عينه أستاذاً ، وما من شك رغم هذا االعتراف يف أنه ر)34"(يعرف إال قليالً من لسان الرومان
اقصره، وخازناً لبيت ماله، واختذه صديقاً مقرباً له، واختاره ليشرف على الكثري من العمائر يف حكمه اإلنساين العظيم، ولعله قد 

عاصمته احملببة القصر ، وأقام يف آخن Njimegen وجنمجني Ingelheimوشيدت قصور لإلمرباطور يف أجنلهيم . اختاره لتخطيطها
. والكنيسة الصغرية الذائعي الصيت الذين تعرضا ألكثر من ألف من األخطار وظال قائمني حىت دمرما قنابل احلرب العاملية الثانية

  برافنا وهي اليت أقيمت على غرار الكنائسSan Vitaleوقد أقام املهندسون اهولون تلك الكنيسة على منط كنيسة سان فيتال 

وقد أقيمت فوق البناء املثمن قبة مستديرة، وقسم . البيزنطية السورية؛ فكانت النتيجة أن وجدت كنيسة شرقية جاحنة يف الغرب
وزينت مبصابيح من الذهب والفضة، وحظاٍر، وأبواب من الربونز املصمت، "البناء من الداخل عدة أقسام بطابقني من عمد مستديرة 

وكان شارملان سخياً غاية السخاء على . ، وينقش فسيفسائي ذائع الصيت يف القبة)35"( روما ورافناوأعمدة وبوارق جيء ا من
وكانت كثرة رسائله متعلقة . الكنيسة، ولكنه مع هذا جعل نفسه سيدها، واختذ من عقائدها ورجاهلا أدوات لتعليم الناس وحكمهم

 الدنيويني بعبارات مقتبسة من الكتاب املقدس؛ وإن ما يف أقواله من بشئون الدين، فكان يقذف الفاسدين من موظفيه والقساوسة
فقد كان يبعث باملال إىل املسيحيني املنكوبني يف البالد األجنبية، وكان يصر يف . القوة لينفي عنه مظنة أن تقواه كانت خدعة سياسية

وكان لألساقفة شأن كبري يف جمالسه، ). 36(املسيحينيمفاوضاته مع احلكام املسلمني على أن يراعوا العدالة يف معاملة رعاياهم 
ومجعياته، ونظامه اإلداري، ولكنه كان ينظر إليهم، رغم احترامه الشديد هلم، على أم عماله بأمر اهللا، ومل يكن يتردد يف أن يصدر 

ماثيل حني كان البابوات يدافعون عنها، وطلب ولقد ندد بعبارة الصور و الت. أوامره هلم، حىت يف املسائل املتعلقة بالعقائد أو األخالق
إىل كل قس أن يبعث إليه بوصف مكتوب لطريقة التعميد يف أبرشيته، ومل تكن توجيهاته للبابوات أقل من هداياه هلم، وقضى على ما 

سأل . بني الراهبات" لشرهالدعارة، والسكر، وا"حيدث يف األديرة من مترد، ووضع نظاماً للرقابة الصارمة على أديرة النساء ليمنع 
بعضهم يكدحون يوماً بعد يوم " أننا نرى" عما يقصدون بقوهلم إم ينبذون العامل على حني 811القساوسة يف أمر وجهه هلم عام 

ناس جبميع الوسائل، ليزيدوا أمالكهم، فتارة يتخذون التهديد بالنار األبدية وسيلة يستخدموا ألغراضهم اخلاصة، وتارة يعدون ال
بالنعيم السرمدي هلذه األغراض نفسها، وطوراً يسلبون السذج أمواهلم باسم اهللا أو اسم أحد القديسني، ويلحقون بذلك أعظم 

على أنه رغم هذا قد أبقى لرجال الدين حماكمهم اخلاصة، وأمر بأن يؤدي إىل الكنيسة عشر غلة األرض، ". الضرر بورثتهم الشرعيني
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، ولكنه كان )37(راف على شئون الزواج، والوصايا، وأوصى هو نفسه بثلثي ضياعه ألسقفيات مملكتهوجعل لرجال الدين اإلش
وقد أمثر هذا التعاون الوثيق بني . قيمة لتساعد على الوفاء بنفقات احلكومة" هبات"يطلب إىل األساقفة بني الفينة والفينة أن يقدموا 
أال وهي استحالة دولة شارملان إىل اإلمرباطورية الرومانية املقدسة اليت : يخ احلكمالكنيسة والدولة فكرة من أجلّ األفكار يف تار

ولقد كان البابوات من زمن طويل يستنكرون . تستند إىل كل ما كان لروما اإلمرباطورية والبابوية من هيبة، وقداسة، واستقرار
مناً، وكانوا يشاهدون خضوع البطارقة املتزايد إىل إمرباطور خضوع أقاليمهم إىل بيزنطية اليت ال تصد عنها غارة وال تقر فيها أ

ولسنا نعرف من الذي الحت له فكرة تتويج شارملان إمرباطوراً رومانياً على يد . القسطنطينية وخيشون أن تضيع حريتهم هم أيضاً
من امللتفني حوله قد تناقشوا يف إمكانه، البابا أو منذا الذي وضع خطة هذا التتويج، وكل ما نعرفه أن ألكوين، وثيودولف وغريمها 

وقامت يف سبيل تنفيذه صعاب . ولعلهم هم الذين خطوا فيه اخلطوة األوىل، أو لعل مستشاري البابا هم الذي فكروا يف هذا األمر
 بذلك اللقب، ومل فقد كان إمرباطور الروم يلقب وقتئذ بلقب اإلمرباطور الروماين، وكان أحق الناس من الوجهة التارخيية: شديدة

يكن للكنيسة حق معترف به يف محل األلقاب أو نقلها من شخص إىل آخر، ولرمبا كان منح اللقب لشخص منافس لبيزنطية سبباً يف 
. إشعال نار حرب عاجلة عوان بني املسيحيني يف الشرق وإخوام يف الغرب، حرب تترك أوربا املخربة غنيمة سهلة للفتوح اإلسالمية

، فقد قال البعض وقتئذ إنه مل يعد هناك )797( األمر قد سريه بعض التيسري إن إيريين جلست على عرش أباطرة الروم غري أن
إمرباطور روماين، وإن الباب أصبح مفتوحاً لكل من يطالب باللقب، فإذا ما نفذت هذه اخلطة اجلريئة قام مرة أخرى إمرباطور روماين 

التينية وتتوحد، فتستطيع مقاومة انشقاق بيزنطية وديد املسلمني ولعل ما يف اللقب اإلمرباطوري من يف الغرب، تقوى به املسيحية ال
رهبة وسحر ميكن أوربا اهلمجية من أن تعود أدراجها خالل القرون املظلمة وترث حضارة العامل القدمي وثقافته وتنشر املسيحية يف 

 أن اختري ليو الثالث بابا؛ ومل يكن شعب روما حيبه، وكان يتهمه بعدة 795م وحدث يف السادس والعشرين من ديسمرب عا. ربوعه
لكنه هرب من سجنه، . ، وأساءوا معاملته، وسجنوه يف دير799فعال خبيثة، مث هامجه العامة يف اخلامس والعشرين من إبريل عام 

وأعاده إىل رومة مع حرس مسلح، وأمر البابا ومتهميه أن وأحسن امللك استقباله، . وفر إىل شارملان يف بادربورن وطلب إليه أن حيميه
، 800ودخل شارملان العاصمة القدمية مبوكب فخم يف الرابع والعشرين من نوفمرب عام . ميثلوا أمامه يف تلك املدينة يف العام املقبل

 ليو إذا ما أقسم مييناً مغلظة على أنه مل واجتمعت يف أول ديسمرب مجعية من الفرجنة الرومان، واتفقت على إسقاط التهم املوجهة إىل
فلما أقبل ذلك اليوم ركع شارملان للصالة أمام مذبح . وأقسم ليو اليمني ويأت السبيل إىل إقامة احتفال فخم بعيد امليالد. يرتكبها

، مث أخرج ليو على حني غفلة تاجاً القديس بطرس بالعباءة اليونانية القصرية والصندلني، ومها اللباس الذي كان يرتديه كرباء الرومان
ولعل املصلني كانوا قد علموا من قبل أن يفعلوا ما توجبه عليهم الشعائر القدمية اليت يقوم . مطعماً باجلواهر ووضعه على رأس امللك

اطوراً عظيماً للرومان ليحي شارل األفخم، الذي توجه اهللا إمرب: "ا كرباء الشعب الروماين لتأييد هذا التتويج، فنادوا ثالث مرات
ومسح رأس امللك بالزيت املقدس، وحيا البابا شارملان ونادى به إمرباطوراً وأغسطس، وتقدم إليهم مبراهم !". لينشر بينهم السالم

 ما كان وإذا جاز لنا أن نصدق اجنهارد، فإن شارملان قد قال له إنه. 476الوالء اليت ظلت حمتفظاً ا لإلمرباطور الشرقي منذ عام 
ولرمبا كان قد عرف اخلطة بوجه عام، ولكنه مل يرض عن السرعة اليت . ليدخل الكنيسة لو أنه عرف أن ليو ينوي تتوجيه إمرباطوراً

 متت ا والظروف احمليطة ا وقت إمتامها؛ ولعله مل يكن يسره أن يتلقى التاج من البابا، فيفتح بقبوله منه باباً للرتاع الذي دام قروناً

أو آخذ العطية؛ ولعله فكر أيضاً فيما سوف جيره ذلك من : املعطي: طواالً بني البابا واإلمرباطور، وأيهما أعظم مكانة وأقوى سلطاناً
مث أرسل شارملان عدة رسائل وبعوث إىل القسطنطينية يريد ا أن يأسو اجلرح الذي أحدثته هذه . نزاع مع بيزنطية يف املستقبل
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 فعرض الزواج على إيريين ليكون ذلك وسيلة جيعل ا لقبيهما 802اً طويالً ال ينتفع بلقبه اجلديد؛ حىت كان عام الفعلة، وظل زمن
وأراد بعد ذلك أن يقلل من خطر هجوم . ، ولكن سقوط إيريين عن عرشهما أفسد هذه اخلطة اللطيفة)39(املشكوك فيهما شرعيني

هارون الرشيد، وقد أيد هارون ما نشأ بينهما من حسن التفاهم بأن أرسل إليه عدداً بيزنطية عليه فوضع خطة لعقد اتفاق ودي مع 
ورد اإلمرباطور الشرقي على ذلك بأن شجع أمري قرطبة على عدم الوالء . من الفيلة ومفاتيح األماكن املقدسة يف بيت املقدس

 إمرباطوراً نظري اعترافه بأن البندقية وإيطاليا اجلنوبية من  حني اعترف إمرباطور الروم بشارملان812لبغداد، وانتهى األمر يف عام 
وكان لتتويج شارملان نتائج دامت ألف عام، فقد قوى البابوية واألساقفة إذ جعل السلطة املدنية مستمدة من اهلبة . أمالك بيزنطية

سها كنيسة أقوى من الكنيسة السابقة،  جلرجيوري السابع وإنوسنت الثالث أن يقيما على أسا800الكنسية، وأتاحت حوادث عام 
وقوت شارملان على البارونات الغضاب وغريهم ألا جعلته ولياً هللا يف أرضه، وأيدت أعظم التأييد نظرية حق امللوك اإلهلي يف احلكم، 

 رومانية متحالفة مع ووسعت اهلوة بني الكنيسة اليونانية والكنيسة الالتينية، ألن أوالمها مل تكن ترغب يف اخلضوع إىل كنيسة
ولقد كان استمرار شارملان يف اختاذ آخن ال روما عاصمة له شاهداً على انتقال السلطة السياسية من . إمرباطورية منافسة لبيزنطية

رباطورية وأهم من هذا كله أن تتويج شارملان أقام اإلم. بالد البحر املتوسط إىل أوربا الشمالية، ومن الشعوب الالتينية إىل التيوتون
وكان شارملان ومستشاروه يرون أن سلطته اجلديدة إحياء للسلطة . الرومانية املقدسة عملياً وإن مل يقمها من الوجهة النظرية

 األول، كما أا مل تصبح Ottoاإلمرباطورية القدمية، على أن الصبغة اجلديدة اخلاصة ذا النظام مل يعترف ا إال يف عهد أتو 
ومجلة القول أن . 1155 إىل ألقابه يف عام sacrum لفظ مقدس Frederik Barbarossaحني ضم فردريك باربروسا إال " مقدسة"

فكرة نبيلة، وحلماً من أحالم األمن والسالم، -على الرغم من ديدها للعقول واملواطنني-اإلمرباطورية الرومانية املقدسة كانت
وأصبحت املراسيم اإلمرباطورية تكتنف اإلمرباطور يف . راثن اهلمجية، والعنف، واجلهلوعودة للنظام واحلضارة إىل عامل أنقذ من ب

املهام الرمسية، فكان عليه أن يلبس أثواباً مزركشة، ذات مشبك ذهيب، وحذاءين مرصعني باجلواهر وتاجاً من الذهب واجلوهر، وكان 
غري أن . ذه شارملان عن بيزنطية وما أخذته بيزنطية عن طيسفونعلى زائريه أن يسجدوا أمامه لقبلوا قدمه أو ركبته، هذا ما أخ

كانت تتألف من قميص : مل تكن ختتلف إال قليالً عن ثياب الفرجنة العادية-إذا استثنينا ما ذكرناه عنها آنفاً- اجنهارد يؤكد لنا أن ثيابه
 من الصوف رمبا كانت له أهداب من احلرير، من التيل، وسروال قصري ال شيء حتته، ومن فوق القميص والسروال القصري قناء

وجورب طويل مربوط بشريطني يغطي ساقيه وحذاءين من اجللد يف قدميه، وكان يضيف إليها يف الشتاء معطفاً ضيقاً من جلود ثعلب 

وكان طول قامته ست أقدام وأربع بوصات، وكانت بنيته .  ، وكان حيتفظ بسيف إىل جانبه ال يفارقه أبداً أو الفنكاملاء

جليالً مهيب الطلعة على " ، أشم األنف، له شاربان وليست له حلية وكان أشقر الشعر، شفذ العينني. تناسب مع هذا الطول
وكان معتدالً يف طعامه وشرابه، ميقت السكر أشد املقت، جيد الصحة على الدوام مهما تعرض لتقلبات اجلو ومهما ). 40"(الدوام

ما كان خيرج للصيد أو ميارس ضروب الرياضة العنيفة على ظهور اخليل، وكان سباحاً ماهراً، حيب وكثرياً . قاسي من الصعاب
وقلّما كان يدعو الناس إىل الوالئم، ألنه كان يفضل االستماع إىل املوسيقى أو قراءة كتاب يف أثناء . االستحمام يف عيون آخن الدفيئة

وكان يستقبل زائريه ويستمع إىل قضاياهم يف الصباح وهو يرتدي ثيابه أو .  عظيموكان يعرف قيمة الوقت كما يعرفها كل. الطعام
وكان من وراء مهابته وجالله عاطفة قوية ومهة عالية، ولكنه كان يسخر عاطفته ومهته لتحقيق أغراضه ويوجههما . يلبس حذائيه

وكان إىل هذا كله شديد العناية بالعلوم والقوانني، . حيويتهومل تستنفد حروبه اليت ترىب على نصف املائة قوته و. بذكائه وثاقب بصره
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واآلداب، وعلوم الدين ال تفتر محاسته هلا على مر السنني، وكان يسوئه أن يبقى جزء من األرض مل يستول عليه أو أي فرع من 
م أعمال املتنبئني أو العرافني، وكان شريف النفس من بعض الوجوه، وكان يزدري اخلرافات، وحير. فروع العلم مل يضرب فيه بسهم

ولقد كان هلذه السذاجة . ولكنه صدق كثرياً من األعاجيب األسطورية، وبالغ يف مقدرة الشرائع على إصالح أخالق الناس وعقوهلم
اسياً إذا تطلبت وكان يسعه أن يكون ق. لقد كان يف تفكريه وحديثه صراحة ونبل قلَّما نرامها يف رجال احلكم: النفسية بعض احملاسن

سياسة الدولة القسوة، وأشد ما كانت قسوته فيما بذله من جهود لنشر الدين املسيحي، ولكنه مع هذا كان عظيم الرأفة، كثري 
ويرسم لنا ثيودولف يف قصيدة له عنواا . اإلحسان، وفياً خملصاً ألصدقائه، ولقد بكى بالدمع عند وفاة أوالده، وبنته، والبابا هدريان

صورة لطيفة لإلمرباطور يف بيته، فيقول إنه إذا قدم من أعماله أحاط به أبناؤه، فيخلع عنه ابنه شارل عباءته، ويأخذ " حكم شارل"
ابنه نويس سيفه، وتعانقه بناته الست، ويأتني له باخلبز، واخلمر، والتفاح، واألزهار، ويدخل األسقف ليبارك طعام امللك، ويقترب منه 

وقد بلغ ). 41(معه ما لديه من الرسائل، ويهرول إجنهارد الضئيل اجلسم هنا وهناك كأنه منلة، ويأتيه بكتب ضخمةألكوين ليبحث 
من حبه لبناته أن أقنعهن بعدم الزواج، وقال إنه ال يطيق فراقهن، ومن أجل هذا أخذن يواسني أنفسهن باالرمتاء إىل أحضان العشاق 

قد قابل شارملان هذه األعمال منهن بنفس مسحة، ألنه هو نفسه قد جرى على سنة أسالفه، و). 42(وجئن بعدة أبناء غري شرعيني
ذلك أن حيويته املوفورة جعلته شديد اإلحساس مبفاتن النساء، . فاختذ له أربع أزواج واحدة بعد األخرى، وأربع عشيقات أو حظايا

وقد ولدت له نساؤه حنو مثانية عشر . ن هلا رجل آخر مبفردهاوكانت نساؤه يؤثرن أن يكون للواحدة منهن نصيب منه على أن يكو
وغض من يف حاشيته ومن يف روما من رجال الدين أبصارهم عن حتلل رجل مسيحي ). 43(من األبناء والبنات منهم أربعة شرعيون

نطية ال يعلو عليها يف عامل الرجل وكان شارملان وقتئذ على رأس دولة أعظم من اإلمرباطورية البيز. مثله من قيود األخالق املسيحية
فلقد حاولت أوربا . ولكن كل توسع يف حدود اإلمرباطوريات أو العلوم خيلق مشاكل جديدة. األبيض إال دولة اخللفاء العباسيني

 أهل الشمال الغربية أن حتمي نفسها من األملان بإدماجهم يف حضارا؛ غري أن أملانيا كان عليها يف هذا الوقت أن حتمي نفسها من
 م وأخذوا يغريون على 800 قبل عام Jutlandومن الصقالبة؛ وكان املالحون من أهل الشمال قد أنشئوا هلم مملكة يف جتلندة 

وأسرع إليهم شارل من روما، وأنشأ األساطيل والقالع عند الشواطئ واألار، وأقام حاميات يف األماكن . Frisiaسواحل فريزيا 
 صد عنها، ولكن شارملان هاله أن يشهد من قصره يف نربونة بعد قليل 810 وملا أغار ملك جتلندة على فريزيا عام املعرضة لألخطار،

ولعله قد تنبأ، كما تنبأ . من ذلك الوقت، إذا جاز لنا أن نصدق أخبار راهب سانت جول، سفن القراصنة الدمنرقيني يف خليج ليون
 806 الواسعة يف حاجة إىل الدفاع السريع عنها يف عدة مواضع يف وقت واحد، فقسمها يف عام دقلديانوس من قبل، بأن إمرباطوريته

، ومل يبق من هؤالء األبناء إال لويس، 811، وشارل يف عام 810ولكن بينب تويف عام . بيبني، ولويس، وشارل-بني أوالده الثالثة
غري أن لويس رغم هذا قد رفع . ن حيكم عاملاً مليئاً باالضطراب والغدروكان منهمكاً يف العبادة اماكا بدا معه أنه غري خليق بأ

محداً هللا يا إهلي إذ أنعمت علي بأن أرى بعني ولدي : " من ملك إىل إمرباطور ونطق املليك الشيخ قائال813ًباحتفال مهيب يف عام 
 يقضي الشتاء يف آخن حبمى شديدة نتج عنها وبعد أربع سنني من ذلك الوقت أصيب امللك الشيخ وهو). 44"(جيلس على عرشي

التهاب البلورة، وحاول أن يداوي نفسه باالقتصار على السوائل، ولكنه تويف بعد سبعة أيام من بداية املرض بعد أن حكم سبعاً 
ث العامل كله أن أمساه وما لب. ، ودفن حتت قبة كتدرائية آخن، مرتدياً أثوابه اإلمرباطورية)814(وأربعني سنة وعاش اثنتني وسبعني 

، )أي شارل العظيم (Charlemagne أو شارملان Karl der Grosse أو كارل در جروس Carolus Magnusكارولس ماجنس 
  . وحما الزمان مجيع ذكريات عشيقاته ضمته الكنيسة اليت أحسن إليها اإلحسان كله يف زمرة الصاحلني املنعمني1165وملا حل عام 
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  ولنجيين  اضمحالل الكار3

كانت النهضة الكارولنجية فترة من فترات البطولة املتعددة يف العصور املظلمة، ولوال ما اتصف به خلفاء شارملان من عجز وما شجر 
بينهم من نزاع لكان من املستطاع أن تقضي هذه الفترات قبل جميء أبالر بثالثة قرون على ظلمات تلك العصور، وعلى فوضى 

وعلى الرتاع الذي قام بني الكنيسة والدولة ومزقها شر ممزق، وعلى غارات النورمان، وار، واملسلمني اليت أدى . بارونات اإلقطاع
يضاف إىل هذا أن تلك النهضة القصرية . لكن رجالً مبفرده، وحياة مبفردها مل يكفيا إلقامة حضارة جديدة. إليها هذا الرتاع األخرق

 الضيق، فلم يكن للمواطن العادي فيها نصيب، وما أقل من كان يعين ا من النبالء، وما أقل األجل كانت ضة كنسية ضيقة أشد
فلقد أفاء على رجال . وما من شك يف أن شارل نفسه ملوم إىل حد ما على ايار دولته. من كان منهم يشغل نفسه بتعلم القراءة

القوية عنهم، يرجح سلطان اإلمرباطور؛ ولقد اضطرته أسباب حربية الدين من الثراء ما جعل سلطان األساقفة، بعد أن رفعت يده 
مث إنه جعل مالية احلكومة اإلمرباطورية ذات . وإدارية أن مينح احملاكم والبارونات يف األقاليم قدراً من االستقالل شديد اخلطورة

ه أراضيه ومنامجه من إيراد غري كبري، ومل يكن يف األعباء اجلسام تعتمد على والء هؤالء األشراف الغالظ واستقامتهم، وعلى ما تدر
وسعه أن يعمل ما عمله أباطرة الروم فينشئ بريوقراطية من املوظفني املدنيني مسئولني أمام السلطة املركزية دون غريها، وقادرين على 

د حىت أقبل رسل اإلمرباطور الذين النهوض بأعباء احلكم مهما تكن شخصية اإلمرباطور وأتباعه، فلم يكد ميضي على وفاته جيل واح
ومالك القول أن . بسطوا سلطانه يف الواليات أو جتاهل الوالة وجودهم، وألقى األعيان احملليون عن كاهلهم سلطان احلكومة املركزية
حالل حكم شارملان كان عمالً جليالً من أعمال العباقرة ميثل الرقي السياسي يف عصر ويف رقعة من األرض يعمهما االضم

 Louis theلويس التقي : وإن األلقاب اليت أطلقها املعاصرون خللفائه عليهم لتكفي وحدها ألن تقص علينا قصتهم. االقتصادي

Pious وشارل األصلع ،Charles the Bald ولويس املتلعثم ،Louis the Stammerer وشارل البدين Charles the Fat ،

فكان كأبيه طويل القامة، ي الطلعة؛ وكان ) 840-814 ("التقي"ما لويس فأ. Charles the Simpleوشارل الساذج 
 فجعلته هذه التربية وكان قد ترىب على أيدي القساوسة. متواضعاً، رقيق احلاشية، خيراً كرمياً، مفرطاً يف اللني إفراط يوليوس قيصر

من ذلك أنه مل تكن له إال زوج واحدة ومل يكن له قط حظايا، .شديد االهتمام باملبادئ األخالقية اليت كان يزاوهلا شارملان باعتدال
وأنه طرد من حاشيته عشيقات أبيه وعشاق أخواته، وملا احتجت أخواته، وملا احتجت أخواته على عمله هذا حبسهن يف أديرة 

وأرغم القساوسة على أن يعملوا بأقواهلم، وأمر الرهبان أن حييوا احلياة اليت توجبها عليها قواعد البنكتني، وحاول أن . هباتالرا
وقد أعجب الناس به الحنيازه إىل الضعفاء على األقوياء . يقضي على املظامل واالستغالل أينما وجدا، وأن يصلح ما كان فاسداً من قبل

بينب، ولوثري - وأحس لويس أن عادت الفرجنة توجب عليهم تقسيم دولته فقسمها إىل ممالك حيكمها أبناؤه.يف مجيع األحوال
Lothaire وقد رزق لويس من يوديت ). وسنسميه لدفج فيما بعد" (األملاين"، ولويسJuidith زوجته الثانية ابناً رابعاً يعرف يف 

 ال يكاد يقل عن افتتان األجداد بأحفادهم، ويريد أن يعطيه قسطاً من إمرباطوريته التاريخ باسم شارل األصلع؛ وكان لويس حيبه حباً
، لكن أوالده الثالثة الكبار عارضوا يف هذا وشنوا على أبيهم حرباً داخية دامت مثانية 817بعد أن يلغي التقسيم الذي عمله يف عام 

 عليه القلة اليت ظلت موالية له عندما تأزمت األحوال يف رثفلد وأيدت كثرة النبالء ورجال الدين هذه الفتنة، مث خرجت. أعوام
Rothfeld)  القريبة من كلمارColmar ( واليت عرفت فيما بعد باسم لوجنفلدL(genfeldفلما رأى ذلك .  أي ميدان األكاذيب

، فلما مت هلم ذلك سجنوا )833 (لويس أمر من بقي من أنصاره أن يتركوه وشأنه وأن يهتموا حبماية أنفسهم، مث استسلم ألبنائه
يوديث وجزوا شعرها، وأودعوا شارل الصغري يف دير، وأمروا أباهم أن يرتل عن العرش وأن يكفر علناً عما فعل، وجيء بلويس إىل 
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قطعة كنيسة بسواسون حييط به ثالثون أسقفاً، وأرغم يف حضرة لوثري ابنه وخلفه على أن خيلع مالبسه حىت وسطه، وأن يسجد على 
وحكمت فرنسا من . مث لبس مسوح الندم الرمادية اللون، وقضى سنة يف أحد األديرة. من نسيج الشعر ويقرأ جهرة اعترافاً جبرميته

وامشأز الشعب من سوء معاملة لوثري ألبيه لويس؛ واستجاب . تلك اللحظة أسقفية موحدة قامت بني األسرة الكارلنجية املتفككة
عض رجال الدين لنداء يوديث حني طالبت بإلغاء قرار اخللع، ودب الرتاع بني األخوة الثالثة، وأطلق بيبني كثريون من النبالء وب

ومل يثأر لويس لنفسه، بل عفا عن كل من أساءوا ). 834(ولدفج أبامها، وأجلساه على عرشه، وأعادا يوديث وشارل إىل أحضانه 
 جديداً مل يرض عنه لدفج، وهجم على سكسونيا، ونزل اإلمرباطور الشيخ مرة قسمت الدولة تقسيماً) 838(وملا مات بيبني . إليه

أخرى إىل ميدان القتال، وصد املهامجني، ولكنه مرض من تعرضه لتقلبات اجلو وهو عائد من امليدان، وتويف بالقرب من إجنلهامي 
Ingelheim (840 .(،ا لدفج ا رسالة يصفح ويدعو لوثري، وقد أصبح إمرباطوراً، أن حيمي وكان من آخر األلفاظ اليت نطق 

، وأقسما عند )Fonteney (841وحاول لوثري أن يرتل شارل ولدفج مرتلة األتباع، ولكنهما هزماه عند فنتناي . يوديث وشارل
 معاهدة فردون، 843عام لكنهما وقعا مع لوثري يف .استراسربج ميني الوالء املتبادلة املشهرة بأا أقدم وثيقة كتبت باللغة الفرنسية

فاختص لدفج . وقسموا فيما بينهم إمرباطورية شارملان أقساماً ثالثة تنطبق بوجه التقريب على إيطاليا، وأملانيا، وفرنسا احلالية
إيطاليا باألراضي احملصورة بني ري الرين واإللب، واختص شارل باجلزء األكرب من فرنسا وبواليات احلدود األسبانية، وأعطى لوثري 

ومسيت هذه األراضي الغري متجانسة، .  والرون غرباSaoneً، والساءون Scheldواألراضي احملصورة بني الرين شرقاً، والشلد 
، أو لورين Lutharingarأو لوثرجنار . Lutheringiaفكانت أرض بوثري، أو لوئرجنيا - واملمتدة من هواندة إىل بروفانس باسم لوثري

Lorraine . وكثرياً ما استبدلت سيداً . ذات وحدة جنسية أو لغوية، فكان ال بد أن تصبح ميداناً للقتال بني أملانيا وفرنساومل تكن
ويف خالل هذه احلروب الداخلية الكثرية األكالف، واليت أضعفت . يسيد فيما تقلب عليها من نصر وهزمية أريقت فيهما الدماء أاراً

، والروح املعنوية يف أوربا الغربية، غزت القبائل اإلسكنديناوية يف سعيها إىل التوسع وبسط احلكومة، وأنقصت السكان، والثروة
السلطان بالد فرنسا فاكتسحتها مبوجة مهجية واصلت وأمنت اخلراب والذعر اللذين جاءا يف أعقاب اهلجرات األملانية قبل ذلك 

روسيا والنروجييون يضعون أقدامهم يف أيرلندة، والدمنرقيون يفتحون فبينما كان أهل السويد يتسربون إىل ال. الوقت بثالثة قرون
إجنلترا، كان خليط من أهل إسكنديناوة، يف وسعنا أن نسميهم الشماليني أو أهل الشمال، يغريون على مدائن فرنسا القائمة على 

وية تقوم ا أساطيل مؤلفة من أكثر من واستحالت هذه الغارات بعد موت لويس التقي محالت ق. شواطئ البحار أو ضفاف األار
وقاست فرنسا يف القرنني التاسع والعاشر سبعاً وأربعني من هذه اهلجمات الشمالية؛ وب . مائة سفينة، يسريها مالحون حماربون

نانت  دخلوا مدينة 843، وبدءوا مائة عام من اهلجمات على نورماندي، ويف عام Rouen مدينة رون 840املغريون يف عام 
Nantes ر اجلارون 844 وذحبوا أسقفها وهو قائم للصالة أمام مذحبه، ويف عام صعدوا يف Garonne إىل طلوشة Tculcuse .

 صعدوا يف ر السني إىل باريس، ولكنهم تركوا املدينة وشأا بعد أن أخذوا جزية مقدارها سبعة آالف رطل من 845ويف عام 
، وبوا Dordreeht وأحرقوا دوردرخت 846امجون روما استوىل أهل الشمال على فريزيا يف عام وبينا كان املسلمون يه. الفضة

، واستولوا 848، ولكنهم ردوا عنها وأعادوا الكرة عليها يف عام 847 يف عام Berdeauxمث حاصروا بوردو . Limogesليموج 
 ويف العامل الذي تاله وجهوا مثل هذه الضربات إىل بوفيه .عليها يف هذه املرة، وبوها، وقتلوا أهلها، وأحرقوها عن آخرها

Beauvais وبايو Bayeux وسانت لو ،St, Lu ومو ،Meaux وإيفرو ،Evreux وتور ،Tours ذه ويف وسعنا أن نصور ما حل 
 بت يف ، وإن باريس)45(919، 903، و886، و872، 862، و856، و853البالد من رعب إذا قلنا أن تور بت يف أعوام 
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؛ )855( جيشني صدوا ما املغريين Chartresوجهز األساقفة يف أورليان وشارتر . 865، وأحرقت يف عام 861، و856عامي 
 اخترق أسطول مشال مضيق جبل طارق ودخل البحر 859ويف عام . 856ولكن القراصنة الدمنرقيني خربوا أورليان يف عام 

 مشاالً، مث عرب خليج جنوا، وب بيزا وغريها Valenceاف الرون من مصبه حىت مدينة فالنس املتوسط، وب املدن الواقعة على ضف
وملا قاومتهم قالع النبالء احلصينة يف أماكن متفرقة يف طريقهم بوا أو أتلفوا كنوز الكنائس واألديرة غري احملمية، . من املدن اإليطالية

وكان الناس يف تلك األيام احلالكة .  ينج القساوسة والرهبان من القتل يف بعض األحيانوكثرياً ما أحرقوها مبا فيها من مكتبات، ومل
وكأمنا كان املسلمون على موعد مع الشماليني فاستولوا )! 46"(اللهم أنقذنا من شر أهل الشمال: "يدعون رم يف صلوام قائلني
، واستولوا على 842 يف Arles، وخربوا أرل 820رنسي يف عام ، وبوا ساحل الرفيريا الف810على قورسقة وسردينية يف عام 

ترى ماذا كان يفعل امللوك واألشراف خالل هذه األعوام . 972ساحل فرنسا الواقع على البحر املتوسط وبقى يف أيديهم حىت عام 
 يكونوا يرغبون يف أن خيفوا ملساعدة اخلمسني امللية بالتدمري والتخريب؟ فأما األشراف فقد كان لديهم من املشاغل ما يكفيهم، ومل

وأما امللوك فكانوا يف شغل شاغل حبروم يف . أقاليمهم، ومل يستجيبوا إال استجابات ضعيفة ملا وجه إليهم من نداء للعمل اإلمجاعي
وحدث يف .  منافسيهمسبيل التملك أو االستيالء على تاج اإلمرباطورية، وكانوا أحياناً يشجعون الساحليني يف غارام على سواحل

 888 و877وخلف شارل فيما بني .  أن ام هنكمار كبري أساقفة رميس شارل األصلع علناً باإلمهال يف الدفاع عن فرنسا859عام 

وتعاونت أحداث الزمان واملنايا فتوحدت مملكة شارملان مرة أخرى . لويس الثالث، وكارلومان، وشارل البدين- ملوك أكثر منه ضعفاً
ولكن أهل الشمال استولوا على جنمني . حكم شارل البدين، وأتيحت لإلمرباطورية احملتضرة فرصة أخرى للدفاع عن حيااحتت 

Nmegen واختذوا من كورتراي 880 وأحرقوها يف عام ،Courtrai أحرقوا لياج 881 وغنت قالعاً هلم حصينة، ويف عام Li(ge ،
، وقتلوا كبري أساقفتها الذي قاد املدافعني عنها؛ Trier استولوا على تريري 882 ، وآخن؛ ويفPrum وبروم Bonnوكولوين، وبن 

، ولكنهم Amiens استولوا على أمني 883ويف عام . ويف السنة نفسها استولوا على رميس، وأرغموا هنكمار على أن يقاتل وميوت
 استولوا على رون، وساروا يف النهر صعداً 885يف عام و. انسحبوا منها بعد أن أخذوا أثىن عشر ألف رطل من الفضة من كارلومان

، وأسقفها جزالن Eudes أو أود Odoوقاد حاكم املدينة الكونت أودو . إىل باريس يف سبعمائة سفينة عليها ثالثون ألف رجل
Gozlinشهراً هاجم املدافعون عنها وظلت باريس مضروباً عليها احلصار ثالثة عشر.  املدافعني عنها، وقاوموا املغريين مقاومة باسلة 

 رطل من الفضة بدل أن خيف إلنقاذ املدينة، وأذن 7000احملاصرين أثىن عشر مرة؛ وانتهى األمر بأن أدى شارل البدين الشماليني 
ويف عام مث خلع شارل وت.هلم فوق ذلك أن يسريوا يف ر السني صعداً ويقضوا الشتاء يف برغندية اليت بوها باً ترتضيه نفوسهم

ومحى شارل الساذج . ، وأختري أودو ملكاً على فرنسا، وصارت باريس بعد ثبت قيمتها من الوجهة احلربية الفنية مقر احلكومة888
إقليم السني والساءون من املغريين، ولكنه مل يرفع يده ضد غارات الشماليني على بقية ) 923-895(الذي خلف أودو على العرش 

، Lisienx أقاليم رون، وليزيو 911 أحد زعماء النورمان يف عام Rollo أو رلو Rolfذا بل أسلم إىل رولف فرنسا، مث مل يكتف 
ووافق النورمان على أن يؤدوا عنها للملك ما يؤديه أمراء اإلقطاع عن . وكان النورمان قد استولوا عليها من قبل. Evreuxوإفرو 

وارتضى ليو أن يعمد، وحذا رجاله حذوه، مث استقروا . مون مبراسم الوالء التقليديةأمالكهم، ولكنهم كانوا يسخرون منه وهم يقو
ولقد وجد امللك . وهكذا بدأت نورمنديا بأن كانت والية يف فرنسا فتحها أهل الشمال. على مهل وأصبحوا زراعاً ومتحضرين

رمان أنفسهم سيصدون بعد ذلك الوقت من حياولون دخول الساذج حالً ملشكلة باريس إن مل يكن لغريها من املشاكل، ذلك أن النو
 يف Angers، وأجنري 911أما يف غري هذا اجلزء من فرنسا فلم تنقطع غارات الشماليني، فنهبت تشارتر يف عام . السني من املغريين
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ويف هذا الوقت نفسه . 924، كما بت آرتوا وإقليم بوفيه يف عام 923 وأوفرين يف عام Aquitaine، وبت أكتني 919عام 
 بعد أن خربوا جنويب أملانيا، واجتازوا احلدود الفرنسية، مث اجتازوها راجعني دون أن يلقوا 917تقريباً دخل ار برغندية يف عام 

وا وأحرق) 951(، واخترقوا كأرجال اجلراد الفتاك أكتني )937( وأحرقوها Sensمقاومة، وبوا األديرة القريبة من رميس وسان 
وأوشك صرح النظام االجتماعي يف فرنسا أن ينهار حتت هذه . ، وبوا برغندية على مهل)954(ضواحي كورتراي، وليون، ورميس 

لقد أقفرت املدن من . 909ويف ذلك يقول أحد ااميع الدينية املقدسة يف عام . الضربات املتكررة اليت كاهلا له املاليون واهلون
فكذلك يفعل اآلن ... وكما كان الناس األولون يعيشون بغري قانون... ة وحرقت، وأضحت البالد يف عزلةالسكان، وخربت األدير

فاألقوياء يظلمون الضعفاء، والعامل مليء بالعنف والقسوة ... كل إنسان ما يبدو حسناً يف نظره غري آبه بالشرائع البشرية والدينية
وكان آخر امللوك ). 47(م الناس بعضهم بعضاً كما يفعل السمك يف البحرويلته... على الفقراء، وأمالك الكنائس تنهب

 لويس الرابع، ولوثري الرابع، ولويس اخلامس ملوكاً حسين النية، ولكنهم مل يكن هلم من القوة ما ال بد منه قامة نظام -الكارولنجيني
، حبث أعيان فرنسا ورجال الدين فيها عن زعيم هلم )987(وملا مات لويس اخلامس ومل يكن له أبناء . دائم من ذلك اخلراب الشامل

 حيمل ذلك االسم Neustriaمن أسرة أخرى غري الكارولنجيني، حىت وجدوا هذا الزعيم املنشود من نسل مركيز من نوستريا 
ملركيز؛ وكان هيو وكان أودو منقذ باريس ابن هذا ا). 966املتويف عام  (Robert the Strongالعظيم الداللة وهو روبرت القوي 

قد حصل بالشراء أو احلرب على اإلقليم احملصور بني نورمنديا، والسني، ) 956املتويف ( أحد أجداده Hugh the Greatاألكرب 
 Hughوورث هيو كابت . واللوار كله تقريباً وكان فيه أمرياً إقطاعياً، واجتمع له فيه من الثروة والسلطان ما مل جيتمع للملوك

Capetوعرض أدلربو . ن هيو هذا مجيع تلك الثروة وذاك السلطان؛ وورث، كما يلوح، العزمية اليت كسبتهما ابAdlabero كبري 
وبدأت بذلك ) 987(األساقفة، بإرشاد العامل الداهية جربرت، أن يكون هيو كابت ملكاً على فرنسا، فاختري هلذا املنصب باإلمجاع 

  . أباً أو حكم فروعها مملكة فرنسا إىل عهد الثورة الكربىاألسرة الكابتية اليت حكمت ابناً أو

   اآلداب والفنون 4

8141066   
لعلنا قد غالينا يف وصف ما أحدثته غارات الشماليني وار من أضرار، ذلك أن حشدها كلها يف حيز قليل توخياً لإلجياز جيعل صورة 

مل تكن ختلو بال ريب من فترات ساد فيها األمن والسالم؛ فقد ظلت األديرة احلياة يف تلك، األوقات قامتة فوق ما تستحق، مع أا 
تشاد خالل هذا القرن التاسع الرهيب، وكثرياً ما كانت مراكز للصناعة الناشطة، وازدادت مدينة رون قوة بفضل اجتارها مع 

ملارة بنهر الرين، ونشأت يف فالندرة مراكز بريطانيا رغم ما أصيبت به من غارات وحرائق؛ وسيطرت كولوين وميرت على التجارة ا
، Dinant، ودينان Tournai، وتورناي Arass، ودويه، وآراس Lile، وليل Ypresغنية صناعية وجتارية مبدن غنت، وإيربس 

 يف أن وأصيبت مكتبات األديرة خبسائر فادحة يف كنوزها القدمية من جراء هذه الغارات، وما من شك. وكمربيه، ولييج وفلنسني
كثرياً من الكنائس اليت أنشئت فيها مدارس عمالً بقرار شارملان قد دمرت، وإن كانت مكاتب قد بقيت يف األديرة أو الكنائس 

، ورميس، وكوريب Laon، وميرت، وتريري وكولوين، ولييج، وألون Reichenau، وريشنو Lorsonالقائمة يف فلدا، ولورسن 
Corbie وفلريي ،Fleury دينس، وتور، وببيو ، وسانتBobbioواشتهر دير البندكتيني يف ... ، ومونيت كسينو، وسانت جول

 -األلكن-Notker Balbulusسانت جول مبن كان فيه من الكتاب، كما اشتهر مبدرسته وكتبها، وفيه كتب نتكر بلبولوس 
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-950 (-الغليظ الشفة-Notker Labeoوفيه ترجم نتكر لبيئو . ترانيم بديعة ممتازة وسجل راهب سانت جول) 840-912(

 وهي من أول ما كتب بالنتر -كتب بؤيثيوس، وأرسطو وغريها من الكتب القدمية إىل اللغة األملانية؛ وأعانت هذه التراجم) 1022
ور وحىت يف فرنسا اجلرحية كانت مدارس األديرة تضيء حلكة هذه العص.  على تثبيت تراكيب اللغة اجلديدة وقواعدها-األملاين
، وأنشئت يف القرن العاشر مدارس 900 مدرسة عامة يف باريس عام Remy of Auxerreفقد افتتح رميي األوكسريي . املظلمة

 مدرسة 1006مبدينة تشارتر حوايل ) Fulbert (960-1028وأسس األسقف فلبري . أخرى يف أوكسري وكوريب، ورميس ولييج
قواعد تدريس العلوم، -كما كان تالميذه يسمونه-ر، ففيها وضع سقراط املبجلأصبحت أشهر مدارس فرنسا كلها قبل أيام أبال

وكان فلبري هذا رجالً كرمي الطبع، عظيم . والطب، واآلداب القدمية، باإلضافة إىل علوم الدين، والكتاب املقدس، والطقوس الدينية
- قبل ختام القرن احلادي عشر- ولقد خترج يف مدرسته.اإلخالص صبوراً صرب أوىل العزم من الرسل، حمسناً متصدقاً إىل أقصى حد

 Berengar of، وبرجنار التوري William of Conches، ووليم الكنشي John of Salisburyعلماء أمثال جون السلزبوري 

Tours وجلربت ده البريه Gilbert de la Porr(a .دها يف ويف هذه األثناء وصلت مدرسة القصر اليت أنشأها شارملان أوج جم
وقد استدعى شارل إىل .  تارة ويف ألون تارة أخرى بفضل ما حباها به شارل األصلع من عون وتشجيعCompi(gneكمبييين 

 علماء أيرلنديني وإجنليز يف خمتلف العلوم، كان من بينهم عامل من أعظم العقول املبتكرة وأعظمها جرأة يف 843مدرسة القصر عام 
حىت على القرن التاسع نفسه، " العصور املظلمة"وجوده يف ذلك الوقت الشك يف صواب استبقاء اسم العصور الوسطى، رجل يبعث 

 أي Johannes Scotus Eriuginaويكشف امسه عن أصله كشفاً مضاعفاً، فهو جوهان اسكوتس إريوجينا . بلْه غريه من القرون
ويبدو أنه مل يكن من رجال الدين، ولكنه كان رجالً . وكفى. Erigenaوسنسميه حنن إرجينا . Erinجون األيرلندي املولود يف إرين 

اليت بدو -وحتدثنا إحدى القصص. متبحراً يف العلوم، جييد اللغة اليونانية، مغرماً بأفالطون واآلداب القدمية، حلو الفكاهة إىل حد ما
ما الفارق بني األبله واأليرلندي : وم من األيام فسألهأن شارل األصلع، كان يطعم معه يف ي-من سياقها كله أا من خمترعات األدباء

quid distat inter sottum et Scottumولكن شارل رغم هذا كان حيبه ). 48"(املنضدة: "-كما تروي القصة-؟ فأجابه جون
ه عن القربان املقدس بأنه ويفسر جون العشاء الرباين يف كتاب. حباً مجاً، وكان يشهد حماضراته، وأكرب الظن أنه كان يستظرف إحلاده

 Gottdchalkوملا أخذ الراهب األملاين جتسشولك . عمل رمزي، ويتضمن هذا ارتيابه يف وجود املسيح حبق يف اخلبز واخلمر املقدسني

ن يرد عليه طلب هنكمار كبري األساقفة إىل إيرجينا أ. ينادي مببدأ اجلربية املطلقة وينكر تبعاً لذلك مبدأ حرية اإلرادة يف اإلنسان
وقد ). 851حوايل عام  (De Divina praedestinationeفأجابه هذا إىل ما طلب وكتب رسالته املسماة اجلربية اإلهلية . كتابه

من يشأ أن يبحث جاداً عن علل األشياء مجيعها وحياول كشفها، جيد مجيع الوسائل : "بدأها بإطراء الفلسفة إطراًء عظيماً فقال
وينكر الكتاب يف واقع األمر مبدأ ". يدة الصاحلة الكاملة يف العلم والتدريب اللذين يطلق عليهما اليونان اسم الفلسفةاملوصلة إىل العق

وكان رد إرجينا أكثر إحلاداً . اجلربية، ويقول اإلرادة حرة عند اهللا وعند اإلنسان، وإن اهللا ال يعرف الشيء، ولو عرفه لكان هو سببه
، وأودع جتسشولك يف دير قضى فيه بقية حياته 859 و855نكره جملسان من جمالس الكنيسة يف عامي من أقوال جتسشولك، وأ
 خمطوطاً يونانياً لكتاب 824وكان ميخائيل األلكن إمرباطور بيزنطية قد بعث إىل لويس التقي يف عام . أما إرجينا فقد محاه امللك

 Disnysius the" األريوباجي"املتدينون أن مؤلفه هو ديونيشيوس ويعتقد املسيحيون . يسمى احلكومة الكنوتية السماوية

"Areopagite ." وأحال لويس التقي املخطوط إىل دير سانت دنيس، ولكن أحداً ممن فيه مل يستطع ترمجة لغته اليونانية، فقام إرجينا
سيحية غري الرمسية الصورة اليت ترمسها األفالطونية وتأثر بالترمجة أعظم التأثر، وأعاد الكتاب إىل امل. ذه املهمة إجابة لطلب امللك
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اجلديدة للكون املتولد أو املنبعث من اهللا يف مراحل خمتلفة أو درجات من الكمال آخذة يف النقصان، والذي يعود ببطء وبدرجات 
ففي هذا ). 867(قسيم الطبيعي وأصبحت هذه الفكرة الرئيسية اليت يدور حوهلا أعظم مؤلفات جون الت. متفاوتة إىل اهللا مرة أخرى

الكتاب جند بني الكثري من السخف، وقبل أبالر بقرنني من الزمان، إخضاعاً جريئاً لعلوم الدين والوحي إىل العقل، وحماولة للتوفيق 
أجزائه غامضاً، فإن بني املسيحية والفلسفة اليونانية، وفيه يقر جون بصحة الكتاب املقدس؛ ولكنه يقول إنه ملا كان معناه يف كثري من 

: ويقول إرجينا يف هذا. ويكون ذلك عادة بفهم نصوصه على أا رموز أو استعارات-الواجب يقضي بتفسريه حسبما ميليه العقل

إن السلطان يستمد أحياناً من العقل ولكن العقل ال يستمد أبداً من السلطان، ذلك بأن كل سلطان ال يرضى عنه العقل السليم "
وجيب أال حيتج بآراء آباء ). 49"(فاً، ولكن العقل السليم ال حيتاج إىل تأييد السلطان أياً كان نوعه ألنه يستند إىل قوتهيبدو ضعي
إال إذا كان ال بد لنا من االحتجاج بآرائهم لتقوية حججنا أمام الناس الذين ال حيسنون االستدالل، وهلذا خيضعون ... الكنيسة

اسم عام يطلق على : "ويعرف جون الطبيعة بأا. ها هو ذا عصر العقل يتحرك يف أرحام عصر اإلميانف). 50"(للسلطان ال للعقل
وهو يقسم الطبيعة إىل . أي على مجيع األجسام، والعمليات، واملبادئ، والعلل، واألفكار" مجيع األشياء اليت تكون وغري اليت تكون

 أي العلل األوىل، واملبادئ، -ذاك الذي يخلَق وخيلق) 2. ( أي اهللا-نه ال يخلَقذاك الذي خيلق ولك) 1. (أربعة أنواع من الكائنات
 -ذاك الذي يخلَق وال خيلق) 3(والنماذج األوىل، واألفكار األفالطونية، والكلمة، وهي اليت يتكون من عملياا عامل األشياء املفردة، 

.  أي اهللا بوصفه الغاية النهائية اليت تستوعب كل شيء-ال خيلق وال يخلَقذاك الذي ) 4(أي عامل األشياء املفردة السالفة الذكر، 

وليس مثة عملية خلق يف وقت بذاته، ألن هذا ". فاهللا هو كل شيء كائن حبق؛ ألنه يكون األشياء ومجيعها ويتكون من األشياء مجيعها
 أي -يجب أال نفهم من هذا القول إال أن اهللا حال يف كل شيء، ف-فإذا مسعنا أن اهللا قد أوجد كل شيء. القول يتضمن تغرياً يف اهللا

واهللا نفسه ال يدركه عقل من العقول، وليس اجلوهر املكنون لكل شيء والذي خلقه اهللا مما ). "51"(يوجد بوصفه جوهر كل األشياء
واس والعقول ال حقائقها اليت ال  أي صور األشياء اليت تدركها احل-)52"(ميكن إدراكه، وكل الذي نراه هو األعراض ال اجلوهر

وليست اخلصائص احملسوسة يف األشياء متأصلة يف األشياء نفسها، وإمنا .  فيما بعدKantكما يقول كانت -تعرف وال ميكن معرفتها
 أن حقيقته فيجب أال نفكر إال يف... فإذا قيل لنا إن اهللا يرغب، وحيب وخيتار، ويرى، ويسمع. تتكون من األشياء اليت ندركها ا

حىت ال جيد املسيحي احلق التقي ما " أي موائمة لطبيعتنا، -"وقوته اللتني ال يستطاع وصفهما يعبر عنهما مبعان تتفق معنا يف طبيعتها
 وملثل هذا الغرض ال لشيء سواه نستطيع أن نتحدث عن اهللا). 53"(يقوله عن اخلالق، فال يقول شيئاً عنه ليعلم به النفوس الساذجة

" االبن"مبعىن املادة اخلالّقة أو جوهر األشياء مجيعها، و" األب"فإذا فهمنا لفظ ). 54(هذا وال ذاك" هو"كأنه ذكر أو أنثى، وليس 

على أنه احلكمة اإلهلية اليت تتكون أو حتكم مبقتضاها األشياء كلها، والروح على أنه احلياة أو حيوية اخللق، إذا فهمنا هذه الثالثة 
وليست اجلنة والنار مكانني، بل مها أحوال النفس، فالنار هي الشقاء املنبعث . ا النحو جاز لنا أن نفكر يف اهللا على أنه ثالوثعلى هذ

اليت تتكشف من األشياء ) إدراك األلوهية(من اخلطيئة، واجلنة هي السعادة املنبعثة من الفضيلة والنشوة املنبعثة من الرؤيا اإلهلية 
واألشياء مجيعها ). 56(وليست جنة عدن مكاناً على األرض، بل هي حالة كهذه من حاالت النفس). 55(التقيةمجيعها للنفس 

والتاريخ كله إن ). 57(فللحيوانات أيضاً، كما لآلدميني، نفوس تعود إىل املوت بعد اهللا أو إىل الروح اخلالق الذي انبعثت منه: خالدة
ج عن طريق االنبعاث، وموجة مدية ال تغلب حنو الداخل جتذب األشياء مجيعها يف آخر األمر هو إال فيض من عملية اخللق إىل اخلار

وهلذا طلب . لقد وجدت فلسفات شر من هذه الفلسفة ويف عصور النور، ولكن الكنيسة حسبتها متوج باإلحلاد والزندقة. إىل اهللا
حىت ال يستمر " روما ليحاكم أو أن يفصله من مدرسة القصر،  إما أن يبعث جبون إىل865نقوالس األول إىل شارل األصلع يف عام 
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 يروي Malmsburyولسنا نعرف نتيجة هذا الطلب، غري أن إجنليزياً من أهل ماملزبري ). 58"(يف تسميم الذين يسعون لطلب اخلبز
، "م كانوا يشكونه بأقالمهم احلديديةأن جوهان اسكوتس جاء إىل إجنلترا وإىل ديرنا، كما تقول األخبار، وأن األوالد الذين يعلمه"

ولقد تأثر بإرجينا فالسفة من أمثال . وأكرب الظن أن هذه القصة حلم من أحالم تلميذ كان يتمىن حتقيقه. وأنه مات من أثر هذا العمل
بة أطناا يف ذلك جلربت، وأبالر، وجلربت ده البوريه على غري علم منهم، غري أنه بوجه عام قد نسي يف غمار الفوضى الضار

وأمر البابا ) 1225( بتحرميه Sensوملا أن رفع ستار النسيان عن كتابة يف القرن الثالث عشر حكم جملس سنس . العصر املظلم
ووقف الفن الفرنسي يف هذه األوقات املضطربة .  الثالث بأن ترسل نسخة مجيعها إىل روما وأن حترق فيهاHonoriusهونوريوس 

 966ويف عام . رك، فقد ظل الفرنسيون يشيدون كنائسهم على نظام الباسلقا رغم ما ضربه هلم شارملان من أمثلةجامداً ال يتح

وقد .  النورماينF(camp رئيساً لدير فيكامب Volpianoأصبح أحد الرهبان واملهندسني اإليطاليني ويدعى وليم من أبناء فلبيانو 
 Jumi(gesاز النورماين والرومانسي، ويبدو أن أحد تالميذه هو الذي بىن دير جوميج جاء معه من إيطاليا بكثري من أساليب الطر

، Bec الدير النورماين يف بك Lanfranc دخل رجل إيطايل آخر يدعى النفرانك 1042؛ ويف عام )1067-1045(الكنسي 
وقد خطط . لقائمني عليه إىل إضافة أبنية جديدة لهوسرعان ما جعله مركزاً علمياً نشطاً، يهرع إليه طالّب بلغوا من الكثرة ما اضطر ا

ومل يبق حجر واحد من حجارة هذا البناء، . النفرانك هذه األبنية، ولعله قد استعان على ختطيطها مبن هم أكثر منه خربة ذا العمل
شهد بقوة الطراز ال يزال قائماً غلى اليوم ي) Abbaye aux Hommes at Gaen (1077-1081ولكن دير الرجال يف جائن 

وشيدت يف القرن احلادي عشر كنائس جديدة يف مجيع . الرومانسي الذي تطور يف نورماندي على أيدي النفرانك ومن جاء بعده
وكان شارملان قد أمر بأن يطلى داخل الكنائس . أحناء فرنسا وفالندرز، زينها الفنانون بصور اجلدران وبنقوش الفسيفساء والتماثيل

فيد من ذلك املؤمنون؛ وزينت قصور آخن وأجنلهيم باملظلمات، وما من شك يف أن كثرياً من الكنائس قد حذت حذو ويلون ليست
، ولكن نقوشاً شبيهة مبا كان على جدراا ال تزال باقية يف 1944وقد دمرت آخر قطع من مظلمات آخن يف عام . هذه القصور

تلف هذه النقوش يف شكلها عن النقوش اليت تزدان ا خمطوطات ذلك العصر وال خت.  يف أوكسريSt, Germainكنيسة سان جرمان 
وقد كتب رهبان مدينة تور يف عهد شارل األصلع نسخة ضخمة ملونة من الكتاب املقدس وأهدوها إىل . وال عن طرازها أو حجمها

وأمجل من هذا املخطوط . 1ة بباريس حتت رقم امللك، وال تزال هذه النسخة حمفوظة يف قسم املخطوطات الالتينية باملكتبة األهلي
أوترخت "كذلك أخرج رهبان رميس يف هذا القرن التاسع كتاب تراتيل . الذي كتبه يف ذلك الوقت رهبان تور أيضاً" لوثري"إجنيل 

Utrecht "الرسل مزدانة  ورقة من اجللد الرقيق وحيتوي على مزامري داود وعقيدة108وبتأليف هذا املخطوط من -الذائعة الصيت 
وتصطبغ هذه الصور احلية . بكثري من صور احليوانات على اختالف أنواعها وبعدد ال حيصى من األدوات وصور املهن واألعمال
  .بصبغة من الواقعية الشديدة بدلت فن التصوير الدقيق الذي كان من قبل جامداً مستمسكاً بالتقاليد

   نشأة األدواق 5

9871066   
فأصبحت وقتئذ أمة منفصلة عن غريها، ومل تعد تعترف بسيادة ) 996-987(اليت كان حيكمها هيو كابت وبرزت فرنسا 

اإلمرباطورية الرومانية املقدسة عليها، ومل تعد قط إىل أوربا الغربية الوحدة اليت وهبها إياها شارملان اللهم إال فترة قصرية يف أيام 
 أيام هيو كابت مل تكن فرنسا القائمة يف أيامنا هذه؛ فقد كانت أكتني وبرغندية دوقيتني ولكن فرنسا اليت كانت يف. نابليون وهتلر
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وكانت فرنسا يف ذلك الوقت موطناً أجناس خمتلفة ولغات . مستقلتني بالفعل، وظلت بورين بعدئذ سبعة قرون جزءاً من أملانيا
يف دمها عنصر أملاين كبري؛ وكان سكان نورماندي من الشماليني، فكانت فرنسا الشمالية فلمنكية أكثر منها فرنسية، وكان : متعددة

وكانت بريطانيا كلتيه غري ذات صلة بسائر البالد، يسيطر عليها الجئون من بريطانيا؛ أما بروفانس فكانت يف جنس أهلها ولغتهم 
خلاضعة من الوجهة الرمسية للملكية الفرنسية رومانية غالية، كذلك كانت فرنسا ااورة جلبال الربانس قوطية، وقطالونيا ا" والية"

وكان . وكان ر اللوار يقسم فرنسا إىل إقليمني، خمتلفني يف الثقافات واللغات". قطالونيا"قوطية أيضاً كما يدل على ذلك امسها 
شعوب أمة واحدة؛ ولقد العمل الذي اضطلعت به امللكية الفرنسية هو مزج األجناس واللغات املختلفة، لينشئوا من أكثر من عشر 

وأراد هيو كابت أن يهيئ الظروف لوراثة للعرش منظمة، فتوج ابنه ربرت ملكاً معه يف السنة األوىل . تطلب هذا العمل مثامنائة عام
، ولعل سبب اشتهاره ذه املكانة الوسطى أنه )60(من امللوك األوساط غري املربزين) 1031-996" (ربرت التقي"من حكمه ويعد 

مثال ذلك أنه ملا قام الرتاع بينه وبني هنري الثاين إمرباطور أملانيا بشأن احلدود عقد اجتماعاً معه وتبادل . ان يتجنب جمد احلروبك
وكان ربرت رءوفاً بالضعفاء والفقراء حيميهم قدر استطاعته من األقوياء غري ذوي . وإياه اهلدايا، ووصل معه إىل اتفاق سلمي

 Berthaوقد أغضب الكنيسة بزواجه من برثا . هذا كمثل لويس التاسع، وهنري الرابع، ولويس السادس عشرالضمري، ومثله يف 

، وصرب على احلرمان وعلى سخرية الذين كانوا يعدوا ساحرة، ولكنه انفصل عنها آخر األمر وعاش بعدئذ بائساً )998(ابنة عمه 
، وشبت نار حرب للوراثة بني ولديه، )61(لناس حزنوا عليه أشد احلزن عند مماتهوحيدثا املؤرخون أن ا. حزيناً إىل آخر أيام حياته
وملا انتهى هذا الصراع . أكربمها، ولكنه مل ينل النصر إال مبعونة ربرت دوق نورماندي) 1060-1031(انتصر فيها هنري األول 

لرجال مل تقو معها على منع تقطع أوصاهلا بفعل كانت اململكة قد وصلت إىل درجة من الفقر يف املال وا) 1039-1031(الطويل 
 م، بفعل كبار املالك الذين كانوا يضمون إليهم تدرجيياً ما حييط م 1000وانقسمت فرنسا حوايل عام . النبالء األقوياء املستقلني

برغندية، وأجنوا، ومشبانيا، وهذه األقسام هي أكتني، وطلوشة، و. من األراضي إىل سبع إمارات كربى حيكم كال منها كونت أو دوق
وكان هؤالء األدواق أو الكونتات يف مجيع احلاالت تقريباً ورثة زعماء أو قواد منحهم امللوك املروفنجيون أو . وفالندرز، ونورمندية

 جتييش اجليوش وكان امللك قد أصبح يعتمد على هؤالء الكرباء يف. الكارلوجنيون ضياعاً جزاء هلم على خدمام احلربية أو اإلدارية
 يسن القوانني للمملكة مجيعها، أو جييب منها الضرائب، بل كان األدواق والكونتات 888ومحاية واليات احلدود؛ ومل يكن بعد عام 

يسنون القوانني، وجيبون الضرائب، ويشنون احلروب، ويفصلون يف القضايا ويعاقبون، ويكادون يكونون سادة مستقلني يف ضياعهم، 
واقتصرت سلطة امللك يف وضع القوانني، . ن للملك إال بوالء أمسى، وال يؤدون له إال خدمة عسكرية ذات نطاق حمدودال يدينو

 وتشمل lle de Franceوالفصل يف القضايا، ويف الشئون املالية، على ضياعه امللكية اخلاصة، وهي اليت مسيت فيما بعد جزيرة فرنسا 
وتقدمت نورمندية دون سائر الدوقيات املستقلة .متدين من أورليان إىل بوفيه ومن تشاتر إىل رميسإقليمي الساءون والسني األوسط امل

استقالالً نسبياً بأن منت منواً سريعاً إىل أقصى حدود السرعة يف قوا وسلطاا، فلم ميض عليها قرن واحد بعد تسليمها ألهل الشمال 
وكان أهل . ولعل السبب يف ذلك هو قرا من البحر وموقعها بني إجنلترا وباريس-ةحىت أصبحت أكثر واليات فرنسا مغامرة وخماطر

الشمال وقتئذ مسيحيني متحمسني للمسيحية، هلم أديرة ومدارس أديرة، وكانوا يتناسلون باستهتار ما لبث أن دفع شبابا النورمنديني 
ل كانوا حكاماً أقوياء ال يبالون باملبادئ األخالقية وال راعون يف ذلك أن حبارة الشما. إىل إنشاء ممالك جديدة من الواليات القدمية

الوصول إىل أغراضهم ضمرياً، ولكنهم قادرون على أن حيكموا بيد من حديد شعباً مشاكساً، مضطرباً، مكوناً من الغاليني والفرجنة، 
 على هارلت 1026حني وقعت عينه يف عام قد أصبح بعد دوقا لنورمندية ) 1035-1028(ومل يكن ربرت األول . والشماليني
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Harlette ابنة دباغ يف فاليز Falaise . فلما رآها أضحت عشيقته العزيزة جرياً على إحدى السنن الدمنرقية القدمية، وسرعان ما
 William the وعندنا حنن باسم وليم الفاتح William the Bastardأجنبت له ولداً يعرف عند معاصريه باسم وليم النغل 

Conqueror . ليحج حجة التوبة إىل 1035وملا اشتد على ربرت وخز ضمريه لكثرة ما ارتكب من الذنوب غادر نورمندية يف عام 
أقسم بديين أين لن أترككم دون أن أويل عليكم سيداً؛ إين يل : "أورشليم، واستدعى قبل سفره أكابر األعيان ورجال الدين وقال هلم

ضل اهللا، وإين لقوي الرجاء يف أن يكون من أحسن الناس صفات، ورجائي أن تقبلوه سيداً عليكم؛ وليس يهمكم إبناً نغالً سيكرب بف
وهأنذا أعينه وارثاً لعرشي، . أو يف توزيع العدالة بني الناس... قط أنه مل يولد من زواج شرعي فهذا لن يؤثر يف قدرته على احلكم

وتويف ربرت يف طريق إىل أورشليم، وحكم األشراف وقتاً ما بالنيابة عن ). 62(ية بأكملهاوأخلع عليه من هذه اللحظة دوقية نورمند
وملا شبت فتنة يف البالد حتاول خلعه أمخدها بوحشية ممزوجة بالكرامة، فقد كان رجالً جيمع بني الدهاء والبسالة، بعيد النظر يف . ابنه

وكان يسمع كم الناس على مولده ويقبل هذا التهكم بصدر رحب، .  أعدائهوضعه خطط املستقبل، مالكاً ألصدقائه، وشيطاناً على
 وعلق Alencon؛ ولكنه حني حاصر ألنسون Guiielmus Nethusوكان من حني إىل حني ميضي بعض ما يكتب باسم وليم النغل 

أرجلهم، وفقأ أعينهم، وقذف املدينة احملاصرون اجللود على جدرام إشارة إىل حرفة جده قطع أيدي من وقع يف يديه من األسرى و
فقد حد وليم من استغالل األشراف . وأعجبت نورمندية بوحشيته وحكمه الصارم، وعمها الرخاء. من جمانيقه ذه األعضاء

 بإخالصه للفالحني، وأرضى أولئك األشراف بالعطايا السنية، وكان يعين عناية األتقياء الصاحلني بواجباته الدينية، وجلل أباه العار
 كونت فالندرز، ومل يؤثر فيه أن Baldwin اجلميلة ابنة بلدوين Matildaلزوجته إخالصاً مل يسبق له مثيل، وقد أولع حبب ماتلدة 

إا تفضل أن تكون "غري أا ردت وليم وكالت له اإلهانات وقالت . هلا ولدين وزوجاً ال يزال على قيد احلياة وإن كان منفصالً عنها
؛ ولكنه مل يرجع عن حبها، وناهلا آخر األمر وتزوجها رغم تشهري رجال الدين؛ وترتب على )63"(حمجبة على أن تتزوج بنغلراهبة 

 واألب النفرانك رئيس الدير ألما ذما هذا الزواج، وحرق يف صورة غضبه جزءاً من دير Malgerذلك أن جرد األسقف ماجلر 
الس الثاين بأن يصادق على الزواج، وأراد وليم أن يكفر عما فرط منه فبىن يف جائن دير الرجال مث أقنع النفرانك البابا نقو. بك

 اتفاقاً 1048النورمندي الذائع الصيت، وبفضل هذا الزواج ارتبط وليم بكونت فالندرز، وكان قد وقع قبل ذلك الوقت يف عام 
  .ما شرع وهو يف التاسعة والثالثني من عمره يف فتح إجنلتراوبعد أن محى جناحيه اتني الوسيلتني وزينه. مع ملك فرنسا

  الباب العشرون 

  نهضة الشمال 

566-1066   

  الفصل األول 

  إنجلترا 

577-1066   
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   ألفرد والدنمرقيون 1

5771016   
لبث الغزاة أن إال مقاومة يسرية، وما ) Deorham (577مل يلق فتح اإلجنليز والسكسون واجلوت إلجنلترا بعد واقعة دورهام 

، وأسس اإلجنليز ثالث ممالك يف مرسية، ونورمثربالند، وأجنليا الشرقية Kentاقتسموا البالد فيما بينهم؛ فأقام اجلوت مملكة يف كنت 
East Anglia وأنشأ السكسون ثالث ممالك أخرى يف وسكس ،Wessex وإسكس ،Essex وسسكس ،Sussex أي يف 

تاريخ "وكانت هذه املمالك السبع الصغرية وممالك أخرى أصغر منها هي اليت تكون فيها . اجلنوبيةسكسونيا الغربية، والشرقية، و
وقبل أن ينشئ ملك .  ملك سكس معظمها بالقوة أو باخلتل يف مملكة واحدة حتت حكمهEgbertحىت مجع أجربت " إجنلترا

يني اليت اجتاحت البالد من حبر إىل حبر وهددت املسيحية  بدأت غزوات الدمنرق- مملكة اإلجنليز- السكسون هذه اململكة اجلديدة
 ثالث سفن إىل 787جاءت يف عام : "الناشئة فيها بإحالل وثنية مهجية جاهلة حملها، ويف ذلك يقول السجل اإلجنليزي السكسوين

وأغارت ". عب اإلجنليزوكانت هذه أوىل سفن الدمنرقيني اليت جاءت تطلب أرض ش-وقتلت األهلني... سواحل سكسونيا الغربية
 الشهري وذحبت Lindisfarne محلة دمنرقية أخرى، وخربت دير لندسفارن 793 يف عام Northumberlandعلى نورمثربالند 

 Bec حيث كان يكدح بك Jarrow وجرو Wearmouth، وبوا ويرموث Wear دخل الدمنرقيون ر وير 794ويف عام . رهبانه

 839، ويف عام Kent وكنت East Anglia هاجم املغريون أجنليا الشرقية 838ويف عام . لك الوقتالعامل قبل مخسني سنة من ذ

ويف عام .  ولندنCanterbury سفينة يف ر التاميز، بينما كان حبارته ينهبون كنتربري 350رابط أسطول للقراصنة مؤلف من 
، وخربت أديرا، وأتلفت ما فيها من "اإلجنليز"وقتلت آالفاً من فتحت قوة من الدمنرقيني والسويديني مقاطعة نورمثربالند، -867

وخيمت الفاقة واجلهالة على مدينة يورك وما حوهلا، وهي البلدة اليت حبت شارملان بألكوين؛ ومل حيل عام . دور الكتب أو شتتها
 حنو اجلنوب يف Guthrum دمنرقي بقيادة جثرم واجته جيش.  حىت كان معظم إجنلترا املمتد يف مشال ر التاميز خاضعاً للمغريين871

 مليكها وأخوه األصغر ألفرد بالدمنرقيني عند Ethelred عاصمة وسكس، والتقى إثلرد Readingذلك العام نفسه ليهاجم ردنج 
.  األدبار ووىل اإلجنليزMerton وهزموا املغريين، ولكن إثلرد جرح جرحاً مميتاً يف معركة ثانية عند مرتن Ashdownآشدون 

، illieratus بأنه كان وقتئذ أمياً Asserويصفه أسر ) 871(وجلس ألفرد على عرش سكسونيا وهو يف الثانية والعشرين من عمره 
ويبدو أنه كان مصاباً بالصرع، وأنه أصيب بنوبة ! وقد يكون معىن هذا اللفظ أنه جيهل القراءة والكتابة أو أنه ال يعرف اللغة الالتينية

فلما مضى شهر . بات الداء يف يوم زفافه؛ ولكنه كان صياداً قوياً، وسيم الطلعة، رشيقاً، يفوق أخوته يف احلكمة واملهارة احلربيةمن نو
 ولكنه هزم فيها هزمية منكرة اضطرته إىل شراء Wiltonعلى تتوجيه، زحف جبيشه الصغري على الدمنرقيني الذين كانوا عند ولنت 

يف عام )  احلاليةEdingtonإدجننت  (Ethandunبذلك عرشه؛ غري أنه انتصر يف معركة حامسة عند إثندون الصلح من عدوه لينقذ 
 اجتاز بعدها نصف اجليش الدمنرقي القناة اإلجنليزية ليغري على فرنسا املستضعفة، أما بقية اجليش فقد وافق مبقتضى معاهدة 878

ويقول أسر وهو . Danelawلترا الشرقي يف البالد اليت مسيت فيما بعد دين لو على أال يتجاوز رجاله مشايل إجن. Wedmoreودمور 
، وفتح البالد، ونادى بنفسه ملكاً عليها "يقصد بها"كاتب ال يوثق كل الثقة بأقواله إن ألفرد زحف جبيشه على أجنليا الشرقية 

فلما مت له ذلك وجه . لترا لكي يقاوم ا الدمنرقينيوعلى مرسية باإلضافة إىل وسكس؛ ولعله كان يقصد ذا الزحف أن يوحد إجن
فنظم اجليش تنظيماً جديداً، وأنشأ عمارة حبرية، ووضع قانوناً . إىل شئون احلكم وإعادة تنظيم البالد-كأنه شارملان صغري-عنايته

أ مدناً وبلداناً جديدة؛ وأعاد بناء موحداً ملمالكه الثالث، وأصلح نظام القضاء، وسن من القوانني ما يكفل محاية الفقراء، وأنش
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وقد خصص جزءاً من مثانية أجزاء ). 2(، ملوظفي حكومته اآلخذين يف االزدياد"باحلجارة واخلشب أاًء وغرفاً ملكية"القدمية، وشاد 
د باملال بسخاء على من إيراد الدولة إلعانة الفقراء، وجزءاً آخر مثله للتعليم، وأنشأ يف ردنج عاصمة ملكه مدرسة يف قصره، وجا

وكان حيزنه ويقض مضجعه أن يعود بذاكرته إىل أيام صباه حني كانت . أعمال التعليم والدين اليت تقوم ا الكنائس واألديرة
فقد احنط التعليم بني اإلجنليز احنطاطاً كانت : "بفعل الدمنرقيني، أما اآلن" قبل أن خترب وحترق... الكنائس غاصة بالكنوز والكتب"

). 3"(هم الذين يستطيعون فهم طقوس دينهم باللغة اإلجنليزية، أو ترمجة شيء منها إىل الالتينية... نتيجته أن عدداً قليالً جداً منهم

 من فرنسا، وكثريين Erigena من ويلز، وإرجينا Asserبعث يف طلي األسقف أسر -وقد بعث إىل البالد اخلارجية يف طلب العمالء
وكان يؤسفه أنه مل جيد من قبل إال قليالً من الوقت خيصصه للقراءة، وهلذا فقد أقبل . موا شعبه ويعلموه هو نفسهليأتوا ويعل-غريهم

يأمر رجاالً يأمرون له ليالً "وقد ظل يالقي صعوبة يف القراءة، ولكنه كان . اآلن على الدراسات الدينية والعلمية إقبال الرهبان
ن أدرك ما للغات القومية من خطر متزايد قبل أن يدركه أحد غريه من األوربيني، فعمل على أن وكاد أن يكون هو أول م". واراً

 The Consolatione ofتترجم بعض الكتب األساسية اهلامة إىل اللغة اإلجنليزية، وجد هو نفسه يف ترمجة كتاب سلوى الفلسفة 

Philosphy لبويتيوس Boetius وكتاب العناية بالرعي Pastoral Care جلرجيوري، وكتاب التاريخ العام Universal History 

؛ وعمل ما عمله شارملان Bede لبيد Ecclesiastical History of England وتاريخ إجنلترا الكنسي Orosiusألوروسيوس 
؛ 894نت يف عام ووصلت غزوة دمنرقية جديدة إىل ك. فجمع أغاين شعبه، وعلمها أوالده، وشارك املغنني يف بالطه يف إنشادها

وبعث دمنرقيو والدين لوايل الغزاة باملدد، وعقد الوطنيون أهل ويزلت والكلت، الذين مل يكن اإلجنليز والسكسون قد تغلبوا عليهم 
بعد، حلفاً مع الدمنرقيني وانقض إدوارد ابن ألفرد على معسكر القراصنة ودمره، وشتت أسطول ألفرد اجلديد مشل األسطول 

وليس يف وسعنا أن نوازنه . وتويف امللك بعد عامني من هذه الواقعة، ومل تكن سنه قد جتاوزت الثانية واخلمسني) 899(الدمنرقي 
تقواه، - برجل جبار مثل شارملان ألن الرقعة اليت كانت مسرحاً ملغامراته رقعة ضيقة، ولكنه ضرب لألمة اإلجنليزية بصفاته األخالقية

ضرب هلا ذه الصفات مثالً، -، واعتداله، وجلده، وإخالصه لشعبه، وشغفه باالستزادة من التعليمواستقامته اخلالية من التباهي
لست أظن أنه : "وقد أعجب ا فلنري إعجاباً لعله كان مسرفاً فيه إذ قال. وبعث فيها روحاً، تلقتها بأعظم الشكر ونسيتها بعد قليل

وواصل اإلسكنديناويني هجومهم على إجنلترا يف أواخر القرن ). 4"(لفرد األكربكان يف العامل كله رجل أجدر باحترام اخللف من أ
 على سواحل إجنلترا يف عام Olat Tryggvssonبقيادة أوالف ترجيفسون ) القراصنة النروجييني(العاشر، فأغارت قوة من الفيكنج 

 أي غري املنتصح ألنه أىب أن يعمل مبشورة Redelessامللقب بردلس ) (1013-987(وعجز اإلجنليز بقيادة امللك إثلرد . 991
، رطل من الفضة مجعها 48.000، 36.000، 24.000، 16.000، 10.000فنفح الغزاة برشا سخية متتابعة ) أعيان البالد

وسعى إثلرد لكسب املعونة األجنبية فشرع يفاوض .  املخرب الوقح من أول ضريبة عامة فرضت على إجنلتراDanegeldدينجلد 
 ابنة رتشارد األول دوق نورمندية، ونشأت من هذا الزواج أحداث خطرية وأدعى Emmaرمندية يف عقد حلف معه، وتزوج إما نو

 فأمر بقتل كافة من يف اجلزيرة من Witenagemorإثلرد أن الدمنرقيني يأمترون به ليقتلوه، ويقضوا على برملان األمة الويتنامجور 
ولسنا نعلم إىل أي حد نفذ هذا األمر حبذافريه، وأكرب الظن أن مجيع من كانوا يف إجنلترا من ). 1002(الدمنرقيني أينما وجدوا 

 ملك الدمنرقة، Sweynالذكور القادرين على محل السالح قد قتلوهم وبعض النساء، وكان من بني من قتلن منهن أخت سوين 
وختلى نبالء إثلرد عنه، . 1013وأعاد الكرة عليها جبميع قواه يف عام ، 1003وأقسم سوين أن يثأر ملقتلهما، فغزا يف إجنلترا يف عام 
، وختلى عن األعيان )1014(غري إن إثلرد عاد إىل الكفاح بعد موت سوين . ففر إىل نورمندية، وأصبح سوين ملك إجنلترا وسيدها
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حماصرة، وحارب إدمند ذو اجلانب ومات إثلرد يف لندن وهي ). 1015( بن سوين Cnutمرة أخرى، وعقدوا الصلح مع كنوت 
وارتضت إجنلترا بأمجعها ). Assandun (1016 ببسالة ولكن كنوت تغلب عليه عند أسندون Edmund Ironsideاحلديدي 

  .كنوت ملكاً عليها، ومت بذلك للدمنرقيني فتح إجنلترا

   السكسونية  الحضارة اإلنجليزية2

5771066   
سياسي؛ فقد كانت أنظمة اإلجنليز والسكسون، ولغتهم، وأساليب حيام قد تعمقت أصوهلا يف مل يكن هذا الفتح أكثر من فتح 

إجنلترا خالل القرون الستة املاضية تعمقاً ال يستطاع معه فهم نظام احلكم يف البالد أو لغة اإلجنليز أو أخالقهم إال بدراسة هذه 
داث، بني حرب وحرب، وبني جرمية وجرمية، أساليب احلرث والزرع ولقد تبدلت يف أثناء الفترات اخلالية من األح. األصول

وليس يف التاريخ أساس لذلك القول اخلداع وهو أن . والتجارة، وبعثت اآلداب بعثاً جديداً، وأقيم صرح النظام والقانون على مهل
ذلك أن زعماء اجليش . لقروية الدميقراطيةإجنلترا اإلجنليزية السكسونية كانت جنة تنعم فيها عشائر الفالحني األحرار باحلياة ا

اإلجنليزي السكسوين قد استولوا على األرض الزراعية فلم حيل القرن السابع امليالدي حىت كان عدد قليل من األسر ميتلك ثلثي تلك 
ويف أثناء .  األساقفة، ومل حيل القرن احلادي عشر حىت كانت معظم البلدان ضمن أمالك امللك اخلاصة أو أحد النبالء أو)5(األرض

 بعد امليالد حىت كان معظمهم يؤدون إجياراً 1000الغزو الدمنرقي نزل كثري من الفالحني عن أمالكهم يف نظري محايتهم، ومل حيل عام 
واجتماعات "، "اجتماعات للشعب"و " اجتماعات للمدينة"وكانت هناك ). 6(من حمصوهلم أو من كدحهم إىل أحد السادة املالك

وهي اجتماعات كانت مثابة مجعيات أو حماكم للمقاطعة، ولكن مل يكن يسمح حبضورها إال ملالك األراضي، وأخذت هذه " ائةامل
وكانت معظم السلطة . اهليئات يضعف سلطاا وتقل مرات اجتماعها بعد القرن الثامن، وحيل حمل معظمها حماكم النبالء يف ضياعهم

 وهو مجعية صغرية إىل حد ما تتألف من النبالء، -"جملس العقالء "-  القوميWitenagemotامجوت احلكومية بإجنلترا يف يد إلويتن
واألساقفة، وكبار وزراء التاج، وبغري موافقة هذا الربملان األبله مل يكن ملك إجنليزي خيتار أو يبق على عرشه، أو يضيف قرياطاً إىل 

تدمي، ومل يكن يف وسعه أن يسن قانوناً، أو يصدر حكماً قضائياً، أو يشن حرباً، أو مزارعه اخلاصة اليت كان يستمد منها إيراده املس
وكان أعظم سند للملكية ضد هذه اهليئة األرستقراطية هو ما كان بينها وبني الكنيسة من حلف غري ). 7(يعقد صلحاً إال مبوافقته

ت تعتمد على رجال الدين يف كل ما يتصل بالتعليم العام، والنظام ذلك أن الدولة اإلجنليزية قبل التفتح النورمندي وبعده كان. رمسي
 كبري Clastonburyوكان القديس دنستان رئيس دير جالستنربي . االجتماعي، والوحدة القومية، وباإلدارة السياسية نفسها

ا من النبالء؛ وكان جريئاً ، وقد محى الطبقتني الوسطى والدني)955-946(وإدرد ) Edmund (940-946مستشاري امللكني إدمند 
إليها، وهو ) Edger (959-975من البالد، مث أعاده إدجر ) Edwig (955-959يف نقد امللوك واألمراء، ولذلك نفاه امللك إدوج 

، وشاد كنيسة القديس بطرس يف جالستنربي، )Edward the Martyr (975-978الذي وضع التاج على رأس إدوارد الشهيد 
وكان أهل إجنلترا جيلونه ويعدونه أعظم قديسيهم قبل . 988التعليم، وتويف وهو كبري أساقفة كنتربري يف عام وشجع الفنون و

وقد وجدت يف القانون األملاين القدمي، بعد أن . ونشأت الشرائع ببطء يف هذه احلكومة املفككة. Thomes ) Becketتومس آبكت 
نون عادات تربئة املتهم بشهادة شهود يقسمون بأنه بريء، كما بقيت فيه الدية، وبقيت يف هذا القا. عدل لفظه وظروفه، كفيتها

ختتلف اختالفاً له ) اإلجنليزي(وكانت الدية يف القانون اإلجنيلي . والتحكيم اإلهلي، ولكن عادة احملاكمة باالقتتال مل تكن معروفة فيه
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، ودية النبيل أو 15.000، ودية األسقف ) دوالر أمريكي13.000حنو  (Thrimsasفكانت دية امللك ثالثني ألف ثرمزاً . داللته
وكان القانون اإلجنليسكسوين يقضي بأن يغرم اإلنسان شلناً أو شلنني إذا تسبب يف جرح . 266رجل الدين ألفني، ودية الفالح احلر 

ب أن نضيف هنا أن الشلن الواحد كان إنسان جرحاً يبلغ طوله بوصة واحدة، وثالثني شلناً إذا قطع جزءاً من أذن؛ على أننا جي
وكل من ). 8(وكان قانون إثلربت يعاقب الزاين بأن يؤدي إىل زوج من زىن ا غرامة ويبتاع له زوجة أخرى. يكفي البتياع خروف

بالدية يف بعض ومل يكن يسمح . فتصادر أمالكه لصاحل امللك، ويباح دمه" خارجاً على القانون"قاوم أمر حمكمة من احملاكم نودي به 
االسترقاق، واجلَلد، واإلخصاء، وبتر اليدين أو القدمني، أو الشفة العليا، أو جدع : احلاالت، وكانت توقع بدالً منها عقوبات صارمة

). 9(األنف، أو صلم األذن، أو إعدام املذنب بشنقه، أو قطع رأسه ، أو حرقه، أو رمجه، أو إغراقه يف املاء، أو إلقائه يف هوة سحيقة

وكانت جهود كثرية قد بذلت يف . وكان النظام االقتصادي شبيهاً بالقانون يف بدائيته، وكان أقل تقدماً منه يف بريطانيا الرومانية
تقطيع الغابات وجتفيف املناقع، ولكن إجنلترا كانت ال تزال يف القرن التاسع تشغل نصفها الغابات، واملروج، واملناقع، وكانت 

. ال تزال جتوس خالل الغابات، وكان أكثر من يفلح الضياع هم األسرى أو األرقاء-الدببة، واحلالليف، والذئاب- يةاحليوانات الرب

وكان االسترقاق يف بعض احلاالت مآل املذنبني أو ارمني، وكان يف وسع األزواج أو اآلباء أن يبيعوا أزواجهم أو أبنائهم إذا 
وكان يف مقدور السيد أن يقتل عبده مىت أراد، . يع أبناء األمة أرقاء ولو كان آباءهم من األحراراضطرم احلاجة إىل بيعهم، وكان مج

ومل يكن من حق العبد أن يرفع قضية إىل حمكمة، وإذا قتله غريب ذهبت ديته القليلة إىل . وأن يضاجع أمته مث يبيعها وهي حامل منه
وكان .  هي جتارة الرقيقBristolوكانت أهم جتارة يف برستل ) 10(ىت ميوتمالكه، وإذا أبق مث قبض عليه كان يستطاع جلده ح

كستر، ويورك،  فكانت لندن، وإسكان البالد كلهم إال القليلني منهم قرويني، فكانت البلدان كفوراً، واملدن بلداناً غري كبرية
، وورستر، وونشستر كانت هذه كلها بلداناً صغرية ولكنها منت Norwichوتشستر، وبرستل، وجلوسستر، وأكسفورد، ونروج 

عدداً قليالً من السكان " ليعظ يف لندن مل جيد إال 601منواً سريعاً بعد زمن ألفرد، وملا أن جاء األسقف مليتس يف عام 
اليت كانت إحدى احلواضر يف أيام الرومان، مث عادت إىل النماء يف القرن الثامن بفضل مركزها احلريب ، يف البلدة )11"(الوثنيني

وكانت الصناعة تعمل عادة للسوق احمللية، غري أن . املشرف على ر التاميز، حني أصبحت يف عهد كنوت عاصمة البالد القومية
وكانت وسائل .  الصناعات، وكانتا تصدران منتجاما إىل بالد القارة األوربيةصناعيت النسيج والتطريز كانتا أكثر تقدماً من سائر

وبقيت املاشية تستعمل أداة للتبادل حىت القرن الثامن، ولكن بعض امللوك . النقل صعبة غري آمنة، والتجارة األجنبية ضئيلة الشأن
ربعة شلنات يف إجنلترا يف القرن العاشر تكفي لشراء بقرة سكوا يف ذلك القرن نقوداً فضية، منها شلنات ومنها جنيهات؛ وكانت أ

وكانت األجور منخفضة ذه النسبة نفسها، وكان الفقراء يسكنون يف أكواخ خشبية ذات سقف من ). 12(وتكفي ستة لشراء ثور
 األغنياء يزينون قصورهم وكان. القش، ويعيشون على اخلضر، أما خبز القمح واللحم فكانا طعام األغنياء أو حفالت أيام اآلحاد

ومل تكن العادات . الساذجة اخلشنة بستائر مصورة، ويدفئون أجسامهم بالفراء، وجيملون أثوام بالتطريز، ويزينون أنفسهم باجلواهر
اظة، واألخالق ظريفة متأنقة كما أضحت يف بعض العصور املتأخرة من تاريخ إجنلترا، فنحن نسمع الشيء الكثري عن اخلشونة والفظ

والوحشية، والكذب والغدر، والسرقة وغريها من العادات املتأصلة، ويعترف القراصنة النورمان الذين أغاروا على إجنلترا يف عام 
وكان جو إجنلترا . ، ومنهم من مل يكونوا أبناء شرعيني، بأم دهشوا من احنطاط املستوى اخللقي والثقايف عند ضحاياهم1066

. عندهم من مستلزمات اتمعات واألعياد" حفلة اجلعة" السكسون باإلفراط يف الطعام والشراب، وكانت - الرطب يغري اإلجنليز

إن املسيحيني والوثنيني على السواء يأبون أن "ويصف القديس بنيفاس اإلجنليز يف القرن الثامن وصفاً يجاً ال خيلو من املغاالة فيقول 
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وكتب يف ) 13"(يعيشون عيشة الدعارة والزىن كما تعيش اخليل الصاهقة واحلمر الناهقةتكون هلم زوجات شرعيات، وال يزالون 
لو أن احتقارك للزواج املشروع كان يهدف إىل الطهارة لكان أمراً حمموداً، أما : " يقولEthelbald إىل امللك إثلبولد 756عام 

ولقد مسعنا أن ... ن ذلك االحتقار أمر مرذول يسربلكم العاروأنتم منغمسون يف الترف، وترتكبون الزىن مع الراهبات أنفسهن، فإ
خذوا ... نبالء مرسية كلهم تقريباً حيذون حذوكم، فيهجرون أزواجهم الشرعيات، ويرتكبون الفحشاء مع الزانيات والراهبات

ن يؤدي هذا االتصال إىل وجود حتتقر الزواج املشروع، وتسارع إىل الزىن، فال بد أ... إذا كانت أمة اإلجنليز... حذركم من هذا
وكان من حق الزوج يف القرون ". شعب دينء حيقر اهللا، وستجر اخلراب والدمار على البالد ذا التهتك وهذه األخالق املرذولة

 الديين Hertfordوقد ندد جممع هرتفورد .  السكسون أن يطلق زوجته مىت شاء وأن يتزوج غريها- األوىل من حكم اإلجنليز
 ذه العادة، وعمل نفوذ الكنيسة بالتدريج على تثبيت قواعد العالقة الزوجية، فارتفعت مكانة النساء ارتفاعاً عظيماً وإن مل )673(

ومل يكن النساء يتلقني إال القليل من التعليم يف الكتب، ولكن مل جيدن يف ذلك ما حيول بينهن . مينع هذا استرقاقهن يف بعض األحيان
فكان امللوك يصربون كثرياً على مغازلة النساء املتشاخمات، ويستشريون زوجام يف السياسة .  الرجال واجتذام هلنوبني تأثريهن يف

وقد ظلت إثلفلد ابنة ألفرد، وهي ملكة ونائبة عن امللك، جيالً من الزمان حتكم مرسية حكماً حازماً صاحلت، أنشأت ). 15(العامة
ويقول عنها وليم من أهل ماملزبري إا . ربية، وانتزعت من الدمنرقيني دريب، وليستر، ويوركفيه املدن، وأحكمت وضع اخلطط احل

عانت مشقة كبرية حني وضعت أول طفل هلا، فأبت بعد ذلك عناق زوجها، وقالت إنه ال يليق بابنة ملك أن تستسلم ملتعة وقتية 
 زوجة إيرل Godgifaجدجيفا ) 1040حوايل ( مرسية وقتئذ وكانت تعيش يف). 16"(تؤدي بعد حني إىل تلك العواقب املتعبة

 الذي اشتهرت به فيما بعد كثري من القصص املمتعة اجلذابة، وأقيم هلا Godivaودارت حول امسها جديفا . Earl Leofricليوفريك 

السكسوين، مث -وعاىن التعليم، كما عاىن كل شيء سواه، األمرين من جراء الفتح اإلجنليزي . Coventryمتثال يف كوفنتري 
 مدرسة يف Benedict Biscopفقد افتتح بندكت بسكوب . أخذ ينهض من كبوته على مهل بعد أن اعتنق الفاحتون الدين املسيحي

وأنشأ إجربت مدرسة ومكتبة يف كنيسة يورك .  من خرجييهاBedeان بيد ، ك660 حوايل عام Wearsmouthدير ويرزموث 
، صارت أهم مركز للتعليم الثانوي يف إجنلترا، وأضحت إجنلترا يف النصف الثاين من القرن الثامن بفضل هاتني املدرستني )735(

ى إخالص معلمي األديرة وظرفهم يف شخصية بيد ويتجل. وغريمها من املدارس حاملة لواء التعليم يف أوربا الواقعة مشال جبال األلب
بيد خادم املسيح، : وقد خلص هو سريته تلخيصاً متواضعاً فقال) 735-673( أعظم علماء زمانه The Venerable Bedeاملوقرة 

دخلين أهلي وإذ كنت قد ولدت يف إقليم ذلك الدير فقد أ. قس دير الرسولني املباركني، بطرس وبولس، القائم يف ويرزموث وجرو
فيه وأنا يف السبعة من عمري ألرىب على يدي رئيسه املبجل بندكت بسكوب، ولقد قضيت حيايت كلها بعد ذلك الوقت يف هذا 

الدير، وبذلت كل ما أستطيع من جهد لدراسة الكتاب املقدس، واحملافظة على السنني املتبعة وترتيل األناشيد اليومية يف الكنيسة، 
حىت عينت مشاساً يف التاسعة عشرة من عمري، مث أصبحت قساً ... الدوام بتلقي العلم أو بالتدريس أو بالكتابةوكنت أستمتع على 

وكلها ). 17...(وبقيت من هذه السن إىل التاسعة واخلمسني عاكفاً على دراسة الكتاب املقدس واألعمال اآلتية... يف سن الثالثني
لكتاب املقدس، ومواعظ، وثبتاً باحلوادث العاملية وتوارخيها، ورسائل يف النحو، والرياضيات، باللغة الالتينية، وتشمل تعليقات على ا

وخيتلف هذا الكتاب األخري عن معظم ). 731(والعلوم، والدين، وأهم من هذا كله كتابه يف التاريخ الكنسي لألمة اإلجنليزية 
وأن صاحبه . كان يف اجلزء األخري منه مثقالً فوق ما جيب بأخبار املعجزاتتواريخ األديرة يف أنه ليس سجالً، حافالً للحوادث؛ ورمبا 

على الدوام سريع التصديق ملا ال يصح تصديقه، مدفوعاً إىل هذا بسذاجته الربيئة الطاهرة، شأن العقل احلبيس من سن السابعة؛ 
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غة البسيطة، كما نرى ذلك يف وصفه للفتح ولكنه رغم هذا كله قصة واضحة خالّبة، تسمو يف أجزاء متفرقة منها إىل البال
وكانت بيد رجالً مفكراً حىت الضمري، يعين أشد العناية بتواريخ احلوادث، وهو يف العادة دقيق فيما يورده ). 18(األجنليسكسوين

لوصول إليه من منها؛ يعني املراجع اليت يعتمد عليها، ويسعى للحصول على الشواهد من مصادرها األوىل، ويقتبس مما يستطيع ا
، ونرجو أن يكون قصده بأبنائه تالميذه )19"(لست أريد أن يقرأ أبنائي أكذوبة واحدة: "ومن أقواله يف هذا املعىن. الوثائق الصحيحة

وقد تويف بعد ست سنني من كتابة سريته الذاتية السالفة الذكر، واليت مجع يف سطورها اخلتامية كل ما حوته . الستمائة الذي علمهم
وأتوسل إليك يا يسوع الرحيم أن متن بفضلك على من عطفت عليه فأسقيته من كلمات : "تقوى العصور الوسطى من رقة وإميان

ويذكر بيد أن الناس يف ". علمك العذبة بأن يقبل يف يوم من األيام عليك يا ينبوع احلكمة بأمجعها ويقف على الدوام أمام وجهك
فأما . ، والالتينية)االسكتلندية(، واأليرلندية، والبكتية )الكلتية(اإلجنليزية، والربيطانية :  خبمس لغاتزمانه كانوا يتحدثون يف إجنلترا
، ولكنها مل تكن ختتلف عن اللغة السكسونية إال قليالً، وكان يفهمها الفرجنة، والنروجييون )Angles(اإلجنليزية فكانت لغة اإلجنليز 

. وام اخلمسة يتكلمون هلجات خمتلفة من اللغة األملانية، وقد نشأت اإلجنليزية من اللغة األملانية نفسهاوالدمنرقيون، فقد كان هؤالء األق

وكان مثة أدب أجنليسكسوين جدير باالعتبار من القرن السابع، وليس لنا مصدر نعتمد عليه يف تقدير معظمه إال قطع متفرقة منه ألن 
واستبدلتها حبروف مشايل أوربا اليت كانوا يكتبون ا من (تينية يف إجنلترا احلروف الالتينية جزأه األكرب قد اندثر بعد أن أدخلت الال

، وبعد أن دمرت الفتوح الدمنرقية كثرياً من دور الكتب، وحني غمرت الفتوح النورمندية اللغة اإلجنليزية بفيض من اللغة )قبل
سكسونية كانت قصائد وثنية، وكان يتناقلها جيالً بعد جيل شعراء مغنون يضاف إىل هذا أن كثرياً من القصائد األجنلي. الفرنسية

ومع هذا فأكرب الظن أن . مستهترون بعض االستهتار يف حيام وحديثهم، وكان حيرم على الرهبان والقساوسة أن يستمعوا إليهم
وهي شرح منظوم لِسفر التكوين ليس -سكسوينراهباً من رهبان القرن الثامن هو الذي كتب أقدم قطعة بقيت لنا من األدب األجنلي

وهنا تسري يف الشعر . فيه من اإلهلام كما يف األصل وقد وضع بني أبيات القصيدة ترمجة لقصة أملانية تروي خروج آدم من اجلنة
حملة بىن عليها وصفه  قد وجد هنا Miltonاحلياة، ومن أكرب أسباا أن الشيطان يصور يف صورة الثائر املنفعل املتحدي، ولعل ملنت 

مثالً تتحدث عن األيام السعيدة اخلالية يف قصور " اجلائل"ومن القصائد األجنليسكسونية ما هو مراث؛ فقصيدة . للشيطان يف قصيدته
أكثر ما يثر األشجان أن نتذكر أسباب "وأصبح " فقد أقفرت هذه األرض الثابتة كلها"األشراف؛ أما اآلن وقد مات النبيل 

وأكثر ما تتغىن به هذه . ؛ وليس مثة تعبري عن هذه الفكرة أمجل من هذا التعبري ال نستثين من ذلك شعر دانيت نفسه)20"(ةالسعاد
ال نرى يف هزمية ) 1000حوايل " (Maldonأنشودة واقعة ملدون "و . القصائد القدمية هو احلرب وهي حني تفعل هذا ممتعة قوية

يف قلوب " يبث الشجاعة"، وهو واقف أمام جسد سيده القتيل Byrhteodارب القدمي برهتود اإلجنليز شيئاً غري البطولة، واحمل
كلما نقصت قوانا زادت أفكارنا صالبة، :  وتسبقها يف الزمنMaloryالسكسون حني أحدق العدو م بعبارات كعبارات مالوري 

أال فلتحل األحزان واألشجان أبد ! لقد قطعوه وأماتوهوها هو ذا أمرينا مزجى على األرض؛ . وقلوبنا حدة، وتضاعفت أمزجتنا
لقد تقدمت يب السنون، ولكنين لن أبرح هذا املكان؛ إين أريد أن أرقد إىل جانب موالي، ! الدهر بالرجل الذي يغادر وطيس القتال

 قد، أنشئت يف القرن السابع  أطول القصائد األجنليسكسونية وأنبلهاBeloeulfونظن أن بيولف ). 21(إىل جانب الرجل الذي أعزه
 3183ويبدو أن أبياا البالغ عددها .  يوجد اآلن يف املتحف الربيطاين1000أو الثامن، واحتفظ ا لنا خمطوط يرجع تارخيه إىل عام 

 نستطيع أن بيتاً هي القصيدة بأكملها والشعر غري مقفى ولكنه موزون متجانسة أوائل ألفاظه، مصوغ يف هلجة سكسونيا الغربية ال
يف جنويب السويد يعرب البحر ) القوط؟(والقصة نفسها كأا عبث األطفال، وخالصتها أن بيولف أمري القيط . نفهمها يف هذه األيام
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؛ وبعد أن يغلب جرندل وأم جرندل نفسها، يعود بطريق Grendel ملك الدمنرقة من التنني جرندل Hrothgarليطلق سراح هرجنار 
ويظهر وقتئذ تنني ثالث يقذف باللهب ويعيث فساداً يف أرض .  وحيكمها حكماً عادالً مدة مخسني عاماGeatlandًند البحر إال قيطال

.  إىل معونته ويتعاونان على قتل التننيWiglafالقيط، فيهامجه بيولف، ويصاب يف هذا اهلجوم جبرح مميت، فيخف صديقه وجالف 

وليست القصة من السذاجة كما تبدو لنا من روايتنا هذه؛ فالتنني . لى كومة احلريقوميوت بيولف من أثر جرحه، وحترق جثته ع
الذي تتحدث عنه آداب العصور الوسطى ميثل احليوان الربي الذي يكمن يف الغابات احمليطة مبدن أوربا، ويف وسعنا أن نعفو عن 

 ولقد نسجوا حوهلا كثرياً من األقاصيص يعربون ا عن خيال الناس الذين صور هلم الفزع هذه الوحوش يف تلك الصورة اخلرافية،
وبعض فقرات القصيدة مسيحية الصبغة ال . شكرهم للرجال الذين تغلبوا على هذه الوحوش حىت أمنت القرى والنجوع شرهم

 يف أجزاء متفرقة منها تنسجم مع بقية أجزائها، كأمنا أراد ناشر رحيم من الرهبان أن حيفظ هذه القصيدة الوثنية الرائعة بأن يضيع
ولقد كان احلب، واحلياة، . غري أن جو القصيدة وحوادثها جو وثين خالص وحوادث وثنية خالصة. سطراً يشعر بالتقي والصالح

 .، ومل يكونوا يعنون جبنة هادئة وراء القبور"النساء احلسان والرجال البواسل"واملعارك احلربية على األرض هي اليت تعين ا أولئك 

 امللك الدمنرقي كما يدفن قراصنة الشمال يف قارب يدفع إىل البحر وهو Scyldويقول املؤلف يف بداية القصيدة بعد أن يدفن سلد 
غري أن جو القصيدة ليس باجلو الوثين ". ال يستطيع الناس أن يقولوا وهم واثقون من الذي تلقى هذا العبء: "خال من املالحني

أوهلا إىل آخرها روح نكدة، وأكثر من هذا أن تلك الروح نفسها ال تربح احلفلة اليت أقيمت يف و املرح، بل تسري فيها من 
مث جلس بيولف على : ويف وسعنا أن نلمح ثنايا أبيات القصيدة املتدفقة وما فيها من طرب وحتسر أنني العازف على القيثار. هرثجار

س به من آالم شديدة أشرف من جرائها على املوت؛ وأدرك أن منيته قد وأخذ يتحدث عن جرحه، وعما حي... مقعد جبوار البئر
مث طاف حول كومة الدفن رجال أبطال أقران حرب، يريدون أن يعربوا عن أحزام، وأن يرثوا امللك، وأن ينشدوا ... دنت

ويقولون إنه ... ون أعماله الباسلة اجلديدةويتحدثوا عن الرجل؛ فأخذوا يشيدون بكل ما أوتوا من قوة ببطولته يف أثناء حياته، وميتدح
ومن أجل هذا كان خليقاً باإلنسان أن ... كان أعظم ملوك العامل رأفة ورمحة، وأرقهم يف معاملة شعبه، وأحرصهم على كسب الثناء

كرب الظن أن بيولف وأ. وأن حيبه بكل قلبه، إذا ما حان أجله، وفارقت روحه جسده، وغادر هذا العامل... يثين على سيده وصديقه
. وهو أقدم األمساء يف هذا األدب) 680املتوىف سنة  (Coedmonأقدم ما بقي لدينا من القصائد يف أدب بريطانيا، ولكن كيدمون 

 أخ ساذج Whitbyأنه كان يف دير هوتيب ) 23(ولسنا نعرفه إال من فقرة طريفة يف كتاب بيد، فقد جاء يف كتاب التاريخ الكنسي
وخيل إليه ذات ليلة وهو نائم مستقر يف . غناء من الصعوبة ما حيمله على اهلرب إىل مكان خيتبئ فيه كلما جاء دوره يف الغناءجيد يف ال

فقال الراهب إنه ال يستطيع الغناء، فأمره امللك أن يغن، وحاول !" غن يل شيئاً يا كيدمون: "مرقده أن ملكاً قد جاءه وقال له
دهش من جناحه، وملا استيقظ يف الصباح تذكر األغنية، وأعاد غناءها؛ وهلذا أخذ حياول قرض الشعر ونظم كيدمون الغناء، ولشد ما 

ومل يبق من هذه األشعار ". بألفاظ عذبة تأخذ مبجامع القلوب"كما يقول بيد " صاغه"سفري التكوين، واخلروج، واألناجيل شعراً 
) 750ولد حوايل عام  (Cynewuifوبعد عام من ذلك الوقت حاول سينولف . تينيةكلها إال أبيات قليلة ترمجها بيد إىل اللغة الال

أندرياس "و " املسيح"-وهو شاعر مغن يف بالط نورمثربالند أن خيرج هذه الرواية إىل حيز الوجود بأنه ينظم عدة قصص دينية خمتلفة
Andreas " ا من الصناعة ، ولكن هذه القصص تبدو، إذا ما قورنت بقصة بيولف"يوليانا"و املعاصر هلا، ميتة ال حياة فيها لكثرة ما 

وجييء النثر األديب يف مجيع اآلداب بعد الشعر يف الترتيب الزمين، ألن العقل ينضج قبل أن تتفتح أزهار اخليال، . واحملسنات اللفظية
. كنهم غرورهم من أن يصوغوه فناً من الفنونقبل أن يتسع هلم وقتهم أو مي" وهم ال يعرفون"مع أن الناس ينطقون بالنثر قروناً 
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وأوضح شخصية يف نثر إجنلترا األديب هي شخصية ألفرد، فترامجه ومقدماته يضفي عليها اإلخالص والبساطة كثرياً من البالغة، وهو 
تحال على يديه الذي كان حمفوظاً عند قساوسة كنيسة ونشستر، فاس" Bishop's Rollملف األسقف "الذي بذل من اجلهد يف نشر 

 هو الذي Asserوليس ببعيد أن يكون معلمه أسر . أقوى وأوضح أقسام السجل األجنليسكسوين أول كتاب قيم يف النثر اإلجنليزي
؛ ومهما من يكن من شأا فهي مثل من )974حوايل عام (كتب اجلزء األكرب من حياة ألفرد، أو لعل هذه السرية قد مجعت فيما بعد 

األوربية اليت كانت ال تزال " القارة" على استعداد اإلجنليز باللغة الالتينية يف الكتب التارخيية والدينية، على حني أن أقدم األمثلة
ولقد وجد الناس بني مشاغل الشعر واحلرب من النشاط والوقت ما ". العامية"تستحي من أن تكتب هذه املؤلفات الكرمية باللغة 

، واستقدم إليها من Athelneyفقد أنشأ ألفرد مدرسة للفن يف أثلين . ميل األشياء ذات النفع املاديميكنهم من تصوير املعاين، وجت
عن أن يعلم عماله يف صناعة "كما يقول أسر " ومل ينقطع يف أثنائه حروبه الكثرية"مجيع األحناء رهباناً حيذقون الفنون والصناعات، 

 بأن يكون من رجال احلكم والقديسني، فأخذ ميارس جبد صناعيت Dunstanدنستان ومل يقنع ) 25"(الذهب وصناعه يف مجيع احلرف
وقامت يف البالد الصناعات الفنية الدقيقة . احلديد والذهب، وكان إىل هذا موسيقياً بارعاً صنع لكنيسة جالستنربي أرغناً ذا مزامري

احلفارين يف صنع الصلبان املنحوتة واملطعمة باجلواهر يف رثول يف اخلشب، واملعادن، وامليناء املقسمة، واشترك قاطعو اجلواهر مع 
Ruthwetl وبيوكاسل Bewcasle)  700حوايل عام( وصب متثال من الشبه للملك كدولو ،Cadwailo)  677املتوىف سنة (

ا اجلدران، وكانت النساء ينسجن أغطية الفراش، واألقمشة اليت تزدان Ludgate .ممتط صهوة جواد بالقرب من لدجيت 
وزخرف رهبان وليشستر بالرسوم ذات األلوان الزاهية كتاب أدعية يف القرن ). 26(واملطرزات، من اخليوط البالغة غاية الدقة

؛ وجاء بندكت بسكوب بالطراز اللمباردي إىل إجنلترا من 635وشادت ونشستر نفسها ويرك كنائس من احلجر منذ عام . العاشر
وينقل لنا .  بناء الكنيسة اليت بقيت فيها من أيام الرومان950؛ وأعادت كنتربري يف عام 674 ويرزموث عام الكنيسة اليت أقامها يف

وأن كل من دخلها، وإن كان جاهالً ال يعرف شيئاً من "بيد أن كنيسة بندكت بسكوب قد ازدانت بالنقوش املصنوعة يف إيطاليا، 
وأن يذكر وهو يرى أمام عينيه ...  أن يتأمل مظاهر املسيح وقديسيه اليت ال يبلى مجاهلاالعلوم واملعارف، ال يسعه أينما وىل وجهه إال

وقصارى القول أن القرن السابع قد شهد ضة يف البناء يف ). 27"(صورة يوم احلساب أن من واجبه حماسبة نفسه حساباً عسرياً
قيون مل يبدءوها، وأصبح البناءون الذين كانوا من قبل يبنون بريطانيا؛ ذلك أن األجنليسكسون كانوا قد أمتوا فتوحهم، والدمنر

ولكننا جيب أال ننكر أن بندكت قد . باخلشب جيدون لديهم املوارد والعزائم اليت متكنهم من تشييد األضرحة واملعابد باحلجارة
جاء باملثالني والنقاشني من إيطاليا  قد Wilfridاستقدم من غالة البنائني، وصانعي الزجاج، وصانعي الذهب، وأن األسقف ولفرد 

ذا ) 730حوايل عام  (Lindisfarne يف القرن السابع؛ وأن إجنيل لندسفارن Hexhamلزخرفة كنيسته اليت شادها يف هكسهام 
ل الزخرف اجلميل كان من عمل رهبان أيرلنديني دفعهم فرط زهدهم أو حتمسهم للتبشري إىل تلك اجلزيرة القفرة القريبة من ساح

وقضى جميء الدمنرقيني على هذه النهضة القصرية األجل، ومل يواصل فن العمارة اإلجنليزية العود إىل ما بلغه بعدئذ من . نورمثربالند
  .العظمة واجلالل حىت استقر سلطان امللك كنوت يف إجنلترا على أساس مكني
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   بين فتحين 3

10161066   
فقد طرد من : ولسنا ننكر أنه لوث بداية حكمه بأعمال القسوة. إىل هذا حاكماً قديراًمل يكن امللك كنوت فاحتاً وكفى، بل كان 

لكنه ملا .  وأمر بذبح أخي إدمند ليمنع بذلك عودة امللوك األجنيسكسون إىل العرشEdmund Ironsideالبالد أبناء إدمند إيرنسد 
). 1017( لنفسه Emmaب على كثري من املشاكل بأن خطب إما ، تغلRouenرأى أن أرملة إثلرد وأبناءه ال يزالون أحياء يف رون 

وكانت هي وقتئذ يف الثالثة والثالثني من عمرها، وقبلت اخلطبة وحصل كنوت بضربة واحدة على زوجة، وحلف مع دوق نورمندية 
األعيان املشاكسني الذين فقد كبح مجاح . وأصبح عرشه من تلك اللحظة نعمة على إجنلترا وبركة. أخي إما، وعلى عرش مكني أمني

حطموا روح إجنلترا وفرقوا وحدا، ووقى البالد شر الغزاة يف املستقبل، ووهبها أثين عشر عاماً من السلم غري املنقطعة واعتنق امللك 
قيني الذين  إحياء لذكرى األجنليسكسون والدمنرAssndunالدين املسيحي، وشاد كثرياً من الكنائس، وأقام نصباً تذكارياً أسندون 

حاربوا يف ذلك املكان، وحج بنفسه إىل قرب إدمند، ووعد بأن يتبع قوانني إجنلترا وأنظمتها القائمة فيها، ووىف بوعده فيما عدا حالتني 
فقد أصر على أن تكون حكومة املقاطعات اليت أفسدها األعيان األتوقراطيون حتت سيطرة عمالئه هو، واستبدل بكبري : اثنتني

ة وزيراً من غري رجال الدين ليكون كبري مستشاري التاج، وأنشأ طائفة من العمال اإلداريني واملوظفني املدنيني كان هلم األساقف
وقد مجع بني . الفضل يف جعل حكومة البالد ثابتة مستمرة، وكان عماله كلهم تقريباً، بعد سين حكمه األوىل املزعزعة، من اإلجنليز

وكان الغزو .  ملكاً على النرويج، ولكنه كان حيكم مملكته الثالثية من مدينة ونشستر1028مث أصبح يف عام تاجي الدمنرقة وإجنلترا، 
الدمنرقي حلقة يف سلسلة الغزوات األجنبية الطويلة ويف االمتزاج العنصري اللذين انتهيا بالفتح النورمندي وأنتجا آخر األمر الشعب 

لغاليني، واإلجنليز والسكسون واجلوت، والدمنرقيني والنورمان، بالزواج أو بغريه من فقد امتزجت دماء الكلت وا. اإلجنليزي
الوسائل، فخلقت من الربيطانيني أهل البالد يف زمن الرومان، وهم الذين ليست هلم ميزة وال قدرة على االبتكار، خلقت منهم 

ولقد جاء الدمنرقيون إىل إجنلترا، كما جاء إليها األملان . ون التاليةقراصنة عهد امللك إلزبث الصخابني، وفاحتي العامل الصامتني يف القر
وأهل الشمال، حبب للبحر يكاد يبلغ درجة الوجد واهليام، واستعداد لقبول دعوة البحر الغادرة إىل املغامرة واالجتار يف أقاصي 

د، وقف يف أثنائها فن البناء فلم خيط خطوة إىل األمام، البالد، أما من اجلهة الثقافية فقد كانت غزوات الدمنرقيني كارثة على البال
؛ كما وقفت النهضة العلمية واألدبية اليت شجعها ألفرد، وفعلت غزوات 950، 750واحنل فن زخرفة الكتب فيما بني عامي 

نه أن يصلح األضرار اليت ولو أن أجل كنوت طال ألمك. الشماليني ما فعلته يف غالة نفسها فأخذت تقضي على أعمال شارملان ايدة
 وملا يتجاوز سن األربعني؛ 1035أنزهلا مواطنوه بالبالد، ولكن شئون احلرب واحلكم تبلى الناس سراعاً، فلقد مات كنوت عام 

 بن كنوت الذي عينه قبل موته ولياً لعهده أن يكرس Harthacnutوخلعت النرويج نري الدمنرقيني على الفور، واضطر هارثكنوت 
 إجنلترا مخس Herald Harefootوده حلماية الدمنرقة من غزو النروجييني؛ وحكم ابن آخر من أبنائه يدعى هريلت هريفوت كل جه

، واستدعى من نورمنديا قبل وفاته ابن إثرل وإما الباقي على قيد 1042سنني؛ مث مات؛ وحكمها هارثكنوت عامني تويف بعدها سنة 
 Edward the Confessorولكن إدورد املعترف . سكسوين غري الشقيق وارثاً لعرش إجنلترااحلياة، واعترف ذا األخ األجنلي

فقد نقله أبوه إىل نورمندية وهو يف العاشرة من . كان غريباً عن البالد بقدر ما كان أي دمنرقي آخر غريباً عنها) 1042-1066)
وجاء امللك . أعيام وقساوستهم ونشئوه على التقي والصراحةعمره، وقضى ثالثني عاماً يف بالط النورمنديني، وترىب على أيدي 

اجلد إىل إجنلترا بلغته وعاداته الفرنسية وأصدقائه الفرنسيني، وأصبح هؤالء األصدقاء من كبار موظفي الدولة ورؤسائها الدينيني؛ 
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لغة اإلجنليزية وأساليب احلية اإلجنليزية، وبدءوا وتلقوا هبات ملكية، وشادوا يف إجنلترا قصورا نورمندية منيعة، ومل خيفوا ازدراءهم ل
ومل يكن يستطيع يف التأثري يف امللك الرقيق املطواع إال رجل واحد هو إيرل جدون . الفتح النورمندي قبل وليم الفاتح جبيل من الزمان

Earl Gowdinن واسع الثراء حكيماً،  حاكم وسكس ومستشار الدولة األول يف عهد كنوت وهرلد وهارثكنوت وكان إيرل جدو
داهية يف الديبلوماسية صبوراً عليها، فصيح اللسان، قوي احلجة، بارعاً يف األعمال اإلدارية؛ فكان بذلك أول الساسة العظام من غري 

 Edilhوأضحت ابنته إديت . وقد رفعت جتاربه يف شئون احلكم مرتلته فوق مرتلة امللك نفسه. رجال الدين يف التاريخ اإلجنليزي

وملا أن تزوج تستنج . زوجة إدوارد، ولوال إن إدوارد مل يكن له خلف لكان من احملتمل أن يصبح جدون جد ملك من امللوك
Tostig ابن جدون يوديث Judith ابنة كونت فالندرز، وأصبح سوين Soweyn ذه ملكاً على الدمنرقة أنشأ إيرل جدون 

لكن أصدقاء إدوارد .  رجل يف أوربا الشمالية كلها ال نستثين من ذلك التعميم مليكه نفسهالصالت الزوجية حلفاً ثالثياً جعله أقوى
 إىل إيرلندة وحشد Haroldالنورمنديني أثاروا يف نفسه عوامل الغرية، فعزل دون، وفر اإليرل إىل فالندرز، كما خرج ابنه هرولد 

ان اإلجنليز راضني عن سيادة النورمنديني عليهم، فطلبوا إىل جدون أن ومل يكن أعي). 1051(فيها جيشاُ ليقاتل به إدوارد املعترف 
وغزا هرولد إجنلترا، وهزم جيوش امللك، وب ساحل إجنلترا اجلنويب الغريب وعاث يف أرضه فساداً، . يعود، ووعده بتأييد جنوده له

لى حكامه واستقبل الغزاة بالترحاب، وفر املوظفون مث انضم إل والده وزحفا معاً إىل أعايل ر التاميز، وثار الشعب يف لندن ع
من أعيان اإلجنليز وأساقفتهم، واستقبل جدون استقبال الظافرين؛ واسترد ) جملس(ورجال الدين النورمنديون، واجتمع وتنامجور 

وعين هرولد . لنصر، ولكنه مات بعد عام واحد بعد أن أكه االضطراب وا)1052(جدون سلطانه السياسي وما صودر من أمالكه 
وكان وقتئذ يف احلادية والثالثني من عمره، طويل القامة، ي الطلعة، قوي . إيرل وسكس، وخلف أباه يف بعض ما كان له من سلطان

قدم رأس البنية، شهماً، مقداماً جريئاً، قاسياً يف احلرب، كرمياً يف السلم شن محلة جريئة خاطفة على ويلز انتهت بضمها إىل إجنلترا، و
ويف فترة هادئة من حياته العاصفة جاد باملال الكثري لبناء ). 1063( زعيم ويلز هدية إىل امللك املسرور املروع Gruffyoddجروفيد 

وإعانة الكلية اليت نشأت من مدرسة هذه الكنيسة، واجهت أنظار إجنلترا كلها إىل هذا الشاب ) Watham ،(1060كنيسة ولتام 
وأهم ما حدث يف عهد إدوارد من الناحية املعمارية هو الشروع يف بناء دير وستمنستر .  شيء عن أبطال الرواياتالذي ال يفترق يف

، فلما أمر ببناء الدير الذي أًبح فيما بعد Rouenوكان امللك قد أِلف الطراز املعماري النورمندي أثناء حياته يف رون ). 1055(
لترا، أمر أو أجاز أن يقام على الطراز النورمندي الرومانسي على نسق كنيسة الدير العظيمة اليت بدئ مزاراً مقدساً ومقربة لعباقرة إجن

وكان بناء . ، وكان هذا أيضاً فتحاً نورمندياً قبل أيام وليمJumi(gesيف تشييدها قبل ذلك الوقت خبمس سنني ال أكثر يف جومييج 
ويف مقربة وستمنستر دفن . وجدت يف إجنلترا أمجل املباين الرومانسية يف أوربا بأمجعهادير وستمنستر إيذاناً ببداية ضة معمارية أ

وما .  ذات األحداث اجلسام، واجتمع الويتنامجور يف السادس من يناير واختار هرودلد ملكاً على إجنلترا1066إدوارد يف بداية سنة 
وكانت حجة وليم أن . ورمندية يطالب بالعرش ويستعد للحربكاد التاج يوضع على رأسه حىت جاءت األخبار بأن وليم دوق ن

وخييل إلينا أن هذا .  أن يوصي له بتاج إجنلترا جزاء له على إيوائه ومحايته يف نورمندية ثالثني عاما1051ًإدوارد قد وعده يف عام 
، فأوصى قبل وفاته بقليل أن خيلفه هرولد ؛ ولكن إدوارد إما أن يكون قد نسيه، وإما أنه ندم على ما بذله)28(الوعد قد بذل حقاً
كما يقول -، ولكن هرولدWitanوسواء كان هذا أو ذاك فإن هذا الوعد مل تكن له قيمة إال إذا أقره الويتان . على عرش إجنلترا

ين له بالطاعة حسب وليم يد" رجل"، فأصبح بذلك )يف تاريخ ال نعرفه اآلن(قد قبل منه مرتبة الروسية أثناء زيارة له يف رون -وليم
ولكن قَسمه أياً ) 29(واعترف هرولد ذا الوعد. قانون اإلقطاع، وأنه وعد بأن يعترف به وارثاً لعرش إدوارد ويؤيده يف املطالبة به
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 واعتزم هرولد كان مل يكن من شأنه يف هذه املرة أيضاً أن يقيد األمة اإلجنليزية بشيء، فاختاره ممثلو األمة بكامل حريتهم ملكاً عليهم،
 بأن هرولد Hildebrandوجلأ وليم إىل البابا، وحكم الكسندر الثاين بناء على مشورة هلدبراند . أن يدافع عن ذلك االختيار

مغتصب، وحرمه هو ومناصريه من الكنيسة املسيحية، وأعلن أن وليم صاحب احلق الشرعي يف عرش إجنلترا، وبارك غزوة وليم 
وقد سر هلدبراند أن جيعل ). 30(بعدم مدشن وخامت حيتوي على شعرة من رأس القديس بطرس يف داخل ماسةاملرتقبة، وبعث إليه 

هذه احلادثة سابقة لتصرف البابوات يف عروش امللوك ويف خلعهم، وطبق هذه السابقة بالفعل بعد عشر سنني من ذلك الوقت على 
وانضم النفرانك رئيس دير بك إىل وليم يف . 1213امها مع امللك جون عام هنري الرابع ملك أملانيا، ومل تكن مثة صعوبة يف استخد

والقى هرولد يف كهولته األخرية . لشن حرب مقدسة على امللك احملروم-أو على األصح أهل مجيع األقطار-دعوة أهل نورمندية
د مل يستدعه هرولد من منفاه بعد أن آل األمر ذلك أن أخاه تستج الذي نفاه الويتان من زمن بعي. جزاء ما ارتكبه يف شبابه من آثام

 ملك النرويج بأن Harald Hardradaإليه، وهلذا انضم تستج إىل وليم، وحشد جيشاً يف مشال البالد، وأقنع هارولد هاردرادا 
 من نورمندية إذ أغار  سفينة تقلع1400وبينما كانت عمارة وليم البحرية املؤلفة من . ينضم إليه، ووعده يف نظري ذلك بعرش إجنلترا

واستسلمت هلا مدينة يورك، وتوج فيها هاردرادا ملكاً على إجنلترا، وأسرع إليه هرولد مبن معه . تستج وهاردرادا على نورمثربالند
، وقتل يف هذه الواقعة تستج ) سبتمرب25يف  (Stamford Bridgeمن اجلند وهزم الغزاة من الشمال عند جسر استامفورد 

، مث اجته هرولد حنو اجلنوب ومعه قوة قليلة يعجز لقلتها عن الوقوف يف وجه جيش وليم، وأشار عليه مجيع ناصحيه وهاردرادا
ولكن وليم كان حيرق إجنلترا اجلنوبية وخيرا ختريباً، وكان هرولد حيس بأن من واجبه أن حيمي األرض اليت خرا هو من . بالتريث

ونشبت بينهما )  أكتوبرHastinges (14 بالقرب من هيستنجس Senlacتقى اجليشان عند سنالك وال. قبل واليت أصبح حيبها اليوم
واخترق أحد السهام عني هرولد فأعماه الدم، ووقع على األرض ومزق فرسان النورمنديني جسمه . معركة دامت تسع ساعات

وملا رأى اإلجنليز قائدهم خير صريعاً ولوا األدبار؛ . القتالمتزيقاً؛ فقطع أحدهم رأسه، وآخر ساقه، ونثر ثالث أحشاء هرولد يف ميدان 
وأعقبت هذه اهلزمية مذحبة وفوضى بلغ من هوهلما أن الرهبان الذين كلفوا فيما بعد بالبحث عن جثة هرولد مل يعثروا عليها إال بعد 

ثة عشيقها املبتورة األطراف، ودفنت  اليت كانت عشيقته، فتبينت جEdith Swansneckأن جاءوا إىل امليدان بإديت سوانزنك 
  .1066مث توج وليم األول ملكاً على إجنلترا يف يوم عيد امليالد من عام . قطعها يف كنيسة ولتام اليت بناها يف حياته

  الفصل الثاني 

  ويلز 

525-1066   

ا انسحب الرومان من بريطانيا ومل.  م78 بالد ويلز وضماها إىل روما يف عام Agrtcola وأجركوال Frontinusفتح فرنتينس 
واحتل غريب ويلز مستعمرون أيرلنديون يف القرن اخلامس، مث جاء . استردت ويلز حريتها، وخضعت على كره منه حلكم ملوكها

ووقف زحف األجنليسكسون أمام احلواجز . إليها فيما بعد آالف من الربيطانيني فارين من األجنليسكسون الذين فتحول جزيرم
ووجد األيرلنديون ". األجانب"-Wealhasمة عند حدود ويلز وأطلقوا على الشعب الذي مل خيضعوه اسم ويلهاس القائ

". أبناء وطن واحد "Cymruوالربيطانيون يف ويلز ساللة كلتية من جنسهم، وسرعان ما امتزجت الطوائف الثالثة وأضحت مسرو 
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هم وكان هؤالء األقوام يقيمون نظامهم االجتماعي كله على أساس  اسم بالدCymruوصار هذا و امسهم كما صار لفظ مسرو 
، ) سكان كورنوول احلالية- Cornishالربيطانيني، والكورنيني -األسرة والعشرية شأم يف هذا شأن معظم الشعوب الكلتية

صبحوا يأنفون وجود دولة تضمهم  سكان مشايل إسكتلندة، وقد بلغ من حرصهم على هذا النظام أن يGaeisواأليرلنديني، واجليليني 
ومل يكن سخاؤهم وإكرامهم للضيف أقل قوة من . ويرتابون أشد االرتياب يف كل شخص أو شعب جيري يف عروقه الدم األجنيب

نزعتهم القبلية، كما مل تكن شجاعتهم تقل عن عدم خضوعهم للنظام، وال حيام الشاقة وجو بالدهم القارس يقالن عن حبهم 
 والغناء والوفاء لألصدقاء، وال فقرهم عن عاطفتهم القوية وخياهلم الواسع اللذين جعال من كل فتاة أمرية ومن نصف للموسيقى

ومل يكن هؤالء الشعراء هم عرايف شعبهم ومؤرخيه . ومل يكن يعلو على مرتلة الشعراء املنشدين إال امللوك أنفسهم. الرجال ملوكاً
 وأنورين Talesinوقد خلد الزمان امسني اثنني من هؤالء الشعراء مها تليزن .  إىل ذلك شعراؤهومستشاري ملوكه فحسب، بل كانوا

Aneurinوكان هناك مئات غريمها، وعربت القصص اليت نسجوا بردها القناة . ؛ وقد عاش كالمها يف القرن السادس امليالدي
 هؤالء املنشدون طبقة من الشعراء الدينيني، مل يكن يسمع ألحد وكون. اإلجنليزية إىل بريطاين، ووصلت يف صورة مصقولة إىل فرنسا

، وكان Mabinogوكان كل من يريد الدخول يف زمرم يسمى مابينوج . أن ينتمي إليها إال بعد مران صارم دقيق يف معارفه
). 31( بقي من قصصهم على ماMabinogion، وهلذا أطلق اسم مابينوجيون Mobinogiاملوضوعات اليت يرسها تسمى مابينوجي 

وال ترجع هذه القصص يف صورا احلالية إىل ما قبل القرن الرابع عشر، ولكن أغلب الظن أا ترجع إىل ذلك الوقت الذي مل تكن 
وهي قصص بدائية ساذجة ذات نزعة وثنية تشهد بأن األهلني كانوا من عباد الطبيعة، مليئة . فيه املسيحية قد دخلت بالد ويلز

انات الغربية واحلادثات املدهشة، يسودها جو نكد من النفي، واهلزمية، واملوت؛ ولكنها ذات مزاج رقيق بعيد كل البعد عن باحليو
 خرافات أهل الشمال، Sagasن والساجا Icelandic األيسلندية Eddasالشهوانية والعنف اللذين نشهدمها يف قصص اإلدا 

.  عزلة جبال ويلز أدب خيايل يفيض بالوالء لألمة، واإلخالص فيما بعد لعيسى ومرميوقد نشأ يف. Nibelungeliedوالنيبيلنجليد 

 وفرسانه العشاق البواسل الذين Arthurوكان هلذا األدب شأن يف نشأة الفروسية، والقصص العجيبة اليت تتحدث عن امللك آرثر 
 ويلز يف القرن السادس، وما لبثت بعد دخوهلا أن افتتحت ودخلت املسيحية". أقسموا أن يقضوا على الوثنيني ويقيموا دين املسيح

وقد جاء األسقف العامل أسر الذي كان أمني سر امللك ألفرد وكاتب سريته من مدينة سانت دافد . املدارس يف األديرة والكنائس
األوىل للقراصنة النورمنديني وحتملت هذه املزارات واملستقرات املسيحية اهلجمات . Pembrokeshireوكنيسته يف مقاطعة مبربوك 

 Hywelووحد امللك هيول الصاحل . وأنشأ يف اجلزيرة أسرة ملكية قوية) Rhodri) 844-878حىت طردهم امللك رودري األكرب 

The Good (910-950 (ًوالقى جرفيد آب ليولني . ويلز كلها ووضع هلا قانوناً موحداً منظماGrulfydd ab Llywelyn 

 أقرب القاطعات اإلجنليزية إىل ويلز، أعلن Merciaن النجاح أكثر مما كان جيب أن يلقاه؛ فلما أن هزم مرسية م) 1309-1063)
  ).1063(عليه هرولد، الذي أصبح فيما بعد ملكاً على إجنلترا، حرباً دفاعية لصد عدوانه، وفتح بالد ويلز، وضمها إىل بريطانيا 

  الفصل الثالث 

  الحضارة األيرلندية 

461-1066   
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، Ulsterكانت أيرلندة يف الفترة الواقعة بعد موت القديس بارتك والقرن احلادي عشر مقسمة إل سبع ممالك، منها ثالث يف ألصتر 
وكانت هذه املمالك حتارب . Meath؛ وميث Munster، ومنشستر Leinster، ولينستر Connoughtأما الباقية فهي كنوت 

ا مل تستطع االنتقال إىل آفاق من احلياة أوسع من آفاقها الضيقة؛ ولكننا نسمع من بداية القرن بعضها بعضاً يف أغلب األوقات أل
ويسمي . الثالث امليالدي من غارات يشنها األيرلنديون على السواحل الربيطانية الغربية، وعن حمالت أيرلندية يف هذه السواحل

بدو أن هذا اللفظ لفظ أيرلندي معناه اجلوالون، وإذا ذكر هذا اللفظ متصالً وي-Scotsاإلخباريون هؤالء املغريين باالسكتلنديني 
 يطلنب إىل االشتراك يف القتال، 590ومل تنقطع احلروب يف أثنائها؛ وظلت النساء حىت عام . ذه الفترة من الزمن فمعناه األيرلنديون

الذين " الربابرة"اداً له، وكان مثة قانون مياثل يف جوهره قوانني والرهبان والقساوسة يدعون إليه إىل جانب غريهم ممن هم أكثر اعتي
وهم قضاة من رجال القانون مدربون أحسن تدريب، كانوا منذ -Brehonsيسكنون القارة األوربية، ويشرف على تنفيذ الربيهون 

وجنت أيرلندة كما جنت اسكتلندة من ). Gaelic(33القرن الرابع يعلّمون يف مدارس احلقوق ويؤلفون رسائل قانونية باللغة اجليلية 
الفتوح الرومانية، وهلذا فإا مل تتح هلا نعمة االستمتاع بالقانون الروماين وباحلكومة املنظمة، فلم يفلح قانوا يوماً من األيام يف 

على األساس القبلي، ومل فلح قط يف وظلت احلكومة قائمة . استبدال األحكام القضائية بعادات الثأر واالنتقام، أو التأديب باالنفعال
ويتألف من . وكانت األسرة هي الوحدة اليت يقوم عليها اتمع وشئونه االقتصادية. حتقيق الوحدة القومية أو النظرة القومية الشاملة

واحد، وأخذت كثري وكان املفروض أن مجيع أفراد القبيلة أبناء رجل . عدة أسر بطن، ومن عدة بطون عمارة، ومن عدة عمائر قبيلة
للداللة على نسبها، فأسرة أونيل مثالً تقول إا تنسب إىل نيال ) حفيد(' O أو Ulمن األسر تضيف اسم القبيلة اليت تنتمي إليها 

 أي Macواختذت أسر أخرى لنفسها اسم أبيها ومل تضف إليه إال لفظ ماك . 916 ملك أيرلندة يف عام Mial Glundubhجلندبة 
، وكانت األمالك الفردية اخلاصة مقصورة على )34(ت معظم األراضي يف القرن السابع ملكاً مشتركاً للبطون أو العمائروكان. ابن

؛ ولكن امللكية الفردية انتشرت يف البالد قبل أن حيل القرن العاشر امليالدي، وسرعان ما نشأت طبقة )35(األدوات والبضائع املرتلية
تلك أفرادها ضياعاً واسعة، كما نشأ عدد ال حصر له من الزراع األحرار، وطبقة صغرية من مستأجري أرستقراطية صغرية العدد مي

وظل األيرلنديون يف القرون الثالثة اليت أعقبت دخول ). 36(األرض، وطبقة أخرى من العبيد أصغر عدداً من أولئك املستأجرين
الناحيتني املادية والسياسية، أما من الناحية الثقافية فقد كانوا يف أغلب متأخرين عن اإلجنليز من ) 570-461(املسيحية يف البالد 

ويرجع هذا االختالف العجيب بني الناحيتني املادية والسياسية . الظن أرقى مجيع الشعوب اليت تسكن يف مشال جبال الربانس واأللب
 الغاليني والربيطانيني الفارين من الغارات األملانية يف القرن تدفق العلماء: من جهة والناحية الثقافية من جهة أخرى إىل أسباب كثرية

اخلامس، وازدياد الصالت التجارية بالربيطانيني والغاليني، وجناة أيرلندة قبل القرن التاسع من اهلجمات األجنبية، وقد افتتح فيها 
 520 أنشئت يف عام Clonardمدرسة يف كلونارد الرهبان، والقساوسة، والراهبات مدارس كثرية خمتلفة األنواع والدرجات؛ منها 

 Clonmacnois؛ ومدارس أخرى يف كلنماكنويس ))37(إذا أخذنا بأقوال املؤرخني املشايعني لوطنهم( طالب 3000كانت تضم 

وكان عدد غري قليل من هذه املدارس يعد للطالّب مناهج ). Bangor (560، وبنجور )Clonfert (550، وكلنفرت )544(
ر أثين عشر عاماً تؤدي إىل درجة الدكتوراه يف الفلسفة، وتشمل دراسات للكتاب املقدس، وأصول الدين، واآلداب الالتينية تستم

وكان ينفق على ). 38(واليونانية القدمية، وحنو اللغة اجليلية وآداا، وعلوم الرياضة واهليئة، والتاريخ واملوسيقى، والطب والقانون
 يستطيع آباؤهم أن يعولوهم من األموال العامة، ألن كثرة الطلبة كانت تعد نفسها خلدمة الدين، وهلذا مل يكن فقراء الطلبة ممن ال

وظلت هذه املدارس تدرس اللغة اليونانية بعد أن كاد العلم ذه . األيرلنديون يضنون بأي بذل يف سبيل إعداد الطالب هلذه املهنة
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 Johnوقد درس ألكوين يف مدرسة كلنما كنويس، ويف أيرلندة تعلم جون اسكوتس إرجينا . طويلاللغة خيتفي من أوربا الغربية بزمن 

Scotus Erigenaوكان مزاج هذا العصر وآدابه يساعدان .  اللسان اليوناين الذي جعله موضع إعجاب شارل األصلع يف فرنسا
ىل العلوم الطبيعية يف أماكن متفرقة من البالد، نذكر من على نشأة األقاصيص والروايات الغرامية، لكن بعض العقول كانت تتجه إ

 العامل يف اهلندسة النظرية الذي علم قومه أن األرض كروية، Fergil العامل الفلكي، وفرجيل Dungalأصحاب هذه العقول دجنال 
؛ والذي أوضح شد الضوء 795  العامل اجلغرايف الذي أعلن كشف أيسلندة على أيدي الرهبان األيرلنديني يف عامDicuilودكويل 

). 39(يف منتصف ليايل الصيف األيرلندي بقوله إن يف وسع اإلنسان أن جيد وقتئذ من الضوء ما ميكنه من تنقية الرباغيث من قميصه

 أي مكان وكان النحويني كثريي العدد، ويكفي سبباً هلذه الكثرة أن علم العروض يف أيرلندة كان يف ذلك الوقت أكثر تعقيداً منه يف
كذلك كان الشعراء كثريين، وكانت هلم يف اتمع مرتلة عالية، وكانوا يف العادة جيمعون إىل قرض الشعر وكتابة التواريخ . آخر

 قبل Druidوظائف التدريس واحملاماة وجيتمعون يف مدارس للشعر حول شاعر نابه، وهلذا ورثوا كثرياً مما كان للكهنة الدرويد 
وظلت مدارس الشعراء هذه مزدهرة من القرن السادس إىل القرن السابع . يف البالد من سلطات وامتيازات خاصةدخول املسيحية 

وازدان القرن العاشر بأربعة شعراء ). 40(عشر دون انقطاع، وكانت تعتمد يف العادة على ما يئه هلا الكنيسة أو الدولة من أرضني
 Eochid، وإيوكيد أفلني O,Hartigan، وأهارجتان Kenneth، وكنث Flanne Mac Loninفالن ماك لونني : قوميني مشهورين

'Flainn وماك لياج ،Mac Liage الذي اختذه امللك بريان بورو Brain Boruواختذت قصص أيرلندة يف ذلك .  شاعر بالطه
ناس كانوا يتناقلوا شفوياً مث صيغت العصر صورة أدبية، وكان جزء كبري من مادة هذه القصص متداوالً قبل أيام بتريك، ولكن ال

وقتئذ يف قالب من النثر املوزون، والشعر الغنائي وما من شك يف أن شعراء ذلك العصر هم الذين وضعوها يف قالبها األديب، وإن مل 
يرلندي ومن هذه القصص طائفة متصلة احللقات ختلد ذكرى آباء الشعب األ. تصل إلينا خمططة إال بعد القرن احلادي عشر

كمهيل -تقص يف شعر محاسي مثري مغامرات البطل اخلرايف فن ماك" Ossianicأسيانية "أو " Fenionفنية "فمنها طائفة . األسطوريني
Finn Mac Cumhail وأبنائه وحفدته الفيانا Fianna أو للفنيني Flinains . وتعزو الروايات املتداولة معظم هذه القصائد إىل

، الذي عاش، كما تقول الروايات، ثالمثائة عام ومات يف أيام القديس بتريك، بعد أن وهب القديس Finn  بن فنOssianأسيان 
 امللك األيرلندي، الذي نشهده يف مائة منظر Cuchulainوتدور طائفة محاسية من القصص حول كوشولني . قسطاً من عقله الوثين

 كبري شعراء امللك Felim ابنة فليم Deirdreموعة تروي قصة ديردر وأمجل قصة يف هذه ا. داعر من مغامرات احلرب واحلب
 ومضموا أن قساً درويدياً يتنبأ هلا ساعة مولدها بأا ستسبب كثرياً من النكبات لبالدها ألصتر؛ ويرفع الشعب Conorكونور 

وتزداد الفتاة مجاالً على مر . م الزواج ا، ولكن امللك كونور حيميها من غضب الشعب، ويربيها، ويعتز"فلتذبح: "عقيلته قائالً
 الوسيم يلعب الكرة مع غريه من الشبان، وتلتقط الفتاة كرة ألقيت خطأ وتعيدها Naoiseاأليام، مث تبصر ذات صباح الفىت ناأويز 

أي مربييت الرقيقة، إذا : "وتؤثر هذه احلادثة يف عواطفها الناضجة فترجو خادمتها اخلاصة قائلة". ضغط على يدي وهو مبتهج"إليه، و 
ويقبل ناأويز ويغترف من حبها حىت ". كنت حتبني يل احلياة، فامحلي مين رسالة إليه، وقويل له أن يأيت ليتحدث إيلَّ سراً يف هذه الليلة

ويقع . ىل اسكتلندة يف الليلة الثانية وينقالا برضاها بطريق البحر إArdan وأردان Ainnleيسكر، مث يأيت إليها هو وأخواه إينل 
أحد ملوك اسكتلندة أسري هواها، فيخفيها األخوة الثالثة يف شعاب اجلبال، مث يبعث امللك كونور بعد حني رسالة يقول فيها إنه يعفو 

كانت ويوافق ناأويز على طلب امللك مندفعاً إىل ذلك حبنينه إىل وطنه ومسارح صباه، وإن  . Erinعنهم مجيعاً إذا عادوا إىل إيرين 
وما كادوا يصلون إىل أيرلندة حىت هامجهم جنود كونور؛ ويقاتل األخوة . ديريدر حتذره عاقبة هذه العودة وتنذره بأم امللك سيغدر به
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قتال األبطال، ولكنهم خيرون مجيعاً صرعى، ويطري لب ديردر من شدة احلزن، فتلقى بنفسها على األرض ومتتص دماء حبيبها، وتنشد 
  : احلزينةهذه األغنية 

ذات يوم يقصفون ) اسكتلندة (Albaبينا كان أعيان البا 
 وميرحون 

  

 إذا طبع ناأويز يف السر قبلة 

  

 ، Duntroneعلى وجنة ابنة لورد دنترون 

  

 مث بعث إليها بظبية وثابة، 

  

 ظبية من ظباء الغاب وحتت قدميها خشف، 

  

 مث أقبل عليها زائراً 

  

 ، Inverness وهو عائد من جيش إنفرنس

  

 فلما مسعت هذا، اكتوى قليب بنار الغرية، 

  

 ودفعت زور الصغري فوق املوج 

  

 . ومل أبال هل قدر يل أن أحيا أو أموت

  

 ونزال إىل املاء يف إثري 

  

 إينل وأردان، اللذان مل ينطقا قط بغري احلق 
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 وجاء يب مرة أخرى إىل الرب، 

  

 بطال، ومها فتيان يغلبان مائة من األ

  

 وقطع يل ناأويز عهداً صادقاً 

  

 وقسم بسالحه ثالث إميان مغلظة 

  

 أال ميس وجهي مرة أخرى 

  

 . حىت يذهب من عندي غلى جيش املوتى

  

 يا ويلها، لو أا مسعت يف هذه الليلة 

  

 أن ناأويز مسجى يف التراب 

  

 إذن لزرفت الدمع مدراراً 

  

 . ولبكيت معها سبع مرات

وكانت بالقرب منها صخرة كبرية، وضربت : "خبامتة قوية يف سذاجتها" ديردر ذات األشجان"تتم أقدم صيغة من صيغ قصة وخت
وكان الشعر واملوسيقى وثيق الصلة يف أيرلندة، شأما يف غريها من البالد يف ). 41"(برأسها احلجر فتحطمت مججمتها والقت حتفها

ات يغنني وهن ينسجن أو يغزان أو حيلنب األبقار؛ وكان الرجال يغنون وهم يفلحون األرض أو فكانت الفتي. حياة العصور الوسطى
يسريون إىل ميدان القتال؛ واملبشرون يعزفون على القيثارة ليجمعوا حوهلم مستمعيهم، وكانت أحب اآلالت املوسيقية هي القيثارة، 

 كماناً ذات سبعة أوتار تضرب بالريشة أو القوس؛ timpanكانت التمبان وكانت تتألف عادة من ستني وتراً يعزف عليها باألنامل، و
) Giraldus Cambrensis (1185وكانت آالت موسيقى القرب تعلق يف الكتف وتنفخ بالفم؛ ووصف جريالدس كمربنسس 

وليس . ه من ويلز احملبة للموسيقىالعازفني األيرلنديني على القيثارة بأم أحسن من مسع من العازفني، وهو إطراء عظيم القيمة لصدور
 354اليت اجتمعت فيها ) 1000حوايل عام ( الذائعة الصيت Ardaghأمجل ما أمثره الفن األيرلندي يف ذلك العصر كأس أرداع 

 وهو Book of Kellsكتاب كلز "قطعة من الفضة، والذهب، والكهرمان، والبلور، وامليناء املقسمة، والزجاج بل إن أمجل منها 
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 أو يف جزيرة Mcathحيتوي األناجيل األربعة خمطوطة يف القرن التاسع على الرق بأيدي ربان أيرلنديني يف بلدة كاز من أعمال ميث 
وجاء طراز تزيني الكتب البيزنطي واإلسالمي إىل .  بدبلنTrinity College وهو اآلن من أعظم ما متتلكه كلية ترنيت Ionaأيونا 

ومل . صال البطيء بني الرهبان بعضهم ببعض خمترقني احلدود، وبلغ فيها درجة الكمال يف فترة قصرية من الوقتأيرلندة عن طريق االت
يكن لصور اإلنسان واحليوان يف تزيني الكتب بأيرلندة إال شأن ضئيل، مثله يف هذا كمثل الفن عند املسلمني، فقد كانوا يرون أن 

وكانت الروح السارية يف هذا الفن هي أن يؤخذ حرف من احلروف أو . صف احلرف األولإنساناً أو حيواناً مهما بلغ ال يساوي ن
شكل زخريف واحد، وميد فوق أرضية زرقاء أو ذهبية اللون بشكل فكه مبهج حىت يكاد يغطي الصفحة بتمامها يف نسيج متشابك 

 وهو الذي ال ينفك -ا، ويصفه جرلد من كتاب ويلزوليس يف املخطوطات املسيحية املزخرفة ما يفوق كتاب كلز هذ. أشبه باملتاهة
وإذ كان هذا العصر الذهيب يف أيرلندة نتيجة لسالمتها ). 42( بأنه من عمل الالئكة املتخفني يف أثواب البشر-يظهر غريته من أيرلندة

شماليني اليت قضت يف فرنسا من الغزوات األملانية اليت أرجعت سائر أوربا مئات السنني إىل الوراء، فقد قضت عليه غزوات ال
ولعله قد . وإجنلترا خالل القرنني التاسع والعاشر على كل ما أحرزه هذا البلدان بفضل ما بذله شارملان وألفرد من جهود جبارة

قسام البالد أن األديرة األيرلندية غنية بالذهب، والفضة، واحللي، وأن ان-وكانوا ال يزالون وثنيني-ترامى إىل أهل النرويج والدمنرقة
 ولكنها مل تسبب للبالد خسارة تذكر، غري 795وحدثت غزوة جتريبية يف عام . السياسي جيعلها عاجزة عن مقاومة أعدائها متحدة

 ب فيها الغزاة 823أيدت ما كان يشاع من عدم قدرة هذه الفريسة على صد الغزاة؛ مث أعقبتها غزوات أخرى أكثر منها يف عام 
ومل تكد ختلو سنة واحدة .  وذحبوا رجال الدينMoville وموفيل Bangor، وخربوا ديري بنجور Gloyneن  وكلويCorkكورك 

بعد ذلك العام األخري من غزوة أو غزوات، استطاعت جيوش صغرية باسلة أن تصد فيها الغزاة من بعض األحيان، ولكنهم كانوا 
اعات من الغزاة الشماليني قرب شاطئ البحر، وأنشئوا مدائن دبلن، وملرك واستقرت مج. يعيدون الكرة وينهبون األديرة أينما حلوا

Limerick ووترفورد ،Waterfordواختذ مليكهم ثورجست .  وفرضوا اجلزية على نصف اجلزيرة الشمايلThorgest أرماغ 
Armaghج زوجه الوثنية على مذبح كنيسة القديسكريان  مدينة القديس بتريك عاصمة مللكه الوثين، وتو St, Kieran يف 

فقد قبض .وحارب ملوك أيرلندة متفرقني غزاة بالدهم، ولكنهم كانوا يف الوقت عينه حيارب بعضهم بعضاً). 43(كلومناكنيوس
 أحد األمراء النروجييني أسس Olof the White، ولكن أوالف األبيض )845( ميث على ثورجست وأماته غرقاً Malachiمالخي 
وقضت هذه الغزوات املتتابعة على عصر العلم .  دبلن اليت ظلت تابعة ألهل الشمال حىت القرن الثاين عشر مملكة851يف عام 

والشعر، وأحلت حمله عصر احلروب الطاحنة، وكان اجلمود املسيحيون والوثنيون يف خالله ينهبون األديرة وحيرقوا، ويتلفون 
ومل ميارس شاعر، أو فيلسوف، أو موسيقي فنه املعتاد "نية خالل القرون الطوال، املخطوطات القدمية ويشتتون ما جتمع من التحف الف

وظلت احلال كذلك حىت ظهر آخر األمر رجل كان له من القوة ما أمكنه أن ). 44(كما يقول مؤرخ أيرلندي قدمي" يف تلك البالد
أخاً ) Brian Borumha or Boru (941-1094كان يريان بورمها أو بورو . جيمع شتات هذه املمالك ويؤلف منها أمة واحدة

وحارب األخوان جيشاً دمنرقياً بالقرب من . Dalgas، وزعيم عمارة دجلاس King Mahon of Munsterملاهون ملك منستر 
من ومزقاه شر ممزق، ومل يرمحا فلوله املنهزمة؛ مث استوليا على ملرك، وقتال كل من عثرا عليه فيها ) Tipperary (968تربيري 

 Donanvan ودونافان ملك هاي كاربريي Molloy of Desmondملوي ملك دزمند -ولكن اثنني من صغار امللوك. الشماليني

of Hy Garbery- خشيا أن يستويل األخوان الزاحفان على مملكتيهما فعقدا حلفاً مع املهاجرين الدمنرقيني، واختطفا ماهون وقتاله
وصمم على توحيد أيرلندة كلها، ومل يتردد يف . ن ملكاً، هزمية ثانية بالدمنرقيني، وقتل ملويوأوقع بريان، وقد أصبح اآل). 976(
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إتباع أية وسيلة توصله إىل هذه الغاية، فتحالف مع الدمنرقيني مالكي دبلن، وهزم مبعونتهم ملك ميث، وندى به ملكاً على أيرلندة 
بعني عاماً، أخذ يعيد بناء الكنائس واألديرة، ويصلح اجلسور والرق، وملا استمتع بالسلم بعد حروب دامت أر). 1013(كلها 

ولقد وصف اخللف ذوو اخليال الواسع ما ساد البالد من أمن بفضل . وينشئ املدارس والكليات، ويقر النظام ويقضي على اجلرائم
 يف مقدور الفتاة املثقلة باحللي واجلواهر أن تطوف يف يف قصة كثرياً ما نراها يف غري هذه املناسبة، فقالوا إنه كان" السلم امللكية"هذه 

وحشد أهل الشمال بأيرلندة يف هذه األحداث جيشاً آخر، زحفوا به على . أحناء البالد مبفردها دون أن يتعرض هلا أي أحد بأذى
يوم اجلمعة احلزينة يف الثالث  القريبة من دبلن يف Clontarfامللك الطاعن يف السن، والتقى م امللك اإليرلندي عند كلنتارف 

وحلّت .  قتل يف أثناء املعركة مث ذبح بريان نفسه يف خيمتهMurrogh وهزمهم، ولكن ابنه مروغ 1014والعشرين من إبريل عام 
قرن  يف البالد املنكوبة إىل حني، وانتعشت الفنون واآلداب من جديد يف ال- وهي الترف الذي ال يستمتع به إال احملظوظون-السلم

 وكتاب الترانيم ومها ال يكادان يقالن يف مجال زخرفهما عن the Book of Leinsterاحلادي عشر، وظهر يف خالله كتاب لينستر 
وكان للمؤرخني والعلماء شأن كبري يف مدرس األديرة، غري أن الروح األيرلندية الشكسة مل تكن قد روضت بعد، . كتاب كلز نفسه

غلى ممالك متعادية، وأكت قواها يف احلروب الداخلية، ورأت حفنة من املغامرين من أهل ويلز وإجنلترا فقد عادت األمة فانقسمت 
  .وإن مل جتد من السهل عليها أن حتكمها-"جزيرة الدكاترة والقديسني" أن من السهل عليها أن تفتح 1172يف عام 

  الفصل الرابع 

  اسكتلندة 

325-1066   

 اجلبليني من مشايل أيرلندة إىل اجلزء اجلنويب الغريب من اسكتلندة، وأطلقوا Scottiامس قبيلة من االسكيت هاجرت يف أوائل القرن اخل
وأخذت .  مث على شبه اجلزيرة كلهاTweedامسهم على جزء من شبه اجلزيرة ذي املناظر اجلميلة اخلالّبة الواقع يف مشال ر التويد 

 وهي قبيلة كلتية استقرت فوق خليج Pictsالبكت : القدمية هذه" Caledoniaكلدونية "ثالثة قبائل أخرى تنازعها على امتالك 
، والربيطانيون وهم الذين فروا أمام غزاة بريطانيا األجنليسكسون واستقروا بني ر درونت The Firth of Forthفورث 

Derwent وخليج كليد Ftrth of Clyde واآلجنلز ،Anglesر تني  أو اإلجنليز الضاربون بني Tyneومن هؤالء .  وخليج فورث
وهي أمة إجنليزية يف لغتها، مسيحية يف دينها، نارية يف مزاجها كاأليرلنديني، عملية كاإلجنليز، : كلهم تألفت األمة االسكتلندية
 على صلة القرىب، وال وكان األسكتلنديون كاأليرلنديني يستنكفون أن يتخول عن نظامهم القائم". ماكرة، قوية اخليال ككل كليت

ومل يكن يضارع الرتاع بني الطبقات يف شدته إال والؤهم للقبيلة، وفخرهم بوالئهم هلا، وشدة . يرغبون يف أن يستبدلوا الدولة بالقبيلة
 120( والتني Solwayوعجزت روما عن فتح بالدهم، بل إن سور هدريان الذي أقيم بني سلواي . مقاومتهم ألعدائهم األجانب

، وحروب )140(، الذي يبعد ستني ميالً حنو الشمال بني خليجي فورث وكليد Antoninus Pius، وسور أنطونينس بيوس )م
، بل إن هذه كلها مل جتد نفعاً يف القضاء على )Theodosius (368أو ثيودوسيوس ) Septimius Sverus (208سبتميوس سفريس 

 استوىل السكسون بقيادة إدون 617ويف عام . اع من حني إىل حني على الربيطانينيالغزوات املتكررة اليت كان يشنها البكث اجلي
 ضم 844، ويف عام )إدنربه (Ed (w) inburghنربج ) و(ملك نورثربيا على معقل البكث اجلبلي احلصني وأطلقوا عليه اسم إد 



 
 Will Durant  428   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 استردت القبائل إدنربه، واختذا عاصمة 954 البكت واإلسكتلنديني حتت سلطانه؛ ويف Kenneth Mac-Alpinكنث ماك ألبني 
، وضمها إىل مملكة البكت )اإلقليم الواقع مشال ر التويد (Lothian استوىل ملكومل الثاين على لوثيان 1018هلا، ويف 

إىل " اإلجنليز"ن وبدأ أن الكلت قد ضمنوا ألنفسهم السيادة على البالد، ولكن غزو الدمنرقيني إلجنلترا دفع آالفاً م. واالسكتلنديني
-Duncan 1) 1034ومجع دنكان األول . جنويب اسكتلندة، وتدفق بذلك عنصر أجنليسكسوين قوي إىل دماء األسكتلنديني

وكون منها مملكة واحدة -، والكلت الربيطانيني، واألجنليسكسونScottsالبكت، واالسكت -هذه الشعوب األربعة كلها) 1040
، فطالب Macbeth مهدت هذه اهلزمية السبيل لقائده مكبث Durham اإلجنليز دنكان عند درهام وملا هزم. هي مملكة اسكتلندة

، وحكم البالد سبعة )1040(واغتال مكبث دنكان .  كانت حفيدة كنث الثالثGruochلنفسه بعرش البالد ألن زوجته جروتش 
 1075 و844سبعة عشر الذين حكموا اسكتلندة بني عامي واغتيل من امللوك ال. عشر عاماً قتله بعدها ملكومل الثالث ابن دنكان

ومل جتد اسكتلندة يف تلك . اثنا عشر ألن ذلك العصر كان مليئاً بأعمال العنف والرتاع املرير طلباً للغذاء واملاء، واحلرية والسلطان
غتصب املغريون الشماليون جزائر أوركين السنني املليئة باألحداث اجلسام متسعاً من الوقت متارس فيه ترف احلضارة ونعمها؛ فقد ا

Orkney وفارو Faroes وشتلندة ،Shetland وهربيده ،Hebrides ا كلها مهددة بغارات قراصنة الشمال؛ وقضت إجنلترا حيا
  .الشداد الذين كانوا يبسطون سلطام وينشرون بين جنسهم يف أحناء العامل الغريب) Vikingsالفيكنج (

  الفصل الخامس 

  ل الشمال أه

The Northmen   

800 - 1066   

   قصص الملوك 1

The Kings' Saga   
يلوح أن أهل الشمال كانوا من التيوتون الذين انتقل أسالفهم إىل بالد السويد والنرويج بعد أن اخترقوا الدمنرقة وعربوا مضيق 

وا من قبل حمل شعب شيبه بالالبالنديني ، وحلوا يف البلدين حمل الكلت الذين حلKattegat وكتجات Skaggerakأسكجراك 
 ومعناها منقع دان أو واليته؛ وتركت -  امسه على الدمنرقةDan Mikillatiوأطلق زعيم قدمي يدعى دان مكاليت ). 45(واإلسكيمو

ظيمة، تركت  بأا كانت تسيطر على شبه اجلزيرة العTacitus، إحدى القبائل القدمية اليت وصفها تاستس Suionesقبيلة أسويونس 
؛ Sweyn، ويف اسم كثري من امللوك الذين يسمون اسوين )Sverigeاسفريج  (Swedenهذه القبيلة امسها يف اسم بالد السويد 

 Plinyوهو االسم الذي أطلقه بلين ( Scanوأصبح لفظ سكاين .  إال الطريق الشمايلNorgeنورج (وليس معىن لفظ النرويج 

 الذي يشمل اآلن ثالث Scandinavia يف اللغة الالتينية، ونشأ منه لفظ إسكنديناوة Scandiaنديا األكرب على بالد السويد اسكا
وزادت خصوبة النساء أو زاد خيال الرجال يف األقطار . أمم وثيقة الصلة يف دمائها ذات لغات يفهم املتحدثون ا بعضهم بعضاً

 عن مصريهم إىل زوارقهم، وأخذوا حيومون حول السواحل يطلبون الطعام، الثالثة على خصوبة التربة، فعمد الشبان أو غري الراضني
أو العبيد، أو األزواج، أو الذهب، ومل يكونوا جلوعهم يرعون قانوناً أو حدوداً لألقاليم، فاجتاح أهل النرويج اسكتلندة، وأيرلندة، 
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وال يسعنا لقصر أجل احلياة البشرية أن نذكر يف هذه . اوأيسلندة وجرينلندة؛ وأهل السويد الروسيا؛ والدمنرقيون إجنلترا وفرنس
وهب دمنرقة وحدا، وإن ابنه ) Gorm (860- 935العجالة آهلة تلك البالد وملوكها بالتفصيل؛ وحسبنا أن نقول هنا إن جورم 

ورك بريد ذا اللحية جعل املسيحية دينها، وإن سوين ف) Harald Bluetooth (945- 985) صاحب السن الزرقاء(هارلد بلوتوث 
. فتح إجنلترا ورفع دمنرقة مدى جيل من الزمان إىل مرتلة من دول أوربا الكربى) Sweyn Forkbeard (985- 1014املتشعبة 

 عاصمة Uppsalaاملسيحية دين السويد، ومدينةن أبساال ) Olaf Skottconung) 994- 1022وجعل امللك أوالف اسكتكوننج
 مؤلفة إحدى وثالثني إمارة، تفصلها بعضها عن بعض اجلبال، واألار، واخللجان الطويلة 800يج يف عام ملكة، وكانت بالد النرو

 حني زحف هلفدان األسود 850، وحيكم كالً منها زعيم من احملاربني، وظلت كذلك حىت عام )الفيوردات(الضيقة العميقة 
Halfdan the Black أحد هؤالء الزعماء من عاصمته ترندهيم Trondheim وأخضع حلكمه معظم الزعماء اآلخرين، وصار أول 

 Gydaالزعماء املتمردون، ورفضت جيدا ) Harald Haarfager (860- 933وخرج على ولده هارلد هارفاجر . ملوك النرويج

هذا الفتح، وأمته بالفعل اليت خطبها لنفسه الزواج به إال بعد أن يفتح مجيع بالد النرويج، وأقسم أال يقص شعره أو ميشطه حىت يتم 
وحكم ). 46"(صاحب الشعر األشقر "-مث قص شعره ومسى بامسه املميز له. يف عشر سنني، وتزوج بعدها جبيدا وبتسع نساء غريها

أحد أبنائه الكثريين بالد النرويج حكماً صاحلاً دام سبعاً وعشرين سنة، قال فيها ) Haakon the Good (935- 961هاكون الصاحل 
). 47"(السلم طالت حىت أصبحت أخشى أن توافيين منييت يف شيخوخيت وأنا على فراشي يف عقر داري" قراصنة البالد إن أحد

، ولكنه أغضب )995 -965( النرويج حكماً حازماً دام ثالثني عاماً The Great Earl اإليرل األكرب -وحكم هاكون آخر
يات هلم مث إعادن بعد أسبوع أو أسبوعني فاستقدم أولئك الزراع األحرار أوالف الزراع األحرار يف شيخوخته باختاذه بنام حمظ

وكان . وكان أوالف بن ترجف حفيد أحد أبناء هارلد ذا الشعر األشقر.  ونادوا به ملكاً عليهمOlft Tryggvssonثرجفسون 
روباً، أنيساً، حمباً لالجتماع بالناس، جواداً  ط-Snori of Iceland كما يقول سنوري األيسلندي -"رجالً شديد املرح واون"

). 48"(بديناً، قوياً، أمجل الناس خلقاً وأعظم براعة يف الرياضة البدنية من كل من مسعنا به من أهل الشمال... كرمياً، متأنقاً يف لباسه

ر حادة األطراف، ويقذف حبربتني يف وكان يف مقدوره أن يتنقل على ااذيف خارج سفينته والرجال جيذفون، ويلعب بثالثة خناج
وكان كثري املنازعات واملغامرات، وقد اعتنق املسيحية ). 49"(يستطيع أن حيسن القطع بكلتا يديه بدرجة واحدة"وقت واحد، و 

لكنائس هدم املعابد الوثنية، وشاد ا) 995(وهو يف اجلزائر الربيطانية، وأصبح أعظم دعاا قسوة، فلما جلس على عرش النرويج 
وقاوم الزراع األحرار الدين اجلديد أشد مقاومة، وأصروا على أن يقرب أوالف . املسيحية، وظل يعيش مع عدد من الزوجات

 كما تقضي بذلك الشعائر القدمية، وأجام أوالف إىل ما طلبوا ولكنه عرض أن يقرب إىل ثور خري قربان Thorالقربان إىل ثور 
وملا استمسك واحد منهم يدعى راند . ر أنفسهم، فلم يكن منهم إزاء ذلك إال أن اعتنقوا الدين املسيحييرتضيه وهو الزراع األحرا

Randبدينه الوثين، أمر أوالف بشد وثاقه ودفع ثعباناً يف حلقه بأن كوى ذيل الثعبان بالنار، فاندفع الثعبان إىل بطن راند وجنبه  .

 ملكة السويد، فوافقت على اخلطبة، ولكنها أبت أن تتخلى عن Sigridريد وخطب أوالف لنفسه سج). 50(وقضى على حياته
وما الذي يرغمين على أن أختذك زوجة وأنت عجوز : "دينها الوثين، فما كان من أوالف إال أن ضرا بقفازة يف وجهها وقال هلا

وبعد سنتني من هذه احلادثة ". ك يوماً من األيامسيكون فعلك هذا سبباً يف موت: "فردت عليه سجفريد بقوهلا". مشطاء، سليطة كافرة؟
 احلرب على أوالف، وهزماه يف معركة حربية حامية Eric Earg of Norwayشن ملكا السويد والدمنرقة، إرك وإيرل النروجيي 

، وقسمت )1000(، وألقى أوالف وهو بكامل عدته وسالحه إىل اليم، ومل يظهر له أي أثر بعد gen)Rالوطيس بالقرب من روجن 
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، كما أعاد )1016(وأعاد أوالف آخر يدعى القديس بالد النرويج إىل وحدا . بالد النرويج على أثر ذلك بني احلليفني املنتصرين
كان رجالً صاحلاً دمث األخالق " بقوله إنه Snoriويصفه اسنوري . النظام، وعدل يف قضائه، وأمت حتويل البالد إىل الدين املسيحي

ومن أعماله ). 51(مدمن بعض اإلدمان على االستمتاع بالسراري" يد، ال يتكلم إال قليالً، سخياً، ولكنه شره يف مجع املالإىل حد بع
وإئتمر الزراع به مع كنوت ملك ). 52(أنه قطع لسان أحد الزراع األحرار ألنه فضل الوثنية على املسيحية، ومسل عيين زارع آخر

؛ ولكن أوالف عاد إليها جبيش، وحار السترجاع )1028(ه مخسني سفينة وطردا أوالف من النرويج الدمنرقة وإجنلترا، فسريا علي
وشاد من جاء بعده من النروجييني كنيسة يف موضع ). 1030(، فهزم ومات متأثراً جبراحه Sticklesandعرشه عند استكل ساند 

) Magnus the Good (1035- 1047د ابنه ماجنس الصاحل واستر. املعركة ختليداً لذكره، واختذوه القديس الشفيع للنرويج

حكماً عادالً خالياً ) Harald the Stern (1047- 1066وحكم حفيده هارلد الصارم . مملكته، ووهبها قوانني عادلة وحكماً صاحلاً
 من النرويج أو الدمنرقة كشف  أن أعاد مجاعة من الشماليني قدموا860وحدث يف عام . من الرمحة دام وليم النورمندي على إجنلترا

وهاجرت مجاعات من النروجييني إىل . جزيرة أيسلندة، ومل يسوءهم كثرياً أن جيدوها شديدة الشبه ببالدهم يف ضباا ويف واردا
 درجة مل تزد  حىت بلغ سكاا من الكثرة934 فراراً مما كانوا يعانونه من استبداد هارلد هارفاجر، ومل حيل عام 874اجلزيرة يف عام 

 930 أو مجعيتها، مث أنشئ يف عام thingوكان لكل والية من والياا األربع ثنجها . عليها يف مجيع تارخيها حىت احلرب العاملية الثانية

هورية ثنجها العام أو برملاا املوحد وكان من أقدم اهليئات يف تاريخ احلكم النيايب، وبفضله كانت أيسلندة يف ذلك الوقت هي اجلم
ولكن ذلك العنفوان وتلك الرتعة االستقاللية اللذين كانا سبباً يف اهلجرة إىل اجلزيرة، وقيام هذا . الوحيدة الكاملة احلرية يف العامل كله

بتت الس النيايب فيها، أضعفا من سلطان احلكومة العامة والقوانني املشتركة، فكان من أثر ذلك أن أصبح األفراد األقوياء الذين ث
أقدامهم يف ضياعهم الواسعة أصحاب األمر والنهي يف أراضيهم، وما لبثوا أن جددوا يف أيسلندة املنازعات اليت جعلت بالد النرويج 

ولكن املالك أوالف القديس . 1000املسيحية الدين الرمسي للبالد يف عام ) Alltging(وجعل الثنج العام . شوكة يف جانب ملوكها
ء ما مسعه من أن أهل أيسلندة ال يزالون يأكلون حلم اخليل ويئدون أطفاهلم ولعل طول ليايل الشتاء وشدة بردها ساءه أشد االستيا

كانا السبب يف نشأة أدب قوامه أساطري وأقاصيص لعلها تفوق من حيث الكم والكيف مثيالا من القصص واألساطري اليت تروى يف 
عادة كشف أيسلندة شاهد أحد ربابنة السفن النروجييني ويدعى جنبجورن ألفسون وبعد ستة عشر عاماً من إ. أرض الشماليني

Gunnbjorn Uulfsson سواحل جرينلندة وأنشأ فيها ثوروولد Thorwald مث 985 وولده إرك األمحر مستعمرة نروجيية عام 
 بن إرك األمحر Leifزل ليف  ن1000، ويف عام 986 يف عام Labrador لربادور Bjerue Herjulfssonكشف جبرن هرجلفسن 

؛ Cod، أم رأس كد Newtoundlandإىل القارة األمريكية؛ ولسنا نعرف أكان املوضع الذي نزل فيه هو لربادور، أم نيوفوندلند 
 قضى 1002مث عاد بعدئذ إىل جريلندة؛ ويف عام ) أرض اخلمر" (Vinlandيف فنلد " الشتاء Lief Ericssonوقضى ليف إركسن 

اليت " قصة أوالف ترجفسون" يف 1395وتروي حاشية ال يتأخر تارخيها عن عام . وولد هو وثالثون رجالً عاماً يف فنلندةأخوه ثور
قصة مخس محالت خمتلفة شنها أهل الشمال على قارة أمريكا بني ) Snorri Sturluson (1179 - 1241كتبها اسنري استرلوسون 

، كما يقول هو نفسه، إىل أيسلندة، ودرس ما Christopher Columbousوقد جاء كرستفر كوملبس . 1011 و985عامي 
  ).53(يتردد على لسان أهلها من أقوال على الدنيا اجلديدة
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   الحضارة الفيكنجية 2

   )حضارة القراصنة الشماليني(

نظام االجتماعي يقوم بني أهل الشمال، كما يقوم بني سائر الشعوب القدمية، على التأديب العائلي، والتعاون االقتصادي، كان ال
وكان غري املرغوب ). 54"(ال شيء يقضي على وشائج القرىب عند صاحب البصرية"وقد جاء فقرة من بيولف أن . واإلميان الديين

ومل يكن عندهم أمساء . ن الطفل إذا ما قبله أبواه تلقى على يديهم مزجياً من التأديب واحلبفيهم من األطفال يعرضون للموت، ولك
وكان أهل . أوالف هرالدسون، ماجنس أوالفسون، هاكون ماجنسن: أسر، بل كان كل ولد يكتفي بأن يضيف إىل اسم أبيه

. موا طفالً صبوا عليه ماء رمزاً لدخوله يف حظرية األسرةاسكنديناوة قبل دخول املسيحية إىل البالد بزمن طويل، إذا أرادوا أن يس

فكانت البنات يتعلمن الفنون يف املرتل، وكان منها عصر اجلعة؛ أما األوالد فكانوا يتعلمون : وكان التعليم عندهم ذا صبغة عملية
نزالق، ولعبة الكرة والصوجلان السباحة، واملشي على مزالق اجلليد، وأشغال اخلشب واملعادن، واملصارعة، والتجذيف، واال

hockey)  واالسم مشتق من الكلمة الدمنرقيةhockوالقنص، والرمي باألقواس والسهام، والضرب بالسيوف، ) ومعناها اخلطاف ،
والطعن باحلراب، وكان القفز من ضروب الرياضة احملببة، وكان يف وسع بعض النروجييني أن يقفزوا بكامل سالحهم ودروعهم إىل 

وكان كثريون من األطفال ). 55(لى من طول قامتهم، وأن يسبحوا يف املاء عدة أميال؛ ومنهم من كان يسبق أسرع جوادأع
وكان الذكور والنساء على السواء مولعني بالغناء، ومن هؤالء . يتعلمون القراءة والكتابة، وبعضهم يتعلمون الطب أو القوانني

 كان Gunnar أن امللك جنار Elder Addaونقرأ يف إلدر أدا . ملوسيقية وهي عادة القيثارةوأولئك من كانوا يعزفون على اآلالت ا
وظل أغنياؤهم متعددي الزوجات حىت القرن الثالث . يستطيع العزف على القيثارة بأصابع قدميه، ويستطيع ا أن يسحر األفاعي

 ذلك عن طريق الثراء، غري أن أحرار النساء كن يستطعن إلغاء عشر، وكان اآلباء هم الذين يرتبون شئون الزواج، وكثرياً ما كان
وكان . فإذا تزوجت الفتاة بغري إرادة والديها عد زواجها خروجاً عن القانون، وأباح القانون ألهلها أن يقتلوها). 56(هذا الترتيب

وكان . ان يف مقدور أهلها أيضاً أن يقتلوهيف وسع الرجل أن يطلق زوجته مىت شاء، فإذا مل يستطع أن يربر الطالق بأسباب قوية ك
كأن تلبس املرأة -من حق الزوج والزوجة أن يطلق أحدمها اآلخر إذا ما لبس الرجل ثياب النساء أو لبست املرأة ثياب الرجل

أن يثري أي دون -وكان من حق الرجل أن يقتل دون أن يلقى عقاباً. سراويل قصرية، أو يلبس الرجل قميصاً مفتوحاً عند صدره
وكان النساء يكدحن ولكنهن بقي لديهن من األناقة ما يكفي ألن ). 57(أي رجل يضبطه يف عالقة غري شريفة بزوجته-خصاماً دموياً

وميكن القول . يقتل الرجال بعضهم بعضاً من أجلهن، وكان الرجال ذوو السلطان يف احلياة العامة أذالء كما هي العادة يف بيون
فلم تكن فيها أم اخلطيئة بل كانت أم ). 58(انة املرأة يف اسكنديناوة الوثنية كانت أعلى منها يف اسكنديناوة املسيحيةبوجه عام إن مك

يف كل ما يكسبه زوجها من مال؛ وكان -وحق النصف بعد عشرين عاماً من زواجها-الرجال األقوياء البواسل، وكان هلا حق الثلث
وكان العمل مما يشرف صاحبه، وكان جلميع الطبقات . نت ختتلط يف بيتها مع الرجال بكامل حريتهايستشريها يف أعماهلا املالية، وكا

أال فليتصور . وكان صيد السمك من الصناعات الكربى، وصيد احليوان من ضرورات احلياة ال من أسباب متعتها. منه نصيب
 تربة منحدرات تالل النرويج املتجمدة وفلحها؛ وليست حقول القارئ ما استلزمه من كدح وقوة إرادة تقطيع غابات السويد وتذليل

وكانت الضياع الكبرية قليلة العدد، حىت لقد فاقت .  إال وليدة التربة األمريكية ذللها صرب النروجيينيMinnesotaالقمح يف منسوتا 
التأمني غري املكتوب يقلل من وقع الكوارث وكان هناك من . اسكنديناوة غريها من البالد يف كثرة عدد مالكها، من الزراع األحرار

" فعل اهللا"فإذا حرق بيت زارع عاونه جريانه على بنائه من جديد، وإذا ما نفقت مواشيه بسبب املرض من : على أولئك الزراع
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ل الشمايل كان وكان كل مشايل تقريباً ذا حرفة، وكان بارعاً بنوع خاص يف التجارة، غري أن الرج. منحوه ما يعادل نصف ما خسره
متأخراً يف استخدام احلديد الذي مل يدخل بالدهم إال يف القرن الثامن فلما دخلها صنعوا منه أنواعاً خمتلفة من العدد، واألسلحة، 

؛ وكثرياً ما كانت الدروع والسيوف املزخرفة اجلميلة النقش، )59(والزخارف، صنعوها قوية مجيلة من الربونز، والفضة، والذهب
وكان بناءو السفن الشماليون يبنون الزوارق والسفن احلربية؛ ومل تكن هذه أكرب . راط، والدبابيس، والسروج مجيلة يتباهون اواألق

من سفن األقدمني، ولكن يبدو أا كانت أصلب منها، فكانت مستوية القاع ليزيدها ثباتاً، حمددة يف جؤجؤها لتدمر سفن العدو؛ 
-أربع أقدام وست، وطوهلا بني ستني قدماً ومائة ومثانني، يدفعها الشراع حيناً وااديف يف معظم األحيانوكان غاطسها يتراوح بني 

وهذه السفن الساذجة هي اليت محلت الرواد . ويبلغ عددها يف اجلانب الواحد من جانبها عشرة جماديف أو ستة عشر، أو ستني جمدافاً
الشمال يف أار الروسيا منحدرة فيها إىل حبر اخلرز والبحر األسود، وعربت م احمليط والتجار، والقراصنة، واحملاربني من أهل 

 أو املالك Bondi واإليرل، وطبقة البندي Jarlاجلارل : وكان الفيكنج يقسمون أنفسهم طبقات. األطلنطي إىل أيسلندة ولربادور
أن انتماء كل إنسان غلى طبقته )  يفعل احلراس يف مجهورية أفالطونكما(الفالحني، وطبقة العبيد، وكانوا يلقنون أبناءهم يف صراحة 

وكان امللوك خيتارون ممن جيري يف عروقهم الدم امللكي ووالة األقاليم من ). 60(أمر قررته اآلهلة ال جيرؤ على تبديله إال غري املؤمنني
تلزمات الطبيعية للحرب والزراعة، كان يسري معه جنباً إىل وهذا القبول الصريح للملكية واألرستقراطية، ومها من املس. طبقة اجلارل

جنب نظام دميقراطي عجيب جيعل من مالك األراضي مشرعني وقضاة يف مجعيات حملية يعقدها أصحاب البيوت، ومجعيات قروية تعقد 
ل فحسب، العنف فيها من األمور لقد كانت هذه احلكومة حكومة قوانني ال حكومة رجا. يف الواليات، ومجعية قومية عامة أو برملان

نعم إن قصص تلك البالد مليئة حبوادث االنتقام وما ينشأ عنه من خصام . الشاذة النادرة، واألحكام القضائية هي القاعدة العامة
نهم من وإراقة للدماء، ولكن االفتداء حىت يف عصر الفيكنج، عصر الدم واحلديد، لقد أخذ حيل حمل االنتقام الفردي، ومل يكن م

وكان العقاب الصارم يستخدم حلمل أولئك الرجال، الذين غلظت طباعهم . قانونه الوحيد هو النصر أو اهلزمية إال قراصنة البحار
فكان الزاين يعاقب باإلعدام شنقاً أو تطأه اخليل حىت ميوت، وكان جزاء . لطول كفاحهم مع الظروف، على اخلضوع للسلم والنظام

حراق مرتكبه وهو مصلوب، ومن يقتل أحد أبويه يعلق من قدميه إىل جانب ذئب حي معلق بنفس الطريقة، والثائر احلريق العمد هو إ
). 61(على احلكومة يشد إىل جوادين يسريان يف اجتاهني متضادين حىت ميزق جسمه، أو يربط خلف ثور بري جيره حىت يقضي حنبه

ون مل حيل بعد حمل االنتقام الشخصي، وكل ما يف األمر أنه جعله من حق امع ولعل يف هذا العقاب الوحشي دليالً على أن القان
وحىت القرصنة نفسها قد ختلت عن مكاا للقانون، فاستقر اللصوص وأصبحوا جتاراً واستبدلوا الدهاء بالقوة؛ وجدير بالذكر . نفسه

). Hanseatic League(62منقولة عن حلف املدن اهلانسية أن كثرياً من مواد قانون أوربا البحري مأخوذة من قانون أهل الشمال 

وال يزال هذا الرق ".اإلوزة الشهباء"على رق مسي بسبب لونه ) 1047-1035(وقد كتبت قوانني النرويج يف عهد جمنس الصاحل 
 لألسواق والثغور، ومعونة باقياً إىل اآلن، وحيتوي على أوامر مستنرية لإلشراف على املوازين واملقاييس، ومراقبة، رجال الشرطة

ومل تكن اآلهلة . وقد عاون الدين القانون واألسرة على عل أولئك احليوانات مواطنني صاحلني). 63(الدولة للمرضى واملعوزين
حوادث التيوتونية جمرد أساطري ألهل الشمال، بل كانت أرباباً حقيقية اب وحتب، وتتصل اتصاالً وثيقاً باآلدميني بآالف املعجزات و

ذلك أن النفوس البدائية يف دهشتها ورعبها قد خولت مجيع قوى الطبيعة وجمسماا الكربى إىل أرباب شخصية، يتطلب . الغرام
كان فيه اثنا : وكان جممع اآلهلة مزدمحاً م. أقواهم أن يسترضي على الدوام استرضاء ال يقل أحياناً عن التضحية باآلدميني أنفسهم

، ورسل اآلهلة )Nornنورن (وأرباب األقدار ) Jotunاجلوتون (، واثنتا عشرة إهلة أنثى؛ وكثري من خمتلف املردة عشر إهلاً ذكراً
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فأما اآلهلة فلم يكونوا أكثر من . ، وبينهم عدد من العرافات، وصغار العفاريت، والساحرات)Valkyriesالفلكريي (والساقون 
وينامون، وميرضون، وينفعلون، وحيزنون وميوتون؛ وال يفوقون اآلدميني إال يف أحجامهم، آدميني مبكرين، يولدون مثلهم، وجيوعون، 

أبو اآلهلة كلهم، الذي كان يسكن جبوار حبر )  األملاينWodenوودن  (Odinومن هؤالء أودين . وطول أعمارهم، وعظيم قواهم
األرباب ألسرته ومستشاريه واشتدت إليه الرغبة يف  أو حديقة Asgard يف أمي قيصر، وهناك أنشأ أسجارد Azof) آزاق(آزوف 

 أشد Lokiعلى أنه مل يسلم من التحدي ومل يكن قادراً على كل شيء، فقد عنفه لوكي . متلك األرضني ففتح بالد أوربا الشمالية
مب . عة من ينبوع احلكمةفأخذ يزرع األرض يف طلب احلكمة، واشترى بأحد عينيه جر.  ومل يعبأ بهThor، وجتاهله ثور )64(التعنيف

وقبل أن تنتهي حياته على ظهر األرض عقد مجعية . اخترع احلروف اهلجائية، وعلم خلقة الكتابة، والشعر، والفنون، ووضع القوانني
وكان ثور يف أيسلندة أعظم . من السويديني والقوط، وجرح نفسه يف تسعة أماكن من جسمه، فمات ورجع أسجارد ليعيش فيها إهلاً

ن أودين، فقد كان فيه إله الرعد، واحلرب، والعمل، والقانون، وكلت السحب السوداء حاجبيه السوداوين، وكان الرعد صوته، م
 Hephaestusوكان للشعراء الشماليني معه كثري من املزاح، كما ميزح اليونان مع هيفستوس . والربق مطرقته يلقي ا من السماء

لك الوقت البعيد يتشككون يف آهلتهم تشكك هومر يف آهلته، وكانوا يتمثلونه يف مجيع أنواع املآزق وهرقل، ولعلهم قد أخذوا منذ ذ
ثورلف -واألعمال الشاقة املضنية، ومع هذا فقد بلغ من حب األيسلنديني له أن واحداً من كل مخسة منهم تقريباً كان يغتصب امسه

Throlf ثورولد ،Thorwald ثورشتني ،Thorstien ...ان بلدور وكBaldur بن أودين عظيماً يف القصص وأقل مقاماً من أودين 
؛ وكادت )65(وكان أرق اآلهلة، وأكثرهم حكمة، وأفصحهم لساناً... ذا اء يف صورته ومالحمه"كان . وثور فيما يلقاه من العبادة

ى حلماً مزعجاً ينبئه باقتراب منيته، وملا قص هذا هذه الصفات تغري املبشرين األولني بأن يقولوا إنه هو املسيح عينه، ويقال إنه رأ
 إىل مجيع أنواع اجلماد، واحليوان، والنبات، أن تقسم أغلظ اإلميان أال ميسه أحدها Friggaاحللم على اآلهلة طلبت اإلهلة فرجا 

نفسهم بأن يقذفوه باحلجارة بسوء، فكان جسده الفخم ايد بعد هذا القسم يطرد مجيع األجسام املؤذية، وكان اآلهلة يسلون أ
غري أن فرجا قد فاا أن تأخذ عهداً . والسهام، والفؤوس والسيوف، فكانت هذه األسلحة كلها ترتد عنه، وال تترك يف جسده أثراً

فما كان من لكي الوقح احملب .  أال متسه بسوء ألا ظنتها أضعف من أن تؤذي إنساناً ما"شجرية صغرية تدعى املقاس"على 
للوقيعة بني اآلهلة إال أن قطع منها عسلوجاً، وأقنع إهلاً كفيفاً أن يلقيه على بلدور، ونفذ العسلوج يف جسده فقضى عليه، مث ماتت 

الذين -وكان الفلكربي). 66(دور وجواده املطهم على كومة واحدة من فرط حزا عليه، وحرقت جثتها مع بلNepزوجته نب 
، إهلة املوتى، أما Helوكان الذين ميوتون ميتة دنيئة يلفون يف ممالك هل . هم الذين حيق هلم أن حيددوا أجل كل نفس-خيتارون القتلى

، حيث يصبحون أبناء أدوين فيعودون مرة "وةو الصف "- Valhallaالذين ميوتون يف ميدان القتال فيأخذهم الفلكريي إىل فلهال 
كما تقول األساطري (مث أتى حني من الدهر . أخرى ذوي قوة ومجال، يقضون ارهم يف حروب البسالة وليلهم يف شرب اجلعة

فيه هذه وتلك احلرب على اآلهلة، وقاتلها قتاالً ملكت -شياطني االضطراب والدمار الرهيبة-أعلنت فيه اجلوتون) الشمالية املتأخرة
ومل يقتصر هذا الدمار على الشمس، والكواكب، والنجوم، بل : ويف هذا العصر، عصر غسق اآلهلة، دم الكون كله. عن آخرها

األمل يف أن مر الوقت البطيء سوف -مشل يف النهاية الفلهال نفسها ومجيع من فيها من احملاربني واألرباب، ومل يبق إال األمل وحده
ولعل هذه القصة العظيمة ترمز . ض جديدة، ومساء جديدة، وعدالة خري من العدالة السابقة، وآهلة أعظم من أودين وثورتنشأ منه أر

 من أجل املسيح، أو لعل شعراء الفيكنج قد أخذوا Olafsإىل انتصار املسيحية، وإىل الضربات الشديدة اليت كاهلا املليكان أوالف 
وكانت أقدم صورة وصلت . تلك أساطري عجيبة ال تفوقها يف مجاهلا وفتنتها إال أساطري اليونان. ابيشكون يف آهلتهم ويواروم التر
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 1643 أن راهباً كشف يف عام وخالصة قصتها . Eddaإلينا منها هي صورا ي تلك القصائد العجيبة اليت مسيت خطأ باسم 

يف مكتبة كبنهاجن امللكية خمطوطاً حيتوي عدداً من القصائد األيسلندية القدمية، ووقع هذا الراهب يف خطأ مزدوج فسماها إدا سيمند 
والباحثون اآلن . وهو عامل أيسلندي من رجال الدين) 1033- 1056حوايل عام  (The Edda of Saemund the Wiseاحلكيم 

معون على أن هذه القصائد قد كتبها يف النرويج وأيسلندة، وجرينلندة كتاب غري معروفني يف أوقات غري معروفة بني القرنني الثامن جي
ولكن الزمن يقر األخطاء كما يقر السرقات، . والثاين عشر، وأن سيمند رمبا يكون قد مجعها ولكنه مل يؤلفها، وأن اإلدا مل يكن امسها

وهي يف معظمها أغان قصصية عن األبطال أو اآلهلة .  اخلطاء بأن يسمى القصائد اإلدا الشعرية أو اإلدا الكربىويوفق بني هذه
 وغريه من األبطال الذكور واإلناث Sigurd the Volsungاالسكنديناويني أو األملان، وفيها نلتقي ألول مرة بسيجورد الفلسنجي 

 والنيبلنجنليد Volungasagaأوضح من صورم هنا يف الفولسنجساجا واألوغاد الذين قدر هلم أن يتخذوا صورة 
Nibelungenlied وأعظم قصائد اإلدا قوة هي قصيد الفلسيا Voluspa اليت تصف فيها البنية فولفا يف صورة فخمة قامتة خلق 

اليت يصوغ فيها أودين، " ة الواحد األعلىأغني"وختتلف عن هذه القصيدة يف األسلوب . العامل، وآخرته املنتظرة مث بعثه يف آخر األمر
لقد : بعد أن مير مبختلف الظروف ويلتقي جبميع أنواع الناس، ما متليه عليه حكمته من األمثال ليست كلها من األمثال اخلليقة باآلهلة

خري أنواع )... 67( الشاربونطرقت أماكن كثرية مبكراً فوق أو ما جيب أو بعد فوات األوان، قبل أن تعد اجلعة أو بعد أن استنفدها
جيب أال يثق اإلنسان بأقوال فتاة وال بأقوال امرأة، ال اخلطيئة قد غرست ). 68(السكر هو الذي يستعيد كل إنسان بعده قواه العقلية

لنهار ا)... 70(ومل أكسب من هذه الغادة شيئاً... هذا ما حدث يل حني حاولت إغواء تلك الغادة الفطنة؛... ؛)69(يف صدورهن
كثرياً ما يعاقب اإلنسان على األلفاظ اليت يتحدث ا إىل )... 71(ميدح يف املساء، والسيف بعد أن جيرب، واملرأة بعد أن حترق جثتها

جتنب الرتاع مع من هو شر منك ولو اقتصر نزاعك معه على ثالثة ألفاظ، وكثرياً ما ). 73(واللسان هو سم الرأس)... 72(غريه
ال تدع ... جيب أن يكون اإلنسان حكيماً يف اعتدال وأال يسرف يف احلكمة)... 74(رجلني إذا ما ضر به شرمهايستسلم خري ال

 خري البيوت بيتك ولو كان إن ذا العقل قلّما يبتهج قلبه... إنساناً يعرف مصريه قبل حلوله، ألن عقله يأمن بذلك من املشاغل
وأكرب الظن أن قصائد اإلدا الكربى قد ظلت يتناقلها ). 78(وخري املناظر منظر مصطلى اإلنسان ومنظر الشمس)... 77(صغرياً

ف أوربا الشمالية وكانت احلروف اهلجائية يف عصر الفيكنج هي حرو. الناس شفوياً حىت القرن الثاين عشر، مث دونت يف ذلك القرن
األربع والعشرون ") األسرار اخلفية"وكانت هذه الرموز ؛ومعناها احلريف . كما كانت هي حروف أملانيا وإجنلترا األجنليسكسونية

وكان يف وسع األدب يف ذلك العصر أن يستغين عن . تكون أجبدية أساسها بوجه عام هو احلروف اليونانية والالتينية املطبعية املائلة
حلروف، ذلك أن الشعراء واملغنني كانوا يؤلفون قصائدهم، وحيفظوا عن ظهر قلب، ويتلوا، ويتناقلها عنهم الناس شفوياً، وكانوا ا

الذي بسطت فيه الشعوب األملانية ) من القرن الرابع إىل القرن السادس" (عصر األبطال"يف هذه القصائد يتغنون باآلهلة التيوتونية و 
وأشهر هؤالء . وقد احتفظ استرلسون وغريه من الكتاب بقطع صغرية من هذه األغاين، وبكثري من أمساء الشعراء. أورباسلطاا على 

وكان شاعر .  الذي كان شاعراً ومستشاراً صرحياً يف بالط سانت أوالفSigvat Thordarssonكلهم هو سجفات ثوردارسون 
كان حمارباً شجاعاً، -، أشهر رجال زمانه يف أيسلندة)Egil Skallagrimsson (900-983آخر يدعى إجيل اسكالجرمسون 

وشريفاً فردي الرتعة، وشاعراً جياش العاطفة، وقد فقد يف كرب سنه أصغر أوالده إذ مات غريقاً، وكاد يقضي عليه احلزن لوال أن 
 اليت يندد Sonartorrek" ثكل االبن"فة باسم فعمل بإشارا وكتب قصيدا املعرو. أقنعته ابنته بأن يستعيض عن ذلك بكتابة قصيدة
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مث . وهو يأسف ألنه ال يستطيع أن يعثر على أودين ليقاتله كما قاتل غريه من األعداء. فيها باآلهلة ويتحداهم ويتهمهم مبوت ولده
ظه فيعتزم أن يعيش يهدأ مزاجه حني يفكر أن اآلهلة مل تسلط عليه األحزان وكفى بل وهبته فوق ذلك ملكة الشعر، مث يرضي حب

وما من شك يف أن آداب ذلك العصر تغاىل يف وصف ما كان يسود جمتمع الفيكنج ). 79(ويعود إىل مرتلته العالية يف جمالس بالده
من عنف، شأا يف ذلك شأن الصحافة والتاريخ اللذين خيدعان القارئ بالتحدث عما هو شاذ غري عادي ويهمالن سري احلياة البشرية 

لكننا ال ننكر أن الظروف القاسية اليت كانت تعيش فيها اسكنديناوة يف الزمن القدمي اضطرت األهلني إىل أن خيوضوا معركة . ىالسو
حامية يف سبيل العيش ال يبقى فيها إال أصلبهم عوداً، ومن أجل هذا نشأ عندهم من عادات الرتاع القدمي واألخذ بالثأر والقرصنة 

املفتوحة، نشأ من هذه العادات قانون أخالقي على غرار قانون نيتشة يدين بالشجاعة اليت ال ترعى مبدأ وال غي املقيدة يف البحار 
 أن يكون Golq Haraldوأراد جولد هارلد ". إين أومن بقويت"فأجابه بقوله " قل يل أي دين تؤمن به؟: "قال فيكنج لصاحبه. ضمرياً

فكر يف أمرك واعرف هل تستطيع أن تبذل من قوة : ة، لكن صديقه هاكون نصحه بقولهله على عرش النرويج، ورأى أن يناله بالقو
الرجولة ما حيقق مطعمك، ألن نيل هذه الغاية يتطلب من صاحبها أن يكون جريئاً، ثابتاً، ال حيجم عن فعل اخلري أو الشر إذا كان فيه 

القتال لذة تكاد تنسيهم آالم جراحهم، ومنهم من كان يعتريهم ومن هؤالء الناس من كانوا جيدون يف ). 81"(ما يوصله إىل مطلبه
أو أصحاب -وكان الربسركيون". طريقة برسلك" أي berserksgangrوجد ونشوة يف القتال تعرف عندهم باسم برسركس جاجنر 

ون ويصرخون كاحليوانات مقاتلني يندفعون إىل قلب املعركة دون أن يكون على أجسامهم قمصان من الزرد، مث حيارب- قمصان الدببة
وكانت ). 82(املفترسة، ويعضون بأسنام على دروعهم وهم غضاب ثائرون، فإذا انقضت املعركة فقدوا وعيهم وخارت قواهم

شظف " رجال الفيوردات"وهكذا تعود . الفلهاال حمرمة على غري الشجعان، ومن ميت يف القتال من أجل مجاعته تغفر له مجيع خطاياه
، وفريزيا، Pomeraniaلعاب العنيفة، مث ساروا يف سفائنهم ذات ااذيف يفتحون هلم ممالك يف الروسيا، ومبربانيا العيش واأل

ومل تكن هذه املغامرات غارات تقوم ا مجوع من اجلند . ونورمندية وإجنلترا، وأيرلندة، وأيسلندة، وجرينلندة، وإيطاليا، وصقلية
، بل كانت مبثابة اندفاع حفنات متهورة من الرجال يرون كل ضعف جرماً؛ وكل قوة عمالً صاحلاً، كجهاد املسلمني أو طوفان ار

ولقد بدءوا . يشتهون األرض، والنساء، والثراء، والسلطان، ويشعرون أن من حقوقهم املقدسة أن يكون هلم نصيب من مثار األرض
 الذي وهب نورمنديا نظاماً مبدعاً خالّقاً، ومنهم وليم الفاتح الذي Rolloفمنهم رولو . حيام قراصنة واختتموها ساسة وحكاماً

ولقد مزجوا دمهم الشمايل اجلديد بدماء الشعوب اليت أضعفتها احلياة . وهب إجنلترا هذا النظام نفسه، وروجر الثاين منشئه يف صقلية
ق الفناء، وإن احتراق نفايات الزروع ليخصب تربة األرض الريفية الرتيبة فبعثوا فيها قوة ونشاطاً، إال أن قلّما يفىن من ال يستح

  .وجيعلها أصلح مما كانت للزرع اجلديد

  الفصل السادس 

  ألمانيا 

566 - 1106   
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   تنظيم السلطة 1

لقد أدى خروج تلك . لقد كانت غارات الشماليني املرحلة األخرية يف غارات الربابرة اليت تدفقت آلن عن مصري األملان نفسها
 Wend إىل نقص سكان أملانيا إىل حني، فتحرك الوند - القوط، والوندال، والربغنديني، والفرجنة، واللمبارد-قبائل العظيمةال

الصقاربة غرباً من واليات البحر البلطي ليملئوا ذلك الفراغ، وأصبح ر اإللب قبل أن حيل القرن السادس احلد اجلنسي، كما هو 
:  من بقي من القبائل األملانيةSaaleفقد كان يف غرب اإللب والسال . عامل الصقليب والعامل الغريباآلن احلد السياسي، بني ال

السكسون يف مشال أملانيا الوسطى، والفرجنة الشرقيون يف حوض الرين األدىن، والثورجنيون بني هؤالء وأولئك، والبافاريون 
Bavarians) الذين كانوا يسمون املركونيني من قبل ( حوض الدانوب األوسط، والسوابيون يفSwabians)  الذين كانوا يسمون

ومل تكن .  الشرقية واأللب الشماليةJuraعلى ضفاف ر الرين والدانوب األعليني وفيما بينهما، وعلى طول جبال جورا ) السويفيني
ان وقتاً ما وحدة منشؤها، الفتح، ومستلزمات النظام يف أوربا بالد تسمى أملانيا، بل كل ما كان فيها من قبائل أملانية، وقد وهبها شارمل

املشترك، ولكن ايار اإلمرباطورية الكارولنجية فكك هذه الروابط، وظل الوعي القبلي والرتعة احمللية مينعان كل عامل يؤدي إىل 
 أعدائه من جهة وبني جبال األلب املركزية حىت أيام بسمارك، ويضعفان قوة ذلك الشعب الذي يعاين األمرين من جراء احنصاره بني

 حفيد شارملان أول ملك على أملانيا، Ludwgiيف واقع األمر لويس أولدفج ) 843(وأقامت معاهدة فردون . والبحر من جهة أخرى
لب، إىل أمالكه بالداً جديدة، وحددت أملانيا بأا األرض احملصورة بني ري الرين واإل) Mersen (870وأضافت معاهدة مرسن 

وكان لويس حاكماً وسياسياً من الطراز . Speyer، وأسقفيات ميرت، وورمز، واسبري Lorrafneتضاف إليها أجزاء من اللورين 
األول، غري أنه له ثالثة أوالد، قسمت مملكته بينهم مجيعاً بعد وفاته، وضربت الفوضى أطناا يف أحناء البالد عشر سنني أغار فيها 

 ابن لويس، ملكاً على Carloman، وابن غري شرعي لكارلومان Arnulfن الرين، واختري بعدها آرنلف الشماليون على مدائ
الذي خلفه على العرش ) 911 -899" (الطفل"ولكن لويس . ورد الغزاة على أعقام) Wast Francia" (887فرنسيا الشرقية "

، )908(، وثورجنيا )906(، وسكسونيا )901( وكارنثيا )900(كان أصغر وأضعف من أن يصد ار الذين اجتاحوا بافاريا 
؛ وعجزت احلكومة املركزية عن محاية هذه الواليات، فكان على كل واحدة منها أن تدافع عن )Alemannia (909وأليمانيا 

رية، ونال األدواق وجهز أدواق الواليات ما حيتاجونه من اجليوش بأن أقطعوا أتباعهم األرض نظري قيامهم باخلدمة العسك. نفسها
وملا مات لويس رفع األعيان وكبار رجال . بفضل اجليوش املؤلفة على هذا النحو استقالهلم الفعلي عن التاج، وأنشئوا أملانيا اإلقطاعية

ك وأ. على عرش البالد، وكانوا قد جنحوا يف أن يكون هلم هم حق اختيار امللك) 918 -911(الدين كنراد األول دوق فرنكونيا 
وصد هنري . كنراد قواه يف الرتاع مع هنري دوق سكسونيا، ولكنه بلغ من احلصافة أن أوصي باختيار هنري ليخلفه على العرش

 وحصن أملانيا لتقوى على صد ار، وهزمهم Oderلشغفه بصيد الطري، قبائل الوند الصقلية إىل ر األودر " بالصائد"األول، املسمى 
ومل يكن سنه حني . شارملان أملانيا) 973 -936(وكان أتو األول األكرب . ه السبيل إىل أعمال ابنه ايدة ومهد جبهود933يف عام 

جلس على العرش قد جتاوزت الرابعة والعشرين، ولكنه كان يف هذه السن الصغرية مليكاً حبق يف مظهره وخمربه، وأحس مبا للمراسم 
 وفرنكونيا، وسوابيا، وبافاريا، بأن يؤلفوا حاشيته يف حفل تتوجيه الفخم يف آخن على والرموز من عظيم الشأن فأقنع أدواق لورين،

 كبري األساقفة، ولكن األدواق ثاروا فيما بعد على سلطته املطردة النماء، وأغروا هنري أخاه األصغر بأن Hildebertيد هيلدبرت 
ضى عليها، وعفا عن هنري، مث ائتمر هنري د مرة أخرى، وعفا وكشف أتو هذه املؤامرة، وق. يشترك معهم يف مؤامرة تعمل خللعه

ومل يرث من جاء . عنه للمرة الثانية؛ وأقطع املليك الداهية دوقيات جديدة ألصدقائه وأقاربه، وأخضع األدواق لسلطانه شيئاً فشيئاً
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واحناز . ى بنار الرتاع بني اإلقطاع، وامللكيةبعده من امللوك ما كان له من دهاء وعزمية ماضية فاحترقت أملانيا يف العصور الوسط
األساقفة األملان إىل جانب امللك يف هذا الرتاع، فأصبحوا بذلك مساعديه ومستشاريه يف الشئون اإلدارية، بل كان منهم يف بعض 

مة، فأصبحت الكنيسة وكان امللك يعني األساقفة والرؤساء األساقفة كما كان يعني غريهم من موظفي احلكو. األحيان قواد جنده
واختذ أتو الدين املسيحي قوة لتوحيد البالد فصهر به . األملانية ذه الوسيلة نظاماً قومياً حبتاً ال ترتبط بالبابوية إال بأوهن الروابط

. عتناق املسيحيةوهاجم أتو الوند استجابة لرغبة أساقفته، وحاول أن يرغمهم بالسيف على ا. القبائل األملانية وخلق منها دولة قوية

وكان يطمع يف أن يتوىل عرش اإلمرباطورية . وأرغم ملك الدمنرقة ودوق بولندة وبوهيميا على أن يعترفوا به سيدهم اإلقطاعي
الرومانية املقدسة، وهلذا رحب بالدعوة اليت وجهتها إليه أدليد احلسناء أرملة لوثري ملك إيطاليا لينقذها مما حلق ا من اإلهانة على 

وخلط أتو مبهارته بني السياسة والغرام، فغزا إيطاليا وتزوج بأدليد، ومسح لربجنار أن حيتفظ مبملكته . يدي برجنار الثاين املليك اجلديد
وأىب األشراف اإليطاليون أن يعترفوا بأملاين إمرباطوراً ألن هذا يستلزم أن يكون ). 951(على أن تكون إقطاعاً له من التاج األماين 

وخرج على كنراد وهو غائب عن أملانيا ابنه لودلف . اإلمرباطور سيداً إليطاليا، وبدأ وقتئذ بني الطرفني نزاع دام ثالثة قرونهذا 
وملا أن غزا ار أملانيا مرة أخرى . وزوج ابنته كنراد فعاد أتو إىل أملانيا لكيال ينشأ عن حماولته أن يكون إمرباطوراً أال يظل ملكاً

وقطع أتو دابر الفتنة، وعفا عن لودلف، وأعاد تنظيم جيشه، . م لودلف وكنراد وأمدهم مبن يرشدهم يف غزوهمرحب ) 954(
، أفاءت على أملانيا فترة طويلة من األمن )955( هزمية منكرة Augsburg القريبة من أجزبرج Lechfeldوأوقع بار عند خلفلد 

 فأعاد النظام إىل نصابه، وقضى على اجلرائم، وأعاد أملانيا املتحدة إىل -لبالد الداخليةوصرف أتو بعدئذ جهوده إىل شئون ا. والسالم
وسنحت له الفرصة مرة أخرى إلنشاء اإلمرباطورية حني استعانا البابا يوحنا الثاين . الوجود، وجعلها أعظم دولة رخاء يف تلك األيام

 كبرية، ودخل روما من غري قتال، وتوجه يوحنا الثاين عشر إمرباطوراً فغزا أتو إيطاليا على رأس قوة). 959(عشر على برجنار 

 مث ندم البابا على فعلته، وأخذ يشكو من أن أتو مل يوف مبا وعده به من إعادة إكسرخسية. 962رومانياً على الغرب يف عام 

واختذ أتو اخلطوة املتطرفة اجلريئة فزحف على روما، وعقد جملساً دينياً من األساقفة، وأقنعه بوجوب خلع يوحنا . برافنا إىل البابوية
واقتصرت أمالك البابلي وقتئذ على دوقية روما وإقليم ).963(وتنصيب رجل من غري رجال الدين بابا مكانه باسم ليو الثامن 

وكان . جمت بقية إيطاليا الوسطى والشمالية يف إمرباطورية رومانية مقدسة أضحت إقطاعية من إقطاعيات التاج األملاينسابينا، واند
ملوك أملانيا يتخذون من هذه احلوادث حجة يبنون عليها ادعاءهم أن إيطاليا جزء من مرياثهم، أما البابوات فكانوا يتذرعون ا 

وملا أحس أتو بقرب منيته أراد أن يتقي ما عسى . كون إمرباطوراً رومانياً يف الغرب إال إذا توجه الباباللقول بأن أحداً ال يستطيع أن ي
، وزوج ابنه هذا )967(أن يعقب موته من الفوضى فحمل البابا يوحنا الثالث عشر على أن يتوج ابنه أتو الثاين إمرباطوراً معه 

، وحتقق بذلك إىل وقت قصري ما كان حيلم به شارملان من توحيد )972(طور بيزنطية  الثاين إمرباRomanusبثيوفانو ابنة رومانوس 
اإلمرباطوريتني بطريق الزواج، مث تويف أتو وملا يتجاوز الستني من عمره، ولكنه قام يف هذه السنني القالئل مبا مل يقم به ذوو األعمار 

جهوده يف ضم إيطاليا اجلنوبية ) 983 -973(وصرف أتو الثاين . ا، وحزنت عليه أملانيا كلها وعدته أعظم ملوكه)973(الطوال 
وقتئذ طفالً يف الثالثة من عمره، ) 1002 -983(وكان أتو الثالث . إىل دولته ومات يف هذه احملاولة منهوك القوى قبل األوان

وذها الذي دام مثانية عشر عاماً بعض مظاهر فحكمت البالد أمه وجدته أدليد نائبتني عنه مدة مثان سنني، وأدخلت ثيافانو يف أثناء نف
وملا بلغ أتو السادسة عشرة من عمره . الرقة البيزنطية إىل البالط األملاين، وبث روح النهضة اليت بدأها أتو يف اآلداب والفنون

وجيمع البالد وأثر فيه جربرت وغريه من رجال الني، فعرض أن يتخذ روما عاصمة مللكه، . شرع حيكم البالد بنفسه) 996(
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وفسر أعيان روما . املسيحية كلها حتت سيادة اإلمرباطورية الرومانية بعد أن يعيدها إىل الوجود ويشترك يف حكمها اإلمرباطور والبابا
 البالد وملباردية وسوقتها هذا العمل بأنه مؤامرة ترمي إىل إقامة حكم بيزنطي أملاين يف إيطاليا، وهلذا وقفوا يف وجه أتو، وأقاموا يف

؛ ولكن حياة 999 زعيمها، مث عني جربرت بابا يف عام Crescentiusوقلم أتو أظفار الفتنة، وأعدم كرسنتيوس " مجهورية رومانية"
أتو اليت مل تزد على اثنتني وعشرين سنة، وبابوية جربرت اليت دامت أربع سنني، كانتا أقصر من أن متكناه من تنفيذ سياسته 

 أرملة كرسنتيوس، Stephania هذا أن أتو، وهو نصف قديس ولكنه رجل إىل حد ما، قد وقع فيحب استفانيا حبذافريها؛ يضاف إىل
ورضيت أن تكون عشيقته وسجينته، وملا أحس املليك الشاب أن املوت يسري يف عروقه أخذ يبكي ويندم، حىت قضى حنبه يف فيتربو 

Viterboآخر ملوك أملانيا السكسون جهد ) 1024 -1002(وبذل هنري الثاين ). 83( وملا يتجاوز الثانية والعشرين من عمره
وبدأ . ليعيد إىل امللك قوته يف إيطاليا وأملانيا، حيث قوى احلكم الغالمني الصغريين سلطان األدواق وجرأ عليهما الدول ااورة هلما

اطرة وقد أعاد السالم إىل إيطاليا وضم إىل أملانيا مملكة حكم األسرة الفرنكنونية أو السالية من األب) 1039 -1024(بنكراد الثاين 
ودفعته حاجة إىل املال إىل أن يبيع مناصب األساقفة بأمثان عالية أنبه عليها ضمريه، فأقسم أال يعود إىل . Aalesبرغندية أو آرليس 

) 1056 -1039(ة يف عهد ابنه هنري الثالث وبلغت اإلمرباطوري). 84"(كاد يفلح يف أن يرب بقسمه"بيع املناصب الدينية باملال و 

 أن يعفو عن كل من أساء إليه، وحض رعاياه Constance يف كنستانس 1043من عام " يوم الغفران"ذروة جمدها وقد عرض يف 
يف  - وبفضل سلطانه يف أغلب الظن-وقد أفلح بفضل مواعظه وقدوته احلسنة. أن يطهروا صدورهم من كل حقد ورغبة يف االنتقام

وقد . يف نشر ظل عهد ذهيب قصري األجل على أوربا الوسطى" اهلدنة اإلهلية"أن يقضي على كثري من منازعات األدواق، وتعاون مع 
ولكنه مل يكن قديساً عمل للسالم الدائم، فقد ظل حيارب ار حىت . ناصر العلوم، وأنشأ املدارس، وأمت كنائس اسبري، وميرت، وورمز

ادة اإلقطاعية عليها، وخلع ثالثة من املتنافسني على البابوية، وعني اثنني من البابوات واحداً بعد اآلخر، ومل يكن يف اعترفت له بالسي
. أوربا كلها من مياثلها يف سلطانه، ولكنه اندفع بسلطانه يف آخر األمر إىل احلد األقصى فأثار بذلك مقاومة األساقفة واألدواق مجيعاً

وكان هنري يف الرابعة من عمره حني توج .  ب العاصفة، وخلف هلنري الرابع بابوية معادية، ومملكة مضطربةغري أنه مات قبل أن
 حني أعلن أن الغالم وهو يف 1065ملكاً يف آخن ويف السادسة حني تويف أبوه وحكمت أمه واثنان من األساقفة بالنيابة عنه حىت عام 

سه وقد آلت إليه سلطة إمرباطورية كفيلة بال ريب أن تذهب بعقل أس شاب، وأصبح اخلامسة عشرة قد بلغ سن الرشد، فوجد نف
وسرعان ما وجد نفسه يف خصام أو حرب مع هذا . بطبيعة احلال يؤمن بالسلطة املطلقة، ويسعى ألن حيكم البالد على هذا األساس

كسون قد أغضبتهم الضرائب املفروضة عليهم، وأبوا ذلك أن الس. أو ذاك من النبالء الذين كادوا لعجزه أن يقطعوا أوصال دولته
؛ وملا أن هزمهم يف )1088 -1072(أن يردوا أراضي التاج اليت يدعيها لنفسه، وظل حيارم حرباً منقطعة دامت مخسة عشر عاماً 

ة جمردين من السالح بني صفني  أرغم قوم الكربى ومن فيها من أشم النبالء أنوفاً وكبار األساقفة احلربيني أن ميشوا حفا1075عام 
من جنده، ويقدموا مراسم االستسالم عند قدميه ويف تلك السنة نفسها أصدر البابا جرجيوري السابع مرسوماً يعارض به حق غري 

يني هؤالء رجال الدين يف تعيني األساقفة أو رؤساء األديرة، واستمسك هنري بالسوابق املتبعة منذ مائة عام، ومل يشك مطلقاً يف أن تع
وأولئك من حقه، وظل عشر سنني حيارب جرجيوري حرباً دبلوماسية وعسكرية، مل تنته إال مبوته، وكانت من أشد احلروب هو ال يف 

وانتهز نبالء أملانيا املتمردون املشاكسون هذا الرتاع ليزيدوا سلطتهم اإلقطاعية، وعاد السكسون الذين . تاريخ العصور الوسطى
وانضم أبناء هنري إىل معارضيه وظل الرتاع قائماً حىت نادى جملس ميرت نري اخلامس ملكاً يف عام . ك إىل ثورماستذهلم امللو

مث فر األب وخذ حيشد جيشاً جديداً، ولكنه مات يف ليبيج يف ) 1105(، وأسر االبن أباه وأرغمه على الرتول عن العرش 1098
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 الثاين من حقه أن مينح رجالً حمروماً مات دون أن Paschal ومل جيد البابا باسكال ،)1106(السنة السابعة واخلمسني من عمره 
يتوب دفنة مسيحية، ولكن أهل ليبيج حتدوا البابا وامللك وشيعوا جنازة هنري الرابع يف موكب ملكي فخم وواروه التراب يف 

  .كنيستهم الكربى

   الحضارة األلمانية 2

566  1066   
لقد كانت الغابات فيها . رجال والنساء الذين يفلحون األرض وينشئون األطفال أن تفتح أملانيا ويئتها للحضارةواستطاعت جهود ال

ضخمة كثيفة إىل أقصى حد، تأوي إليها الوحوش الكاسرة، وتعوق االتصال والوحدة، وقام أبطال جمهولون بتقطيع أشجار الغابات، 
كفاح يف سكسونيا بني األهلني وبني األشجار اليت تنمو بطبيعتها كلما قطعت، واملناقع اليت ولعلهم أسرفوا يف هذا التقطيع، ودام ال

وتوالت األجيال جيالً بعد جيل .  دام هذا الكفاح ألف عام ومل يكتب النصر فيه لإلنسان إال يف القرن الثالث عشر-تنشر األوبئة
طراف الربابري القاحلة، ويذللون األرض بالفأس واحملراث، ويغرسون والزراع وادون البواسل يطاردون الوحوش، وينقصون من أ

. أشجار الفاكهة، ويربون قطعان املاشية، ويعنون بالكرام، وخيففون من آالم وحدم باحلب والصالة، واألزهار واملوسيقى واجلعة

يدوية القائمة يف الضياع، واألديرة، وكان املعدنون يستخرجون من األرض وامللح، واحلديد، والنحاس، والرصاص، واحلرف ال
وكسب . واملنازل، تقرن احلذق الروماين إىل األملاين؛ والتجارة تنمو ويطرد نشاطها يف األار وتنساب إىل البحرين األسود والبلطي

لثغرة اليت كانت قائمة ولكن ا. السكان املعركة العظيمة آخر األمر؛ نعم إن اهلمجية ظلت كامنة يف شرائع البالد ويف دماء األهلني
 أكثر 1075 و955بني فوضى القرن اخلامس القبيلة وضة القرن العاشر اليت بعثها أتو اجتيزت آخر األمر، وصارت أملانيا فيما بني 

ملدن الرومانية وواصلت ا. بالد أوربا رخاء، ال يضارعها يف هذه الناحية إال مشايل إيطاليا اليت أخذت القانون والنظام عن امللوك األملان
القدمية أمثال تريري، وميرت، وكولوين تقدمها، ونشأت مدن جديدة حول مراكز األساقفة يف اسبري، وجمدبرج، وورمز، وبدأنا حوايل 

وكانت الكنيسة مربية أملانيا والقائمة على إدارة شئوا يف ذلك العصر؛ فقد افتتحت .  نسمع عن مدينة نورمربج1050عام 
 Gandersheim، وجندرسهامي Reichenau، ورخينو Tegernseألحرى كليات يف أديرة فُلدا، وجترنسي  أو با-مدارس

رئيساً لدير فلدا ) Rabanus Maurus (776.- 856وملا عني ربانوس موروس . Lorsch، ولورسخ Hildesheimوهلدسهامي 
كانة مدرسة هذا الدير وأذاع شهرا يف مجيع أحناء أوربا حىت العظيم يف بروسيا بعد أن أمت دراسته حتت رعاية ألكوين يف تور، ورفع م

وقد وسع مناهجها حىت مشل كثرياً من العلوم الطبيعية، وندد . أضحت أما رؤوماً للعلماء والثنني وعشرين معهداً تنتسب إليها
يف فلدا حىت أضحت من كربيات ومنت دار الكتب ). 85(باخلرافات اليت كانت تعزو احلوادث الطبيعية للقوى السحرية اخلفية

 Ammajanus وناستوس، وأمنيانوس مارسلنوس Suetoniusاملكتبات العامة يف أوربا؛ وهي اليت أخرجت لنا سوتونيوس 

Marcetlinus . جئت يا خالق األرواح "ومثة رواية غري موثوق بصحتها تعزو وإىل ربانوس أنشودةVeni Creator Spiritns " اليت
، الذي كان دوق لورين وكبري أساقفة St. Bruno، وافتتح سانت برونو )86( البابوات واألساقفة وامللوكتنشد وقت تدشني

كولوين مث أصبح مستشاراً إمرباطورياً ألتو األكرب، مدرسة يف القصر امللكي ليدرب فيها طبقة من املوظفني اإلداريني، واستقدم العلماء 
ومل تكن اللغة األملانية قد نشأت هلا آداب يف . ن هو نفسه يعلم فيها اللغة اليونانية والفلسفةوجاء بالكتب من بيزنطية وإيطاليا وكا

وكان أعظم شعراء العصر األملان . ذلك الوقت؛ وكان القائمون بالكتابة كلهم تقريباً من رجال الدين، وكانت لغة الكتابة هي األملانية
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وكان وقتاً ما مريباً لشارل األصلع يف قصر . وهو راهب سوايب يف رخينو) Walafrid Strabo) 809- 849وهو ولفريد استرابو 
وملا عاد إىل رخينو ليتوىل رياسة ديرها . وقد وجد له يف يوديث احلسناء الطموحة زوجة لويس نصرية مستنرية. لويس التقي يف آخن

 De culturaدة له ممتعة يف العناية باحلدائق صرف جهوده كلها يف الدين، والشعر، وفالحة البساتني، وقد وصف لنا يف قصي

hortorumا وكان أعظم من ينافسه يف األدب األملاين يف تلك .  كل عشب وزهرة من األعشاب واألزهار اليت كان يربيها ويشغف
. ورقتهن. هن، وهي واحدة من كثريات من النساء الالئي امتزن يف ذلك العصر بثقافتHroswithaالقرون راهبة تدعى هرسويذا 

وما من شك يف أن مستوى التعليم يف ذلك . Gandersheim، مث دخلت دير البندكتيني يف جندرسهامي 935وقد ولدت حوايل عام 
الدير كان أرقى مما نتوقع، ذلك أن هرسويذا قد درست شعراء روما الوثنية، وعرفت كيف تكتب باللغة الالتينية بأسلوب سلس 

تيين السداسي األوتاد تراجم لبعض القديسني كما أنشأت ملحمة أصغر من هذه التراجم عن أتو األكرب، واضح، وكتبت بالشعر الال
 وتقول هي إن الغرض Terenceولكن كتبها اليت خلدت ذكرها هي ستة مسرحيات نثرية من نوع املسالة حذت فيها حذو ترنس 

 اليت حباها ا اهللا، خترج بدافع اإلخالص صوتاً ضئيالً حتمد به أن جتعل اهلبة الصغرية"الذي كانت ترمي إليه من كتابتها هو 
وتقول إنه حيزا ما يف املسايل الالتينية من بذاءة وثنية، وإا حتب أن تعرض على القراء بدالً منها مسايل مسيحية؛ ولكن ). 87"(اهللا

وخري مسرحياا القصرية وهي مسرحية .  جثمانيةمسرحياا نفسها تدور حول حب دنس ال يكاد خيفي ما ينطوي عليه من شهوة
مث تفر الفتاة مع شخص أغواها ال يلبث أن يهجرها، فتصبح من . أبراهام، وفيها يغادر ناسك مسيحي صومعته ليعين بابنة أخ له يتيمة

، ويدور بينهما حوار شعري ويقتفي أبراهام أثرها، ويدخل عليها حجرا متخفياً، وتقبله، فتعرفه، وترتد عنه يف خجل. العاهرات
ولسنا نعرف هل مثلت هذه املسرحيات القصرية أو مل متثل، ذلك أن . رقيق يقنعها به أن تقلع عن حياة الرذيلة وتعود معه إىل بيتهما

ا بعد أن امتزجت " وطقوسها اخلفية"املسرحيات احلديثة مل تكن صدى ملسرحيات ترنس وأمثاهلا، بل نشأت من حفالت الكنيسة 
ومل تكن الكنيسة موطناً للشعر، والتمثيل، وكتابة التاريخ فحسب، بل إا فوق ذلك أمدت الفن . املمثلني اجلائلني الصامتة" مساخر"

فقد تأثر الرهبان األملان باملثل البيزنطية والكارولنجية، وشجعتهم مناصرة األمريات األملانيات فأخرجوا يف ذلك . باملوضوعات واملال
 الذي كان أسقف هلدسهامي من Bernewaldعشرات العشرات من املخطوطات املزخرفة ذات اجلمال املمتاز ويكاد برنولد العصر 
فقد كان مصوراً، وخطّاطاً، وصانعاً للمعادن والفسيفساء، :  أن يكون يف حد ذاته خالصة لثقافة ذلك العصر1022 إىل 993

. اليت يعيش فيها مركزاً للفنون مبن مجع فيها من الفنانني على اختالف أنواعهم ومواهبهموقد جعل املدينة . وحاكماً إدارياً، وقديساً

وبفضل معونتهم، ويد الصناع أخرج صلباناً حمالة باجلواهر، وماثالت من الذهب والفضة منقوشة عليها صورة حليوان والنبات، 
وكانت األبواب ). 88(ات اجلمال الثالث عاريات كعادنوكأساً من كؤوس القربان مطعمة جبواهر قدمية متثل واحدة منها رب

الذائعة الصيت اليت صنعها فنانوه لكنيسته أوىل األبواب املعدنية يف العصور الوسطى اليت صبت صباً بدل أن تصنع من ألواح مستوية 
ميلة اليت ازدانت ا املدن األملانية يف أما فن العمارة احمللية فلم يكن قد بدت فيه شواهد على تلك األشكال اجل. ملصقة على اخلشب

عصر النهضة؛ غري أن مباين الكنائس قد أخذت يف ذلك الوقت تنتقل بالتدريج من اخلشب إىل احلجارة، واستوردت من ملبارديا 
خ، وومز، وميرت، اآلراء الرومانسية اخلاصة باألجنحة، وأمكنة املرتلني، والصحن، واألبراج، وبدأت وقتئذ كنائس هيلدسهامي، ولورس

 الرومانسي من سقوف خشبية مستوية، -وكان النقاد األجانب يشكون مما يتصف به هذا الفن الريين. وتريري، واسبري، وكولوين
وإفراط يف الزخارف اخلارجية، ولكن هذه الكنائس تعرب أصدق تعبري عما يف اخللق األملاين من قوة وصالبة وعن روح ذلك العصر 

  .د الكفاح لريقى إىل مدارج احلضارةالذي يكافح أش
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  الباب الحادي والعشرون 

  صراع المسيحية 

)529-1085 (  

  الفصل األول 

  القديس بندكت 

   543- 480حوالي 

.  أشهر األديرة يف املسيحية الالتينيةMonte Cassino إغالق مدارس أثينة الفلسفية كما شهد افتتاح مونيت كسينو 529شهد عام 

 ويبدو أن أبويه كانا من طبقة األشراف Spoleto يف بلدة اسبليتو Benedict of Nursiaبندكت النرسيائي وقد ولد منشؤه 
وملا أرسل إىل روما ليتعلم، هاله ما رآه فيها من الفساد اجلنسي، أو أنه كما يقول البعض أحب ومل . الرومانية اآلخذة يف االنقراض

 يف التالل السبينية، Subiacoره فر إىل مكان سحيق على بعد مخسة أميال من سبياكو يفلح يف حبه، وملا بلغ اخلامسة عشر من عم
وحتدثنا حماورات البابا جرجيوري األول كيف كافح . واختذ له صومعة يف كهف أسفل هاوية وعاش فيها بضع سنني يف عزلة الرهبان

حىت ... لبه، وأهلب ا الذكرى نار الشهوة نفس عبد اهللاليت بعثت الشيطان ذكراها إىل ق: "بندكت كفاح األبطال لينسي املرأة
كادت تغلبه لذة احلب، وفكر يف أن يهجو الربية مث لطف اهللا به فعاد عقله فجأة إىل صوابه، وأبصر كثرياً يف شجريات العوسج 

وقف على قدميه كان جلده قد واحلسك تنمو بالقرب منه، فخلع ثيابه وألقى بنفسه يف وسطها وأخذ يتمرغ فيها مدة طويلة، فلما 
وبعد أن عاش يف هذه الربية املتوحشة بضع سنني واشتهر بني ". متزق وأصبح يف حال يرثى هلا، وهكذا داوى جراح نفسه جبراح قلبه

سيكون الناس بزهوه وثباته على تقواه، أحل عليه رهبان أحد األديرة القريبة منه أن يكون رئيساً لديرهم، وملا أنذرهم بأن حكمه 
وملا قضى معهم أشهراً . صارماً، مل يزدهم ذلك إال إصراراً على رأيهم، فلم يرد بداً من إجابتهم على طلبهم واالنتقال معهم إىل ديرهم

قليلة أخذهم فيها بأشد النظم دسوا له السم يف النبيذ، فعاد إىل احلياة العزلة، ولكن بعض الشبان األتقياء املخلصني جاءوا ليعيشوا 
 520واره، ويطلبوا هدايته، وجاء بعض اآلباء بأبنائهم، ومنهم من كانوا من أهل روما نفسها، ليتلقوا عليه العلم، فلم حيل عام جب

وملا رأى كثريون من هؤالء الرهبان القالئل أن حكمه صارم ال . حىت قام حوله اثنا عشر ديراً صغرياً بكل منها اثنا عشر راهباً
 قدماً عن سطح البحر، ويطل على بلدة كسينوم 1715شد أتباعه إىل محاسة مونيت كسينو وهو تل يرتفع يطيقونه، انتقل مع أ

Cassinumديراً ) 529حوايل (وهناك هدم معبداً وثنياً، وأنشأ يف مكانه .  القدمية اليت تبعد عن كبوا أربعني ميالً جهة الشمال الغريب
وكان رهبان إيطاليا وفرنسا قد أخطئوا حني . يما بعد معظم األديرة يف بالد الغربووضع أساس احلكم البندكيت الذي اهتدت به ف

حذوا حذو نساك الشرق وعزلتهم، ألن مناخ أوربا الغربية ومناخ أهلها جيعالن هذا النوع من احلياة شاقاً عليهم مثبطاً لعزميتهم، 
 حيرم التنسك ومل ينتقد النساك، ولكنه رأى من احلكمة أن فأدى ذلك إىل نكوص كثريين منهم على أعقام؛ فلما جاء بندكت مل

جيعل التنسك مجاعياً ال فردياً، خالياً من التنافس والتظاهر، خيضع يف كل خطوة من خطواته إىل رئيس أحد األديرة، ويقف عند احلد 
ون األديرة ليعيشوا فيها أن يقسموا ومل يكن يطلب، حىت ذلك الوقت، إىل من يدخل. الذي إذا تعداه أضر بصحة اجلسم أو بالعقل
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فأحس بندكت أن الواجب يقضي على الطالب أن يقوم على خدمة راهب حديث العهد، ليتعلم منه بالتجربة ما يطلب إليه . أي قَسم
 الدير على وعليه بعد ذلك إذا شاء أن يتعهد كتابة بالبقاء يف. من حياة التقشف، فإذا ما أمت هذه التجربة ال قبلها أقسم اإلميان

الدوام، وإصالح أخالقه، وطاعة رؤسائه؛ مث يضع الراهب اجلديد هذا القسم الكتايب بنفسه على املذبح، بعد أن يوقعه ويشهد عليه 
وكان الرهبان هم الذين خيتارون رئيس . ومل يكن من حق الراهب بعد هذا احلفل أن يغادر الدير إال بإذن رئيسه. يف احتفال رهيب

ان عليه أن يستشريهم يف مجيع الشئون اخلطرية، ولكنه هو وحده الذي يتخذ القرار األخري، وكان عليهم أن يطيعوه طاعة ديرهم، وك
ومل يكن هلم أن يتكلموا إال إذا اقتضت ذلك الضرورة، وأال ميزحوا أو يضحكوا بصوت عال، وأن ميشوا وهم . عمياء وهم صامتون

بل ... أو شيئاً على اإلطالق-سواء كان كتاباً، أو لوحاً، أو قلماً"ن من حقهم أن ميتلكوا شيئاً ومل يك. مطرقون بأبصارهم إىل األرض
وكان عليهم أن يغلفوا أو ينسوا كل ما شاهدوه من قبل من أحوال امللكية أو ). 3"(جيب أن تكون كل األشياء ملكاً مشاعاً

فال يفضل احلر املولد عمن جاء من بني األرقاء، إال إذا ... اد يف الديرأال مييز بني األفر: وكان من واجب رئيس الدير. االسترقاق
). 4(ألن اهللا ال يعظم األشخاص... كان هلذه التفرقة سبب معقول، إذ ال فضل ألحدنا على اآلخر عند اهللا سواء كنا عبيداً أو أحراراً

وا كل من يطلب الضيافة بقدر ما تتسع له موارد وجيب على من يف الدير أن يتصدقوا على كل من يطلب الصدقة، وأن يستضيف
يف احلقول أو -ومن واجب كل راهب أن يعمل). 5"(يستقبلوا كل من يأتون من الضيوف كأم هم املسيح نفسه"الدير، وأن 

يام الصوم ومل يكن الرهبان يأكلون شيئاً حىت منتصف النهار، ويف أ... احلوانيت، ويف املطبخ، وحول البيت، وينسخ املخطوطات
الكبري ال يأكلون إال حني تغرب الشمس، وكانوا يف الفترة الواقعة بني منتصف سبتمرب وعيد الفصح يقتصرون على وجبة واحدة يف 

وكان النبيذ مباحاً أما حلم كل حيوان ذي أربع فكان حمرماً . اليوم، ويف أشهر الصيف تباح هلم وجبتان ألن النهار وقتئذ طويل
-"ساعات كنسية"وتأثر بندكت باملثل الشرقية فقسم اليوم إىل . أوقات العمل أنوم تقطعها دعوة إىل الصالة اجلماعيةوكانت . عليهم

فكان على الرهبان أن يستيقظوا يف الساعة الثانية صباحاً، . أي ساعات للصلوات كما قررها قانون الكنيسة أو قررا قواعدها
وهي قراءة من الكتاب املقدس، وأدعية، ومزامري، فإذا طلع " تسبيحة الليل" ويرتلوا، أو ينشدوا ويذهبوا إىل املعبد القائم يف الدير،

صالة الساعة األوىل، ويف -ويف الساعة السادسة جيتمعون للصالة القائمة". تسبيحة الصباح"أو " لصالة السحر"الفجر اجتمعوا 
، ويف الساعة الثالثة جيتمعون للصالة التاسعة؛ ويف "السادسة"ن الصالة التاسعة جيتمعون للصالة الثالثة، ويف منتصف النهار يصلو

الغروب يصلون صالة املساء؛ وقبل الذهاب إىل الفراش يصلون صالة النوم وهي الصالة اخلتامية، وكان وقت النوم هو بداية الليل، 
وأضاف بندكت إىل هذه ). 6( كانوا يستحمونوكان الرهبان يستغنون عن الضوء االصطناعي وينامون مبالبسهم العادية وقلّما

 جيب أوالً أن حيب اإلنسان اهللا بكامل قلبه، وكامل -1. األنظمة الصرحية بعض اإلرشادات العامة اليت يتبعها الرجل الكامل املسيحية
أو ... أو يطمع... قأو يسر... وأال يزين.... وعليه أال يقتل) 3( وعليه أن حيب جاره كما حيب نفسه - 2. روحه، وكامل قوته

... وأن يعني الفقراء) 14... (وأن حيب الصوم) 13.... (وأن يهر جسمه) 11.... (وعليه أن يعظم الناس مجيعاً) 8... (يشهد زوراً

... وأن حيب أعدائه) 31... (وأال يتسبب يف األذى وأن يصرب عليه) 30... (وأن يزور املرضى) 16... (وأن يكسو العرايا) 15(

وإذا ) 71... (ولكن عليه أن يكون من القديسني... وأال يرغب يف أن يسمى قديساً) 61... (وأال يكون مولعاً بكثرة الكالم) 33(
وكان دير البندكتيني ملجأ يواسي )... 7(وأال يقنط من رمحة اهللا) 72... (اختلف مع أحد فعليه أن يصافيه قبل أن تغرب الشمس

ضى، والشك والتجوال، يلجأ إليه الفالحون املعدومون أو املنكوبون، والطالب الذين يتوقعون إىل املنكوبني يف عصور احلرب والفو
فال ". ختلوا عن كربيائكم وحريتكم، جتدوا هنا األمن والسالم: "مأوى هادئ، والرجال املتعبون من نزاع العامل وضجيجه، ويقول هلم
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ني يف مجيع أحناء أوربا، كل منها مستقل عن غريه من األديرة، ال خيضع إال للبابا عجب واحلالة هذه إذا نشأت مائة دير مثله للبندكتي
وكانت القواعد والنظم البندكتية من أثبت وأبقى ما ابتدعته العقول يف . وحده، وهي مبثابة جزائر شيوعية يف حبر الفردية عجاج

؛ فلما انسحب اللمبارد عاد إليه 589 اللمبارد اهلمج يف عام العصور الوسطى، وكان دير كسينو نفسه رمزاً هلذا البقاء، فقد به
، وهدمته قنابل احلرب العاملية 1799؛ فأعاد الرهبان بناءه؛ وبه اجلنود الفرنسيون يف عام 884الرهبان، مث دمره املسلمون يف عام 

اءه مرة أخرى رهبان القديس بندكت بأيديهم، يعيد بن) 1948(وهاهو ذا اليوم . 1944الثانية وقذائفها، حىت سوته باألرض يف عام 
  .فهو كالشجرة الطيبة إذا قطعت منت وازدهرت من جديد

  الفصل الثاني 

  جريجوري األكبر 

540-604   

جتتاح إيطاليا من ) 553-536(بينا كان بندكت ورهبانه يعملون ويصلون آمنني مساملني يف مونيت كسينو، كانت احلرب القوطية 
واضطربت احلال االقتصادية يف املدن وحلت ا الفوضى وتدهورت النظم . اها وتترك الفوضى والفاقة أينما حلتأقصاها إىل أقص

السياسية، ومل يبق يف روما نفسها سلطة مدنية عدا سلطة مبعوثي اإلمرباطورية، يؤيدهم تأييداً ضعيفاً جنود بعيدون عنهم ال يتقاضون 
نيوية على هذا النحو بدا لكل ذي عينني ولألباطرة أنفسهم أن ال حياة للدولة إال ببقاء النظام وملا اارت السلطات الد. مرتبام

خيتار األساقفة والرجال املشهورون يف كل والية األشخاص " مرسوماً يطلب فيه أن 554الكنسي، وهلذا أصدر جستنيان يف عام 
جثة جستنيان مل تكد تربد يف مثواها األخري حىت أخضعت غزوات ولكن ) 8"(الالئقني الصاحلني لتصريف شئون احلكومة احمللية

مشايل إيطاليا مرة أخرى إىل اهلمجية وإىل املذهب األريوسي وهددت صرح الكنيسة كله وزعامتها يف إيطاليا بأشد ) 568(اللمبارد 
ولد جرجيوري يف روما قبل موت .  عظيموخلقت هذه األزمة رجالً، وكان التاريخ مرة أخرى شاهداً مبا للعبقرية من أثر. األخطار

وقد قضى صباه يف قصر مجيل على سفح تل كئيليا . بندكت بثالث سنني، وهو ينتمي إىل أسرة عريقة من أعضاء جملس الشيوخ
Caelian .ه عمدة وملا تويف أبوه ورث عنه ثروة طائلة، وارتقى بسرعة يف سلم املناصب السياسية فكان يف الثالثة والثالثني من عمر

لروما، ولكنه مل جيد يف نفسه ميالً للشئون السياسية؛ وهلذا فإنه حني أمت السنة اليت حيق له فيها أن يتوىل منصبه، وأيقن، كما يبدو من 
 ، أنفق معظم ثروته يف إنشاء سبعة أديرة، ووزع ما)9(أحوال إيطاليا، ومما كان يردده الناس على الدوام، أن آخرة العامل قد اقتربت

 وصار أول راهب فيه، St. Andrewبقي منها صدقات للفقراء، وختلى عن مجيع مظاهر طبقته، وحول قصره إىل دير للقديس أندر 
وأخذ نفسه بأشد أنواع الزهد صرامة، ومل يطعم يف معظم أيامه إال اخلضر والفاكهة، وأكثر من الصيام إىل حد أنه ملا أقبل يوم سبت 

غري أنه كان يذكر باخلري الثالث سنني . يام خيل إىل من يراه أن صوم يوم واحد بعده سيقضي عليه ال حمالةالنور الذي حيتم فيه الص
يف خدمة البابا بندكت األول، مث " مشاساً سابعاً"مث انتزع من هذا اهلدوء ليكون . اليت قضاها يف الدير ويقول إا أسعد سين حياته

وظل بني أالعيب السياسة وأة القصور .  سفرياً له يف البالط اإلمرباطوري بالقسطنطينية الثاينPelagiusأرسله البابا بالجيوس 
، وإن كان مع ذلك قد خرب العامل وما فيه من مكر وخداع خربة أفاد منها )10(يعيش معيشة الراهب يف عاداته، وطعامه وصلواته

 طاعون دملي مروع قضى 590 القديس أندرو، مث فشا يف عام  وعني رئيساً لدير586واستدعى مرة أخرى إىل روما عام . كثرياً
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على عدد كبري من أهل روما وكان بالجيوس من ضحاياه، وبادر رجال الدين والشعب إىل اختيار جرجيوري ليخلفه؛ وكان يعز على 
كن عمدة املدينة احتجز جرجيوري أن يترك ديره فكتب إىل إمرباطور الروم يرجوه أال يوافق على اختياره للمنصب اجلديد، ول

الرسالة، وبينما كان جرجيوري يعد العدة للهرب، ألقي القبض عليه، ومحل بالقوة إىل كنيسة القديس بطرس حيث أقام جرجيوري 
وكان وقتئذ يف اخلمسني من عمره وقد دب الصلع يف رأسه يف هذه السن املبكرة وكان كبري ). 11(آخر، أو هكذا يقولون، بابا

ر اللون، أقين األنف، خفيف شعر اللحية، أصدأه، قوي اإلحساس، حلو احلديث، ماضي العزمية،رقيق العاطفة؛ وكان الرأس أمس
وعاش يف القصر . تقشفه الشديد وتبعاته الكثرية قد أتلفت صحته، فكان يشكو عسر هضم، ومحى بطيئة خفيفة، وداء النقرس

 اخلشن، ويأكل أرخص األطعمة وأشدها خشونة، ويشارك مساعديه من يلبس ثوب الرهبان-البابوي كما كان يعيش يف الدير
ومل مينعه اماكه يف معظم أوقاته يف مشاكل الدين والدولة من أن يوجه كلمة أو يقوم بعمل . الرهبان والقسيسني يف حيام العامة

ب قصره ومعه أرغن وقرد، فأمر جرجيوري الرجل من ذلك أنه أبصر يف يوم من األيام شاعراً جواالً على با. يشعران بالعطف واحلنان
ومل يكن ينفق إيرادات الكنيسة يف تشييد صروح جديدة بل أنفقها يف الصدقات، ويف ). 13(بالدخول، وقدم له الطعام والشراب

ة يف روما كل شهر وكان يوزع على كل أسرة فقري. اهلبات للمعاهد الدينية يف مجيع أحناء العامل املسيحي، ويف افتداء أسرى احلروب
وكان عماله حيملون الطعام املطبوخ يف كل يوم إىل . قدراً من احلبوب، والنبيذ، واجلنب، والزيت والسمك، واللحم، والثياب، واملال

العجزة واملرضى؛ وكانت رسائله غاية يف الصرامة لرجال الكنيسة املهملني، ولكبار احلكام السياسيني، ولكنها كانت تفيض رقة 
من فالح يشتغل يف أرض الكنيسة، إىل أمة تريد أن تدخل الدير، أو سيدة شريفة يؤنبها ضمريها على ما اقترفت : ناناً للمنكوبنيوح

وعلى هذا النحو كان القس راعياً باملعىن احلريف هلذا اللفظ، راعياً يعين بقطيعه، وكان للبابا الصاحل احلق أن يؤلف كتابه . من آثام
، وهي كتاب موجز يف النصائح يهديها إىل األساقفة، صارت فيما بعد من املراجع )Liber Pastoralis curae (590املسمى 

املسيحية اهلامة، ومل مينعه مرضه الدائم وشيخوخته املبكرة من أن ينهك قواه يف تصريف الشئون الكنسية، والسياسة البابوية، 
. سائل الدينية، والنشوة الصوفية، واالهتمام الشديد بآالف تفاصيل احلياة البشريةواألعمال الزراعية، واخلطط العسكرية، وتأليف الر

" خادم خدمة اهللا"وقد خلع على منصبه السامي ما يتصف به الدين من تواضع، فلقب نفسه يف أوىل رسائله الباقية لدينا اليوم 

servus servorum Deiوامتازت إدارته لشئون الكنيسة باالقتصاد . نبيل، وقد ارتضى أعظم البابوات ألنفسهم هذا اللقب ال
احلكيم، واإلصالح الصارم الشديد، وقد بذل جهوداً جبارة يف قمع التسري واملتاجرة بالرتب الكهنوتية بني رجال الدين، وأعاد 

داس ولعله كانت له يد يف نشأة وأصلح قانون الق. النظام إىل األديرة الالتينية، ونظم عالقتها بالبابا وبرجال الدين من غري الرهبان
، وقمع ما كان قائماً يف ضياع البابا من استغالل وقدم القروض من غري فائدة للزراع املستأجرين، ولكنه مل يتوان "اجلرجيوري"النشيد 

ار أمالك عن مجع إيراد أمالك الكنيسة باحلزم والسرعة، وعرض بدهائه على اليهود الذين يعتنقون املسيحية أن خيفض هلم إجي
وكان يف ). 14(الكنيسة، وقبل للكنيسة األراضي اليت كان يهبها هلا األشراف الذي أقضت مضاجعهم مواعظه عن اقتراب اية العامل

هذه املشاغل كلها يقابل أعظم حكام زمانه ويناقشهم يف الشئون السياسية، يغلبهم يف معظم األحيان ويغلبونه يف بعضها، ولكنه ترك 
ترك هذه كلها أعظم ) أي الواليات البابوية يف إيطاليا الوسطى" (مرياث بطرس"ألمر سلطان الكنيسة وهيبة البابوية و يف آخر ا

وقد اعترف من الوجهة الرمسية بسيادة إمرباطور الروم، ولكنه كان يتجاهل هذه السيادة من الوجهة . وأوسع رقعة مما كانت قبله
عقد جرجيوري صلحاً مع - وكان يف حب مع نائب اإلمرباطور يف رافنا- دوق اسبليتو مدينة روماالعلمية؛ مثال ذلك أنه ملا أن هدد

الدوق أن يستشري يف ذلك نائب اإلمرباطور أو اإلمرباطور نفسه، وملا أن حاصر اللمبارد مدينة روما اشترك جرجيوري يف تنظيم 
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الدنيوية، ويعتذر جلماعات املصلني لعجزه عن أن يلقي عليهم عظات غري أنه كان يأسف لكل دقيقة يقضيها يف الشئون . الدفاع عنها
تريح باهلم بني املتاعب الدنيوية اليت تشغل باله هو، وقد أسعده أن يوجه عنايته فيما أتيح له من سين اهلدوء القالئل إىل نشر اإلجنيل 

ثوليكي السليم إىل أفريقية، وتلقى حتويل أسبانيا األريوسية إىل يف أوربا، وأخضع لسلطانه أساقفة ملبارديا املتمردين، وأعاد املذهب الكا
وملا أبصر وهو رئيس دير . املذهب الكاثوليكي، وكسب إجنلترا هلذا املذهب دون أن يكلفه ذلك أكثر من أربعني راهباً بعث م إليها

:  ذو الرتعة الوطنيةBedeهش كما يقول بيد القديس أندر بعض األسرى اإلجنليز يعرضون للبيع يف أحد أسواق الرقيق يف روما د

من بياض إهام، ووسامة وجوههم، ومجال شعرهم، فأخذ يتأملهم حلظة وجيزة، مث سأل، كما يقولون، عن اإلقليم أو البلد الذي "
... الد مسيحيونوملا قيل هلم إم جاءوا من بريطانيا، وإن هذه هي صورة أهلها، سأل مرة أخرى هل سكان تلك الب. جيء م منه

إين ليحزنين أن يكون أولئك الناس احلسان ذوو ! وا أسفاه... فلما أجيب بأم كفرة من عباد األوثان صاح هذا الرجل الصاحل قائالً
مث سأل من أجل ". الوجوه املشرقة من أتباع ملك الظالم، وأن تكون ألصحاب هذا املظهر اجلميل عقول خالية من اجلمال الداخلي

 أال ما أجدرهم ذا االسم: "، فلما مسع هذا قالAnglesرة أخرى عن اسم أولئك األقوام، فقيل له إن امسهم اإلجنليز هذا م

 -مث تقول القصة بعدئذ)". 15(املالئكة ملكوت السماواتألن هلم وجوهاً كوجوه املالئكة، وخليق بأولئك الرجال أن يرثوا مع 

 أن جرجيوري استأذن البابا بالجيوس الثاين أن يذهب على رأس مجاعة من املبشرين إىل إجنلترا، فلما أذن -وهي أطرف من أن تصدق
يقرأها يف الكتاب املقدس؛ له البابا بذلك بدأ رحلته، ولكنه وقف عن مواصلة الرحلة حني سقطت جرادة على الصفحة اليت كان 

وشغلته بعد ذلك بقليل شئون البابوية ولكنه ). 16(أي أقم يف مكانك" loca staإن معىن هذا "، Locustaفصاح من فوره لوكستا 
 فلما وصلت البعثة إىل.  أرسل إليها بعثة برياسة أوغسطني كبري الرهبان يف دير القديس أندرو596مل ينس إجنلترا، فلما كان عام 

وحوش مفترسة، " أولئك املالئكة"غالة عاد الرهبان أدراجهم، إذ روعتهم أقاصيص الفرجنة عن وحشية السكون، فقد قيل هلم إن 
وعاد أوغسطني حيمل هذه األخبار . القتل عندهم أفضل من األكل، متعطشون لدماء اآلدميني، وأن أحب الدماء إليهم دماء املسيحيني

أنبه على ما فعل وشجعه على العودة، وأرسله إىل إجنلترا مرة أخرى فأمت بالسلم يف عامني اثنني ما فعلته إىل روما، ولكن جرجيوري 
ومل يكن جرجيوري فيلسوفاً دينياً مثل أوغسطني العظيم، كما أنه مل . روما باحلرب يف تسعني عاماً مث مل يلبث عملها أن عفت آثاره

ولكن كتاباته كان هلا أعمق األثر يف عقلية . ثل جريوم ذي األسلوب املمتع اجلذابيكن من الكتاب أصحاب األساليب اجليدة م
الناس يف العصور الوسطى، وكانت تعرب عن هذه العقلية أصدق تعبري؛ وهلذا فإن كتابات أوغسطني وجريوم تبدو إىل جانبها كأا من 

 توائم عقلية اجلماهري، حوت من السخف الكثري ما حيري اإلنسان فال وقد خلف وراءه كتباً يف الدين. أقالم اليونان والرومان األقدمني
يدري هل كان يؤمن هذا اإلداري العظيم حقاً مبا يكتبه، أو أنه مل يكن يكتب إال ما يرى أن من اخلري للنفوس الساذجة األثيمة أن 

دة ساحرة من التبجيل ال يدعى فيها أنه حرص على  وهي يف واقع األمر أنشو-وأعظم كتبه إمتاعاً هو ترمجته حلياة بندكت. تؤمن به
وخري ثرائه األديب هو رسائله الثمامنائة، ففيها يكشف هذا الرجل املتعدد املواهب عن . متييز األوهام من احلقائق متيز الناقد البصري

اوراته ألنه يعرض عليهم فيها وقد أحب الشعب حم. قدرته يف مائة من امليادين، ويرسم دون أن يشعر صورة دقيقة لعقله وزمانه
ففيها يقرأ القارئ عن احلجارة . ومعجزام، على أا حقائق تارخيية. أعجب القصص عن رؤى رجال الدين يف إيطاليا، ونبوءام

الضخمة حيركها الناس بصلوام، وعن قديس يستطيع أن يتخفى عن أعني اخللق، وعن مسوم تصبح عدمية الضرر بفعل عالمة 
ويتكرر يف هذه . وعن مرضى يشفون من أمراضهم وأموات يعودون إىل احلياة. ب، وعن أطعمة ترتل وتتكاثر بفعل املعجزاتالصلي

احملاورات ذكر املخلفات وما هلا من قوة، ولكن أعجب ما فيها ما يذكره عن السالسل اليت قيل إن بطرس وبولس قد قيدا ا؛ وكان 
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ل وميجدها إىل حد العبادة، ويهدي برادة منها إىل أصدقائه؛ وقد كتب مع هدية من هذا جرجيوري حيرص على ذكر هذه السالس
احرص على أن تضع هذه فوق عينيك باستمرار، ألن هذه اهلدية بعينها قد أتت بكثري من : "النوع إىل صديق مصاب بالرمد

وكانت أعظم حماضراته يف . با العظيم وقلمهوقصارى القول أن مسيحية اجلماهري قد استحوذت على عقل البا). 17"(املعجزات
وهو يروي هذه املسيحية على أا تاريخ حقيقي . وهو شرح لِسفر أيوب يف ستة جملدات- Manga Morallaميدان الدين هي كتابه 

 ِسفر أيوب يف كل سطر من سطوره، ولكنه باإلضافة إىل هذا يبحث يف كل سطر عن معىن جمازي أو رمزي، وخيتمها بقوله إنه جيد يف
ويعتقد أن الكتاب املقدس هو كلمات اهللا بكل ما هلذا التعبري من معان، وأنه يف حد ذاته نظام كامل من . مجيع آراء أوغسطني الدينية

على أن . احلكمة واجلمال، وأن على كل إنسان أن ال يضيع وقته ويفسد أخالقه بقراءة الكتب الوثنية اليونانية والرومانية القدمية
عض آيات الكتاب املقدس يف رأيها يكتنفها الغموض، وأا كثرياً ما تصاغ يف لغة شعبية تصويرية، وهلذا فهي يف حاجة إىل أن تعين ب

بتفسريها عقول مدربة، والكنيسة وهي األمينة على التقاليد املقدسة هي وحدها اليت حيق هلا أن تقوم ذا التفسري والعقل الفردي أداة 
بالتقسيم، مل توجد لتعاجل احلقائق اليت تسمو على احلواس، وإذا ما حاول العقل أن يدرك ما هو فوق مداركنا، خسر كل ضيقة مولعة 

وليس يف مقدور أفهامنا أن تعرف اهللا، وكل ما يف وسعنا أن نقول إنه ليس كذا وكذا ولكننا ال نستطيع ". شيء حىت ما يستطيع فهمه
وهلذا ال حياول جرجيوري حماولة ) 19"(يقال عن اهللا يكون غري خليق به رد أنه ميكن أن يقال عنهيكاد كل ما "أن نقول ما هو، و 

أليست هي القوة احلية وهادية : صرحية أن يثبت وجود اهللا، ولكنه يقول إن يف وسعنا أن نشري إىل جودة بالتفكري يف النفس البشرية
ومأساة اإلنسان ). 20"(يف هذه األيام أرواحاً تفارق أجسامها... كبري من الناسوكثرياً ما رأى عدد : "اجلسم؟ مث يقول جرجيوري

الكربى هي أنه قد أفسدت فطرته بتأثري اخلطيئة األوىل، فمالت به إىل الشر، وهذا التكوين الروحي الفاسد األساس ينتقل من الوالد 
وليست النار امساً .  ذنباً إىل ذنب واستحق بذلك العذاب الدائمإىل الولد بفعل التناسل اجلنسي، فإذا ما ترك اإلنسان وشأنه أضاف

وهي نار ال ينطفئ لظاها جمسمة، . على غري مسمى، بل هي هوة سحيقة حتت األرض مظلمة ال قرار هلا وجدت من يوم أن خلق العامل
ني أو تنقص من إحساسهم باألمل، ويضاف ولكن يف مقدورها رغم ذلك أن تطهر األرواح واألجسام؛ وهي أبدية ولكنها ال تفىن املذنب

إىل آالمهم يف كل حلظة يقضوا متأملني رعبهم مما ينتظرونه من آالم مقبلة، ومن مشاهدة ما يالقيه أحباؤهم املذنبون من هول 
 قول أوغسطني وأوضح جرجيوري بطريقة أقل إرهاباً من هذه الطريقة). 21(العذاب، ويأسهم من النجاة، أو من السماح هلم بالفناء

وهنا يفعل جرجيوري ما يفعله أوغسطني فيطمئن أولئك الذين . عن املطهر الذي يتم فيه املوتى التكفري عن ذنوم اليت عفا اهللا عنها
روعهم بتذكريهم بنعمة اهللا وفضله، وشفاعة القديسني ومثار تضحية املسيح نفسه، وما للقاء الرباين من قوة خفية عجيبة يف جنام، 

ولعل تعاليم جرجيوري الدينية تنعكس عليها صحتها املعتلة كما تنعكس عليها فوضى . وهي قوة يف متناول مجيع التائبني املسيحيني
قضيت أحد عشر شهراً قلّما غادرت فيها فراشي، ينتابين فيها النقرس " يقول 599فأما صحته املعتلة فقد كتب عنها يف عام . زمانه

أنا اآلن مالزم للفراش منذ عامني، وقد : " مرة أخرى600، وكتب يف عام " حد صرت أرجو معه النجاة باملوتإىل... والقلق املؤمل
وأنا أحس يف كل يوم بأنين على . اشتد يب األمل إىل حد أكاد أعجز معه عن مغادرة سريري مدة ثالث ساعات أحتفل فيها بالقداس

لقد مضى زمن طويل مل أغادر فيه الفراش، وما أعظم اشتياقي إىل : "601عام وكتب يف ". حافة القرب وأين يف كل يوم أرد عنه
لقد كان جرجيوري املسيطر على أواخر القرن السادس، كما كان جستنيان املسيطر على . 604وجاءه املوت يف عام ). 22"(املوت

ومل يكن جرجيوري من رجال العلم ). صلى اهللا عليه وسلم(بدايته، وكان له يف هذه احلقبة أثر يف الدين ال يعلو عنه إال أثر النيب حممد 
وال من املتبحرين يف الدين، ولكن هذه البساطة هي اليت جعلت له يف عقول الناس أثراً أعظم من أثر أوغسطني الذي كان يهتدي 
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، )23(ر الوسطى أصدق متثيلأما من حيث الناحية العقلية فقد كان أول من متثلت فيها عقلية العصو. ديه يف تواضع فاتن جذاب
فبينما كانت يده تدير شئون إمرباطورية مشتتة، كان تفكريه منصرفاً إىل فساد الطبيعة البشرية وغواية الشياطني اليت ال خيلو منها 

غشى عقول الناس وكان خيطب خطباً قوية يف تلك العقائد الدينية املرعبة اليت ظلت ت. مكان على ظهر األرض، وإىل اية العامل القريبة
قروناً عدة، وكان يؤمن جبميع املعجزات الواردة يف القصص الشعبية اخلرافية، وبكل ما يعزى ملخلفات القديسني، وصورهم، 

وأورادهم من تأثري سحري، ويعيش يف عامل مليء باملالئكة، والشياطني، والسحرة واألشباح وجترد عقله من كل معىن يشعر بأن للعامل 
وقد . ماً على أساس العقل، وكان العلم يف رأيه مستحيل الوجود يف الكون، وكان الدين الرهيب هو وحده الذي بقي فيهنظاماً قائ

ارتضت القرون السبعة اليت جاءت بعد هذه النظرية، وحاول الفالسفة املدسيون جهدهم أن يصورها بصورة تتفق مع العقل، وكانت 
ولكن هذا الرجل بعينه الذي يؤمن باخلرافات ويبادر إىل تصديقها، والذي . سالة اإلهليةهي األساس املوئس الذي بنيت عليه امل

حطمت جسده تقواه املرعبة الرهيبة، هذا الرجل كان يف قوة إرادته ويف قدرته على العمل رومانياً من الطراز القدمي، ال ينثين عن 
طاعة القانون، وضع لألديرة قانوناً، كما وهبها بندكت حكماً، أقام سلطة قصده، صارماً يف أحكامه، حازماً، عملياً، حمباً للنظام وإ

البابوية الزمنية، وحررها من سلطان اإلمرباطورية، وصرف شئوا حبكمة واستقامة جعلتا الناس يرون فيها مالذاً يهرعون إليه يف 
  ".جرجيوري العظيم" ولقبه اخللف املعجب به وقد اعترف بفضله وقدسه من جاء بعده من البابوات. العصور العاصفة املقبلة

  الفصل الثالث 

  الشئون السياسية للبابوية 

604-867   

ووجد البابوات األولون الذين جاءوا بعده أن من أشق األمور عليهم أن يستمسكوا بكل ما كان يستمسك به من أهداب الفضيلة، 
غالبة منهم أن ختضع لسلطان حكام الواليات أو لإلمرباطور، وكثرياً ما بل ارتضت الكثرة ال. أو حيتفظوا بكل ما كان له من سلطان

 يتوق إىل توحيد إمرباطوريته اليت أنقذها من Heracliusوكان اإلمرباطور هرقل . القوا املهانة وهم حياولون أن يقاوموا هذا السلطان
وبني الغرب املتمسك -أن ليس للمسيح إال طبيعة واحدة،القائل ب-أعداء الفرس، فسعى إىل التوفيق بني الشرق ذي املذهب اليعقويب

 منشوراً يعرض فيه التوفيق بني املذهبني 638ومن أجل هذا أصدر يف عام . مببادئ الكثلكة األساسية والقائل بأن للمسيح طبيعتني
ذا االقتراح وأضاف إىل ذلك  األول على هHonoriusووافق البابا هونوريوس . باالعتقاد أن للمسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة

ولكن رجال الدين يف ). 24"(مسألة اتركها للنحويني ألا من املسائل القليلة اخلطر"قوله إن مسألة اإلرادة الواحدة أو اإلرادتني 
ذهب رفضه يبدي فيه ميله إىل هذا امل) 648( الثاين منشوراً Constansالغرب نددوا مبوقفه هذا؛ وملا أصدر اإلمرباطور كنستانس 

فأمر اإلمرباطور حاكم رافنا أن يقبض على البابا ويأيت به إىل القسطنطينية، وملا مل يذعن البابا لرغبة .  األولMartinالبابا مارتن 
ورفض الس املسكوين السادس الذي اجتمع يف . 655اإلمرباطور نفي إىل شبه جزيرة القرم، وبقي فيها إىل أن مات يف عام 

، ووافقت الكنيسة الشرقية )25( املذهب اجلديد وحكم على البابا هونوريوس بأنه حيايب اخلارجني على الدين680 عام القسطنطينية
اليت آملها استيالء املسلمني على بالد الشام ومصر اليت تدين مبذهب اليعقوبيني، على هذا احلكم، وخفقت راية السالم الدينية حلظة 

ولكن إذالل البابوية املتكرر على أيدي أباطرة الشرق، وما حل بيزنطية من الضعف بسبب . يعاًوجيزة يف مساء الشرق والغرب مج
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اتساع أمالك املسلمني يف آسية وأفريقية وأسبانيا، وسيطرة املسلمني على البحر املتوسط، وعجز القسطنطينية أو رافنا عن أن حتمي 
ذا اضطر إىل البابوية إىل أن تدير ظهرها إىل اإلمرباطورية املتداعية وتطلب معونة الواليات البابوية بإيطاليا من هجمات للمبارد، كل ه

أن يستويل اللمبارد على روما فيحط ذلك من شأن ) 757- 752(وخشن البابا استيفن الثاين . دولة الفرجنة اآلخذة يف النماء والقوة
، فاستغاث باإلمرباطور قسطنطني اخلامس، ولكن اإلمرباطور مل يغثه، البابوية وجيعلها جمرد أسقفية حملية يسيطر عليها ملوك اللمبارد

فقد يل بيبني القصري نداءه، وأخضع اللمبارد، . فوىل البابا وجهه شطر الفرجنة، وأسفرت هذه احلركة عن نتائج سياسية غاية يف اخلطر
وبلغت هذه . ؛ وبفضلها قامت سلطة البابوية الزمنية)756(اليت أغنتها إذ منحتها مجيع إيطاليا الوسطى " بة بيبني"ونفح البابوية 

السياسة البابوية ذروا حني وضع ليو الثالث التاج على رأس شارملان، ومل يعد يعترف لشخص ما أنه إمرباطور على الغرب إال إذا 
وملا مات شارملان . ول يف أورباوهكذا أضحت أسقفية جرجيوري األول اليت ال حول هلا وال طول من أعظم الد. مسحه أحد البابوات

، انقلبت عطية الفرجنة للكنيسة ظهراً لبطن، فأخضع رجال الدين يف فرنسا ملوكها شيئاً فشيئاً لسلطام، وبينما كانت )814(
ضعف امللوك وكان األساقفة يف بادئ األمر أكثر الناس إفادة من . إمرباطورية شارملان تتدهور كان نفوذ البابوية وسلطاا يتزايدان

الفرنسيني واألملان ومنازعام ذلك أن رؤساء األساقفة حتالفوا مع امللوك يف أملانيا، فنالوا بفضل هذا التحالف أمالكاً واسعة، وحصل 
ويلوح أن غضب األساقفة األملان واستياءهم من . األساقفة والقساوسة على سلطات إقطاعية كادوا يستقلون ا عن البابوات

، وهي جمموعة األحكام اليت قوت فيما بعد سلطان البابوية، واليت كانت "األحكام البابوية الكاذبة"ورؤسائهم كان هو منشأ استبداد 
ولسنا نعرف مىت صدرت هذه .دف يف بادئ األمر إىل تقرير حق األساقفة يف أن يستأنفوا أحكام مطارنتهم إىل البابوات أنفسهم

وكان واضعها قس فرنسي تسمى باسم إزدورس . 842غلب الظن أا مجعت يف مدينة متز عام األحكام وال أين صدرت، ولكن أ
وكانت هذه اموعة غاية يف الرباعة تشمل باإلضافة إىل طائفة كبرية من القرارات املوثوق ا . lsdorus Mercatorمركاتور 

إىل ) 100-91(طابات تعزوها إىل البابوات مبتدئة من كلمنت األول الصادرة من اامع الدينية أو البابوات، عدداً من املراسيم واخل
وكان الغرض الذي دف إليه هذه الوثائق أن ما جرت عليه الكنيسة من تقاليد وعادات ). Melchiades (311-314ملخيادس 

 وأال يفصل أية مسألة من املسائل قدمية تقضي بأال خيلع أي أسقف من منصبه، وأال يدعى أن جملس من جمالس الكنيسة إىل االجتماع،
وتدل هذه الشواهد على أن البابوات مجيعاً، حىت األولني منهم، كانوا يدعون أم أصحاب السلطان . الكربى، إال بعد موافقة البابا

ه قد أصبحت يوصف يف هذه األحكام بأن) 335- 314(وكان البابا سلفستر األول . العاملي املطلق بوصفهم خلفاء املسيح يف األرض
بناء على هذا مل تكن إال " هبة بيبني"السلطة الزمنية والدينية الكاملتني على مجيع أوربا الغربية، وأن " هبة قسطنطني"له مبقتضى 

 يرجع استرداداً أعرج حلق خمتلس، وبدا أن خروج البابا عن سيادة بيزنطية بتتوجيه شارملان مل يكن إال تقريراً مرتقياً من زمن بعيداً حلق
ومما يؤسف له أن كثرياً من الوثائق املزورة تنقل نصوصاً من ترمجة القديس جريوم . يف أصله إىل مؤسس اإلمرباطورية الشرقية نفسه

ولقد كان يف وسع كل من أويت قدراً من . للكتاب املقدس ومن املعروف أن جريوم قد ولد بعد ستة وعشرين عاماً من وفاة ملخيادس
عن هذا التزوير، ولكن البحث العلمي كان قد احنط كثرياً خالل القرنني التاسع والعاشر، وكان جمرد القول بأن العلم أن يكشف 

كثرة االدعاءات اليت تعزوها هذه األحكام البابوية إىل أساقفة روما األولني قد صدرت من هذا البابا أو ذلك من البابوات املتأخرين، 
اف حجة النقاد، وهلذا ظل البابوات مثانية قرون كاملة يفترضون صحة هذه الوثائق ويستخدموا كان هذا القول وحده كافياً إلضع

نتخاب شخصية من أعظم قبيل ا" األحكام الكاذبة"وكان من املصادفات الطيبة أن كان ظهور  . لتوطيد أركان سياستهم
وكان نقوالس قد تلقى تعليماً عالياً ) 867-858( األول Nicholasالشخصيات شأناً يف تاريخ البابوية، تلك هي شخصية نقوالس 
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وكان يضارع . فذاً يف قانون الكنيسة وتقاليدها، وتدرب على مهام منصبه السامي بأن كان مساعداً حمبوباً لطائفة من البابوات
وقد أقام منطقه على قضيتني . ي األول والثاين العظيمني يف قوة اإلرادة، ويفوقها يف سعة مطامعه وجناحه يف الوصول إليهاجرجيور

ومها أن ابن اهللا أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس هلا، وأن أساقفة روما ورثوا : يقبلهما وقتئذ مجيع املسيحيني
يف تسلسل متصل، مث استنتج من هاتني القضيتني استنتاجاً يقبله العقل وهو أن البابا، ممثل اهللا على سلطات بطرس واحداً بعد واحد 

يف شئون الدنيا -حكاماً كانوا أو حمكومني-ظهر األرض، جيب أن تكون له السيادة العليا والسلطان األعظم على مجيع املسيحيني
بفصاحته هذه احلجة السهلة، ومل جيرؤ أحد يف البالد املسيحية الالتينية على ونشر نقوالس . واألخالق إن مل تكن يف مجيع الشئون

ذلك أنه ملا أراد : لكنه خيب رجاءهم. معارضتها، وكل ما كان يرجوه امللك ورؤساء األساقفة أال حيملها حممل اجلد أكثر مما جيب
يقه ولدرادا حقق الرؤساء الدينيون يف مملكته رغبته،  ويتزوج عشThenthergaلوثري الثاين ملك لورين أن يطلق زوجته ثيوثريجا 

ونفح لوثري أولئك املبعوثني برشا سخية ليؤيدوا . فلجأت ثيوثريجا إىل البابا نقوالس، وأرسل للبابا مبعوثيه إىل متز لينظروا يف األمر
 فيه من تدليس، وأصدر قراراً حبرمان كبريي الطالق، ومحل كبري أساقفة تريري وكولوين هذا القرار إىل اهلابا؛ ولكن نقوالس كشف ما

وأقام نقوالس مثاين . األساقفة، وأمر لوثري أن يطرد عشيقته ويعيد زوجته إىل عاصمة؛ فعصى لوثري األمر وزحف على روما جبيشه
اقفة رميس وأعظم وحدث أن هنكمار كبري أس. وأربعني ساعة صائماً مصلياً، وخانت لوثري على أثرها شجاعته فخضع ألوامر البابا

 من منصبه، فلجأ األسقف إىل نقوالس Ratheradالرؤساء الدينيني يف أوربا الالتينية بعد البابا وحده عزل أسقفاً يدعى راثراد 
؛ فأعاد البابا النظر يف قضيته، وأمر بإعادة راثراد إىل منصبه؛ وملا تردد هنكمار يف تنفيذ حكم البابا هدده بأن يصدر قرار )863(
وكان . واستشاط هنكمار غضباً، ولكنه خضع. حلرمان على مجيع أبرشيته، وهو قرار يقضي بوقف الصلوات يف مجيع كنائسهاا

. ومل جيرؤ أحد على معارضته إال فوتيوس بطريق القسطنطينية. نقوالس يكتب للملوك ولرجال الدين كأنه صاحب السلطان األعلى

ام اليت أصدرها البابا كانت كلها تقريباً يف جانب العدالة، وأن دفاعه الصارم عن األخالق وقد ثبت من التطورات املقبلة أن األحك
الفاضلة كان هو السراج الوهاج الذي أنار دياجري الظالم وامللجأ احلصني يف ذلك العصر املنحل، وكانت سلطة البابوية عند وفاته 

 ا يف أقاليم أوسع رقعة من اليت كان يعترف ًامعترفاا فيها قبل أن يتوىل شئو.  

  الفصل الرابع 

  الكنيسة اليونانية 

566-898   

مل يكن يف وسع بطارقة الكنيسة الشرقية أن يعترفوا ذا السلطان األعلى ألسقف روما لسبب واضح هو أم كانوا من زمن بعيد 
. م بأن هلم السيادة على روما ومن فيها من البابوات عن دعواه871خاضعني ألباطرة الروم، وأن هؤالء األباطرة مل يرتلوا حىت عام 

ولقد كان البابوات من حني إىل حني يوجهون النقد إىل األباطرة، ويعصون أوامرهم، بل ويشهرون م؛ ولكن األباطرة هم الذين 
ن الكنيسة بقوانني تسنها الدولة، كانوا يعينوم يف مناصبهم، وخيرجوم منها، ويدعون االس الكنيسية إىل االنعقاد، وينظمون شئو

ولكن مثة ما حيد من سلطان األباطرة الديين املطلق يف العامل املسرحي الشرقي . وينشرون آراءهم وتوجيهام الدينية على رجال الدين
وكانت . ما يف الكنيسةإال سلطان الرهبان، ولسان البطريق، واليمني اليت يقسمها اإلمرباطور حني يتوجه البطريق بأن ال يبتدع بدعة 
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وكان عدد هذه األديرة يف . بل يف بالد الشرق اليونانية على بكرة أبيها-أديرة الرهبان والراهبات منتشرة وقتئذ يف القسطنطينية
القسطنطينية وحدها يفوق عددها يف الغرب، حىت لقد استحوذت نزعته التنسك على بعض أباطرة بيزنطية أنفسهم، فكانوا يعيشون 

شة الزهاد بني ترف القصور، ويستمعون يف كل يوم إىل القداس، ويتقشفون يف طعامهم، ويندمون على خطاياهم كلما اقترفوها معي
وكانت تقوى األباطرة واألثرياء حني ميوتون سبباً يف اتساع األديرة وكثرة عددها مبا كان يهبه هؤالء وأولئك هلا من اهلبات يف أثناء 

وكان الرجال والنساء من أعلى الطبقات إذا ما أخافتهم نذر املوت يسعون لدخول .  من املال بعد وفامحيام ويوصون هلا به
األديرة، ويسترضون رم مبا يهبوا من األموال اليت تعفى بعدئذ من الضرائب، ومنم من كانوا يعطون بعض أمالكهم لدير من 

وكانت أديرة كثرية تدعى أن ا خملفات لبعض القديسني األجالء، وكان . نوياًاألديرة على أن يتقاضوا منه يف نظري ذلك مرتباً س
الناس يعزون إىل الرهبان السيطرة على ما هلذه املخلفات من قدره على فعل املعجزات، ويقدمون إليهم املال راجني أن ينالوا من وراء 

ل من الرهبان دينهم بكسلهم، وفسقهم، وحتزم، وشرههم، وإن وقد شوه عدد قلي. استثماره لديهم أرباحاً طائلة ال يصدقها العقل
وكان الرهبان مجيعهم ينالون احترام الشعب، ويستمتعون بالثراء املادي، بل . كانت كثرم قد متسكت بأهداب الفضيلة والسالم

 Studion رئيس دير استويودون )826-759(وكان ثيودور . يستمتعون أيضاً بنفوذ سياسي مل يكن يسع إمرباطوراً ما أن يتجاهله

وكانت أمه قد وهبته يف طفولته إىل الكنيسة، فتطبع جبميع الطباع املسيحية إىل حد . يف القسطنطينية مثالً أعلى يف التقي والسلطان
، وتنمية مواهبهم وقد وضع لرهبانه قانوناً للعمل، والصالة، والعفاف. جعله يهنئ والدته أثناء مرضها األخري باقتراب منيتها وجمدها

العقلية ال يقل شأناً عن قانون القديس بندكت يف الغرب، ودافع عن استعمال الصور الدينية، وأنكر أمام اإلمرباطور ليو اخلامس 
وقد نفى أربع مرات لعناده هذا ولكنه ظل يف . مبنتهى اجلرأة أن من حق السلطة الزمنية أن تتدخل بأية صورة يف الشئون الكنسية

وأخذت اهلوة بني املسيحية الالتينية واليونانية تزداد بسبب ما كان بني املذهبني يف . ه يقاوم حمطمي الصور الدينية إىل يوم وفاتهمنفا
هذه القرون من اختالف يف اللغة والطقوس والعقائد، وكان مثلهما يف هذا كمثل جنس من أجناس الكائنات احلية انقسم يف املكان 

فقد كانت الطقوس، واألثواب الكهنوتية، واآلنية، والزخارف املقدسة يف الكنيسة اليونانية أشد تعقيداً، . ألياموتنوع على توايل ا
فكان ذراعا الصليب اليوناين مثالً متساويتني، وكان اليونان يصلون . وأكثر زخرفاً، وأعظم عناية بالناحية الفنية من مثيالا يف الغرب

نوا يصلون راكعني؛ وكان اليونان يعمدون أطفاهلم بأن يغمروهم يف املاء املقدس، أما الالتني فكانوا وهم وقوف، أما الالتني فكا
يرشون املاء عليهم؛ وكان الزواج حمرماً على القساوسة الالتني ومباحاً للقساوسة اليونان؛ وكان القسيسون الالتني حيلقون حلاهم، أما 

عليهم مظهر التفكري؛ وختصص رجال الدين الالتني يف الشئون السياسية، أما اليونان فتخصصوا اليونان فكانوا يرسلوا إرساالً خيلع 
يف أمور الدين؛ وكانت الزندقة تنشأ على الدوام تقريباً يف بالد الشرق الذي ورث عن اليونان شغفهم بتحديد ما ال حد له؛ ولقد 

 يف بالد الشام، ومن اجتاه Bardesanesة اليت نادى ا بردسانس  من مبادئ اإلحلاد الغنوطسي660نشأت بأرمينية حوايل عام 
 اشتق امسها من اسم القديس بولس، ال تؤمن بالعهد القدمي، Pauliciansاحلركة املانوية حنو الغرب على ما يظن، شيعة من البولسيني 

لت هذه الطوائف وهذه النظريات كما تنتقل بذور وانتق. وال بالعشاء الرباين، وال تقول بتعظيم الصور املقدسة وال برمزية الصليب
وصربت صرب أوىل العزم على أقسى أنواع االضطهاد، وال تزال بقاياها . النبات من بالد الشرق األدىن إىل البلقان، وإيطاليا، وفرنسا

األباطرة أشد من وكان . Dukhobors، والدخوبور Khlysti، واخلليسيت Molokhaniموجودة إىل اآلن يف طوائف امللخاين 
الشعب إثارة للجدل القائم حول طبيعة املسيح الواحدة، وما من يف أن الشعب مل يكن هو املسئول عن العبارة اليت أدخلت على 

، واليت نقول إن الروح القدس ينبعث من االبن كما ينبعث من األب، واليت مل تقبلها الكنيسة 589العقائد النيقية يف طليطلة عام 



 
 Will Durant  451   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 ex patre، "الروح القدس الذي ينبعث من األب"لقد كانت العقيدة النيقية حتدث عن . وزادت اهلوة بني الكنيستني. يةاليونان

procedit أن غريه جملس من جمالس الكنيسة عقد يف طليطلة فجعله 589 عاماً؛ مث حدث يف عام 250 وظل هذا القول كافياً مدى 
ex patri filioque proceditوارتضت غالة هذه اإلضافة، واعتنقها شارملان وعض عليها بالنواجذ. ثة من األب واالبن أي املنبع .

ووقف البابوات بني هؤالء وأولئك إىل . واحتج رجال الدين اليونان وقالوا إن الروح القدس ال ينبعث من االبن بل ينبعث عن طريقه
وقام يف هذه األثناء كفاح بني اإلرادات أضيف إىل . يف القرن احلادي عشرحني، ومل تدخل هذه العقيدة رمسياً يف املذهب الالتيين إال 

 ابن اإلمرباطور Ignathiusالكفاح بني اآلراء، فقد كان من بني الرهبان الذين فروا من وجه حمطمي األصنام راهب يدعى إجناثيوس 
وكان رجالً تقياً شجاعاً، شنع على قيصر . ه بطريقاً وعينت840ميخائيل األول، واستدعت اإلمرباطورة ثيودورا هذا الراهب يف عام 

 رئيس الوزراء ألنه طلق زوجته وعاشر أرملة ابنه، وملا أصر بارداس على معاشرة أرملة ابنه احملرمة عليه Caesar Bardasبارداس 
عظم علماء ذلك العصر طرده إجناثيوس من الكنيسة، فما كان من بارداس إال أن نفى إجناثيوس، ورفع غلى عرش البطريقية أ

يتقن علوم اللغة، واخلطابة، والعلوم الطبيعية، والفلسفة؛ وكانت حماضراته ) 891-؟820(كان فوتيوس ). 855(وأكثرهم ذيباً 
وكان قبل أن . اليت يلقيها يف جامعة القسطنطينية قد اجتذبت إليه طائفة من الطالب املخلصني املتحمسني فتح إليهم مكتبته وبيته

وبفضل . قى إىل مقام البطريقية قد مت موسوعة يف مائتني ومثانية بابا استعرض يف كل واحد منها أحد الكتب املهمة ونقل مناذج منهير
هذه املوسوعة الضخمة بقيت لنا فقرات كثرية من اآلداب القدمية، وارتفع فوتيوس بفضل هذه الثقافة الواسعة فوق تعصب الشعب، 

واستاء رجال الدين يف القسطنطينية حني رأوه . لسر يف بقائه مرتبطاً برباط الود والصداقة مع أمري كريتالذي عجز عن أن يفهم ا
يرتفع فجأة من بني العلمانيني إىل مقام البطريقية، وأرسل نقوالس األول مبعوثيه إىل القسطنطينية لينظروا يف األمر، وقرر يف رسائله 

 فوتيوس املبدأ القائل بأن أية مسألة خطرية من املسائل الكنيسة ال يصح أن يفصل فيها يف أي إىل اإلمرباطور ميخائيل الثالث وإىل
وعقد اإلمرباطور جملساً كنسياً أقر تعيني فوتيوس، وانضم مبعوثو البابا إىل املؤيدين، فلما عادوا إىل روما . مكان من غري موافقة البابا

 خرجوا على التعليمات اليت وجهها إليهم، وأمر اإلمرباطور بأن يعيد إجناثيوس إىل أنكر عليهم نقوالس عملهم وامهم بأم قد
وهدد بارداس بأنه سوف يبعث جيشاً ليخلع ). 863(منصبه، فلما جتاهل اإلمرباطور هذا األمر أصدر قراراً حبرمان فوتيوس 

إنا : "اطور للمغريين على أمالكه من الصقالبة واملسلمنينقوالس، ورد عليه نقوالس رداً بليغاً سخر فيه منه وأشار إىل خضوع اإلمرب
حنن مل نغز كريت، ومل نقفز حنن صقلية من أهلها، ومل خنضع حنن بالد اليونان، ومل حترق الكنائس يف ضواحي القسطنطينية، وبينما 

 Barabbasإنك تطلق بارباس . ل جيوشكوحيرقوا، وخيربوا، تبعث إلينا أيها املغتر ددنا و) أمالكك(يفتح هؤالء الوثنيون 

) 867(ودعا فوتيوس واإلمرباطور جملساً كنسياً آخر إىل االنعقاد، وأصدر هذا الس قراراً حبرمان البابا )". 27(وتقتل املسيح

وحترمي الزواج الكنيسة الرومانية، ومن بينها انبعاث الروح القدس من األب واالبن، وحلق القساوسة للحاهم، " إحلاد"وشنع على 
ولقد أصبحنا بفضل هذه العادات نرى يف الغرب كثريين من األطفال ال يعرفون : "وأضاف فوتيوس إىل هذا قوله. على رجال الدين

جبلوس بازيل األول على عرش ) 867(وبينما كان الرسل اليونان حيملون هذا اهلزل إىل روما إذ تبدل املوقف فجأة ". آباءهم
ونادى فوتيوس أن اإلمرباطور اجلديد قاتل . ان بازيل قد قتل قيصر بارداس، وأشرف على اغتيال ميخائيل الثالثوك. اإلمرباطورية

ورد عليه بازيل بأن دعا جملساً كنسياً إىل االنعقاد، ونفى فوتيوس، وأعاد إجناثيوس، وملا . سفاح، ورفض أن مينحه العشاء الرباين
 بازيل فوتيوس؛ وأعاده جملس كنسي إىل مقام البطريقية، ووافق البابا يوحنا السابع على مات إجناثيوس بعد ذلك بقليل، استدعى
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وذا تأجل إىل حني انشقاق للكنيستني الشرقية والغربية إحدامها عن األخرى مبوت ). وكان نقوالس األول قد مات(هذا القرار 
  .بطلي هذا االنشقاق

  الفصل الخامس 

  المسيحية تغزو أوربا 

)529-1054 (  

مل يكن أجل احلوادث يف التاريخ الديين هلذه العصور وأعظمها خطراً هو الرتاع بني الكنيستني اليونانية والالتينية، بل كان هو ظهور 
ذلك أنه مل يكد دين املسيح مثار انتصاراته على اإلمرباطورية الوثنية وعلى . اإلسالم وحتديه للمسيحية يف الشرق والغرب على السواء

شيع املسيحية امللحدة حىت انتزعت منه أعظم والياته عزة على الدين واستمساكاً به، انتزعها منه يف يسر مروع دين حيتقر فلسفة ال

ن البطارقة ظلوا يف كراسيهم بإنطاكية، وبيت املقدس، واإلسكندرية نعم إ . اإلهليات املسيحية واملبادئ األخالقية املسيحية
بفضل تسامح املسلمني، ولكن جمد املسيحية قد زال من تلك األقاليم، وكانت املسيحية الباقية فيها مسيحية مارقة قومية فقد قامت 

واحتفظت بالد اليونان بدينها املسيحي . روماأرمينية، والشام، ومصر وسلطات كهنوتية مستقلة متام االستقالل عن القسطنطينية و
 يف عام Mt ,Athosألن الرهبان قد انتصروا فيها على الفالسفة، وكان الدير العظيم دير الفرا املقدس الذي أقيم على جبل آثوس 

يالدي عدد كبري من وكان ال يزال بأفريقية يف القرن التاسع امل.  يضارع يف عظمته البارثنون بعد أن استحال كنيسة مسيحية961
 قد خرج 711أما أسبانيا فقد كان اجلزء األكرب منها يف عام . املسيحيني، ولكنهم كانوا يتناقصون تناقصاً سريعاً حتت حكم املسلمني

وأوشكت . من أيدي املسلمني، ذلك أن املسيحية ولت وجهها حنو الشمال بعد هزميتها يف آسية وأفريقية وواصلت فتوحها يف أوربا
إيطاليا أن تقع يف أيدي املسلمني، ولكنها بعد أن أفلتت منهم انقسمت بني املذهبني املسيحيني اليوناين والالتيين، وكاد دير مونيت 

فقد ). 1087-1058(كسينو يقوم على احلد الفاصل بني املذهبني، وقد بلغت شهرة هذا الدير غايتها حتت حكم رئيسه دزيدورس 
. ة ببابني فخمني من الربونز، مث مل يكتف ذا فجاء إليه أيضاً بصناع، زينوا داخله بالفسيفساء وامليناءجاء إليه من القسطنطيني

وكاد الدير يصبح جامعة علمية تدرس مناهج يف النحو واآلداب اليونانية والرومانية القدمية، . والزخارف يف املعادن والعاج واخلشب
وأخرج الرهبان خمطوطات مزخرفة غاية يف اإلبداع على غرار النماذج البيزنطية، . لقانونواآلداب املسيحية والالهوت، والطب، وا

ويف روما مل . ونسخوا خبطهم اجلميل كتب روما الوثنية القدمية، ومنها طائفة يرجع الفضل يف بقائها حىت اآلن إىل عمل هؤالء الرهبان
ظل اهلياكل الوثنية آخذة يف التهدم واالحنالل بل شرعت تعيد بقاءها تشأ الكنيسة يف عهد البابا بنيفاس الرابع وخلفائه أن ت

، واستحال هيكل يانوس كنيسة للقديس )609(ليستخدمها املسيحيون ويعنوا ا، فدشن البانثينون ملرمي العذراء وجلميع القديسني 
ة القديس بطرس وزينها، وبفضل كنيس) 855-847(وجدد ليو الرابع . كنيسة املخلّص) ساترن(ديونيشيوس، وهيكل زحلى 

ازدياد سلطان البابوية، وجميء احلجاج إىل تلك املباين، متت حوهلا ضاحية من خمتلف األجناس واللغات اشتق امسها من اسم تل 
ا يرتابون يف ذلك أن ملوك األسرة املروفنجية مل يكونو. وكانت فرنسا وقتئذ أغىن البالد التابعة للكنيسة الالتينية. الفاتيكان القدمي

قدرم على ابتياع ملكوت السماوات بعد أن يستمتعوا بتعدد الزوجات وتقتيل اخلصوم فأخذوا يهبون األسقفيات الكثري من 
وكانت الكنيسة يف فرنسا كما كانت يف غريها من البلدان تتلقى الوصايا من الكرباء التائبني والوارثات العابدات . األراضي واألموال
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وكان من سخريات التاريخ .  أمر التحرمي بعد قليلGunthram هذه اهلبات ألغى جنثرام Chilpericوملا حرم شلربيك الصاحلات؛ 
أن رجال الدين يف غالة كانوا كلهم تقريباً من العنصر الغايل الروماين، وذا كان الفرجنة الذين اعتنقوا الدين املسيحي خيرون سجداً 

وكان رجال الدين أعظم العناصر قدرة يف ). 28(م ويردون إليهم باهلبات ما بوه منهم من احلروبحتت أقدام من فتحوا هم بالده
وكادت معرفة القراءة والكتابة أن تكون حمصورة فيهم وحدهم، وكانت الكثرة . غالة، وأحسنهم تعليماً، وأقلهم فساداً يف األخالق

كان يعاين األمرين من شره كربائه وملوكه، ويف تقييم أخالقه، وإن كانت من الغالبة منهم جتد صادقة خملصة يف تعليم الشعب الذي 
وكان لألساقفة القسط األكرب من السلطة الزمنية والدينية يف أبرشيام، وكانت حماكمهم . بينهم أقلية صغرية انغمست يف الرذيلة

ا أينما وجدوا يبسطون محايتهم على اليتامى، واألرامل، وكانو. امللجأ املفضل للمتقاضني يف الشئون الدينية وغري الدينية أيضاً
الذي افتتح -"نزل اهللا"- hotel de Dieuواملعدمني، واألرقاء؛ وكانت الكنائس تنشئ املستشفيات يف كثري من األبرشيات، ومنها 

سادس يف مجيع أحناء أوربا ، أسقف باريس يف النصف الثاين من القرن الSt .Germainوقد اشتهر سان جرمان . 651يف باريس عام 
وهذب فليكس . وقوى سيدونيوس أسقف ميرت جسور الرين. لتحرير العبيد-وإنفاق ماله اخلاص-مبا بذله من اجلهود يف مجع األموال

 .St قنوات لنقل مياه الشرب، وكان سان أجوبار Cahor أسقف كاهور Didierأسقف نانت جمرى اللوار، وأنشأ ديدييه 

Agobard (779-840 ( كبري أساقفة لبون منوذجاً صاحلني يف الدين، وعدواً لدوداً للخرافات، حرم احملاكمة باملبارزة أو التحكيم
اإلهلي، كما حرم عبادة الصور، وتفسري الزوابع على أا من أعمال السحر، وكشف عما يف حماكمة الساحرات من أخطاء فكان ذا 

رئيساً لنحو عشرين من ) 882-845( هنكمار األرستقراطي كبري أساقفة رميس وكان). 29"(أكثر رؤوس ذلك الوقت صفاء"
واتصفت املسيحية يف . االس الكنسية، وقد أفل ستة وستني كتاباً، وكان رئيس شارل األصلع، وكاد ينشئ حكومة دينية يف فرنسا

ة، انفعالية؛ أدخلت فيها اجلنيات، والشعر، وخيال كل بلد بصفات أهله القومية، فأصبحت يف أيرلندة صوفية، عاطفية، فردية الرتع
الكلت العجيب الرقيق، وورث القساوسة قوى الدرويد السحرية، وأساطري الشعراء الغنائيني، وكان النظام القبلي يف البالد مساعداً 

 وأعظم نفوذاً من األساقفة وكان الرهبان فيها أكثر عدداً. مستقل" أسقف"حىت كادت كل جهة فيها يكون هلا -على تفكك الكنيسة
والقساوسة، وكان أولئك الرهبان يعيشون مجاعات قلّما تزيد الواحدة منها على اثين عشر راهباً يقيمون يف أديرة شبه منعزلة ، 

ع معظمها مستقلة بشئوا ومنتشرة يف أحناء اجلزيرة، تعترف للبابا برياسة الكنيسة، ولكنها ال ختضع إلشراف خارجي من أي نو
وجاء . وكان الرهبان األسبقون يعيشون يف صوامع منفصلة، ويعمدون إىل التنسك والزهد، وال جيتمعون إال يف أوقات الصالة. كان

خرجوا على هذه التقاليد املصرية، فكانوا يدرسون جمتمعني ويتعلمون -"الطبقة الثانية من القديسني األيرلنديني"-بعدهم جيل آخر
وخترج يف املدارس األيرلندية يف القرنني . سخون املخطوطات، وينشئون املدارس لرجال الدين وغري رجال الديناللغة اليونانية، وين

السادس والسابع عدد متتابع من جبابرة القديسني الذائعي الصيت انتقلوا منها إىل اسكتلندة، وإجنلترا، وغالة، وأملانيا، وإيطاليا، 
تكاد أيرلندة كلها رع إىل مجاعات : " يقول850وقد كتب أحد الفرجنة يف عام . يدوا إليها احلياةليعلموا فيها املسيحية املظلمة ويع

وهكذا انعكست اآلية واستِرد الدين، فبعد أن طردت غارات األملان غالة وبريطانيا ). 30"(إىل سواحلنا ومعها حشدن الفالسفة
رون األيرلنديون يلقون بأنفسهم على فاحتي إجنلترا الوثنيني من اإلجنليز والسكسون، العلماء من هذين البلدين إىل إيرلندة، أخذ املبش

والنروجييني، والدمنرقيني، وعلى املسيحيني األميني نصف اهلمج يف غالة وأملانيا، حيملون الكتاب املقدس بإحدى يديهم واملخطوطات 
 أن الكلت سوف يستردون عن طريق املسيحية ما خسروه من األراضي اليونانية والرومانية القدمية باليد األخرى، والح وقتاً ما

وكان أعظم . وبذلك كانت العصور املظلمة هي اليت أشرقت فيها الروح األيرلندية وتألألت كما مل تتألأل من قبل وال من بعد. بالقوة
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أدمنان ) 976حوايل عام (ه اليت كتبها له ، حنن نعرف الشيء الكثري عنه من سريتSt. Columbaأولئك املبشرين هو سانت كوملبا 
Adamnan أحد خلفائه يف أيونا Iona . وقد ولد كوملبا يف دجنالDonegal وكان جيري يف عروقه دم امللوك؛ وكان ما 521 عام ،

يلقبه  من الورع ما جعله معلمه Movilleوبدا عليه وهو طالب يف مدرسة موفيل . كان بوذا قديساً يف وسعه أن يكون ملكاً
وأنشأ مذ كان يف اخلامسة والعشرين من عمره عدداً من الكنائس واألديرة أشهرها .  أي عماد الكنيسةColumbkilleكوملبكيل 

قوي " ولكنه مل يكن قديساً فحسب، بل كان فوق ذلك مكافحاً Kells، وكلز Durrow، ودرو Derryكلها ما كان منها يف دري 
؛ ودارت بينهما آخر Diarmuidله وره كثرياً من الرتاع مث إىل احلرب مع امللك ديرمويد ، سبب )31"(جهوي الصوت. البنية

، وهو مصمم )563(وانتصر فيها كوملبا ولكنه رغم انتصاره فر من أيرلندة .  رجل5000األمر معركة قتل فيها، على حد قوهلم، 
وأنشأ وقتئذ يف جزيرة أيونا القريبة من . Cooldrevnaدرفنا على أن يهدي إىل املسيحية من األرواح بقدر من قتل يف معركة كول

ومن هذا الدير نشر هو ومريدوه اإلجنيل يف جزيرة . شاطئ اسكتلندة الغريب ديراً من أعظم أديرة العصور الوسطى وأوسعها شهرة
" كتاب نبيل"املسيحي وزخرف ثالمثائة وبعد أن هدى آالفاً من الوثنيني إىل الدين . ، واسكتلندة، ومشايل إجنلتراHebridesهربيده 

 املولود يف St. Columbanوشبيه به يف روحه وامسه سانت كوملبان . مات وهو يصلي عند املذبح يف الثامنة والسبعني من عمره
جبال ولسنا نعلم عنه شيء حىت جنده وهو يف الثانية والثالثني من عمره يؤسس األديرة يف . 543 حوايل عام Leinsterلينستر 

جيب أن تصوم كل يوم، وتصلي كل يوم، وتعمل كل : Luxeuilوكان من تعاليمه للمبتدئني من أتباعه يف لكسويل . الفوج بفرنسا
يوم، وتقرأ كل يوم؛ وعلى الراهب أن يعيش حتت حكم أب واحد، ويف جمتمع يتألف يف كثري من اإلخوان، حىت يتعلم التواضع من 

وجيب أن يأوى إىل الفراش وهو متعب يكاد يغلبه النوم وهو ...  من ثالث ودماثة األخالق من رابعأحدهم والصرب من آخر والصمت
ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة أو نسي أن يدرم أظافره : وكانت العقوبات صارمة، أكثر ما تكون باجللد). 23(سائر يف الطريق

دح بأسنانه أثناء العشاء الرباين؛ وكانت اثنا عشر سوطاً عقاب الراهب إذا نسي قبل تالوة القداس، أو تبسم أثناء الصالة أو قرع الق
أن يدعو اهللا قبل الطعام، ومخسون عقاب التأخر عن الصالة، ومائة ملن يشترك يف نزاع، ومائتان ملن يتحدث من غري احتشام مع 

، فقد كان يف دير مكسويل ستون راهباً، كثريون ومل يكن الناس حيجمون عن دخول الدير رغم هذا احلكم اإلرهايب). 23(امرأة
وكانوا يعيشون على اخلبز، واخلضر، واملاء؛ ويقطعون الغابات، وحيرثون األرض، ويزرعون وحيصدون، . منهم ينتمون إىل أسر غنية

وها بال انقطاع ليالً فقد كانت األوراد يتل. iaux perennisاحلمد الذي ال ينقطع "وهنا أقام كوملبان نظام . ويصومون ويصلون
وكانت ألف دير ودير شبيهة بدير لكسويل من ). 34(واراً طائفة بعد طائفة من الرهبان يوجهوا إىل عيسى ومرمي والقديسني

، ومل يكن املزاج الصارم الذي وضع هذه القواعد جييز آراء غري هذه اآلراء؛ وهلذا ألقى كوملبان. املعامل البارزة يف العصور الوسطى
الذي حيرم الرتاع، نفسه يف نزاع متكرر مع األساقفة الذين يتجاهل سلطام، ومع املوظفني الزمنيني الذين ال يقبل تدخلهم يف 

ذلك أن األيرلنديني كانوا حيتفلون بعيد الفصح حسب تقومي كانت تسري عليه الكنيسة يف . الشئون الدينية ومع البابوات أنفسهم
ونشأ من ذلك نزاع بينها وبني القساوسة الغاليني، فلجأ هؤالء إىل جرجيوري األكرب، ورفض . 343ته يف عام بادئ األمر ولكنها غري

، وأمر جرجيوري أن يقر طريقة األيرلنديني يف احلساب "إن األيرلنديني أعلم منكم بالفلك أيها الرومان: "كوملبان أوامر البابا وقال
، لتشهريه بآثام )609(مث طرد األيرلندي املتمرد من غالة ). 35"(نبذه بازدراء كنائس الغربفسيعد من اخلارجني عن الدين وت"وإال 

ووضع بالقوة على ظهر سفينة مقلعة إىل أيرلندة؛ ولكن السفينة اضطرت إىل االندفاع عائدة إىل فرنسا، : Brunhildامللكة برلد 
ولسنا نعتقد أن كوملبان كان يف حقيقة أمره رهيباً كما يبدو من . الوثنينيوعرب كوملبان األرض احملرمة عليه وأخذ يعظ أهل بافاريا 
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مث ترك زميالً له ). 36(حكمه وسريته، فنحن نسمع أن السناجب كانت جتثم يف اطمئنان على كتفيه وتدخل يف قلنسوته وخترج منها
 بعد أن St .Gothard Passممر سان جوثار  على حبرية كنستانس، وعرب هو St. Gallدير سانت جول ) 613(أيرلندياً ليؤسس 

 حيث تويف بعد عامني يف صومعته املنعزلة اليت كان 613 يف ملباوديا عام Bobbioعاىن يف سبيل ذلك األمرين، وأسس دير ببيو 
دثنا بيد ؛ كما حي208 عن وجود مسيحيني يف بريطانيا يف عام Tertullianوحيدثنا ترتليان . يعيش فيها معيشة الزهد والتقشف

Bedeوقد شهد األساقفة الربيطانيون جملس سرديقا .  عن وفاة سانت أولبان أثناء اضطهاد دقلديانوس للمسيحينيSardica 

 ليقضي فيها على الزنادقة 429 إىل بريطانيا يف عام Auxerre أسقف أوكسري Germanus، كذلك ذهب جرمانوس )347)
 أن األسقف أباد جيشاً من السكسون بأن جعل الذين William of Malmesburyيي ويؤكد لنا وليم امللمزبر). 37(البالجيني

مث ضعف شأن املسيحية الربيطانية بعد أن كانت هلا هذه القوة العظيمة، ). 38(يف وجوههم" محداً هللا"هداهم من الربيطانيني يصرخون 
اً بعدئذ حىت دخل أتباع كوملبا نورمثربلند يف آخر القرن وأشرفت على الفناء بسبب غارات األجنليسكيون، فلم تعد تسمع عنها شيئ

وما من شك يف أن البابا جرجيوري قد علم من . السادس، وحىت وصل أوغسطني ومعه سبعة آخرون من الرهبان من روما إىل إجنلترا
 يف لطف وجماملة إىل أوغسطني، واستمع إثلربت.  األمرية املروفنجية املسيحيةBerthaقبل أن إثلربت ملك كنت الوثين تزوج برتا 

مث استطاعت امللكة آخر . وظل غري مقتنع حبديثه، ولكنه أطلق له حرية الوعظ، وهيأ له ولزمالئه الرهبان الطعام واملسكن يف كنتربري
صورة الكاهن  بعث جرجيوري ب601ويف عام . أن تقنع امللك باعتناق الدين اجلديد، وحذا حذومها كثرياً من رعايامها) 599(األمر 

واصطنع جرجيوري اللني مع من بقي يف إجنلترا من . إىل أوغسطني فأصبح على رأس عدد من أساقفة كنتربي األجالء املمتازين
ذحبها إلنعاشهم ملديح "الوثنيني وأجاز حتويل اهلياكل القدمية إىل كنائس، بأن حتول عادة التضحية بالثريان يف يسر ولطف غلى 

 كان كل ما طرأ على اإلجنليز من تغري هو حتوهلم من أكل حلم البقر حني حيمدون اهللا غلى محد اهللا حني يأكلون حلم ، وذا)39"(اهللا
 ملك Oswaldذلك أن أزولد ). 726( املسيحية إىل نورمثربلند panlinusوأدخل مبشر إيطايل آخر يدعى بولينوس . البقر

الده ليعظوا شعبه، وأراد أن يعينهم على أداء مهمتهم فمنحهم جزيرة لنسفارن نورمثربلند دعا رهبان أيونا إىل ايء غلى ب
Lindisfarneوفيها أنشأ سانت إيدان .  القريبة من ساحل إجنلترا الشرقيSt. Aidan (634 ( ديراً خلد امسه مبن خترج فيه من

) 687-؟St. Cuthbert (635 سانت كثربت وهناك ترك. املبشرين املخلصني ومبا أخرجه من املخطوطات املزخرفة ذات الروعة

 ذكريات طيبة لصربه، وتقواه، وفكاهته، وحسن إدراكه وبفضل صالح هؤالء الرجال وأمثاهلم، Mlroseوراءه يف دير ملروز 
 الرجال وبفضل ما كانوا ينعمون به من أمن وسالم وسط احلروب الكثرية، أقبل عدد كبري من املتنصرين حديثاً واملتنصرات إىل أديرة

وقد رفع أولئك الرهبان من كرامة العمل، بكدحهم املتواصل يف الغابات واحلقول على الرغم . والنساء اليت قامت وقتئذ يف إجنلترا
فتزعموا هنا، كما تزعموا يف فرنسا وأملانيا، ركب احلضارة يف . من انتكاسهم من حني غلى حني وعودم إىل أساليب عامة الناس

وظل بيد أن من يدخلون . اقع واآلجام، وكما تزعموه يف كفاحه ضد األمية، والعنف والدعارة، والسكر، والشرهكفاحه ضد املن
األديرة من اإلجنليز قد زاد على احلد الواجب، وأن األشراف قد أسرفوا يف إنشاء األديرة ليعفوا أمالكهم من الضرائب، وأن أراضي 

 من أرض إجنلترا الزراعية فوق ما جيب أن تستغرقه؛ وأنذر البالد بأنه مل يبق من اجلنود من الكنيسة املعفاة من الضرائب قد استغرقت
. وسرعان ما أثبت الدمنرقيون، ومن بعدهم النورمان حكمة الراهب وبعد نظره يف شئون الدنيا). 40(يكفون لوقاية إجنلترا من الغزو

ها، حني اصطدم الرهبان البندتيون املقيمون يف جنويب إجنلترا والذين اتبعوا ووجد الرتاع سبيله إىل األديرة نفسها، وعكر عليها صفو
وحسم سانت ولفريد . الشعائر الرومانية والتقومي الروماين، بالرهبان األيرلنديني والتقومي األيرلندي والشعائر األيرلندية يف الشمال
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St. Wilfrid بفصاحته يف جمتمع هوتيب Whitby وهو من الوجهة الفنية التاريخ الصحيح لعيد -الرتاعهذا ) 664( املقدس
وقِبل الرهبان األيرلنديون على كره منهم هذا القرار، وأضحت الكنيسة اإلجنليزية بعد وحدا وما نالت من . يف صاحل روما- الفصح

ت املسيحية إىل أملانيا وجاء. احلبوس واهلبات سلطة اقتصادية وسياسية، واضطلعت بدور رئيسي يف حتضري الشعب وحكم الدولة
 الراهب النورمثربي الذي تلقى تعليمه يف أيرلندة اجتاز هو Willibrordذلك أن وليربورد . هدية من الرهبان األيرلنديني واإلجنليز

هلداية ، وظل أربعني عاماً يعمل Utrecht، واختذ مقره الديين يف أوترخت 690واثنا عشر من أعوانه املغامرين حبر الشمال يف عام 
ولكن أولئك املالك ذوي الرتعة الواقعية رأوا يف وليربورد يد بيبني األصغر حاميه ونصريه؛ ومل يكن يرضيهم . الفريزيني إىل املسيحية

ويروي أن ملكاً فريزياً عرف هذا وهو يوشك أن يعمد، فامتنع عن . أن يقال هلم إن مجيع أسالفهم غري املعمدين مثواهم اجلحيم
ذلك أن نبيالً إجنليزياً . 716وواصل رجل أقوى من وليربورد هذه احلملة يف عام ). 41(ال إنه يفضل أن خيلد مع آبائهالتعميد وق

". رسول أملانيا"منحه البابا جرجيوري الثاين اسم بنيفاس ولقبه خلفاؤه الصاحلون لقب ) 754- ؟680(وراهباً بندكتياً يدعى ونفريد 

 شجرة بلوط يعبدها الناس على أا موطن إلله من اآلهلة، فما Hesse يف هس Fritzlarمن فرتزالر وقد وجد ونفريد هذا بالقرب 
وأقيمت بعدئذ أديرة عظيمة يف رخينو . كان منه إال أن قطع الشجرة، ودهش الناس حني رأوا أنه ظل حياً فهرعوا إليه يطلبون التعميد

Reichenau (724( وفلدا ،Fulda (744( ولورسخ ،Lorsch (763 .( ن بنيفاس كبرياً ألساقفة ميرت يف عامفنصب 748وعي ،
وملا أمت . عدداً من األساقفة ونظم الكنيسة األملانية فجعلها أداة قوية لتقومي األخالق وتوطيد دعائم النظام االقتصادي والسياسي

وبعد .  فريزيا يعتزم أن يتم العمل الذي بدأه وليربوردرسالته يف هس وثورجنيا، أراد أن خيتم حياته باالستشهاد يف سبيل الدين، فدخل
وبعد عام من مقتله نشر شارملان الدين املسيحي بني السكسون . أن ظل يكدح يف هذا العمل سنة أو حنوها هامجه الوثنيون وقتلوه

حوا روما على أيدي املسيحية بالسيف والنار، ورأى الفريزيون املعاندون أن ال مناص من اخلضوع، ومت بذلك فتح بالد الذين فت
 أمري مورافيا رأى Roslislavوتفصيل ذلك أن رستسالف . وكان آخر انتصارات الدين يف أوربا هو هداية الصقالبة. الروماتية

مية يف املسيحية الالتينية تدخل بالده وتغفل يف شعائرها لغة البالد، فطلب إىل بيزنطية أن ترسل لبالده مبشرين يستخدمون اللغة العا
 كانا نشآ يف سالنيك، ولذلك كان من Cyril وسرييل Methodiusعظام وصلوام، فبعث إليه اإلمرباطور بأخوين مهامثوديوس 

ورحب ما أهل البالد ولكنهما وجدا أن الصقالبة ليست هلم حروف هجائية يعربون ا عن . السهل عليهما أن يتكلما لغة الصقالبة
وهلذا ابتكر .  بالكتابة، وأن العدد القليل الذين يكتبون يستخدمون يف كتابة حديثهم احلروف اليونانية والالتينيةلغتهم تعبرياً كامالً

احلروف اهلجائية الصقلبية وطريقة كتابتها، وذلك باستخدام احلروف اليونانية مع التحسينات اليت دخلت عليها نتيجة استخدام 
 ينطق Ch، ) يف اإلجنليزيةEوحرف  (I ينطق حرف V ،H ينطق كما ينطق Bكان حرف اليونان إياها حىت القرن التاسع، ف

وترجم سرييل ذه احلروف اهلجائية الترمجة . ، وابتكر حروفاً صقلبية لألصوات اليت ال تعرب عنها احلروف اليونانيةChاألسكتلنديون 
ونشأ وقتئذ بني .  ذا العمل لغة مكتوبة جديدة وأدباً جديداًاليونانية السبعينية للعهد القدمي ونصوص الطقوس اليونانية، وبدأ

املسيحية اليونانية والالتينية نزاع تبغي به كلتامها أن تستحوذ على الصقالبة، فاستدعى البابا نقوالس األول سرييل ومثوديوس إىل 
وأجاز البابا يوحنا . ألساقفتها من قبل الباباأما مثوديوس فعاد إىل مورافيا كبرياً ) 859(روما، حيث ترهب سرييل، ومرض، ومات 

الثامن استخدم الطقوس الصقلبية، مث حرمها استيفن اخلامس، واكتسبت الكنيسة الالتينية وشعائرها مورافيا، وبوهيميا، وسلوفاكيا 
يا، والصرب، وروسيا قد ، كما كسبت بعدئذ بالد ار وبولندا، أما بلغار)وهي اليت تتألف منها دولة تشكوسلوفاكيا احلاضرة(

ولقد تأثرت هذه . ارتضت الطقوس واحلروف اهلجائية الصقلبية، وقدمت والءها للكنية اليونانية، وأخذت ثقافتها عن بيزنطية
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ذلك أن اعتناق األملان املسيحية كان يقصد م ضمهم إىل مملكة الفرجنة وربطهم وإياها . التغيريات الدينية باالعتبارات السياسية
، ليكون جزءاً من الثمن )974(الدين املسيحي على الدمنرقة ) صاحب الناب األزرق(وفرض امللك هارولد بلوتوث . رباط وثيقب

بعد أن ظل يداعب ) 864( ملك بلغاريا إىل جانب الكنيسة اليونانية Borisواحناز بوريس . الذي طلبه اإلمرباطور أتو الثاين للصلح
 األول روسيا بالداً مسيحية Vladimirضمامه إليها لرغبته يف االحتماء ا من توسع أملانيا، وجعل فالدميري البابوية وقتاً ما، وكان ان

وظلت ) 42( أخت بازيل الثاين إمرباطور الروم، وليحصل على جزء من بالد القرم بائنة هلاAnnaليستطيع الزواج بأنا ) 988(
ن بطرق القسطنطينية، مث أعلنت استقالهلا عنه يف القرن الثالث عشر، وأضحت الكنيسة الروسية قرنني من الزمان تعترف بسلطا

وكان اجلنود . ذلك الشأن األكرب يف العامل األرثوذكسي اليوناين) 1453(الكنيسة الروسية بعد سقوط اإلمرباطورية الشرقية 
ذلك أن الرهبان قد . مرضات يف هذه احلرب الدينيةاملظفرون يف هذا الفتح املسيحي ألوربا هم الرهبان، كما كانت الراهبات هن امل

عاونوا الزراع على استصالح األراضي البور وزراعتها، وتقطيع أشجار الغابات وتنظيف األرض من األعشاب، وجتفيف املستنقعات، 
موا الصدقات، ونسخوا وإقامة اجلسور على اجلداول، وشق الطرق، ولقد أقاموا يف البالد مراكز للصناعة، وأنشئوا املدارس، ونظ

املخطوطات ومجعوا مكتبات متواضعة، وبثوا النظام األخالقي وروح الشجاعة والطمأنينة يف نفوس احلائرين الذين انتزعوا من عادام 
وكان بندكت األنياين يكدح، وحيفر، وحيصد بني رهبانه، كما ظل الراهب ثيودولف يسوق احملراث . وشعائرهم أو بيوم القدمية

القرب من رميس مدى اثنني وعشرين عاماً، وقد بلغ من إخالصه يف هذا العمل أن احتفظ بعد وفاته ذا احملراث وكان موضعاً ب
وكان الرهبان والراهبات يعودون إىل فطرم البشرية بني آونة وأخرى بعد أن يبقوا زمناً طويالً مثالً عليا . لإلكبار واإلجالل

 وكان ال بد من قيام محلة يف كل قرن تقريباً لرفع الرهبان مرة أخرى إىل املستويات العليا غري الفطرية للفضيلة، واخلشوع، واجلد،
كذلك كان بعض الرهبان ينهمكون يف نوبات موقوتة من التقي واخلشوع مث يصبحون غري صاحلني . اليت شرعوا ألنفسهم قواعدها

ومن الرهبان والراهبات من كانوا نذوراً جيء م إىل األديرة وهم أطفال . ستهملنظام الرهبنة بعد أن يفيقوا من نشوم وتضعف محا
يف سن السابعة أو بعدها، ومنهم من جيء م وهم رضع يف املهد، وقد ظلت هذه النذور حرمات ال حيل النكث ا حىت أباحت 

وهال لويس التقي ما رآه من ضعف ). 43(عمره التحلل منها إذ بلغ الطفل الرابعة عشرة من 1179القرارات البابوية يف عام 
 إىل عقد مجعية قومية من رؤساء األديرة والرهبان يف آخن، وعهد إىل القديس بندكت 817النظام يف األديرة الفرنسية فدعا يف عام 

 St. Benedict of األنياين أن يقرر السري يف مجيع يف مجيع أديرة بالده على القواعد اليت وضعها القديس بندكت النورسيائي

Nurcia . وما لبثت حروب امللوك أن أشاعت الفوضى يف 821وأخذ بندكت اجلديد يواصل العمل جبد، ولكن املنية وافته يف عام ،
دولة الفرجنة، وخربت غارات النورمان، وار، واملسلمني مئات األديرة، وهام الرهبان على وجههم يف العامل غري الديين، وملا عاد 

يضاف إىل هذا أن السادة اإلقطاعيني . م إىل أديرم بعد أن ارتدت موجة التخريب، جاءوا معهم إليها بطرائق احلياة يف خارجهابعضه
 حىت تدهورت أديرة الغرب، كما تدهورت 900قد اغتصبوا األديرة، وعينوا هم رؤساءها، واستولوا على إيرادها، ومل حيل عام 

وليس أدل . ذي يستحق الذكر منها، يف أوربا الالتينية إىل الدرك األسفل من حياا أثناء العصور الوسطىاألنظمة كلها، إال القليل ال
إن بعض رجال الدين يف األديرة وخارجها يستهترون ) "942املتوىف عام (على هذا االحنطاط من قول سانت أدو رئيس دير كلوين 

حشاء يف ساحاته نفسها، بل يف تلك البيوت اليت أنشأها املؤمنون اخلاشعون لكي بابن العذراء استهتاراً يستبيحون معه ارتكاب الف
تكون مالذاً للعفة والطهارة يف حرمها املسور، لقد فاضت هذه البيوت بالدعارة حىت أصبحت مرمي العذراء ال جتد مكاناً تضع فيه 

 910ذلك أن اثين عشر راهباً قد أنشئوا حوايل عام . ومن دير كلوين جاءت حركة اإلصالح العظمى لألديرة). 44"(الطفل عيسى
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 أعاد أدو رئيسه 927ويف عام . ديراً يف هذا املكان بني تالل برغندية يكاد يكون موضعه على احلدود الفاصلة بني أملانيا وفرنسا
نع التقشف الشديد، وأوصى فم: النظر يف قواعده ليجعلها أشد صرامة من الناحية األخالقية وييسرها من ناحية اجلهود اجلسمية

باالستحمام، ووفر الطعام، وأجاز شرب اجلعة والنبيذ، ولكنه شدد يف االستمساك باإلميان القدمية اليت يلتزم ا الرهبان الفقر، 
ونه وأنشئت أديرة أخرى على غراره يف أماكن أخرى من فرنسا، ولكنها مل تكن كاألديرة القدمية لكل منها قان. والطاعة، والعفة

الذي ال يقوم على أساس معروف، وال خيضع إال خضوعاً غري وثيق إىل أسقف حملي أو سيد من األشراف، بل كانت األديرة 
 Mayeulوانتشرت بزعامة مايول . البندكتية اجلديدة املتصلة بدير كلوين حيكمها رؤساء خيضعون لرؤساء دير كلوين وللبابوات

حركة تآخي األديرة من فرنسا إىل إجنلترا، وأملانيا، ) Hugh (1049-1109، وهيو )994-1049 (Odilo، وأوديلو )954-994)
 حىت كان حنو ألفي 1100، فلم حيل عام "إىل امع الكلوين"وبولندة وهنغاريا، وإيطاليا، وأسبانيا، وانضمت كثري من األديرة القدمية 

نظمة على هذا النحو البعيدة عن تدخل الدول ورقابة الكنيسة، سالحاً وكانت السلطة امل. دير تعترف بأن دير كلوين أبوها وحاكمها
جديداً يف يد البابوية تسيطر به على رجال الدين يف خارج األديرة، ويسرت يف الوقت نفسه إصالح نظام الرهبنة على أيدي الرهبان 

رة من اضطراب، وتعطل، وترف، وفساد أخالقي، أنفسهم إصالحاً ينطوي على اجلرأة والشجاعة، فكبحت أيد قوية ما كان يف األدي
ومتاجرة بالدين وبالرتب الكهنوتية، وشهدت إيطاليا ذلك املنظر الغريب منظر راهب فرنسي يف أراضيها، إذا دعى أدو إىل إيطاليا 

  ).45(ليصلح دير مونيت كسينو نفسه

  الفصل السادس 

  البابوية في الحضيض 

)867-1049 (  

ذلك أن أهل هذه املدينة كانوا على الدوام مشاكسني صعاب املراس حىت يف .  اليت وصل إليها اإلصالحكانت روما آخر املدن
أما يف الوقت الذي نتحدث عنه . الوقت الذي كان فيه النسر اإلمرباطوري يفيض مبخلبيه على الفيالق الضخمة يسريها أينما شاء

 ومكانة منصبه السامية، ورهبة دينهم، وهلذا وجدوا أنفسهم سجناء يف فكل ما كان يعتمد عليه البابوات هو جيش مرابط ضعيف،
وكان الرومان أعز نفساً من أن يثأروا . أيدي أرستقراطية حتسدهم على مرتلتهم وأهلني يضعف من تقواهم قرم من عرش بطرس
 فقد كانوا يرون يف خلفاء املسيح يف األرض بامللوك كما كانوا أكرب من أن يرهبهم البابوات لطول ما ألفوا صحبتهم واالختالط م،

رجاالً مثلهم ميرضون، وخيطئون، ويأمثون، ويغلبون، فلم تعد البابوية يف اعتقادهم حصناً حصيناً للنظام وملجأً عاصماً للنجاة، بل 
ار البابا بغري رضاء رجال وكانت تقاليد الكنيسة تقضي بأال خيت. أضحت طائفة من العمال جيمعون الصدقات من أوربا ملساكني روما

الدين يف روما وأشرافها ومجهرة سكاا، وتفرق حكام أسبوليتو، وبنفنتوا، ونابلي، وتسكانيا، وأشراف روما شيعاً وأحزاباً كما كانوا 
ا مجيعاً على وقد عملو. يف عهدهم القدمي، وكان احلزب صاحب اليد العليا يف املدينة حييك الدسائس الختيار البابا والسيطرة عليه

 Lambert دخل المبري 878من ذلك أنه يف عام . تدهور البابوية يف القرن العاشر إىل أحط مستوى وصلت إليه يف تارخيها كلها

دوق اسبوليتو مدينة روما على رأس جيشه، وقبض على البابا يوحنا السابع، وحاول أن يرغمه بتجويعه على تأييد ترشيح كارلومان 
من ) Formosus ،)891-896 أمر البابا استيفن السادس بأن خترج جثة البابا فورموسوس 897ويف عام . ريةلعرش اإلمرباطو
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قربها، وترتدي املالبس األرجوانية، وحتاكم أمام جملس كنسي بتهمة خمالفتها بعض قوانني الكنيسة، مث حيكم بإدانتها، وجترد من ثياا 
وثارت يف العام نفسه ثورة سياسية يف روما خلع على أثرها استيفن من ).  )46ر التيربالكهنوتية، وتبتر على أعضائها وتلقى يف

وظل كرسي البابوية عدة سنني بعد ذلك الوقت ال ينال إال بالرشا أو القتل، أو رغبات النساء ). 47(منصبه، وقتل يف السجن خنقاً
، أحد كبار املوظفني يف قصر البابا، ترفع البابوات إىل Theophylactذوات القوام السامي واخللق الدينء، وبقيت أسرة ثيوفيالكت 

 أن تنح يف اختيار عشيقها سرجيوس الثالث لكرسي البابوية Maroziaواستطاعت ابنته مروزيا . كراسيهم وترتهلم عنها كما حيلو هلا
وقد ام يوحنا هذا بأنه عشيق ). 928-914(، كما أفلحت زوجته ثيودورا يف تنصيب البابا يوحنا العاشر )48)(904-911(

، وما من شك يف أنه كان زعيماً ممتازاً يف الشئون الزمنية، ألنه هو الذي )49(ثيودورا، ولكن هذا االام ال يقوم عليه دليل قاطع
حىت وظلت مريوزا تستمتع بعدد من العشاق واحداً بعد واحد . 916عقد احللف الذي رد زحف املسلمني على روما يف عام 

 دوق تسكانيا؛ وأخذا يأمتران خللع يوحنا، وعمال على قتل أخيه بطرس أمام عينيه، مث زج البابا يف السجن Guidoتزوجت جويدو 
إىل كرسي ) 935-931( يوحنا احلادي عشر 931حيث مات بعد أشهر قليلة ميتة ال تعلم أسباا، مث رفعت مريوزا يف عام 

 سجن ابنها ألربيك 923ويف عام ). 50(لسنة أن يوحنا هذا ابن هلا غري شرعي من سرجيوس الثالثالبابوية، وكان الشائع على األ
Alberic يوحنا هذا يف قلعة سان أجنيلوا Sant' Angelo ولكنه مسح له أن يصرف من سجنه شئون البابوية الروحية، وظل ألربيك ،

وأوصى وهو على فراش املوت بأن خيلفه من بعده ". على مجهورية رومانية "حيكم روما اثنتني وعشرين سنة، كان فيها الطاغية املسيطر
ومت .  الثاينAgapetus ومحل رجال الدين والشعب على أن يعدوه باختيار أكتافيان باباً بعد موت أجابتوس Octavianابنه أكتافيان 

واليته بضروب من التهتك والدعارة يف قصر التريان له ما أراد، فأصبح حفيد مروزيا هو البابا يوحنا الثاين عشر، وامتازت مدة 
Lateran،(51 .( وعرف أتو األول إمرباطور أملانيا عن قرب ما وصلت إليه البابوية من احنطاط بعد أن توجه يوحنا الثاين عشر

يوحنا إىل احملاكمة أمام جملس  بتأييد رجال الدين فيما وراء رجال األلب دعا 963فلما عاد إىل روما يف عام . 962إمرباطوراً يف عام 
وام الكرادلة يوحنا بأنه حصل على رشا نظري تنصيب األساقفة، وأنه عني غالماً يف العاشرة من عمره أسقفاً، وأنه زىن خبليلة . كنسي

 أو أن جييب عن ورفض يوحنا أن حيضر أمام الس،. أبيه، وضاجع أرملته، وابنه أختها، وأنه حول قصر البابا إىل ماخور للدعارة
هذه التهم، وخرج للصيد، فقرر الس خلعه، واختار باإلمجاع مرشح أتو لكرسي البابوية، وكان هذا املرشح الذي أصبح البابا ليو 

وملا عاد أتو إىل أملانيا قبض يوحنا على زعماء احلزب اإلمرباطوري يف روما وبتر . من غري رجال الدين) 965-963(الثامن 
اختار الرومان ) 964(وملا مات يوحنا ) 52)(964(عمل على أن يعود إىل كرسي البابوية بقرار من جملس خاضع ألمره أعضائهم، و

فعاد أتو من أملانيا، وخلع بندكت، وأعاد ليو، ذا اعترف ليو رمسياً حبق أتو . بندكت اخلامس لكرسي البابوية، وأغفلوا شأن ليو

وملا مات ليو عمل أتو على اختيار يوحنا الثالث عشر  .  شاءوا اختيار أي بابا يف املستقبلوخلفائه األباطرة يف أن يلغوا إذا
نيفازيو فرنكون ، وقتله خنقاً، وفر ب)974-973(مث سجن أحد أشراف الرومان بندكت السادس ). 972-965(خليف له 

Bonifazio Francone وكان قد نصب نفسه بابا شهراً من الزمان، إىل القسطنطينية ومحل معه من كنوز البابوية كل ما استطاع ،
؛ وجلس على كرسي البابوية مرة أخرى، )984-983(مث عاد بعد تسع سنني من فراره، وقتل البابا يوحنا الثالث عشر . أن حيمله

ورفعت اجلمهورية الرومانية رأسها من جديد، وأمسكت بزمام السلطة، واختارت كرسنتيوس ) 985(ة يف فراشه ومات ميتة هادئ
Crescentiusًفانقض أتو الثالث على روما جبيش قوي ال تستطيع مقاومته، وبتفويض من رجال الدين األملان، ليقضي على .  قنصال

وقضى اإلمرباطور الشاب على اجلمهورية، ). 999-996(جيوري اخلامس الفوضى بتنصيب راعي كنيسته اخلاصة بابا باسم جر
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فما كان من ). 997(وما كاد يعود حىت أعاد كرسنتيوس اجلمهورية، وخلع جرجيوري . وعفا عن كرسنتيوس، وعاد إىل أملانيا
فعاد أتو مرة . ادس عشر باباجرجيوري إال أن أصدر قراراً حبرمانه، ولكن كرسنتيوس سخر منه، وعمل على أن خيتار يوحنا الس

مث . أخرى، وخلع يوحنا، ومسل عينيه، وقطع لسانه، وجدع أنفه، أمر أن يطاف به يف شوارع روما على ظهر محار ووجهه حنو ذنبه
وعاد ). 53)(998(قطعت رؤوس كرسنتيوس واثين عشر من الزعماء اجلمهوريني، وعلقت أجسادهم على أسوار سانت أجنليو 

وأجلس أتو يف مكانه رجالً أصبح . 998 كرسي البابوية، وظل جالساً عليه حىت مات مسموماً، يف أغلب الظن، عام جرجيوري إىل
 Auvergne من أعمال أوفرين Aurillac من أسرة وضيعة بالقرب من أورالك Gerbertولد جربرت . من أنبه البابوات مجيعاً

مث سافر إىل أسبانيا عمالً مبشورة رئيس الدير ليدرس علوم الرياضة، إىل . ة، ودخل وهو صغري السن أحد األدير)940حوايل عام (
 كونت برشلونة معه إىل روما، حيث أعجب البابا يوحنا الثالث عشر بعلم الراهب وأوصى Borel فأخذه بوريل 970أن كان عام 

مث انتقل إىل رميس . ن بني طالبه يف ذلك الوقت أو بعدهوقضى جربرت عاماً يف التدريس بإيطاليا وكان أتو الثاين م. به أتو األول خرياً
وكان يعلم طائفة من العلوم غريبة يف ). 982-972(ليتلقى علم املنطق يف مدرسة كنيستها، وسرعان ما نراه رئيساً لتلك املدرسة 

دة رسائل تكاد تضارع رسائل اختالفها تشمل شعراء اليونان والرومان األقدمني؛ وكان يكتب بالالتينية كتابة ممتازة، وله ع
وكان جيمع الكتب حيثما ذهب، وينفق ماله بغري حساب يف نسخ صور من املخطوطات احملفوظة يف دور . Sidoniusسيدونيوس 

وكان حامل لواء العامل املسيحي يف علوم الرياضة، وأدخل يف ). 54(الكتب املختلفة، ولعلنا مدينون مبا لدينا من خطب شيشرون
؛ وكتب عن املعد واالسطرالب، وألف رسالة يف اهلندسة النظرية؛ واخترع ساعة آلية، "العربية"ورة جديدة من األرقام البالد ص

وملا ). 56(وقد بلغ من مهارته يف كثري من العلوم املختلفة أن اشتهر بعد وفاته بأنه كانت له قوى سحرية). 55(وأرغناً يديره البخار
، وهو ابن غري شرعي من Arnulfت ليكون كبرياً ألساقفة رميس، ولكن هبوكابت عني بدله أرنولف سعى جلرب) 985(تويف أدلبريو 

وملا أخذ برنولف يأمتر يو أصدر جملس كنسي قراراً خبلعه على الرغم من احتجاج البابا، واختار جربرت رئيساً . البيت الكارولنجي
 بعد أربع سنني من ذلك الوقت بفصل جربرت Moissonدينياً عقد يف مواسون ولكن قاصداً رسولياً أقنع جممعاً ). 991(لألساقفة 
فما كان من العامل املستذل إال أن هرع إىل بالط أتو الثالث يف أملانيا، حيث قوبل بأعظم مظاهر التكرمي، وهيأ عقل املليك . من منصبه

وتسمى . 999وعينه أتو كبرياً ألساقفة رافنا، مث عينه بابا يف عام . الشاب لفكرة إعادة اإلمرباطورية الرومانية واختاذ روما عاصمة هلا
 الثاين، كأمنا أراد أن يقول إنه سيصبح سلفستراً ثانياً لقسطنطني ثان يوحد العامل مرة أخرى؛ ولو Sylvesterجربربت باسم سلفستر 

ابن أمرية بيزنطية، ولكان من احملتمل أيضاً أن يصبح أنه هو وأتو عاشا عشر سنني أخرى لكان من احملتمل أن حيققا حلمهما، ألن أتو 
ولكن املنية عاجلت جربرت يف السنة الرابعة من جلوسه على عرش البابوية، وتقول اإلشاعة الرومانية إنه . جربرت ملكاً فيلسوفاً

 كما تدل احلركات السياسية الدائبة وتدل اآلمال اليت كانت ختامرمها،.  عينها اليت مست أتوStephaniaمات مسموماً، مسته استفانيا 
على العمل يف العامل حوهلما، على قلة من كان فيه من املسيحيني الذين يعتقدون جادين أن العامل سينتهي يف العام املتمم لأللف بعد 

، وظلت أقلية ضئيلة )57(فقد حدث يف بداية القرن العاشر أن أعلن جملس كنسي أن القرن األخري من حياة العامل قد استهل. امليالد
يف اية ذلك القرن تؤمن ذا القول وتستعد ليوم احلساب، أما الكثرة الغالبة فظلت تسري سريا املألوفة، وتعمل، وتلعب، وتأمث، 

  بل إننا1000ولسنا جند شواهد على استيالء الذعر على عقول الناس يف عام . وتصلي، وحتاول أن تطيل حياا بعد سن الشيخوخة

وعادت البابوية سريا األوىل من الضعف واالحنالل بعد موت جربرت، فأخذ أعيان ). 58(ال جند زيادة يف هبات الناس إىل الكنيسة
 متحالفني مع األباطرة األملان يشترون مناصب األساقفة، ويبيعون البابوية، وقلّما كانوا حياولون التستر على Tusculumتسكيولوم 
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-1032(الذي رشحوه هلذا املنصب األخري رجالً ذكياً قوياً؛ ولكن بندكت ) 1024-1012(ندكت الثامن وكان ب. عملهم هذا

. ، إىل حد جعل الشعب يثور عليه وخيرجه من روما)59(الذي عني بابا يف الثانية عشرة من عمره دنس منصبه حبياة الفحش) 1045

) أو ألفي(بألف ) 1046- 1045(ب البابوية باعها إىل جرجيوري السادس غري أنه عاد مرة أخرى بتأييد تسكيولوم، فلما أتعبه منص

ويلوح أن الذي دفعه إىل ابتياع منصب . وأدهش جرجيوري روما بأن كان البابا مثالياً أو أقرب ما يكون إىل املثالية. رطل من الذهب
ها ومل يكن أمراء تسكيولوم راغبني يف هذا اإلصالح، البابوية هو رغبته الصادقة يف أن يصلح شأا وحيررها ممن كانوا يسيطرون علي

واستغاث القساوسة اإليطاليون . وهلذا أعادوا بندكت العاشر إىل كرسي البابوية، ولكن حزباً آخر رفع سلفستر الثالث إىل عرشها
 فيها جملساً كنسياً زج سلفستر  القريبة من روما وعقدStutriباإلمرباطور هنري الثالث ليقضي على هذه املهازل، فجاء إىل استتري 

وأقنع هنري الس بأال سبيل غلى انتشال . يف السجن، وقبل استقالة بندكت، وخلع جرجيوري العترافه بأنه ابتاع منصب البابوية
 كلمنت  ولقبBambergالكنيسة من هذه الوهدة إال بتنصيب بابا أجنيب حتت محاية اإلمرباطور، واختري هلذا املنصب أسقف بامربج 

Clement ولكنه مات بعد عام واحد من اختياره، كما قضت على خليفته دمسوس )1047- 1046( الثاين ،Damasus الثاين 
مث وجدت البابوية آخر األمر يف ليو . املالريا اليت كانت وقتئذ تنتشر باستمرار من مناقع كمبانيا اليت مل جتفف) 1048- 1047(

يع أن يواجه مشاكلها بشجاعة، وعلم، واستقامة، وصالح، قلّما رأت روما نظرياً له من زمن رجالً يستط) 1054-1049(التاسع 
  .بعيد

  الفصل السابع 

  إصالح الكنيسة 

)2049-1054 (  

وهي املتاجرة باملناصب يف حميط البابوية واألسقفية، والزواج : ثالث مشاكل داخلية كان يضطرب ا قلب الكنيسة يف ذلك الوقت
فأما املتاجرة باملناصب الكنسية .  بني رجال الدين من غري الرهبان، ووجود حاالت متفرقة من الدعارة بني الرهبان أنفسهمأو التسري

ومن الناس الصاحلني من كانوا هم أنفسهم مصدراً . وخدماا فقد كانت هي املظهر الكنسي ملا يعاصره من فساد يف الشئون السياسية
 كانت شديدة الرغبة يف أن به الكنيسة، فقدمت املال Guibert of Nogenأن أم جوبريت النوجنيت هلذه املتاجرة، مثال ذلك 

وإذ كان األساقفة يف إجنلترا، وأملانيا، وفرنسا، . لرؤسائها لكي جعلوه قساً يف إحدى الكنائس وهو يف احلادية عشرة من عمره
نوا يقطعون أرضني، وقرى، ومدناً يف بعض األحيان، ليستمدوا منها إيرادام، وإيطاليا يصرفون الشئون الروحية والزمنية مجيعاً، وكا

فقد كانوا ذوو املطامع من الناس يقدمون مبالغ طائلة للرؤساء الزمنيني ليظفروا ذه املناصب، وكان الشرهون من الرؤساء ال 
ماً يف العاشرة من عمره عني رئيس أساقفة يف وحسبنا أن نذكر أن غال. يتورعون عن ارتكاب كل مأمث للحصول على هذه الرشا

، وأن فيليب األول ملك فرنسا كتب إىل رجل أخفق يف احلصول على منصب )61( نظري مائة ألف صليديNarbonneنربونة 
 بعد ذلك أتركين أجين املال من منافسك، مث حاول أن تسقطه باامه بابتياع منصبه، وسترى: "رئيس أساقفة يواسيه يف إخفاقه يقول

، ورميس، وليون، Sensوكان ملوك فرنسا يتبعون السنة اليت سنها شارملان فيعينون هم بانتظام أساقفة سان ). 62"(كيف نرضيه
وأضحت كثري من ). 63(، أما يف غريها من املدن الفرنسية فكان الدوق أو الكونت هو الذي يعينهمBourgesوتور، وبورج، 
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ض األسر الشريفة، ختتص به الصغار من أوالدها أو غري الشرعيني منهم؛ وكان أحد البارونات يف أملانيا مناصب األساقفة مرياثاً لبع
أن الذين يبتاعون كراسي األساقفة ) 1048حوايل عام (ويزعم أحد الكرادلة األملان ). 64(ميتلك مثاين أسقفيات ويورثها أبناءه

الكنائس، وألواح القرميد يف سقفها، ليحصلوا من مثنها على ما أدوه مثناً ومناصب الكنيسة قد باعوا الواجهات الرخامية يف 
وكان الذين ينالون املناصب ذه الوسائل من رجال الدنيا ال من رجال الدين، يعيش الكثريون منهم عيشة املترفني، ). 65(ملناصبهم

شون أقارم يف املناصب الكنسية، ويعبدون املال من ، ويعي)66(ويشنون احلرب، ويغمضون أعينهم عن الرشا يف احملاكم األسقفية
ويقول البابا إنوسنت الثالث يف وصف أحد رؤساء األساقفة يف نارين إنه لديه كيساً من . دون اهللا، ويدينون له وحدة بالطاعة والوالء

مراً مألوفاً يقبله الناس العمليون على وقد أصبح ابتياع الكراسي األسقفية أ). 67(املال يف املوضع الذي كان جب أن يكون فيه قلبه
وكانت املشكلة ). 68(أنه أمر عادي ال غضاضة فيه؛ أما املصلحون فأخذوا ينادون بأن مسعان اوسي قد استحوذ على الكنيسة

 أمراً مألوفاً يف وكان زواج القساوسة يف القرنني التاسع والعاشر. األخالقية بني رجال الدين العاديني تتأرجح بني الزواج والتسري
يف القرن ( أسقف فريونا Ratherius؛ وكتب راثريوس )69(إجنلترا وغالة ومشايل إيطاليا، وكان البابا هدريان الثاين نفسه متزوجاً

يقول إن أساقفة أبرشيته كلهم تقريباً متزوجون، ومل يستهل القرن احلادي عشر حىت كانت العزوبة بني رجال الدن غري ) العاشر
ومن اخلطأ أن نعد زواج القساوسة مناقضاً لألخالق الفاضلة وإن مل يتفق يف كثري من ). 70(بان من األمور الشاذة النادرةالره

األحيان مع قوانني الكنيسة ومثلها العليا، ذلك أن زواجهم كان متفقاً مع عادات ذلك الوقت ومبادئه األخالقية؛ وكان القس 
بل إن الرأي العام كان يتسامح يف -، ألن ثانيهما كان يتهم بالتسري)71(زب يف مدينة ميالناملتزوج أمسى مرتلة من القس الع

ويلوح أن الكثرة الغالبة من القساوسة . التسري نفسه أي يف اختالط رجل غري متزوج بامرأة غري متزوجة اختالطاً جنسياً منتظماً
خالقية، وإنا لنسمع طوال العصور الوسطى عن قساوسة وأساقفة يعيشون األوربيني كانوا حييون حياة ال غبار فيها من الناحية األ

معيشة طاهرة نقية خملصني ملن يرعوم، وإنا كنا ال ننكر أنه كان يف أماكن متفرقة رجال شواذ يندي من فعاهلم اجلبني، فها هو ذا 
شرهني من غري رجال الدين، وللزانني من لل" أن األسقفيات تعطي 742 يف Zacharyاألسقف بنيفاس يشكو إىل البابا زخاري 

بعض "وقد ام بيد املوقر يف هذا القرن بعينه ). 73"(حيتفظون بأربع سراري أو مخس"، وأن بعض الشمامسة )72"(القسيسني
). 74"(حييون حياة امللذات والفسق... إجنلترا بأم يضحكون ويهزلون، ويروون األقاصيص، وميرحون، ويسكرون و" أساقفة

 يصف قساوسة ذلك Ralph Glaberوكثرت هذه التهم وأمثاهلا يف أواخر األلف السنة األوىل بعد امليالد؛ فها هو ذا رالف جالبر 
) Peter Damian (1007-1072العهد بأم يشاركون أهله يف فسادهم اخللقي، وها هو ذا راهب إيطاليا يدعى بطرس داميان 

 ويصف فيه باملغاالة اليت يتوقعها اإلنسان من رجل متمسك بدينه، ما يرتكبه Liber Gomorrhianusيعرض على البابا كتاباً يسمى 
ويطالب داميان يف هذا الكتاب بقوة أن حيرم ". خمتلف القضايا املتناقضة للطبيعة"القساوسة من رذائل؛ ويف هذا الكتاب فصل عن 

زواج رجال الدين حبجة أن القس املتزوج يضع والءه لزوجه وأبنائه وكانت الكنيسة من زمن بعيد تعارض . الزواج على رجال الدين
يف مرتلة أعلى من إخالصه للكنيسة سواء أدرك ذلك أو مل يدركه، وأنه سيميل من أجلهم إىل مجع املال أو املتاع، وأنه سيحاول أن 

ين يف أوربا تشبه مثيلتها يف بالد اهلند، وأن ما ينقل كرسيه أو مرتبه ألحد أبنائه، وأن هذا قد يؤدي إىل طبقة وراثية من رجال الد
. يضيفه هذا السلطان االقتصادي على القساوسة ذوي األمالك يزيد يف قوم إىل احلد الذي تعجز معه البابوية عن السيطرة عليهم

ن يعلو على مستوى أخالق ويضاف إىل هذا أن القس جيب أن يكرس حياته هللا والكنيسة وبين اإلنسان، وأن مستواه األخالقي جيب أ
وكانت عدة جمالس كنسية قد . الشعب، وأن يضفي عليه مستواه هذا املكانة اليت ال بد منها الكتساب ثقة الناس وإجالهلم إياه
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وقد أصدر قراراً يفرض فيه العبودية -1018هو الذي عقد يف بافيا عام -طالبت بفرض العزوبة على القساوسة؛ وكان واحد منها
ووجد ليو التاسع أن كرسي . ، لكن رجال الدين ظلوا مع ذاك يتزوجون)75( واحلرمان من املرياث على مجيع أبناء القسيسنيالدائمة

الرسول بطرس قد افتقر لكثرة ما يوصي به رجال الدين من أمالك الكنيسة ألبنائهم، والستيالء األعيان على ضياع الكنيسة، ومن 
 يأتون باألدعية، وامللتمسات، والنذور إىل روما، وهلذا وضع نظاماً حلماية احلجاج، وأعاد إىل سطو قطاع الطرق على احلجاج الذي

وقد بدأ . الكنيسة ما خرج من أمالكها، وشرع يضطلع ذا الواجب الثقيل، واجب حترمي بيع املناصب الكهنوتية، وزواج القساوسة
 الراهب املتبتل احلصيف الذي أصبح فيما بعد جرجيوري السابع، مث غادر روما عمله بأن أحال أعمال البابوية الداخلية واإلدارية إىل

وسرعان ما أعادت هيبته . ، معتزماً أن يتعرف بنفسه أخالق رجال الدين وأعمال الكنائس يف مدائن أوربا الكربى1049يف عام 
 من إجالل؛ فأخفقت الرذيلة رأسها ملقدمه، الشخصية، وصرامته غري املتكلفة، ما كان لرئيس الكنيسة األعلى يف قلوب الناس

وارتعت فرائص جدفري اللوريين الذي ب الكنائس وحتدى امللوك حني أصدر البابا قراراً حبرمانه، وخضع صاغراً للجلد علناً أمام 
يو حمكمة بابوية يف وعقد ل. مذبح الكنيسة اليت خرا يف فردان، وتعهد بأن يصلح ما خربه منها، وأخذ يعمل يف إصالحها بيديه

كولوين، وقوبل فيها جبميع مظاهر اإلجالل من رجال الدين األملان الذين كانوا يفخرون بوجود بابا أملاين مث انتقل ليو إىل فرنسا 
ورأس حمكمة يف رميس، وأخذ يفحص عن أخالق رجال الدين وغري رجال الدين، وعن املناصب الكنسية، وانتهاب أمالك الكنيسة، 

وأمر كل من حضر احملكمة من األساقفة أن يعترف خبطاياه، فأخذ كل .  رهبان األديرة من قوانينها، وانتشار الزندقة يف البالدوحتلل
وأنبهم ليو أشد التأنيب، وأعفاهم من مناصبهم، وعفا عن . منهم، واحداً بعد واحد، ومنهم رؤساء األساقفة أنفسهم، يتهم نفسه

وأمر رجال الدين أن خيرجوا زوجام . ة الدين، واستدعى غريهم إىل روما ليكفروا علناً عن سيئامبعضهم، وحرم أربعة من حظري
مث أصدر جملس روما فضالً عن هذا قراراً يقضي بأن خيتار رجال الدين وعامة الشعب . وسراريهم، وأن ميتنعوا عن استعمال األسلحة

نوتية، وى رجال الدين عن أخذ األجور نظري تقدمي القرابني، أو عيادة املرضى، األساقفة ورؤساء األديرة، وحرم بيع املناصب الكه
وعاد ليو إىل إيطاليا يف . بإحلاح ليو، إصالحات شبيهة ذه اإلصالحات يف أملانيا) 1049(وأجرى جملس عقد يف ميرت . أو دفن املوتى

ورد ليو .  اخلارجة على الدينBeregner of Toursي  وحرم فيه آراء برنري التورVercelli ورأس جملس فرشلي 1050عام 
بزيارته الطويلة الشاقة إىل مشايل أوربا ما كان للبابوية من هيبة ومرتلة سامية، وأعاد اإلمرباطور األملاين رئيساً للكنيسة األملانية كما 

يها، وخطا بعض اخلطوات يف سبيل تطهري كان من قبل، وأرغم األسقفيات الفرنسية واألسبانية على االعتراف بسلطان البابا عل
، ورأس مجعية كنيسة عظيمة يف ورمز 1052، 1051مث قام حبمالت أخرى يف أملانيا وفرنسا يف عامي . الكنيسة من الرشا والدعارة

 بقوة ؛ وملا عاد آخر األمر إىل روما اضطلع بذلك الواجب البغيض، واجب محاية الواليات البابويةMantuaوأخرى يف مانتو 
 دوق كبوا أىب أن يقر هذه املنحة Pandulfذلك أن اإلمرباطور هنري الثالث كان قد وهبه دوقية بنفنتو؛ ولكن بندلف . السالح

وطلب ليو أن يرسل إليه جيش أملاين . واستوىل على هذه الدوقية واستمسك ا معتمداً على تأييد النورمان أتباع ربرت جسكارد
ولكنه مل يرسل إليه إال سبعمائة رجل، ضم إليهم بعض اإليطاليني غري املدربني، وزحف م على النورمان، يساعده على طرد بندلف 

وأوقع النورمان جبيش ليو هزمية منكرة، وأسروه، مث . وكاد فرسام وحدهم يبلغون ثالثة آالف من القراصنة املهرة يف احلروب
وساقوه بعدئذ إىل بنفنتو، حيث قدموا إليه ما يليق مبقامه من . تلوا مخسمائة من رجالهركعوا أمامه يطلبون إليه أن يعفو عنهم ألم ق
وحتطم قلب ليو من احلزن وندم أشد الندم على امتشاق احلسام، فحرم على نفسه أن . جماملة وتكرمي، مث استبقوه سجيناً تسعة أشهر

وأدرك النورمان أنه مشرف . وم كله إال القليل منه يف الصالةيلبس غري اخليش، وأن ينام إال على بساط وحجر، وكان يقضي الي
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على املوت، وأطلقوا سراحه، ودخل روما بني ليل الشعب وفرحه، وعفا عن مجيع الذين حرمهم، وأمر أن يوضع تابوت يف كنيسة 
ون من مجيع أحناء إيطاليا ليلمسوا وجلس جبواره يوماً واحداً مات بعده عند املذبح وجاء العرج، والبكم، واذوم. القديس بطرس

  .جثته

  الفصل الثامن 

  االنشقاق األكبر في الشرق 

1054   

وبينما كانت أوربا الغربية . حدث االنفصال النهائي بني الكنيستني اليونانية والالتينية يف عهد جلوس سانت ليو على كرسي البابوية
هالتهما، وكانت اإلمرباطورية الشرقية حتت حكم أباطرا املقدونيني تتخبط يف ظلمات القرنني التاسع والعاشر، وبؤسهما وج

، تستعيد بعض ما استوىل عليه العرب من أمالكها، وتسترد زعامتها يف جنويب إيطاليا، وتزدهر فيها اآلداب والفنون )867-1057(
طية قوة وكرامة، فأدخلت بلغاريا وبالد الصرب واستمدت الكنيسة اليونانية من عودة الثراء والسلطان إىل الدولة البيزن. من جديد

يف حظرية الكنيسة الشرقية، وقاومت بشدة مل يسبق هلا مثيل ما كانت تدعيه البابوية املنحطة املعدمة من سلطان دين مطلق على العامل 
م أقوام من اهلمج الغالظ، وأم وكان اليونان يف ذلك العصر ينظرون إىل املعاصرين هلم من األملان واألجنليسكسون على أ. املسيحي

وكان رفض البابوية أن يكون اإلمرباطور . طائفة من غري رجال الدين األميني ديدم العنف وتتزعمهم فئة فاسدة من رجال الدين
رق، واندفاع البابوية البيزنطي ملكاً على الفرجنة، واستيالء البابوية على مقاطعة رافنا، وتتويج البابا إلمرباطور منافس إلمرباطور الش

كانت هذه احلادثات السياسية اليت حتز يف النفوس ال االختالف القليل بني العقائد هي اليت شطرت العامل املسيحي -إىل إيطاليا اليونانية
وكان .  بطريقاً للقسطنطينيةCerularius عني ميخائيل كروالريوس 1043ففي عام . شطرين أحدمها شرقي واآلخر غريب

وكان يف األصل راهباً ولكن الذي رفع من شأنه هو . ريوس هذا رجالً من أسرة نبيلة، واسع الثقافة، حاد الذهن، قوي العزميةكروال
فقد كان كبري وزراء اإلمرباطورية، وكان من أصعب األمور على نفسه أن يقبل منصب البطريقية، . تارخيه السياسي ال تارخيه الديين

 رسالة باللغة الالتينية كتبها راهب يوناين يلوم فيها الكنيسة 1053وقد أذاع يف عام . اخلضوع إىل رومالو أا كانت تتطلب منه 
الرومانية أشد اللوم إلرغامها رجال الدين على العزوبة خمالفة بذلك أفعال الرسل وتقاليد الكنيسة، والستعماهلا خبزاً فطرياً يف القربان 

وأغلق كروالريوس يف ذلك العام نفسه .  بأن الروح القدس ينبعث من األب واالبن إىل العقيدة النيقيةاملقدس، وإلضافة الفقرة القائلة
وبعث ليو، وكان . مجيع كنائس القسطنطينية اليت تستخدم الشعائر الالتينية، وحرم مجيع القساوسة الذين يصرون على استخدامها

أن يعترف البطريق بسيادة البابوات، ويصم كل كنيسة ترفض هذا االعتراف وقتئذ يف أوج سلطانه، برسالة إىل كروالريوس، يطلب 
مث أرسل ليو وهو يف هذه احلالة النفسية رسالً إىل ). 76"(مجعية من اخلارجني على الدين، ومجاعة من املنشقني، ومعبد للشيطان"بأا 

واستقبل اإلمرباطور رسل البابا .  املسيحية إحدامها عن اآلخرالقسطنطينية ليناقشوا اإلمرباطور والبطريق يف الفوارق اليت تبعد فرعي
 وظل كرسي 1054مث مات ليو يف شهر إبريل من عام . بالترحاب، ولكن كروالريوس أنكر عليهم حقهم يف معاجلة تلك املسائل

وا على مذبح كنيسة أيا صوفيا قراراً ووضع: حىت إذا كان شهر يولية أخذ املندوبون هذه املسألة على عاتقهم. البابوية شاغراً مدة عام
حبرمان كروالريوس، فما كان من ميخائيل إال أن عقد جملساً ميثل املسيحية الشرقية على بكرة أبيها، وكرر هذا الس مجيع شكاوي 
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كل ما كانت "وبني وعلى الكنيسة اليونانية من الكنيسة الرومانية، ومل تغفل فيها شكواها من حلق اللحى، وشنع رمسياً على قرار املند
  .وبذلك مت االشتقاق بني الكنيستني). 77"(له يد يف صياغته، سواء أكان ذلك مبشورم أم بصلوام نفسها

  الفصل التاسع 

  جريجوري السابع هلدبراند 

)1073-1085 (  

 بابا آخر من أقوى البابوات يف كان من سوء حظ املسيحية أن وجدت فترة من الفوضى والضعف تفصل بني والية ليو التاسع ووالية
وقد . وهلدبراند اسم أملاين يوحي بأن صاحبه من أصل أملاين، ويفسره معاصرو جرجيوري بأن معناه الشعلة اخلالصة. تاريخ الكنيسة

يف دير ، وتلقى تعليمه )؟1023( الواقعة يف مستنقعات تسكانيا Sovanoولد من أبوين ينتميان إىل أسرة وضيعة يف قرية سوفانو 
وملا أن خلع البابا جرجيوري السادس من منصبه . سانت ماري القائم على تل األفنتني يف روما، مث انضم إىل طائفة الرهبان البندكتيني

 صحبه هلدبراند يف منفاه ليكون راعياً خاصاً؛ وقد استفاد يف السنة اليت قضاها يف كولوين الشيء 1046ونفي إىل أملانيا يف عام 
عن أملانيا، وكان ما تعلمه ذا فائدة كبرية له الصراع الذي نشبت فيما بعد بينه وبني هنري الرابع؛ ومل ميض على عودته إىل الكثري 

روما إال قليل من الوقت حىت جعله ليو التاسع مساعد مشاس أصيل، وعينه مديراً للواليات البابوية، واختاره يف الوقت نفسه مندوباً 
 وسعنا أن ندرك من ارتقاء شاب مل يتجاوز اخلامسة والعشرين من عمره إىل هذه املناصب العالية ما كان له من للبابا يف فرنسا، ويف

، )1058-1057(واستيفن التاسع ) 1057-1055(الكفاية يف الشئون السياسية والدبلوماسية وظل البابا فكتور الثاين 
، وكان أكرب الفضل يف ارتقائه إياه راجعاً إىل نفوذ 1059البابوية يف عام يستخدمانه يف املهام الكربى؛ وملا ارتقى نقوالس عرش 

وكان هو الذي أقنع نقوالس وجملس . هلدبراند نفسه، عني هذا الراهب الذي ال غىن عنه وزيراً للبابا مع أنه مل يكن قد أصبح قساً
وكان هدف هلدبراند من هذه اخلطوة . جممع الكرادلة بإصدار مرسوم انتقل مبقتضاه حق انتخاب البابا إىل 1057التران يف عام 

احلامسة أن ينقذ البابوية من النبالء الرومان واألباطرة األملان، وكان الشاب الديين واحلاكم السياسي قد وضع منذ ذلك الوقت املبكر 
عينه من غارات النورمان وصلفهم يف إيطاليا وقد رأى أن ينقذ البابوية من السيطرة األملانية بأن يغمض . خطته السياسية البالغة األثر

ورفع هلرباند يف عام . اجلنوبية وأن يعترف بامتالكهم ما انتزعوه من األرض، ويوافق على مطامعهم، نظري تعهدهم له حبمايتهم احلربية
 ألنه كان يفضل أن يعمل  إىل عرش البابوية بعد أن خدم مثانية بابوات مدة مخس وعشرين سنة؛ ولقد قاوم هو هذا االختيار1073

!". إن القديس بطرس يريد أن يكون هلدبراند بابا: "من وراء هذا العرش، ولكن الكرادلة، والقساوسة، والشعب عامة نادوا قائلني

يز وكان قصري القامة، وعادي املالمح، حاد البصر، عز.  جرجيوري-وهلذا رسم قسيساً، مث عني بابا، واختذ لنفسه ذلك اللقب املبجل
أن يتم ما بدأه ليو من تقومي أخالق رجال : النفس، صلب اإلرادة، قوياً يف احلق، واثقاً من النصر، تلهمه وتشحذ مهته أربعة أغراض

الدين، وأن يضع حداً لتويل غريهم املناصب الدينية، وأن يوحد أوربا كلها حتت سلطان كنيسة واحدة ومجهورية واحدة برياسة 
 إىل أعيان برغندية 1074وقد كتب يف عام . جيشاً مسيحياً إىل بالد الشرق ليسترد األرض املقدسة من األتراكالبابوية، وأن يوجه 

فأما . وسافوي، وإىل اإلمرباطور هنري الرابع، يرجوهم أن جيمعوا املال وحيشدوا اجلند للقيام حبرب صليبية يعتزم أن يقودها بنفسه
وكان . ائه، وأما هنري فقد حال تزعزع مركزه فوق عرشه بينه وبني التفكري يف حرب صليبيةأعيان برغندية فلم يتحركوا لتلبية ند



 
 Will Durant  466   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 قد حرم من حظرية الدين كل قس حيتفظ بزوجة أو سرية، وى 1059جملس التران املنعقد برياسة نقوالس الثاين وهلدبراند يف عام 
امرأة يف بيته، ومل يشأ كثريون من أساقفة ملبارديا أن يشتتوا أسر املسيحيني عن حضور القداس الذي يقيمه قس يعرفون أنه حيتفظ ب

قساوستهم فأبوا أن يذيعوا هذه القرارات، وأخذ بعض رجال الدين املعروفني يف تسكانيا يدافعون عن مبدأ زواج القساوسة ويقولون 
تطاع، وتذرع الوعاظ اخلارجون على الدين إنه يتفق مع األخالق ومع قوانني الكنيسة، وبذلك أصبح تنفيذ هذا التشريع غري مس

ال يستطيعون القيام مبراسيم العشاء الرباين الصحيحة فأخذوا ينادون متحمسني " آمثني"بالرأي القائل إن القساوسة الذين يعيشون 
دبراند هو جرجيوري السابع وملا أصبح هل). 78(ببطالن هذه املراسم، مما اضطر البابوية إىل الرجوع يف دعوا هذه إىل مجاهري املصلني

، وأرسل 1059 قرارات 1074تصدى هلذه املشكلة بعزمية ال تنثين وال تعرف امللل، فجدد جممع ديين عقد يف عام ) 1073(
جرجيوري هذه القرارات إىل مجيع أساقفة أوربا ومعها أمر صارم هلم بإذاعتها وتنفيذها بالقوة، وأباح لعامة الشعب أال يطيحوا أمر من 

وكان هلذه األوامر هي األخرى رد فعل عنيف، فأعلن كثريون من القساوسة أم يفضلون التخلي عن . خيالفها من القساوسة
مناصبهم على التخلي عن أزواجهم، وعارض غريهم يف تنفيذ القرارات ألا تفرض على الطبيعة البشرية قيوداً ال يقبلها العقل 

ر االختالط اجلنسي السري وأعلن أتو أسقف كنستانس بأن حيبذ آراء قساوسته املتزوجني وحيميهم السليم، وتنبئوا بأن تنفيذها سينش
وخطا جرجيوري خطوة أخرى يف . من العدوان، فما كان من جرجيوري إال أن أصدر قراراً حبرمانه، وأعفى رعاياه من إطاعة أوامره

 أن يلجئوا إىل القوة إذا دعت الضرورة ملنع من يقاومون أوامره من  فأمر أدواق سوابيا وكارنثيا، وغريهم من األمراء1075عام 
وإطاعة عدد من األمراء األملان، حرم كثريون من القساوسة الذين أبوا أن يتخلوا عن أزواجهم : القساوسة من أداء واجبات مناصبهم

 الثاين أكدوا Calixtusل الثاين، وكلكستوس ومات جرجيوري دون أن يتم له النصر، ولكن إربان الثاين، وبسكا). 79(من مناصبهم
 أصدر جملس التران برياسة إنوسنت الثاين قراراً ائياً بتحرمي زواج القساوسة وأخذت 1215قراراته ونفذوها، حىت إذا كان عام 

ملسيح قد أنشأ فإذا سلمنا بأن ا. وبدت مشكلة املناصب الدينية أبسط من مشكلة زواج القسيسني. هذه العادة بعد ذلك تزول
الكنيسة، وهو الرأي الذي جيمع عليه امللوك والبابوات، اتضح أن رجال الكنيسة، ال العلمانيني هم الذين حيق هلم أن خيتاروا األساقفة 

) انياكما حيدث يف أمل(ورؤساء األديرة، وهلذا كان من أكرب العار أال يكتفي امللوك بتنصيب األساقفة، بل أن خيلعوا عليهم فوق ذلك 

فما دام . ولكن امللوك كان هلم رأي ال يقل عن هذا وضوحاً. ومها الرمزان املقدسان للسلطة الروحية-عصا األسقفية وخامتها
أن امللوك قد وهبوهم األرض والدخل، ) كما يسلم معظم األساقفة األملان ورؤساء األديرة منهم(األساقفة ورؤساء األديرة يسلمون 

أو األساقفة -أن يكون أولئك الرؤساء الدينيون-حسب قوانني اإلقطاع-ت الزمنية، فقد يبدو خليقاً م وعدالًوألقوا عليهم التبعا
فإذا ما عفوا . مدينني مبناصبهم ووالئهم الزمين للملوك، كما ظلوا مدينني ا يف غري تذمر يف عهد قسطنطني وشارملان-منهم يف القليل

عن سلطان -اليت منحت يف السنني السابقة لألسقفيات واألديرة-صف األراضي األملانيةعن هذا اخلضوع وذاك الوالء خرجت ن
وارتاب األساقفة األملان وكثريون من األساقفة اللمبارد . ، وعما اعتاد أن يؤديه هلا أصحاا من واجبات وخدمات)80(الدولة

رجيوري وظنوا أنه يسعى للقضاء على استقالهلم الكنسي النسيب املنتمون إىل أصل أملاين واملدينون مبناصبهم إىل األملان يف نيات ج
، ولكنه )81(أما جرجيوري نفسه فكان راضياً بأن حيتفظ األساقفة بوالئهم اإلقطاعي للملك. وإخضاعهم لكرسي روما إخضاعاً تاماً

. يز انتقال ملكية أراضي الكنيسة لغريها، ذلك أن قانون الكنيسة ال جي)82(مل يكن يرضى بأن يردوا األراضي اليت وهبها امللوك هلم

وشكا جرجيوري من أن تعيني غري رجال الدين يف املناصب الكنسية قد نشأت عنه عظم املفاسد اخلاصة لبيع املناصب الكهنوتية، 
ذا كان يرى أن من واالنغماس يف الشرور الدنيوية، والفساد اخللقي وهي اآلثام اليت ظهرت يف األبرشيات األملانية والفرنسية، وهل
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وكان من . الواجب إخضاع األساقفة لسلطان البابا، وإال صارت الكنيسة الغربية، كما صارت الكنيسة الشرقية، تابعاً ذليالً للدولة
. وراء هذا الصراع التارخيي صراع آخر هو صراع البابوية مع اإلمرباطورية، وهل من حق هذه أو تلك أو توحد أوربا وحتكمها

أمل يقل الرسول بولس إن . باطرة األملان يدعون أن سلطتهم هم أيضاً سلطة مقدسة ألا من ضرورات النظام االجتماعيوكان األ
السلطات القائمة مقدرة من عند اهللا؟ أليسوا هم كما يقول البابوات أنفسهم ورثة إمرباطورية روما؟ فهم املدافعون عن حرية اجلزء 

أن -قبل حركة اإلصالح الديين بزمن طويل -كل وعن النظام فيه؟ وكان يسوءهم هم أنفسهمكما يدافع جرجيوري عن وحدة ال
؛ وكانوا يرون أن السياسة البابوية ليست إال )83(من أملانيا إىل إيطاليا-ينساب الذهب يف شكل أجور وهبات الكنيسة بطرس

وكانوا . يت تزدريها إيطاليا وتسميها بالد الشمال التيوتونية اهلمجيةجهوداً تبذهلا روما الالتينية إلعادة سيطرا القدمية على البالد ال
وكان . يعترفون اعترافاً صرحياً بسلطان الكنيسة يف الشئون الروحية، ولكنهم يؤكدون سلطان الدولة يف الشئون الزمنية أو الدنيوية

حية جيب أن تعلو على الشئون املادية كما تعلو الشمس هذا يبدو يف نظر جرجيوري ثنائية خمتلفة النظام، ويرى أن االعتبارات الرو
يف مجيع املسائل اليت هلا مساس بالعقيدة، -أن ختضع مدينة اإلنسان ملدينة اهللا-، وهلذا جيب أن ختضع الدولة للكنيسة)84(على القمر

الدولة الرومانية املقدسة اعترافاً ضمنياً بأن أمل يعترف ملوك فرنسا وأباطرة . أو التعليم، أو األخالق، أو العدالة، أو التنظيم الكنسي
السلطة الروحية مصدر السلطة الزمنية وصاحبة السيادة عليها، وذلك حن ارتضوا أن ميسحهم البابوات أو يثبتوهم يف مناصبهم؟ إن 

 خليفة اهللا يف أرضه، أن خيلع الكنيسة بوصفها نظاماً إهلياً خليقة بأن تكون صاحبة السلطة العاملية؛ ومن حق البابا وواجبه، بوصفه
وقد تساءل جرجيوري ). 85(امللوك غري الصاحلني، وأن يؤيد أو يرفض اختيار البشر للحكام أو تنصيبهم حسب مقتضيات األحوال

منذا الذي جيهل أن امللوك واألمراء يرجعون بأصوهلم إىل الذين ال : " أسقف متزHermannيف رسالة كتبها وهو غاضب إىل هرمان 
ويطالبون حبقهم يف حكم من ال يقلون ... يعرفون اهللا، مث يتعالون ويصطنعون العنف والغدر، ويرتكبون يف احلقيقة مجيع أنواع اجلرائم

وقد بدا جلرجيوري، من نظرته إىل ما ساد أوربا من فرقة سياسية، ) 86"(جشعاً وعماية وعجرفة ال تطاق؟- أي الشعب- عنهم
هلا من هذا البؤس الذي خيم عليها دهراً طويالً إال بقيام نظام عاملي تتخلى فيه هذه الدول عن بعض وفوضى، وحروب، أن ال جناة 

سيادا اليت تعض عليها بالنواجذ وتعترف بالبابا سيداً اجتماعياً هلا، وبأنه هو الزعيم األجل جلمهورية مسيحية، أوربية يف القليل، إن 
يف سبيل الوصول إىل هذه الغاية هي حترر البابوية من السيطرة األملانية، واخلطوة الثانية هي وكانت اخلطوة األوىل . مل تكن عاملية

إخضاع مجيع األساقفة للكرسي البابوي، إن مل يكن إخضاعاً تاماً، فإىل احلد الذي يتحتم معه أن يكون الذين خيتاروم هم رجال 
طران، وأال يصبح االختيار ائياً وقانونياً إال إذا أيده رئيس األساقفة أو الدين وشعب األبريشة بإشراف أسقف يرشحه البابا أو امل

 أنذر فيها بأن حيرم فيليب أغسطس Ch(lonإىل أسقف شالون ) 1073(وبدأ جرجيوري عمله برسالة وجهها ). 87(البابا نفسه
سقفيات الفرنسية يدعوها إىل التشهري جبرائم  الرسالة عامة إىل األ1074مث وجه يف عام . ملك فرنسا ألنه يبيع مناصب األساقفة

وظل غري رجال الدين ). 88(امللك يف حضرته، وأن ميتنعوا عن أداء مجيع اخلدمات الدينية يف فرنسا إذ أىب فيليب أن يصلح شأنه
واجتمع يف . انيا نفسهارغم هذا يعينون يف املناصب الدينية ولكن األساقفة الفرنسيني ساروا على حذر وتركوا الرتاع حيسم يف أمل

 جممع من األساقفة الطليان يف روما برياسة جرجيوري، وأصدر قرارات حترم بيع املناصب الكهنوتية، وزواج 1075فرباير من عام 
وأسرع جرجيوري بعد صدور هذه القرارات إسراعاً عجيباً فحرم مخسة أساقفة . رجال الدين، وتعيني غريهم يف املناصب الكنسية

رة بالرتب الكهنوتية، وكان هؤالء اخلمسة من مستشاري هنري الرابع، مث أوقف، أسقفي بافيا وتورين، وخلع أسقف بياسرتا للمتاج
Piacenza وأمر هرمان أسقف بامربج Bamberg باحلضور إىل روما ليربئ نفسه من التهم اخلاصة باملتاجرة بالرتب الكهنوتية، وملا 
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مة البابوية خلعه جرجيوري دون أدىن جماملة، وطلب إىل هنري بأدب ولطف أن يرشح شخصاً يليق حاول هرمان أن يرشو رجال احملك
ومل يكتف هنري بترشيح أحد رجال حاشيته املقربني بل إنه خلع عليه عصا األسقفية وخامتها دون أن ينتظر . أن خيلفه أسقفاً لبامربج

وكأمنا أراد هنري أن جيعل . تبعة، فإن فيه حتدياً صرحياً لقرار جممع روما املقدسوذلك إجراء إن كان يتفق مع العادة امل-موافقة البابا
وهي بلدان قريبة كل القرب -، وأسبيلتوFermoرفضه مطالب جرجيوري مما ظهر بتحديه هذا فعني أساقفة البرشيات ميالن، وفرمو 

 برسالة احتجاج 1075وري يف شهر ديسمرب من عام وبعث جرجي. وظل املستشارون احملرومون موضع عطفه ورعايته-من مقر البابا
فلما . إىل هنري، وأمر حامليها بأن يضيفوا إليها رسالة شفوية ينذرون فيها امللك باحلرمان إذا ظل يتجاهل قرارات جممع روما املقدس

وعشرون منهم، وختلف عنه حضره أربعة ) 1076 يناير سنة 24(تلقى هنري الرسالة عقد جملساً من األساقفة األملان يف ورمز 
 أحد الكرادلة الرومان جرجيوري بالفسق، والقسوة، والسحر، وبأنه توصل إىل Hughوقبل أن ينعقد الس ام هيو . بعضهم

كرسي البابوية بالرشوة والعنف، وذكر األساقفة بأن العادات اليت ظلت سارية من قرون طوال تتطلب أال يكون اختيار البابا 
وكان مما شجع اإلمرباطور على املضي يف خطته أنه أخضع . وافقة إمرباطور أملانيا، ومل يكن جرجيوري قد طلب هذه املوافقةمشروطاً مب

منذ قليل فتنة قامت يف سكسونيا فعرض على الس اقتراحاً خبلع البابا، ووقع مجيع من حضر من األساقفة هذا القرار، وأيده جملس 
من هنري امللك بأمر اهللا ال : "يف بياسرتا، وبعث هنري ذا القرار إىل جرجيوري مذيالً ذه احلاشية املنتقاةمن أساقفة ملبارديا عقد 

 فرباير سنة 21(وسلمت الرسالة إىل جرجيوري يف جممع مقدس بروما ). 89"(باالغتصاب إىل هلدبراند الراهب املزيف ال البابا
الغ عددهم مائة أسقف وعشرة أساقفة أن يقتلوا الرسول، ولكن جرجيوري محاه؛ وحرم ؛ وأراد األساقفة احلاضرون كلهم الب)1076

امع املقدس األساقفة الذين وقعوا قرار ورمز، وأصدر البابا حكماً مثلثاً حبرمان هنري، ولعنته، وخلعه، وأعفى رعاياه من ميني 
" الراهب احلانث"اقفة أو ترخت بأن يصبو على جرجيوري ورد هنري على هذا بأن أقنع أس). 1076 فرباير سنة 22(الطاعة له 

اللعنات من منرب الكنيسة وروعت أوربا كلها بأن خيلع البابا إمرباطوراً، وروعت أكثر من هذا بأن خيلع اإلمرباطور بابا ويلعنه 
لعام عن اإلمرباطور، وعادت سكسونيا وتبني أن العاطفة الدينية كانت أقوى من العاطفة القومية، وسرعان ما ختلى الرأي ا. األساقفة

بل . إىل الثورة، وملا أن استدعى هنري أساقفة مملكته وأعياا إىل جملسني يعقدان يف ورمز وميرت أغفلت دعوته إغفاالً يكاد يكون تاماً
اعية ضد امللك كان ما حدث هو نقيض هذا فقد وجد األشراف األملان يف هذه الظروف فرصة ساحنة هلم لتقوية سلطتهم اإلقط

، ووافقوا على حرمان اإلمرباطور، وأعلنه أنه إذا مل حيصل على مغفرة سن )1076 أكتوبر سنة Tribur (16فاجتمعوا يف تريبور 
ومت االتفاق بني األعيان ومندويب .  فإم سريشحون خلفاً له على العرش1077البابا قبل اليوم الثاين والعشرين من شهر فرباير عام 

وجلأ .  برياسة البابا لتسوية شئون الكنيسة واململكة1077 يف تريبور أن جيتمع جملس يف أوجزبرج يف اليوم الثاين من فرباير عام البابا
وكان يعتقد أن الس املقترح سيؤيد خلعه من ملكه، فبعث بالرسل إىل روما، . هنري إىل اسبري مغلوباً على أمره ال يكاد جيد له معيناً

لبابا أن يأيت هو بنفسه إليه ويسأله املغفرة؛ ورد عليه جرجيوري بأنه مزمع أن يسافر قريباً إىل أوجزبرج وهلذا فإنه ال يعرض على ا
وبينما كان البابا يف طريقه إىل تلك املدينة استضافته يف مانتوا ماتلدا كونتة تسكانيا وصديقته . يستطيع استقبال هنري يف روما

ري قد دخل إيطاليا؛ وخشي جرجيوري أن حيشد امللك جيشاً من سكان ملبارديا املعارضني للبابا، فلجأ إىل ومؤيدته؛ وهنا عرف أن هن
وهناك يف اخلامس . Reggio Emilia، القائم فوق جبال األبنني بالقرب من رجيو إميليا Oanossaقصر ماتلدا احلصني يف كانوسا 
م الشتاء الذي مل تشهد إيطاليا مثيالً له يف برودته، أقبل هنري، كما يقول ، ويف يوم من أيا1077والعشرين من شهر يناير سنة 

ووقف بباب ... وليس معه إال عدد قليل من أفراد حاشيته... بنفسه إىل كانوسا: "التقرير الذي بعث به جرجيوري إىل األمراء األملان
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وظل يفعل هذا ثالثة . واخلوف ميأل قلبه أن نغفر له ونعفو عنهالقصر، وحافياً، وليس عليه إال أثواب بالية من الصوف، يتوسل إلينا 
فرفعنا آخر األمر احلرمان عنه وقبلناه مرة أخرى يف ... أيام رثا فيها كل من حولنا لشقوته، وجاءوا يشفعون له بدموعهم وصلوام

 قسوة قلبه، بل إنه قد قرر مصاحلة هنري ومل يكن تردد جرجيوري طوال هذا الوقت ناشئاً من). 90"(حظرية الكنيسة أمنا املقدسة
دون أن يستشري األمراء األملان، وكان يعرف أنه إذا خرج هنري عليه بعد أن عفا عنه، مث حرمه مرة أخرى، فإن هذا احلرمان لن 

ى العامل املسيحي أن يكون له من األثر ما كان حلرمانه األول، ولن يؤيده األشراف بنفس القوة اليت أيدوه ا من قبل؛ ولن يسهل عل
وكان هذا احلادث نصراً روحياً جلرجيوري، ولكنه كان إىل جانب هذا . يفهم كيف يأىب خليفة املسيح أن يعفو عن هذا التائب الذليل

 إصدار نصراً دبلوماسياً رائعاً هلنري، فقد استعاد به عرشه من تلقاء نفسه وعاد جرجيوري بعد ذلك إىل روما وقضى العامني التاليني يف
غري أن األمراء األملان نادوا برودلف أمري . التشريعات الكنسية اليت كانت دف قبل كل شيء إىل إرغام القساوسة على عدم الزواج

لكنه بعد أن حترر من اللعنة البابوية لقي عطفاً جديداً من الشعب . وبدا أن سياسة هنري قد أخفقت) 1077(سوابياً ملكاً على أملانيا 
وظل .  مل يكن شديد احلب لألشراف، فحشد جيشاً جديداً لتأييده، وظلت أملانيا عامني كاملني متزقها احلروب الداخليةالذي

جرجيوري يتذبذب طويالً، مث أعلن تأييده لرودلف وحرم هنري مرة أخرى، وحرم على املسيحيني أن خيدموه، وعرض على من 
. وفعل هنري ما فعله من قبل مل يتحول عند قيد شعره). 19)(1080ارس سنة م(يتطوع حتت راية رودلف أن يغفر له خطاياه 

فجمع يف ميرت جملساً من األعيان واألساقفة املوالني له؛ وخلع الس جرجيوري، وأيد جملس من أساقفة أملانيا ومشايل إيطاليا عقد يف 
واجتمع اجليشان . بابا، وعهد إىل هنري أن ينفذ قراراته كبري أساقفة رافنا Guibert قرار اخللع، ونادى جبيبري Brixenبركسن 

وبينما . ، وهزم هنري ولكن رودلف قتل يف املعركة)1080 أكتوبر سنة 15( يف سكسونيا Ssaleاملعاديان على ضفاف ر السال 
دون أن يلقى مقاومة، وجيش كان األعيان منقسمني على أنفسهم بشأن من خيتارونه خلفاً له، دخل هنري إيطاليا، واخترق ملبارديا 

واستغاث جرجيوري بربرت جسكارد ولكن ربرت كان بعيداً عنه، فاستغاث . وهو خيترقها جيشاً آخر، وضرب احلصار على روما
بوليم األول وكان جرجيوري قد وافق على فتحه إجنلترا وأيد هذا الفتح، ولكن وليم مل واثقاً من أنه ال يريد أن يفقد هنري حجته 

ودافع أهل روما عن رئيسهم الديين دفاع األبطال، ولكن هنري استطاع أن يستويل على جزء كبري من روما وفيه كنيسة . كيةاملل
واجتمع جممع مقدس يف قصر التران بدعوة من . Caslello Sant Angeloالقديس بطرس، وفر جرجيوري إىل كاستلوسانتا أجنيلو 

، وبعد أسبوع من ذلك )1084 مارس سنة 24( جبيبري بابا باسم كلمنت الثالث هنري، وخلع جرجيوري وحرمه، ونادى باسم
غري أن ربرت جسكارد عاد من حروبه مع بيزنطية يف عام . الوقت توج كلمنت هنري إمرباطوراً، وظل هنري سيد روما عاماً كامالً

ش يستطيع به مالقاة هذه القوة، ففر  رجل، ومل يكن عند هنري جي36.000، واقترب من روما على رأس جيش مؤلف من 1085
واشتد . إىل أملانيا، ودخل ربرت العاصمة، وحرر جرجيوري، وب روما، وخرب نصفها، وأخذ معه جرجيوري إىل مونيت كسينو

وما وعاد كلمنت إىل ر. غضب العامة يف روما على النورمان غضباً مل يستطع معه البابا حليفهم أن يأمن على نفسه يف ذلك املكان
متظاهراً بأنه البابا، وذهب جرجيوري إىل سالرنو، وعقد فيها جممعاً مقدساً آخر، وحرم هنري مرة أخرى، مث خارت قواه اجلسمية 

ومل يكن قد جتاوز الثانية والستني من عمره، ولكن ". لقد كنت أحب العدالة وأمقت الظلم، وهلذا فإين أموت منفياً: "والروحية وقال
الذي خاض غماره قد حطم أعصابه وهد قواه، ومل تترك له هزميته الظاهرة على يد الرجل الذي عفا عنه يف كانوسا الرتاع املرير 
وبعد فلعله كان متغطرساً فوق ما جيب يف . 1085ومات جرجيوري يف سالرنو يف اخلامس والعشرين من مايو عام . رغبة يف احلياة

 للظلم؛ وليس من حق الرجل العملي أن يرى ما يف مركز عدوه من عدالة، بل إن ذلك حبه العدالة، ومتحمساً فوق ما جيب يف كرهه
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من حق الفيلسوف وحده؛ ولقد استطاع إنوسنت الثالث بعد مائة عام من ذلك الوقت أن حيقق جانباً كبرياً من حلم جرجيوري، وهو 
.  روح جرجيوري وبوسائل دبلوماسية أكثر من وسائله حكمةمجع العامل حتت لواء خليفة املسيح، ولكنه حققه بروح أكثر اعتداالً من

ومع هذا فإن إنوسنت مل يظفر ذا النصر إال بفضل هزمية جرجيوري، ولقد تعلق هلرباند بأعلى مما يستطيع إدراكه، ولكنه رفع 
وان على زواج القسيسني، وهي احلرب ولقد انتصر يف حربه الع. البابوية مدة عشر سنني إىل أعلى ما عرفته من اد والقوة قبل أيامه

وانتهت . اليت مل يقبل فيها مهادنة، وبذلك أعد خللفائه قساوسة ال يدينون بالوالء لغري الكنيسة فزادت بذلك قوا إىل أقصى حد
نت هلا الغلبة يف حروبه ضد بيع الرتب الكهنوتية وحلول غري رجال الدين يف املناصب الدينية بنصر وإن جاء متأخراً، ولكن آراءه كا

وقد أدى استخدامه للمبعوثني البابوية إىل بسط سلطان البابوات على . النهاية، وبذلك أصبح أساقفة الكنيسة خدماً طائعني للبابوية
وسرعان ما رفعت هذه . كل أبرشية يف العامل املسيحي، وهو الذي وضع اخلطة اليت حررت انتخاب البابا من سيطرة امللوك

 إىل عرش البابوية طائفة متسلسلة متصلة احللقات، من الرجال الذين أدهشوا العامل بقوم وعظمتهم، ومل متض على موت االنتخابات
جرجيوري عشر سنني حىت اعترف ملوك العامل ونبالؤه بإربان الثاين زعيماً ألوربا مجيعها يف ذلك املزيج املؤلف من املسيحية، واإلقطاع 

  .ة، وهو املزيج املعروف عندنا باسم احلروب الصليبيةوالفروسية، واالستعماري

  الباب الثاني والعشرون 

  اإلقطاع والفروسية 

600-1200   

  الفصل األول 

  نشأة اإلقطاع 

جتمعت يف الستة قرون اليت أعقبت موت جستنيان ظروف عجيبة كان هلا أثر بطيء يف التغري األساسي الذي حدث فيه احلياة 
ذلك أنه ملا . فقد اجتمعت بعض الظروف اليت أشرنا إليها من قبل ومهدت السبيل إىل عهد اإلقطاع.  أوربا الغربيةاالقتصادية يف عامل

أصبحت مدن إيطاليا وغالة غري آمنة على نفسها أثناء الغارات األملانية، انتقل أعيان هذه املدن إىل قصورهم الريفية وأحاطوا أنفسهم 
وزاد حركة التفرق اليت دف إىل تكوين وحدات اقتصادية شبه مستقلة . وأعوان عسكريني". املوايل"بأتباعهم من الزراع، وأسر من 

يف بالد الريف قيام األديرة اليت كان رهباا يفلحون األرض ويشتغلون ببعض الصناعات اليدوية؛ ومل تعد الطرق صاحلة لالحتفاظ 
ونقصت إيرادات الدولة بسبب كساد . ب بسبب احلروب واإلمهال من جراء الفقربوسائل النقل وتبادل املتاجر ملا أصاا من التخري

واضطرت قصور األعيان يف الريف . التجارة واضمحالل الصناعة، وعجزت احلكومات الفقرية عن محاية احلياة وامللك والتجارة
قتصادية، فأضحى الكثري من األدوات اليت كانت بسبب العقبات القائمة يف سبيل التجارة أن تسعى لالكتفاء الذايت من الناحية اال

وتصف لنا رسائل سيدونيوس أبولينارس يف القرن اخلامس . تشترى من املدن تصنع يف الضياع الكبرية منذ القرن الثالث امليالدي
ت البعيد سادة الريف وهم يعيشون عيشة الترف وسط ضياع رحبة يفلحها مستأجرون نصف مستعبدين، وقد أضحوا من ذلك الوق

وال خيتلفون عن البارونات يف العهود املقبلة إال يف قدرم على ) 2(وجيوشها) 1(يكونون أرستقراطية إقطاعية هلا حماكمها اخلاصة
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وكانت العوامل اليت مهدت السبيل إىل قيام اإلقطاع بني القرنني الثالث والسادس هي بعينها اليت أقامته بني القرنني السادس . القيادة
ذلك أن امللوك املروفنجيني والكارلوجنيني أخذوا يؤجرون قوادهم وموظفيهم اإلداريني مبنحهم مساحات من األرض؛ : لتاسعوا

وأعادت . وأضحت هذه االقطاعات يف القرن التاسع وراثية وشبه مستقلة بسبب ما طرأ من ضغط على ملوك األسرة الكارولنجية
 القرن الثامن والتاسع والعاشر نتائج الغارات األملانية اليت حدثت قبلها بستة قرون وزادا غارات املسلمني، والشماليني، وار يف

فقد عجزت احلكومات املركزية عن محاية األجزاء النائية عن عواصمها، وأقام األسقف أو البارون احمللي نظاماً يف مقاطعته وهيئة : قوة
وإذا كان معظم املغريين فرساناً فقد كان الطلب يكثر على املدافعني الذين ميلك . صةللدفاع عنها، وظل حمتفظاً بقوته وحماكمه اخلا

كل منهم جواداً، وأضحى الفرسان هلذا السبب أهم من املشاة، وهكذا نشأ يف فرنسا، وإجنلترا يف عهد النورمان، ويف أسبانيا 
ن جهة أخرى، كما نشأت يف روما القدمية طبقة من الفرسان املسيحية، طبقة من الفرسان بني الدوق والبارون من جهة والفالحني م

ومل ير الشعب حرجاً يف هذه التطورات، فقد كانوا يتطلعون إىل وجود نظام عسكري يتوىل محايتهم مبا حييط . بني األشراف والعامة
 عليهم يف أي وقت كان، وهلذا الغرض كانوا يبنون بيوم أقرب ما تكون إىل قصر م من الرعب، ومن اهلجمات اليت قد تنقض

. البارون املنيع أو الدير احلصني، ومل يترددوا يف قدمي والئهم وخدمام إىل سيد يبسط عليهم محايته القانونية أو دوق يستطيع قيادم

 خضوعهم هذا؛ فها هم أوالء رجال أحرار مل يعودوا قادرين على محاية وخليق بنا أن ندرك ما عساه يتوالهم من الرعب لو أنه فهموا
أنفسهم، يعرضون أرضهم وجهودهم على رجل قوي ويطلبون إليه يف نظري ذلك أن حيميهم ويطعمهم؛ وكان من عادة البارون يف 

وقد أضحى هذا .  أي وقت يشاءمساحة من األرض حيتفظ ا يعتقد يستطع واهبها أن يلغيه يف" رجلَه"هذه األحوال أن يقطع 
التملك املزعزع الصورة املألوفة المتالك رقيق األرض إياها، فكان اإلقطاع مبقتضاه هو خضوع الرجل من الناحيتني االقتصادية 

معاً وليس من املستطاع تعريف اإلقطاع تعريفاً جا. والعسكرية إىل رجل أمسى منه مرتلة يف مقابل تنظيم اقتصادي ومحاية عسكرية
وكان منشأه يف إيطاليا وأملانيا، ولكن تطوره اخلاص به إمنا . مانعاً، فقد كانت له صورة تبلغ املائة عدا يف خمتلف األزمنة واألمكنة

، ولكن معظم )3(ولعله بدأ يف بريطانيا بتحويل الربيطانيني إىل أرقاء أرض على أيدي الفاحتني األجنليسكسون. حدث يف فرنسا
 البالد قد جاء ا الغاليون من نورمندية، ومل ينضج هذا النظام الكامل يف مشايل إيطاليا أو يف أسبانيا املسيحية، ولذلك خواصه يف تلك

مل يستطع كبار امللوك يف اإلمرباطورية الشرقية أن يثبتوا دعائم استقالهلم العسكري والقضائي، أو إقامة نظام الوالء املتدرج الذي بدا 
كالرعاة وأصحاب : وبقيت أصقاع كبرية من أوربا الزراعية خارج نطاق النظام اإلقطاعي. من مستلزمات اإلقطاعيف الغرب كأنه 

الضياع اخلاصة بتربية املاشية يف بالد البلقان، وشرقي إيطاليا، وأسبانيا؛ وزراع الكروم يف غريب أملانيا، وجنويب فرنسا؛ والزراع 
ذلك أنه مل .  التيوتون فيما وراء ر اإللب؛ وأهل جبال الكريات، واأللب، واألبنني، والربانساألشداء يف السويد والنرويج؛ وطالئع

يكن يتوقع لتكون قارة كأوربا، ختتلف أجزاؤها بعضها عن بعض أشد االختالف يف طبيعة أرضها وأحواهلا االقتصادية، نظام اقتصادي 
تعاقد ومرتلة املتقاعدين ختتلف باختالف األمم واملالك، واألزمنة املختلفة؛ وحىت يف داخل نظام اإلقطاع نفسه كانت ظروف ال. موحد

  .وهلذا فإن البحث التحليلي الذي سنصفه فيما بعد ينطبق أكثر ما ينطبق على فرنسا وإجنلترا يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر

  الفصل الثاني 

  التنظيم اإلقطاعي 
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   العبد 1

وكان األحرار يشملون األعيان، ورجال الدين، . د واألوقات يتكون من األحرار، ورقيق األرض، والعبيدكان اتمع يف تلك البال
واجلنود النظاميني، وأصحاب املهن، ومعظم التجار والصناع، والفالحني الذين ميلكون أرضهم وال يلتزمون إال بالقليل، أو ال 

وكان أولئك الفالحون املالك يكونون . ستأجروا من سيد نظري إجيار نقدييلتزمون بشيء على اإلطالق، ألي سيد إقطاعي، وال ي
. أربعة يف املائة من الزراع بإجنلترا يف القرن احلادي عشر؛ وكانوا أكثر من هذا عدداً يف غريب أملانيا، ومشايل إيطاليا، وجنويب فرنسا

قص عدد العبيد بازدياد عدد أرقاء األرض؛ وكان معظم عملهم يف ون). 4(والراجح أم كانوا يكونون ربع الزراع يف أوربا الغربية
إجنلترا يف القرن الثاين عشر مقصوراً على اخلدمة املرتلية، وال يكاد يكون هلم وجود يف أرض فرنسا الواقعة مشال ر اللوار، وأخذ 

ضمريهم من القبض على الصقالبة الوثنيني ليقوموا عددهم يزداد يف أملانيا يف القرن العاشر، حني مل يكن الناس يتحرجون أو يؤنبهم 
كذلك كان التجار الصقالبة خيتطفون . باألعمال اليدوية احلقرية يف الضياع األملانية، أو ليبيعوهم يف البالد اإلسالمية أو البيزنطية

فريقية الشمالية، ليبيعوهم للعمل يف السلمني أو اليونان من األراضي املمتدة على شواطئ البحر األسود، وسواحل آسية الغربية، وإ
وراجت جتارة العبيد يف إيطاليا بنوع . الزراعة أو اخلدمة املرتلية، أو خصياناً، أو سراري، أو عاهرات يف بالد اإلسالم واملسيحية

 مرتاحو الضمري، خاص، وأكثر الظن أن منشأ ذلك هو قرا من البالد اإلسالمية حيث كان يف وسع التجار أن خيتطفوهم منها وهم
وقد خيل غلى الناس، وفيهم رجال . فقد كان يلوح هلم أن اختطافهم هو انتقام عادل من املسلمني لغارام على البالد املسيحية

األخالق الشرفاء، أن هذا النظام الذي ظل قائماً من بداية التاريخ املعروف نظام أبدي ال غىن عنه، ولسنا ننكر أن البابا جرجيوري 
، ولكنه )6(ول اعتق اثنني من عبيده، ونطق يف هذه املناسبة بعبارات خليقة باإلعجاب عما للناس مجيعاً من حق طبيعي يف احلريةاأل

، ويوافق على القوانني اليت حترم على العبيد أن يكونوا قساوسة أو أن )7(مع ذلك ظل يستخدم مئات العبيد يف الضياع البابوية
ولكنها أباحت استرقاق املسلمني " وقد حرمت الكنيسة بيع األسرى املسيحيني إىل املسلمني). 8(حلرائريتزوجوا من املسيحيات ا

وكان آالف من األسرى الصقالبة أو املسلمني يوزعون عبيداً على األديرة، وظل . واألوربيني الذين مل يعتنقوا الدين املسيحي
؛ وكان القانون الكنسي يقدر ثروة أراضي الكنيسة )9( حىت القرن احلادي عشراالسترقاق قائماً يف أراضي الكنيسة وضياع البابوات

يف بعض األحيان بعدد من فيها من العبيد ال بقدر ما تساويه من املال، فقد كان يعد العبد سلعة من السلع كما يعده القانون الزمين 
ن ما قد يكون هلم وقت وفام من مال مدخر يؤول إىل سواء بسواء؛ وحرم على عبيد الكنائس أن يوصوا ألحد بأمالكهم، وقرر أ

وكان القديس ). B(ziers(11 بعبيده املسلمني على أسقف بيزيري 1149؛ وقد أوصى كبري أساقفة نربونة يف عام )10(الكنيسة
ض الناس ليمكنوا بعضهم تومس أكويناس يفسر االسترقاق بأنه نتيجة خلطيئة آدم، وأنه وسيلة اقتصادية يف عامل جيب أن يكدح فيه بع

وكانت القاعدة املقررة يف . وكانت هذه اآلراء متفقة مع أقوال أرسطو، وموائمة لروح عصرها). 12(اآلخر من الدفاع عنهم
، كانت هذه القاعدة شراً على عبيدها )13(الكنيسة واليت تنص على أن أمالكها ال ميكن الرتول عنها إال بقيمتها الكاملة يف السوق

غري أن الكنيسة ). 14(اء أرضها، فقد علت عنق العبيد واألرقاء يف بعض األحيان أصعب يف أمالك الكنيسة منه يف أمالك غريهاوأرق
مع هذا خطت خطوات متزايدة يف تقييد جتارة الرقيق، وذلك بتحرمي استرقاق املسيحيني يف الوقت الذي كانت املسيحية سريعة 

فقد تبني أن اإلنتاج الذي .  االسترقاق ناشئاً عن ارتقاء األخالق، بل كان نتيجة تطورات اقتصاديةومل يكن اضمحالل نظام. االنتشار
ولقد ظل . يؤدي إليه القسر اجلسماين املباشر أقل رحباً وأشد صعوبة من اإلنتاج الذي يكون احلافز عليه هو الرغبة يف التملك

ق على العبيد وعلى رقيق األرض، ولكن هذا اللفظ تطور مع الزمن واستحال  الالتينية تطلServusاالسترقاق قائماً وكانت كلمة 
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، وكما "وغد" ومعناها اآلن villain ومعناها رقيق األرض فأصبحت villein لرقيق األرض، كما تطورت كلمة serfإىل كلمة 
بد هو الذي يصنع اخلبز لعامل العصور ولقد كان رقيق األرض ال الع.  أي العبدSlve ومعناها صقليب إىل كلمة Slavتطورت كلمة 

  .الوسطى

   رقيق األرض 2

األصل يف رقيق األرض أنه رجل يفلح مساحة من األرض ميتلكها سيد أو بارون يؤجرها له طول حياته ويبسط عليه محايته العسكرية 
، وإذا مات ال )15(ك أن يطرده منها مىت شاءما دام يؤدي له أجراً هلا سنوياً من الغالت أو العمل أو املال، وكان يف وسع هذا املال

وكان من حق هذا املالك يف فرنسا أن يبيع الرقيق مستقالً عن األرض بثمن يعادل . تنتقل األرض إىل أبنائه إال مبوافقة املالك ورضائه
عض لشخصه وبعضه آلخر؛ وكان يف جمزءاً ب) أي أنه يبيع عمله(؛ وكان مالكه أحياناً يبيعه )؟ ريال أمريكي400حوايل (أربعني شلناً 

-وسع هذا الرقيق يف فرنسا أن حيل العقد اإلقطاعي إذا أسلم األرض وكل ما ميلك إىل سيده؛ أما يف إجنلترا فقد حرم من هذا احلق

 القبض  وكان الذين يفرون من أرقاء األرض يف العصور الوسطى يعاد القبض عليهم بنفس الصرامة اليت يعاد ا-حق مغادرة األرض
وكانت الواجبات اإلقطاعية اليت يؤديها رقيق األرض ملالكها متعددة خمتلفة األنواع، وما من شك يف أن . على العبيد يف هذه األيام

وهي ضريبة ) ضريبة الرؤوس(فرضه ) 1. (كان يؤدي يف العام ثالث ضرائب نقدية) 1. (تذكرها وحده كان حيتاج إىل بعض الذكاء
ونفقة يقررها امللك كما يهوى وتؤدي إليه مرة أو أكثر من مرة يف العام ) جـ(وإجياراً قليالً ) ب( طريق املالك صغرية للحكومة عن

وكان عليه أن يعمل عند املالك كثرياً من أيام ) 3. (وكان يؤدي للمالك كل عام جزءاً من حمصوله وماشيته، تبلغ عادة عشرة) 2(
النوع من الواجبات مرياثاً احندر من النظم االقتصادية القدمية، حني كان الفالحون جمتمعني السنة مسخراً من غري أجر؛ وكان هذا 

يؤدون بعض األعمال العامة كتقطيع أشجار الغابات، وجتفيف املستنقعات، وشق القنوات، وإقامة اجلسور واحلواجز، بوصفها فرضاً 
ن من الرقيق أن يعملوا عندهم ثالثة أيام كل أسبوع يف معظم السنة، وكان بعض األمالك يطلبو. واجباً عليهم للمجتمع أو للمالك

وأربعة أيام أو مخسة كل أسبوع يف موسم احلرث أو احلصاد؛ وكان من حقهم أن يطلبوا عند الضرورة عدة أيام أخرى ال يؤدون 
وكان رقيق األرض أن ) 4(أسرة ومل تكن هذه السخرة تفرض إال على فرد واحد من الذكور يف كل . عنها إال واجبات الطعام

يطحن حبوبه وخيبز خبزه، ويصنع جعته، ويعصر عنبه يف مصنع املالك، أو تنوره، أو خابيته، أو معصرته، وأن يؤدي له يف نظري كل 
ماشيته وكان يؤدي أجراً آخر ليكون له حق صيد السمك، أو اقتناص احليوان الربي، أو رعى ) 5(عمل من هذه األعمال أجراً قليالً 
وكان عليه أن يرفع قضاياه أمام حماكم صاحب األرض، وأن يؤدي يف نظري هذا رمساً خيتلف ) 6(وحيوانه األليف يف أراضي املالك 

وإذا أسر املال كان على الرقيق ) 8(وكان أن يليب دعوة املالك يف االنضمام إىل فيلقه إذا نشبت احلرب ) 7(باختالف خطر القضية 
وكان عليه فوق ذلك أن يشترك يف تقدمي اهلدايا القيمة املستحقة البن املالك إذا رقى إىل مرتبة الفرسان ) 9(اء فديته أن يشترك يف أد

ومل يكن من حقه أن يبيع جعته أو ) 11(وكان يؤدي للمالك ضريبة عن كل ما حيمله من الغالت ليبيعه يف السوق أو املعرض ) 10(
وكان عليه يف كثري من األحيان أن يبتاع قدراً معيناً من مخر ) 12(سبوعني يبيع فيهما هو جعته ومخره مخره إال بعد أن يسبقه املال با

صب املالك قدراً من اخلمر يعادل أربعة ) "كما تقول إحدى مواد قانون الضيعة(سيده كل عام؛ فإذا مل يبتعها يف الوقت املناسب 
سفل كان على الرقيق أن يؤدي مثنه، وإذا جرى إىل أعلى مل يكن يلزم بأداء شيء جالونات فوق سطح الرقيق، فإذا جرى اخلمر إىل أ

وكان عليه أن يؤدي غرامة للمالك إذا ما أرسل هو ابناً له ليتعلم تعليماً عالياً أو وهبه للكنيسة ألن الضيعة بذلك ) 13). (16"(ما
ك إذا تزوج هو أو أحد أبنائه من شخص خارج عن نطاق وكان يؤدي ضريبة؛ وحيصل على إذن من املال) 14(ختسر يداً عاملة 



 
 Will Durant  474   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

الضيعة ألن املالك خيسر ذا العمل بعض أبناء الزوج أو الزوجة أو خيسرهم كلهم، وكان ال بد من احلصول على اإلذن وهذه 
 السيد يف أن يقضي مع أي حق" حق الليلة األوىل"ونستمع يف حاالت فردية عن ) 15(الضريبة يف بعض املزارع يف كل زوج أياً كان 

؛ وقد )18(عروسه بأجر يؤديه للسيد" يفتدي"عروس رقيق األرض الليلة األوىل من زواجها، ولكن الرقيق كان يسمح له أحياناً أن 
وكان املالك يف بعض الضياع اإلجنليزية يفرض غرامة ). 19(بقي حق الليلة األوىل بصورته هذه يف بافاريا حىت القرن الثامن عشر

ى الفالح الذي تأمث ابنته؛ ويف بعض الضياع األسبانية كانت زوجة الفالح اليت حيكم عليها يف جرمية الزىن تؤول أمالكها كلها أو عل
وإذا مات الفالح ومل يكن له ولد يقيم معه عاد بيته وعادت أرضه إىل السيد تطبيقاً حلق احلكومة ) 16) (20(بعضها لصاحب األرض
ث له؛ وإن كان وارثه ابنة غري متزوجة مل يكن هلا أن تستبقي األرض إال إذا تزوجت رجالً يقيم يف الضيعة يف أن ترث من ال وار

نفسها، وسواء كان للمتوىف وارث أو مل يكن له فقد كان من حق السيد إذا تويف املستأجر أن يستويل يف صورة ضريبة التركات على 
كه املتوىف، ولقس األسقفية يف بعض احلاالت أن يستويل على مثل رسوم الوفاة ماشية، أو قطعة من قطع األثاث أو ثوب من تر

وكان عليه يف بعض الضياع ) 17. (ومل تكن رسوم الوفاة حتصل يف فرنسا إال إذا مل يكن املتوىف وارث يعيش معه يف بيته). 21(هذه
وليس يف .  ينظم وسائل الدفاع احلريب عن املقاطعةوخباصة يف ضياع الكنيسة أن يؤدي ضريبة سنوية وضريبة تركات للقائد الذي

وسعنا أن نقدر جمموع الفروض الواجب على رقيق األرض أداؤها بالنظر إىل هذه الرسوم والضرائب املتنوعة، وهي رسوم وضرائب 
 قوة العادة، اليت هي ؛ وكانت)21(وقد قدرت يف أملانيا يف خالل العصور الوسطى بثلثي حمصوالته. مل تكن كلها حتصل من كل أسرة

ذات سلطان األكرب يف األنظمة الزراعية، يف صاحل رقيق األرض؛ فقد كانت الرسوم اليت يؤديها نقداً وعيناً ترتع على الثبات كما هي 
وكان كثري من القيود والفروض اليت تثقل كاهل الرقيق يف . رغم ازدياد غلة األرض واخنفاض قيمة النقد) 22(على مر القرون

ولعل ما ). 23(لعصور الوسطى خيففها أو يلغيها تسامح املالك، أو املقاومة الفعالة من جانب األرقاء، أو نسياا على مر الزمانا
يوصف به رقيق األرض يف العصور الوسطى من بؤس قد بولغ فيه؛ فقد كان اجلزء األكرب من الرسوم اليت تنتزع منه بديالً من اإلجيار 

وضرائب تؤدي للمجتمع لتمكنه من أداء اخلدمات واألعمال العامة، ولعل نسبتها إىل دخله كانت . ؤه للمالكالنقدي الواجب أدا

ولقد كانت حال  . أقل من نسبة الضرائب اليت نؤديها حنن يف هذه األيام إىل حكومة االحتاد، وإىل الوالية، واملقاطعة، واملدرسة
الفالح املتوسط يف القرن الثامن عشر مماثلة حلال بعض الزراع الذين يقتسمون مع املالك غلة األرض اليت يزرعوا يف الدول احلالية، 

 يكن يعد نفسه مستغالً، ذلك أن املالك يف ذلك الوقت مل). 25(وكانت بال شك خرياً من حال صعاليك الرومان يف عهد أغسطس
وظل الفالحون حىت القرن الثالث عشر ينظرون إليه نظرة اإلعجاب، ونظرة . بل كان يعمل جبد يف املزرعة، وقلّما كان موفور الثراء

ىت ال احلب يف كثري من األحيان؛ وكانوا إذا ترمل السيد ومل ينجب أبناء يوفدون إليه الوفود يلحون عليه بأن يتزوج مرة أخرى، ح
وكان اإلقطاع، كما كانت معظم األنظمة ). 26(يترك الضيعة دون وريث من نسله، فتسوء حاهلا إذا تعرضت حلرب الوراثة

وكان كوخ الفالح يقام من . االقتصادية والسياسية يف التاريخ، ما ال بد له أن يكون ملواجهة مستلزمات املكان والزمان وفطرة الناس
ومل نسمع قط عن نظام ملقاومة احلريق قبل عام . قف عادة بالقش والعشب املتلبد، وأحياناً باحلصباءاخلشب اهلش الرقيق، ويس

وكان الكوخ يف كثري من األحيان . ، ومن أجل هذا كانت النار إذا اشتعلت يف أحد هذه األكواخ أتت عليه وعلى كل ما فيه1250
فأة حيرق فيها اخلشب، وتنور، ووعاء للعجني، ومنضدة، وبضعة مقاعد، يتكون من حجرة واحدة وال يزيد قط على حجرتني، وبه مد

وصوان، وصحاف، وآنية، وجممرة، ومرجل، ومحالة لتعليق األوعية، وحشية كبرية من الريش أو القش قرب التنور مبسوطة على 
وكان فناء . ض يدفئ بعضهم بعضاًاألرض ينام عليها الفالح، وزوجته، وأبناؤمها، وطارق الليل من الضيوف خمتلطني بعضهم ببع
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البيت مأوى اخلنازير والدواجن، وكانت النساء يعنني بنظافة البيت بقدر ما تسمح به الظروف، ولكن الفالحني الكادحني كانوا 
). 27(وحتدثنا األقاصيص أن الشيطان ال يقبل أرقاء األرض يف اجلحيم ألنه ال يطيق رائحتهم. جيدون يف تنظيف البيت مشقة كبرية

وكان بالقرب من الدار فضاء مسور للحصان واألبقار، وقد يكون فيه أحياناً خاليا للنحل وخن للدجاج، وبالقرب منه كوم الروث 
وكان حول هذا كله أدوات الزرع والصناعات املرتلية، وكان قط حيرس البيت من . يتكون من فضالت احليوانات وأفراد األسرة

وكان الفالح يرتدي قميصاً نصفياً من القماش أو جلد احليوان، وسترة من اجللد أو الصوف، . ا كلهالفئران وكلب يشرف على هذ
ومنطقة وسرواالً، وحذاًء نصفياً أو عالياً، وما من شك يف أنه كان يبدو مبالبسه هذه شخصاً قوياً ال خيتلف كثرياً عن فالح فرنسا يف 

 الشخص املظلوم املغلوب على أمره، بل علينا أن نتمثله بطالً يفلح األرض، قوياً وليس من حقنا أن نصوره يف صورة. هذه األيام
ومل تكن زوجته أقل منه . صبوراً، حتفظ عليه كيانه كما حيفظ كيان كل إنسان غريه عزة كامنة مهما كانت بعيدة عن العقل واملنطق

ناء، وإذ كان هؤالء األبناء قيمة اقتصادية يف املزرعة فقد كدحاً من مطلع الفجر إىل مغيب الشمس، وكانت إىل هذا تنجب له األب
كثرياً ما كانوا ميتنعون عن "أن بعض الفالحني ) 1330حوايل (كانت تكثر منهن؛ لكننا مع هذا نقرأ يف أقوال بالجيوس الفرنسيسي 

وكان طعام الفالح كافياً ). 28"(كثروامباشرة أزواجهم كيال يلدن أبناء حمتجني بأم خيشون لفقرهم أن يعجزوا عن تربيتهم إذا 
وإن كان بعض املؤرخني املتظرفني يرثون له ألنه كان يضطر إىل أكل : يتألف من منتجات اللنب، والبيض، واخلضر واللحم-مغذياً

متع ثقافية؛ فلم وكان يشترك يف حياة القرية االجتماعية، ولكنه مل تكن له ). 29(أي املصنوع من الدقيق غري املنخول-اخلبز األسود
وكان جيهل كل شيء عدا الزرع، وحىت هذا مل . يكن يعرف القراءة، ألنه يف وجود رقيق األرض اليت يعرفها إساءة إىل سيده األمي

وقد اضطرته أحوال أوربا املضطربة أن يعيش عيشة . وكانت طباعه خشنة شديدة، ولعله كان فظاً غليظ القلب. يكن بارعاً فيه
فقد كان لفقره شرهاً، وخلوفه قاسياً، وللكبت الواقع عليه عنيفاً، . ب، ويف احلق أنه استطاع أن يعيش على هذا النحواحليوان الطي

وكان هو عماد الكنيسة، ولكنه كان لديه من اخلرافات أكثر مما كان لديه من الدين، وقد . وكان جلفاً ألنه يعامل معاملة األجالف
الكنيسة فال يؤدي إليها عشورها، ويهمل يف مراعاة أيامها املقدسة وأيام صومها؛ ويشكو جوتييه ده امه بالجيوس بأنه كان خيدع 

ليس له يف قلبه من خشية اهللا أكثر ما يف قلب الشاة "من أن رقيق األرض (يف القرن الثالث عشر ) Gautier de Coincyكوانسي 
 له حلظات فكاهته الثقيلة السمجة، ولكنه كان يف حقله ويف بيته قليل الكالم، وكانت). 30"(وال يأبه مطلقاً بقوانني الكنيسة املقدسة

وكان رغم خرافاته واقعي . صريح األلفاظ، رزيناً، يشغله كدحه املتواصل وأعماله الكثرية عن أن يضيع جهوده يف الكالم أو األحالم
أن املوت آت ال ريب فيه، فقد كان جدب فصل من فصول العام الرتعة، يدرك تصاريف األقدار اليت ال هوادة فيها وال رمحة، ويوقن 

 سنون قحطاً حصدت األهلني زرافات يف فرنسا، ومل يكن يف وسع 1100 و970وقد حدث بني عامي . يهلكه هو وحيواناته جوعاً
أسقف ترييه يف  يف إجنلترا املرحة الطروب؛ وقد روع 1125 و1086أي فالح بريطاين أن ينسى ما حدث من القحط يف عامي 

مث زاد الفيضان والوباء والزلزال الطني بلة وأحالت املسالة ). 31(القرن الثاين عشر حني رأى الفالحني يذحبون جواده ويأكلون حلمه
  .آخر األمر مأساة

   مجتمع القرية 3

حرار، واألحرار، يبنون قريتهم وكان مجاعة من الفالحني يتراوح عددهم بني مخسة ومخسمائة يتألفون من أرقاء األرض، ونصف األ
ومل تكن بيوم منعزلة بعضها عن بعض بل كانت متجاورة داخل أسوار القرية ألن يف قرا . حول قصر السيد اإلقطاعي يف الريف

 من وكانت القرية عادة جزءاً من ضيعة واحدة أو أكثر من ضيعة، وكان السيد املالك هو الذي يعني الكثرة الغالبة. أماناً هلم
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موظفيها، ومل يكونوا يسألون إال أمامه وحده، ولكن الفالحني كانوا خيتارون هلم عمدة أو رئيساً يتوسط بينهم وبني املالك وينسق 
وكانوا جيتمعون يف السوق يف فترات معينة ليتبادلوا السلع، وكان هذا التبادل هو البقية الباقية من التجارة يف هذه . نشاطهم الزراعي

فقد كان البيت الريفي ينتج بنفسه ما يلزمه من اخلضر وبعض ما يلزمه من اللحوم، . املكتفية بنفسها من الناحية االقتصاديةالضيعة 
وكان حداد القرية يصنع اآلالت احلديدية، ودابغ اجللود يصنع . ويغزل صوفه أو كتانه، وينسج معظم ما حيتاجه أفراد من الثياب

نشئ األكواخ ويصنع األثاث، وصانع العربات يصنع املركبات، والقصابون، والصباغون، والبناءون، البضائع اجللدية، والنجار ي
كان كل هؤالء يعيشون يف القرية أو يأتون إليها ليقيموا فيها بعض الوقت ليصنعوا ما ... وصانعو السروج، واحلذاؤون، والصبانون

وكانت تسعة أعشار االقتصاد .  الفالح وزوجته يف إعداد اللحم واخلبزيطلب إليهم صنعه، وكان القصاب العام أو اخلباز ينافس
: وقد جرت العادة يف فرنسا وإجنلترا يف القرن احلادي عشر أن تقسم أرض املزرعة إىل ثالثة حقول. اإلقطاعي قائمة على الزراعة

وكان كل حقل يقسم قطعاً مساحة كل منها حنو فدان . أحدها يزرع قمحاً أو شيلماً، وثانيها شعرياً أو شوفاناً، ويترك الثالث بوراً
وكان موظفو القرية حيددون لكل زارع عدداً . إجنليزي أو نصف فدان يفصل كل منها على األخرى حاجز من أرض غري حمروثة

 األهلون جمتمعني وكان. خمتلفاً من القطع يف كل حقل وحيتمون عليه أن يتبع فيها دورة زراعية جتري على خطة يضعها جمتمع القرية
ولعل توزيع قطع الفالح الواحد بني ثالث . يقومون يف احلقل بالعمليات الزراعية كلها من حرث ومتهيد، وغرس وبذر، وحصاد

حقول أو أكثر كان يهدف إىل إعطائه نصيباً معادالً لنصيب غريه من األراضي غري املتساوية اخلصوبة، ولعل هذه القرية التعاونية 
وكان من حق كل فالح يؤدي ما عليه من الواجبات . ة من شيوعية بدائية ال تزال آثار قليلة منها باقية يف هذه األيامكانت باقي

اإلقطاعية باإلضافة إىل زرع هذه القطع أن يقطع األشجار، ويرعى ماشيته، وجيمع الكأل اجلاف من غابات الضيعة، وأرض الكأل 
ومل يكن علم الزراعة .  له عادة حول كوخه ما يكفي من األرض إلنشاء حديقة وغرس األزهاروكان" وأرضها اخلضراء"املشاع فيها، 

.  أو عند املسلمني يف بالد العراق أو األندلسColumbellaيف البالد املسيحية اإلقطاعية يضارع نظريه عند الرومان يف عهد كوملبال 

 إلخصاب التربة وتطهريها من احلشرات واألعشاب الضارة؛ وكان يتخذ وكانت أعقاب النبات وغريها من النفايات حترق يف احلقول

 أو غريه من التراب واجلري نوع من السماد البسيط، فلم يكن يوجد يف ذلك الوقت خمصبات صناعية، وكان من الطني الغضار
 يلقي أقذار إسطبالته يف ر السني Rouenما يعترض النقل من صعاب يقلل استخدام روث احليوان، وهلذا كان رئيس أساقفة رون 

، وكان الفالحون يشتركون يف مجع دريهمام القليلة لشراء حمراث أو زحافة Devilleبدل أن ينقلها إىل حقوله القريبة منها يف دفيل 
وظل الثور هو حيوان اجلر عندهم حىت القرن احلادي عشر؛ ذلك أن هذا احليوان أقل نفقة من احلصان يف . يستعملوما مجيعاً

 بعد امليالد الطوق 100ولكن صانعي السروج اخترعوا حوايل عام . إطعامه، وكان إذا كربت سنه أكثر منه نفعاً إذا اختذ طعاماً
تنق؛ وإذا وضع هذا الطوق يف عنق احلصان أمكنه أن حيرث يف اليوم الواحد اجلامد الذي ميكن احلصان من جر محل ثقيل دون أن خي

وإذ كانت سرعة احلرث مهمة يف األجواء املعتدلة الرطبة فقد أخذ احلصان يف القرن احلادي . ثالثة أمثال ما حيرثه الثور أو أربعة أمثاله
ودخلت ). 32(حيتفظون به من قبل للسفر، والصيد، واحلربعشر حيل حمل الثور ويفقد ما كان له من مرتلة عالية جعلت الناس 

). 33(السواقي أوربا الغربية يف أواخر القرن احلادي عشر، وكانت مستخدمة قبل ذلك بزمن طويل يف بالد الشرق اإلسالمية

ويف ذلك يقول . ن اآلثامفيها يعد إمثاً م" العمل الوضيع"وكانت الكنيسة ختفف من كدح الفالح بأيام اآلحاد واألعياد اليت كان 
وكان الفالح إذا فرغ من الصالة ). 34"(إن أثوارنا تعرف مىت حيل يوم األحد، وهي بذلك تأىب أن تعمل يف ذلك اليوم: "الفالحون

وكانت اجلعة رخيصة الثمن، وكان . يف ذلك اليوم يغين ويرقص، وينسى يف ضحكه الريفي العايل أعباء الوعظ واملزرعة الثقال
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وكانت ألعاب عنيفة . وكانت أقاصيص خليعة عن النساء ختتلط باخلرافات الرهيبة اليت تروي عن القديسني. يث حراً طليقاً بذيئاًاحلد
وكان قتال الديكة، ومصارعة الثريان كثريي . ككرة القدم، واهلوكي، واملصارعة، وقذف األثقال يتبارى فيها رجل مع رجل

غلى غايته حني حياول رجالن معصوبان بالعينني، مسلحان بالعصى الغليظة أن يقتال إوزة أو احلدوث، وكان حتمس النظارة يصل 
خرتيراً داخل دائرة مغلقة، وكان الفالحون يف بعض الليايل يتزاورون، ويلعبون ألعاباً داخل البيوت، وحيتسون اخلمر، وكانوا يف 

ضاءة، وكانوا يأوون إىل الفراش مبكرين بعد أن تظلم الدنيا بقليل ألن العادة يقضون أوقام داخل البيوت، ألن احلارات مل تكن م
وكانت األسرة إذا حل الشتاء بليله الطويل تأوي املاشية يف الكوخ وترحب ا وتفيد ما حتدثه فيه من . الشموع كانت غالية الثمن

اوستهم، وملوكهم، بكدحهم املتواصل وقس. وهكذا كان الفالحون يف أوربا يطعمون أنفسهم، وسادم، وجنودهم. الدفء
وكانوا جيففون املناقع، ويقيمون اجلسور . وبسالتهم الصامتة، ال مبا تبعثه يف نفوسهم احلوافز الصاحلة من مهارة وقدرة على االبتكار

ضارة، واحلواجز، ويقطعون أشجار الغابات، ويطهرون القنوات، ويشقون الطرق، ويبنون البيوت، ويوسعون نطاق دائر احل
وإن أوربا احلديثة ملن خلقهم وصنع أيديهم؛ وحنن إذا ما شاهدنا اآلن تلك السياج . ويكسبون املعركة القائمة بني الغابة واإلنسان

األنيقة، واحلقول املنظمة، ال نستطيع أن نتصور ذلك الكدح الطويل، واحملن الشداد اليت دامت عدة قرون، واليت حطمت ظهور 
.  واليت سخرت املواد الغفل اليت خترجها الطبيعة السخية على كره، ووضعت ا األسس االقتصادية حلياا احلاضرةالرجال وقلوم،

. وكانت النساء أيضاً جمندات يف تلك احلرب العوان، فقد كان خصبهن وصربهن على إجناب األبناء وتربيتهم مها اللذين ذلال األرض

ا يف حرم أقل بسالة من غريهم، فقد أقاموا أديرم مراقب أمامية يف الفقار، وأنشئوا من الفوضى وحارب الرهبان وقتاً ما، ومل يكونو
نظاماً اقتصادياً، وبنوا القرى يف الرباري، وبفضل هذه اجلهود كلها رفرف علم احلضارة على ربوع أوربا يف اية العصور الوسطى 

 العصور أرضني غري مرترعة، وغابات خالية من السكان، وبراري مقفرة، ولعل هذا بعد أن كان اجلزء األكرب من أرضها يف بداية تلك
  .العمل، إذا نظرنا إليه النظرة الصحيحة، هو أشد كفاح، وأنبل نصر، وأعظم عمل مت يف عصر اإلميان

   المالك 4

وكان املسيطر على . ا إال على اجلماديف كل نظام اقتصادي يسيطر الرجال الذين يستطيعون السيطرة على أولئك الذين ال يستطيعو
 وباألملانية senior، وبالرومانية seigneur، وبالفرنسية dominusوهو باللغة الالتينية -الرجال يف أوربا اإلقطاعية هو السيد مالك

Hetr وباإلجنليزية ،lord) ا؛ أن يويف وسائل الدفاع العسكري ع: وكانت أعماله تنقسم ثالثة أقسام) أي السيدن أراضيه وسكا
ومل يكن اتمع قادراً . وأن ينظم شئون الزراعة والصناعة والتجارة يف تلك األراضي، وأن خيدم سيده األكرب أو مليكه يف احلرب

مل -على البقاء يف هذا النظام االقتصادي الذي حتطم إىل عناصره األوىل ومتزق لطول عهده باهلجرة، والغارات، والنهب، واحلروب
ن اتمع قادراً على البقاء يف هذا النظام إال باستقالله احمللي وكفاية موارده من الطعام واجلنود؛ وهلذا أصبح القادرون على تنظيم يك

وسائل الدفاع وفلح األرض هم سادا ومالكها بطبيعة احلال، وأضحى امتالك األرض وإدارا مصدر الثراء والسلطان، ونشأ عهد 
وكان املبدأ األساسي الذي يقوم عليه اإلقطاع هو الوالء املتبادل .  مالكة األرض دام إىل عهد االنقالب الصناعيمن األرستقراطية

وفيما على هذا السيد من واجبات مثلها . الذي يتمثل فيما على رقيق األرض أو التابع من التزامات اقتصادية وعسكرية لسيده
لى من واجبات للملك، وفيما على امللك من واجبات حنو السيد األعلى، وفيما على هذا لسيده األعلى، وفيما على هذا السيد األع

وكان السيد . السيد األعلى من واجبات حنو السيد األصغر منه، وفيما على هذا السيد األصغر من واجبات لتابعه أو رقيق أرضه
وكان جييز هلم أن يستخدموا بأجر قليل أفرانه، . ون ملكاً هلمجيزي أرقاءه على خدمتهم إياه أرضاً يستبقوا طوال حيام، تكاد تك
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ومعاصره، وطواحينه، ومياهه، وغاباته، وحقوله؛ وكان يستبدل بكثري من الواجبات اليت تتطلب جهودهم العضلية قدراً قليالً من 
-قه إذا أعجزه املرض أو الشيخوخةومل يكن يرتع األرض من رقي. املال، ويسمح بأن تسقط بعض الواجبات األخرى على مر الزمان

ومن املالك من كان يفتح أبوابه للفقراء يف أيام األعياد ويطعم كل من يدخلها؛ وكان ). 35(بل كان يعين به عادة ويقدم له املعونة
ت الضيعة على ينظم وسائل احملافظة على القناطر، والطرق، والقنوات، والتجارة، وجيد األسواق اليت يصرف فيها ما زاد من منتجا

وكان يأيت إليها بالسالالت الطيبة من املاشية ليربيها، ويسمح . حاجتها، واأليدي العاملة للقيام بأعماهلا، واملال ليشتري به حاجاا
، ألرقائه أن يلقحوا ماشيتهم بالذكور املمتازة عنده؛ وكان من حقه أن يضرب رقيق أرضه، أو أن يقتله يف بعض األماكن أو األحوال

دون أن خيشى عقاباً، ولكن شعوره مبصاحله االقتصادية كان يكبح مجاح وحشيته، وكانت له يف أمالكه السلطات القضائية 
ولكن معظم قضاة هذه احملكمة كانوا من أرقاء : والعسكرية، وكان يستفيد فوق ما جيب من الغرامات اليت تفرضها حماكم الضيعة

ويتبني لنا من افت األرقاء على هذه اهليئات القضائية لتعفيه من . طة املأمور التابع للشريفاألرض أنفسهم، وإن كانت ترهبها سل
وكان يف مقدور كل رقيق جيد يف نفسه . يتبني لنا من افتهم عليها أن قراراا مل تكن شديدة الظلم-اخلدمات نظري ما يقدمه من املال 

ومن األرقاء من كانوا جيدون يف أنفسهم هذه اجلرأة، وقد أعانت هذه احملاكم . عةاجلرأة الكافية أن جيهر برأيه يف حمكمة الضي
وكان يف وسع السيد . بأحكامها الفردية، وبغري قصد منها، على إجياد احلريات اليت قضت آخر األمر على عهد رقيق األرض

يشرف على أمالكه أي على ضياعه كلها، وكان له اإلقطاعي أن ميتلك أكثر من ضيعة واحدة، وكان يعني يف هذه احلالة وكيالً له 
يف كل منها ناظر أو مأمور، وكان هو ينتقل من ضيعة إىل ضيعة ومعه أفراد أسرته ليستهلكوا غالا يف مواضع إنتاجها؛ وقد يكون له 

 ,Castellum(سور وكان قصر السيد اإلقطاعي يرجع نشأته إىل معسكر الفيالق الرومانية امل. قصر حصني يف كل واحد منها

Castrum ( أو إىل قصر الشريف الروماين الريفي احملصن أو إىل حصن الزعيم األملاين)burg( وكان يهدف إىل محاية سكانه أكثر مما ،
وكانت األتربة الناجتة من حفره واليت تلقى يف : وكان أبعد وسائل الدفاع عنه من اخلارج خندق عريض عميق. يهدف إىل راحتهم

وكان جسر متحرك مثبت . الداخلية منه تكون حاجزاً عالياً تدق فيه عمد أربعة يرتبط بعضها ببعض ليتكون منها سور متصلاجلهة 
وكان يف داخل هذا . طرفه الداخلي يؤدي إىل باب حديدي كبري أو باب آخر شبكي قلبه، حيمي مدخالً ضخماً يف سور احلصن

. غرى، وخمبز، ومغسل، وكنيسة صغرية، ومساكن للخدم، مبنية كلها عادة من اخلشبالسور اسطبالت، ومطبخ، وخمازن، وأبنية ص

ويقوم يف وسطه الربج أو بيت املالك؛ وهو . وكان مستأجروا الضيعة يهرعون عادة هم وماشيتهم ومنقوالم إىل داخل هذا السور
ل القرن الثاين عشر بين من احلجارة واختذ شكالً دائرياً يف معظم األحوال برج مربع كبري مقام من اخلشب أيضاً؛ ولكنه قبل أن يسته

وقد نشأت من . ليسهل الدفاع عنه أكثر من ذي قبل وكان الطابق األدىن من هذا الربج خمزناً وجباً، ومن فوقه يسكن املالك وأسرته
رنسا، وهي القصور اليت كانت جدراا هذه األبراج يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر قصور األشراف يف إجنلترا، وأملانيا، وف

وكان الربج من داخل مظلماً، ضيقاً حمصوراً، قليل النوافذ صغريها، . احلجرية املنيعة عماد قوة املالك ضد مستأجريهم وضد امللك
 معظم املطر والكثري وكان اخليش أو الورق امللون أو املصاريع اخلشبية، أو شبابيك الشيش متنع عنه. وقلّما كانت هلا ألواح زجاجية

من الضوء؛ وكانت الشموع واملشاعل تستخدم يف اإلضاءة االصطناعية، ومل تكن هناك يف معظم األحوال إال حجرة واحدة يف كل 
وكان يف . طابق من أطباقه الثالثة؛ وكانت السالمل أو األبواب اليت يف السقوف، أو الدرج املتعرجة، تصل أطباق الربج بعضها ببعض

بق الثاين البهو الرئيسي، الذي تعقد فيه حمكمة املالك والذي يستخدم فضالً عن ذلك مطعماً، وحجرة جللوس األسرة، ونوم الطا
أما غريهم فكانوا . وقد يكون يف إحدى أطرافها مصطبة مرتفعة، يتناول عليها املالك، وأسرته، ومن يستضيفه طعامهم. معظم أفرادها
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فإذا حان وقت النوم وضعت احلشيات على األرض أو . متنقلة توضع أمام مقاعد يف ممرات هذا الطابقيتناولون طعامهم على موائد 
وكان أهل الدار كلهم ينامون يف هذه احلجرة الوحيدة حتجبهم حواجز بعضهم عن . على أسرة منخفضة من اخلشب يف املمرات

وكان من املستطاع وقاية احلجرة من . باألعالم، واألسلحة، والدروعوكانت احلجرات تطلى باجلري أو باأللوان الزيتية، وتزين . بعض
وكانت األرض تبلط بألواح القرميد أو احلجارة، وتغطى بالقش أو أغصان األشجار؛ . التيارات اهلوائية بالستائر أو األقمشة املنقوشة

واخر العصور الوسطى؛ وكان الدخان خيرج من وكانت تدفأ من وسطها من موقد حيرق فيه اخلشب وظلت الدار من غري مدخنة إىل أ
يستطيع السيد وأسرته وضيفه أن يسترحيوا فيها ويستمتعوا بأشعة " مشمسة"فتحة بالسقف، وكان من خلف املصطبة باب يوصل إىل 

وكان مالك . الشمس وكان األثاث هنا أدعى إىل الراحة منه يف احلجرات، فقد كان يف هذه املشمسة بساط، ومدفأة، وسرير مريح
الضيعة يرتدي جلباباً يتخذ عادة من احلرير امللون، نقشت عليه رسوم هندسية أو نباتية، وحرملة تغطي الكتفني وغري مشدودة 

قصري أيضاً؛ وجوربني قصريين يرتفعان إىل ) بنطلون(قصرياً من فوقه سروال آخر ) لباساً(يستطاع رفعها فوق الرأس؛ وسرواالً حتتياً 
حذاءين طويلني يرتفع طرفامها األماميني كأما مقدم سفينة، وكان يتأرجح من منطقة جراب وسيف، وتتدىل عادة من الفخذين، و

وملا أراد األشراف األوربيون أن مييزوا الفرسان ذوي اخلوذ والدروع أحدهم عن اآلخر يف احلرب . عنقه مدالة على شكل صليب
متييز أرديتهم، وحللهم، وألويتهم، ودروعهم، وسروج خيلهم بنقوش خاصة ) 37(عادةأخذوا عن املسلمني ). 36(الصليبية األوىل

ومل  . أو شعائر حربية، ومن مث أنشأت الفروسية لنفسها رطانة عجيبة ال يفهمها إال الفرسان والقائمون على شئون الفروسية
يكن املالك رغم هذه الزينات كلها باإلنسان املتعطل املتطفل، فقد كان يستيقظ يف مطلع الفجر، ويصعد إىل برجه ليتبني هل حيدق به 

يف الساعة التاسعة صباحاً، ويشرف بعدئذ على أعمال " يتغدى"خطر، مث يفطر مسرعاً، وقد يذهب بعد ذلك للصالة يف الكنيسة، مث 
يعة الكثرية، ويشترك بنفسه يف بعضها، ويصدر أوامره إىل الناظر ورئيس اخلدم، والسائس، وغريهم من أتباعه، ويستقبل الزوار الض

وكان هذا العمل . معهم ومع أسرته يف الساعة اخلامسة، ويأوي عادة إىل فراشه يف الساعة التاسعة مساء" يتعشى"وعابري السبيل، مث 
، ويتغري من حني إىل حني إذا قامت "الربجاس"أليام إذا ذهب إىل الصيد، ويتغري كذلك أحياناً قليلة إذا لعب الرتيب يتغري يف بعض ا

فكانت تلد له كثرياً من . وال تكاد زوجته تقل عنه عمالً. وكثرياً ما كان يقيم الوالئم، ويتبادل اهلدايا الكثرية مع األضياف. احلرب
دم الكثريين، وتلكمهم أحياناً، وتالحظ املخبز، واملطبخ، واملغسل، وتشرف على عمل الزبد األبناء وتربيهم، وكانت توجه اخل

واجلنب، وعصر اجلعة، ومتليح اللحم حلفظه أيام الشتاء، وتعمل يف تلك الصناعات املرتلية الكربى صناعات اخلياطة، واحلياكة، 
، فإذا خرج زوجها للحرب قامت هي بشئون املزرعة العسكرية والغزل، والنسيج والتطريز، اليت تعد ا معظم مالبس األسرة

واالقتصادية، وكان ينتظر منها أن متده حباجاته املالية يف أثناء حروبه؛ فإذا وقع يف األسر كان عليها أن تدبر املاء الالزم الفتدائه من 
فتصبح . د ذكر، فقد تؤول إليها سيادة الضيعةكد رقيق أرضه، أو من بيع جواهرها وأدوات زينتها؛ وإذا مات زوجها وليس له ول

، ولكنها كان ينتظر منها أن تتزوج مرة أخرى بعد زمن قليل لتهيئ للضيعة والسيد األكرب ما يلزمهما dame dominaهي سيدا 
 أداء هاتني املهمتني، وكان السيد األكرب يقصر اختيارها على عدد قليل من اخلاطبني القادرين على. من اخلدمة أو احلماية العسكرية

وكانت يف ساعات فراغها تلبس . وكان يف مقدورها أن تصبح يف داخل قصرها مسترجلة أو صخابة، وتبادل زوجها لطمة بلطمة
على جسمها القوي أثواباً فضفاضة من احلرير ذات أهداب من الفراء، وحتتذي حذاءين لطيفني، وتغطي رأسها بغطاء مجيل وتزدان 

وكان أبناؤها يتلقون تعليماً . لئة فتصبح بذلك كله قادرة على بعث نشوة احلب أو األدب يف قلوب الشعراء اجلوالنيباحللي املتأل
ألن أبناء األشراف قلّما كانوا يرسلون إىل املدارس العامة، ومل يكن يف كثري من احلاالت . خيتلف كل االختالف عن تعليم اجلماعات
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ذلك أن القراءة والكتابة كانتا تتركان للقساوسة والكتبة الذين كانوا يستأجرون بأقل . م القراءةيبذل أي جمهود يف سبيل تعليمه
 مثالً، وهو من أجل Guesclinاألجور، وأن الكثرة الغالبة من فرسان اإلقطاع كانوا حيتقرون املعارف العقلية، فقد تعلم جسكلني 

كل تقلبات اجلو بقلب ثابت، ولكنه مل يعن أقل عناية بتعلم القراءة؛ ومل شخصيات الفروسية، مجيع فنون احلرب، وتعود مواجهة 
وكان ابن أسرة الفرسان يرسل يف السابعة من عمره، بدل املدرسة، ليكون . حيتفظ األشراف بتقاليدهم األدبية إال يف إيطاليا وبيزنطية

وطريق اللبس، وقانون الشرف اخلاص بالفرسان، ومما تتطلبه وصيفاً يف بيت شريف آخر يتأدب فيه ويتعلم الطاعة، واألخالق الطيبة، 
وكانت البنات يتعلمن مائة . املثاقفة واحلرب مع حذق، ورمبا أضاف القسيس احمللي إىل هذا شيئاً من التدريب على القراءة واحلساب

عنني بشئون الضيوف، والفارس حني يعود من وكن ي. من الفنون النافعة أو اجلميلة، ومل تكن الوسيلة إىل هذا تزيد على النظر والعمل
احلرب أو الربجاس؛ فكن حيللن دروعه، وحيضرون محامه، ويأتني له بالثياب التحتية والفوقية، والعطور، وخيدمنه وقت الطعام بأدب 

راء، والقصاصني جم وتواضع ورقة مدروسة؛ وكن هن، ال األوالد، يتعلمن القراءة والكتابة، وكان منهن كثرة يستمعن إىل الشع
فأما املُقْطَع . وكثرياً ما كان بيت الشريف يشتمل على بعض املقطعني أو األتباع. واملغنني وإىل نثر ذلك الوقت وشعره اإلبداعيني

وهي يف العادة مساحة من -فكان رجالً ينال من الشرف نظري خدمته العسكرية والشخصية، أو املعونة السياسية، منفعة أو ميزة قيمة
وكان الرجل . ألرض ومن عليها من أرقاء األرض، ويف هذه احلال يكون للمقطع حق االنتفاع بالريع، أما امللكية فتبقى للشريفا

الذي مينعه كربياؤه أو متنعه قوته من أن يكون رقيق أرض ولكنه أضعف من أن يعد لنفسه وسائل الدفاع العسكرية، ويؤدي مراسم 
وإن ) (homme" (رجل" أمامه وهو أعزل عاري الرأس، ويضع يديه يف يدي الشريف، ويعلن أنه يركع: لشريف إقطاعي" الوالء"

، مث يقسم على بعض املخلفات املقدسة أو على الكتاب املقدس أن يظل وفياً للسيد إىل آخر )كان حيتفظ حبقوقه بوصفه رجالً حراً

ويصبح السيد .  ، ويعطيه رمزاً هلذه املنحة قشة، أو عصاً، أو حربة، أو قفازاًمث يرفعه السيد، ويقبله، ومينحه إقطاعية. أيام حياته
 كما يقول أحد من ذلك احلني ملزماً حبماية املقطع، وصداقته، واإلخالص له، وتقدمي املعونة االقتصادية والقضائية؛ وكان عليه،

" يلقى القفاز"، فإذا فعل كان من حق املقطع أن )39(احملامني يف العصور الوسطى، أال يهني هذا املقطع، أو يغري ابنته أو زوجته

جزءاً " من باطنه"وقد يقطع املقطع . ومن حقه مع ذلك أن حيتفظ بإقطاعيته-عالمة على التحدي، أي أنه أصبح خارجاً عن الوالء له
وكان يف وسع . ألرض إىل مقطع أقل منه تكون عالقته به وتبعاته حنوه هي نفس العالقة والتبعات اليت بني املقطع األصيل والسيدمن ا

وخدمات حمددة، ولكن عليه أن يدين لسيد " بوالء بسيط"املقطع أن تكون له إقطاعيات من عدد من السادة، وأن يكون مديناً هلم 
وقد يكون السيد نفسه مهما عظم شأنه، مقطعاً من قبل غريه من السادة إذا . كاملة يف لسلم واحلربوخدمة " بوالء كامل"أعلى 

ومل . وكان السادة كلهم مقطعني من امللك.من مقطع من سيد آخر-أي مالكاً إلقطاعية-أخذ منه ملكاً أو إقطاعية، وقد يكون مقطعاً
بطة االقتصادية، بل كانت هي الرابطة العسكرية، فقد كان الرجل يقدم اخلدمة تكن الرابطة األوىل يف هذه الصالت املعقدة هي الرا

. العسكرية والوالء الشخصي، أو يدين ما، إىل سيد، وكان ما يعطي له من األرض جزاء له على خدمته ووالئه ال أكثر وال أقل

طيبة، يربط رجال اتمع املعرض للخطر بعضهم ببعض وكان اإلقطاع من الوجهة النظرية نظاماً عظيماً تتبادل مبقتضاه األخالق ال
  .برباط قوامه تبادل أداء الواجبات، واحلماية، واإلخالص
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   الكنيسة اإلقطاعية 5

وكان مالك الضياعة يف بعض األحيان أسقفاً أو رئيس دير؛ وكان كثري من الرهبان يعملون بأيديهم، وكثري من األديرة والكنائس 
ل العشور اليت جتيب من األبرشية، ولكن املؤسسات الكهنوتية الكبرية كانت باإلضافة إىل هذا العمل اليدوي تنال حظها من أموا

وتلك األموال يف حاجة غلى املعونة املالية؛ وكانت تنال اجلزء األكرب من هذه املعونة من امللوك واألشراف على صورة هبات من 
تراكمت هذه اهلدايا حىت أصبحت الكنيسة أكرب مالك األراضي، وأكرب السادة و. األرض أو أنصبه من اإليرادات اإلقطاعية

 قصر صغري من قصور الريف، وكان دير سانت جول ميتلك ألفني من 15.000اإلقطاعيني يف أوربا؛ فقد كان دير فلدا مثالً ميتلك 
 وكان امللك هو الذي يعني رؤساء األساقفة، ).41(؛ وكان ألكوين يف تور سيداً لعشرين ألفاً من أرقاء األرض)40(رقيق األرض

ورؤساء األديرة، وكانوا يقسمون ميني الوالء له كغريهم من املالك اإلقطاعيني، ويلقبون بالدوق والكونت وغريمها من األلقاب 
دمة العسكرية اإلقطاعية، ويسكون العملة، ويرأسون حماكم األسقفيات واألديرة، ويضطلعون بالواجبات اإلقطاعية اخلاصة باخل

وكان األساقفة ورؤساء األديرة املرتدون الزرد والدروع واملسلحون باحلراب من املناظر املألوفة يف أملانيا . واإلشراف الزراعي
األساقفة ذوي احلمية املتوقدة والروح احلربية " جيهر بأسفل اخللو إجنلترا من 1257وكان رتشرد أمري كورنوول يف عام . وفرنسا
وهكذا أضحت الكنيسة جزءاً ال يتجزأ من النظام اإلقطاعي، فألفت نفسها منظمة سياسية، واقتصادية، وحربية ال ). 42"(القوية

أي املادية، وحقوقها والتزاماا اإلقطاعية مبا جيلل بالعار كل مسيحي مستمسك بدينه، " الزمنية"وكانت أمالكها . منظمة دينية وكفى
وهكذا أصبحت الكنيسة جزءاً ال . جني على الدين، ومصدراً للجدل العنيف ببني األباطرة والبابواتوسخرية تلوكها ألسنة اخلار

  .يتجزأ من نظام اإلقطاع

   الملك 6
وكما كانت الكنيسة يف القرن الثاين عشر منشأة إقطاعية ذات حكومة دينية غرضها تبادل احلماية، واخلدمات، والوالء، تقوم ا 

دين ويرأسها البابا سيدها األعلى، كذلك كان احلكم الزمين اإلقطاعي يتطلب لكي بلغ متامه رئيساً أعلى جلميع طائفة من رجال ال
وكان امللك من الوجهة الزمنية تابعاً . املقطعني، وسيداً صاحب السلطان على مجيع السادة الزمنيني، أي أنه كان يف حاجة إىل ملك

أما من الوجهة العلمية فإن امللك قد ارتفع .  أن اهللا أجاز له أن حيكم، ومن مث فوضه يف أن حيكمهللا، حيكم مبا له من حق إهلي، مبعىن
نعم إم رجاالً من أمثال شارملان، وأتو األول، ووليم الفاتح، وفيليب أغسطس، . إىل عرشه بطريق االنتخاب أو الوراثة، أو احلرب

سعوا سلطام املوروث بقوة اخلُلق أو السالح؛ ولكن ملوك أوربا اإلقطاعية مل ولويس التاسع، وفردريك الثاين، ولويس اجلميل، و
يكونوا عادة حكاماً لشعوم بقدر ما كانوا مندوبني من قبل األقيال التابعني هلم؛ فقد كان كبار األشراف ورجال الدين هم الذين 

 يف أمالكهم اإلقطاعية أو ضياعهم؛ أما يف غري هذه األمالك خيتاروم أو يوافقون على اختيارهم، وكان سلطام املباشر حمصوراً
والضياع من مملكتهم فقد كان رقيق األرض أو التابع الذي أقطع أرضاً يدين بالوالء للمالك الذي حيميه، وقلّما كان يدين ذا الوالء 

وعلى هذا فإن الدولة يف . شتتة يف أحناء اململكةللملك الذي كانت قوته الصغرية البعيدة عنه عاجزة عن محاية املراكز األمامية امل
وذهب هذا التفتيت يف احلكم إىل أبعد حد يف غالة ألن األمراء الكارلوجنيني أضعفوا قواهم . النظام اإلقطاعي مل تكن إال ضيعة امللك

سا كانت أشد هجمات هؤالء بتقسيم اإلمرباطورية، وألن األساقفة أخضعوهم لسلطان الكنيسة، وألن هجمات الشماليني على فرن
؛ ال يعلو عمن حيملون لقب األمري، "صاحب املقام األول بني أنداد"ومل يكن امللك يف هذا النظام اإلقطاعي الكامل إال . األقوام عنفاً

فاً إقطاعياً تقتصر فقد كان شري"" بأشراف الدول هؤالء"والدوق، واملركيز، والكونت إال قليالً، ولكنه كان من الناحية العملية شبيهاً 
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موارده املالية على أربع أراضيه، ويضطر إىل االنتقال من ضيعة ملكية إىل أخرى ليحصل على طعامه وشرابه، ويعتمد يف احلرب 
يوماً والسلم على املعونة العسكرية أو اخلدمة الدبلوماسية اليت يؤديها له تابعوه األغنياء، ومل يكن هؤالء يتعهدون له بأكثر من أربعني 

وكان امللك يضطر إىل منح الضيعة يف إثر الضيعة . من العمل املسلح كل عام، وكانوا يقضون نصف وقتهم يف اإلئتمار به خللعه
ألقوياء الرجال ليكسب بذلك معونتهم أو جيزيهم على هذه املعونة، حىت كان ما بقي من األرض مللوك فرنسا يف القرنني العاشر 

 جيعل هلم فوق أتباعهم املالك من السيادة ما يؤمنهم على عرشهم؛ وملا أن أورث هؤالء املالك أبناءهم واحلادي عشر أقل من أن
ضياعهم، وأنشئوا ألنفسهم شرطة وحماكم، وسكوا بامسهم النقود، ملا أن فعلوا هذا مل جيد امللك لديه من القوة ما مينعهم فعله من 

ت أتباعه القضائية يف أمالكهم إال يف قضايا اإلعدام اليت تستأنف له، ومل يكن من حقه فعله، ومل يكن يف وسعه أن يتدخل يف اختصاصا
نعم إن ملك . أن يرسل موظفيه أو جباته إىل أمالكهم، أو مينعهم أن يعقدوا املعاهدات املستقلة، أو يشنوا احلروب من تلقاء أنفسهم

لذين يلقبونه سيدهم، ولكنه مل يكن يف واقع األمر إال مالكاً من كبار املالك، فرنسا كان من الناحية النظرية ميتلك مجيع أراضي املالك ا
وكما أن عجز امللوك عن محاية ممالكهم كان سبباً . ومل يكن حتماً أكربهم، ومل تكن أمالكه يف يوم من األيام أكرب من أمالك الكنيسة

نظام فيما بينهم أو إقامة احلكومة املوحدة اليت يتطلبها النظام يف نشأة نظام اإلقطاع، كذلك كان أعجز أمراء اإلقطاع عن حفظ ال
االقتصادي التجاري، كان هذا العجز سبباً يف إضعاف السادة اإلقطاعيني وتقوية امللوك، وكان حتمس األشراف يف املنازعات احلربية 

حلروب الصليبية، وحرب األعوام املائة، وحروب يف أوربا اإلقطاعية يلق م يف غمار احلروب اخلاصة والعامة حىت امتصت دماءهم ا
الوردتني، واحلروب الدينية اليت اختتمت ا هذه احلروب، ومنهم من افتقروا وخرجوا على القانون فصاروا أشرافاً من قطاع الطرق 

م يف ميع أحناء اململكة؛ ينهبون ويقتلون كما يشاءون؛ وتطلبت املساوئ اليت نشأت من اإلفراط يف احلرية سلطة موحدة حتفظ النظا
وأوجدت التجارة والصناعة يف خارج نطاق الرابطة اإلقطاعية طبقة غنية متزايدة العدد؛ ومل يكن التجار راضني عن الضرائب 

وحتالف امللك . اإلقطاعية، وأخطار النقل داخل املمتلكات اإلقطاعية، وأخذوا يطالبون بأن حتل حكومة مركزية حمل القوانني اخلاصة
مع هذه الطبقة ومع املدن اآلخذة يف النماء فأخذت هذه وتلك متده مبا حيتاجه من املال لتأييد سلطانه وتوسيعه؛ وأخذ كل من حيس 

وكان كبار املالك من بني رجال الكنيسة أتباعاً للملك عادة . بالظلم أو األذى من األعيان يتطلع إىل امللك لينقذه ويرد األذى عنه
ك كان البابوات جيدون أن اتصاهلم بامللك أيسر من اتصاهلم باألشراف املتفرقني الذين ال يستمسكون كل وأوفياء له، كذل

واستطاع ملوك فرنسا وإجنلترا . االستمساك بالقانون، ومل مينعهم من هذا االتصال كثرة ما كان حيدث بينهم وبني امللوك من نزاع
وراثية بعد أن كانت باالنتخاب؛ وكانت وسيلتهم إىل هذا أن يتوج الواحد منهم ابناً تؤيدهم هذه القوى املختلفة أن جيعلوا سلطتهم 

أو أخاً له قبل وفاته، وارتضى الناس هذه امللكية الوراثية بديالً من فوضى اإلقطاع؛ كذلك كان حتسني سبل االتصال وازدياد تداول 
بفضل موارده املتزايدة أن حيصل على ما يلزمه من املال لتقوية جيشه النقد مما جعل فرض الضرائب املنتظمة مستطاعاً، وأمكن امللك 

وزيادة عدده؛ وانضمت طبقة رجال القانون الناشئة إىل العرش وقوته بفضل ما يف القانون الروماين الذي عاد إىل احلياة من نزعة حنو 
لطانه القضائي على كل من يف مملكته، وحىت كان  حىت أيد علماء القانون حق امللك يف أن يبسط س1250املركزية؛ فلم حيل عام 

وذا كان لفليب اجلميل يف آخر القرن الثالث عشر من القوة ما . مجيع الفرنسيني يقسمون ميني الوالء ملليكهم ال لسيدهم اإلقطاعي
دهم مرارة هذا وخفف ملوك فرنسا على أشراف بال. أمكنه من إخضاع أشراف بالده، بل وإخضاع البابوية نفسها، لسلطانه

االنتقال مبنحهم ألقاباً وامتيازات يف بالطهم تعوضهم عن حقهم اخلاص يف سك النقود، وإصدار األحكام القضائية، وشن احلروب؛ 
، وأصبحوا بذلك رجال بالط ال أصحاب صولة، واستحالت مراسم قصور Curia regisفكان كبار أتباعه يؤلفون حاشية امللك 
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وكان أبناء األعيان وبنام يرسلون . اً إىل خدمات رمسية يقومون ا يف جمالس امللك، وحول مائدته، ويف غرفة نومهاألعيان شيئاً فشيئ
إىل قصر امللك ليخدموه أو ليخدموا امللكية بأن يكونوا خدماً خصوصيني أو وصيفات، وليتعلموا آداب البالط، وبذلك أصبح قصر 

خامتة احلفالت وأعظمها هي حفلة تتويج ملك فرنسا يف رميس أو إمرباطور أملانيا يف آخن أو امللك مدرسة ألبناء األشراف وكانت 
فرانكفورت، ففي هذه احلاالت كان صفوة األعيان من مجيع البالد جيتمعون يف أثوام وعدم الفخمة الرهيبة، وكانت الكنيسة 

م اجلديد جبميع مظاهر اد واجلالل، وذا أضحت سلطة امللك تستخدم كل ما يف شعائرها من خلفاء وجالل إلحاطة تتويج احلاك
وأقبل املالك اإلقطاعيون على بالط امللك الذي . سلطة إهلية، ال يستطيع أحد أن يعارضها وإال عد خارجاً صراحة على الدين

  . أوربا بعد ذلك الوقتأخضعهم لسلطانه، وأسبغت الكنيسة حقاً إهلياً على امللوك الذين حطموا زعامتها وسلطاا يف

  الفصل الثالث 

  شريعة اإلقطاع 

كانت العادات والشرائع يف الغالب شيئاً واحداً يف نظام احلكم اإلقطاعي حيث كان القضاة والقائمون بتنفيذ القانون املدين عادة 
ت به العادة يف هذه املشكلة أيام فإذا ما ثارت مشكلة خاصة بالقانون أو العقاب، سئل أكرب أعضاء اتمع سناً عما جر. أميني

نعم إنه كان يف مقدور الشريف أو امللك أن يصدر األوامر، ولكن هذه . شبام، وهلذا كان اتمع نفسه املصدر الرئيسي للقوانني
مة جهرة أو األوامر مل تكن قوانني، وإذا ما طلب إىل الناس أكثر مما جتيزه العادات حالت بينه وبني مطالبه مقاومة الشعب عا

وكان لفرنسا اجلنوبية قانون مكتوب ورثته عن الرومان، أما فرنسا الشمالية حيث كان اإلقطاع أكثر تغلغالً منه يف ). 43(صمتاً
اجلنوب، فقد احتفظت يف األغلب األعم بشرائع الفرجنة، وملا أن دونت هذه القوانني أيضاً يف القرن الثالث عشر، أضحى تغيريها، 

وكان قانون . ن قبل صعباً، أشد صعوبة مما كان، ونشأت مائة قصة قضائية للتوفيق بني هذه القوانني وبني احلقيقة الواقعةالذي كان م
االلتزام وهو ) 2. (مللكية املطلقة غري املشروطة بشرط ما) 1: (امللكية اإلقطاعي قانوناً فذاً معقداً، يقر ثالثة أشكال للملكية العقارية

وهو الذي تعطي به غلة األرض -اإلجيار) 3(ال ملكيتها لتابع إقطاعي بشرط أداء اخلدمة املفروضة على الشريف ومنح غلة األرض 
وكان امللك وحده حسب النظرية اإلقطاعية هو الذي . لرقيق األرض أو مستأجرها على شريطة أن يقوم بأداء االلتزامات اإلقطاعية

، ومنهم أمسى األشراف مقاماً، فكانوا مستأجرين ميتلكون األرض على شريطة أن يؤدوا يستمتع بامللكية املطلقة، أما كل من عداه
كذلك م تكن ملكية السيد اإلقطاعي لألرض مقصورة عليه وحده، بل كان لكل واحد من أبنائه حق موروث . عنها اخلدمة الواجبة

ة أن نؤول األرض إىل أكرب األبناء الذكور، ذلك بأن هذه وكانت العادة املألوف). 44(يف أرض اآلباء، وكان له أن حيول دون بيعها
العادة اليت مل تكن معروفة يف القانون الروماين أو قوانني األمم املترببرة أصبحت موائمة لظروف النظام اإلقطاعي، ألا تضع شئون 

أما الذكور األصغر منه سناً . سرة عقالًاحلماية العسكرية واإلشراف االقتصادي يف يد رئيس واحد، يفترض فيه أن أنضج أبناء األ
فكانوا يشجعون على املغامرة لتملك ضياع أخرى يف أراضي غري أرض آبائهم، وكان القانون اإلقطاعي، رغم ما فرضه على امللكية 

لقوانني األملانية مثال ذلك أن أحد ا. من قيود، ال يقل عن أي قانون سواه احتراماً للملكية وقسوة يف عقاب من يعتدون على حقوقها
يشق بطنه، وتنتزع أمعاؤه، وتلف حول القطع "كان ينص على أن من يزيل حلاء إحدى أشجار الصفصاف اليت متسك أحد اجلسور 

 يقضي بأن من يرتكب جرمية إزالة أحد معامل حدود أرض 1454، وكان يف وستفاليا قانون ظل معموالً به حىت عام "الذي أحدثته
وللرجل الدفني أن "رض إىل ما حتت رأسه، مث تسلط عليه أثوار ورجال مل يسبق هلم أن حرثوا أرضاً حيرثون رأسه؛ جاره، يدفن يف األ
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وكانت اإلجراءات القضائية يف القانون اإلقطاعي تنبع يف األغلب األعم قوانني البالد ). 46"(ينقذ نفسه خبري وسيلة يستطيعها
متنع حق " ومدن االلتجاء"انونية العامة بالثأر الفردي؛ وكانت الكنائس، واألسواق العامة، اهلمجية، وتعمل الستبدال العقوبات الق

وكانت حماكم الضياع تنظر . األماكن احلرم؛ وكان من املستطاع بفضل هذه القيود أن يوقف االنتقام حىت يتدخل القانون يف األمر
يد؛ أما املنازعات اليت تثور بني سيد وتابع له، أو بني سيد وسيد، فكانت القضايا اليت تقوم بني مستأجر ومستأجر، أو بني مستأجر وس

، وأن يكونوا تابعني لإلقطاعية )47(وهم رجال جيب أال يقلوا مرتلة عن الشاكي نفسه" من أعيان البارونية"تعرض على حملفني 
رة تنظر يف قضايا رجال الدين، أما االستئناف وكانت حماكم األسقفيات أو األدي. نفسها، وممن جيلسون معه يف و إقطاعي واحد

وكان املدعي واملدعي عليه أمام . األعلى فكان يرفع إىل احملكمة امللكية املؤلفة من أعيان الدولة، وكان يرأسها امللك نفسه أحياناً
 كان نوعها يعاقب بنفس العقوبة وكان املدعي الذي خيسر القضية املرفوعة أياً. حماكم الضياع حيبسان حىت يصدر احلكم يف قضيتهما

وظل التحكيم اإلهلي معموالً به طوال ). 48(وكانت الرشوة شائعة يف مجيع احملاكم. اليت توقع على املدعي إليه إذا ثبتت عليه التهمة
، Cambrai أن فرض االختبار باحلديد احملمي على بعض اخلارجني على الدين يف كمربيه 1215وقد حدث يف عام . عهد اإلقطاع

فلما أصيبوا حبروق سيقوا إىل القائمة اليت يشد عليها من حيرقون، ولكن أحدهم أعفي من العقوبة، كما يقولون، ألنه أقر بذنبه، 
وكان انتشار الفلسفة يف خالل القرن الثاين، وإقبال الناس من جديد على دراسة . فشفيت يده من فوره، ومل يبق فيها أثر للحروق

واستطاع البابا إنوسنت الثالث أن يقنع جملس التران الرابع يف ". التحكيم اإلهلي"ين، من أسباب كراهية الناس هلذا القانون الروما
، كما أدخله )1219( بإلغاء هذا النوع من احملاكمة إلغاًء تاماً، وأدخل هنري الثالث هذا اإللغاء يف القانون اإلجنليزي 1216عام 

، أما يف أملانيا فقد ظلت االختبارات القدمية معموالً ا حىت القرن الرابع عشر، وقاسى )1213(ي فردريك الثاين يف قانون نابل
 يف فلورنس، وعاد هذا التحكيم إىل الوجود يف حماكمة الساحرات يف 1489 التحكيم اإلهلي بالنار عام Savonarolaسفنروال 

انية القدمية، سنة احملاكمة باالقتتال، وكانت هذه السنة وسيلة لإلثبات من وشجع نظام اإلقطاع السنة األمل). 49(القرن السادس عشر
وأعاد النورمان هذه السنة إىل بريطانيا بعد أن أمهلت يف عهد األجنليسكسون، مث . ناحية، وبديالً من الثأر الفردي من ناحية أخرى

 Hermannمما يذكر يف هذا الصدد أن فارسياً يدعى هرمان و). 50(ظلت ثابتة يف سجل القانون اإلجنليزي حىت القرن التاسع عشر

 ملك فالندرز، فلما أنكر جاي التهمة Charles the God باالشتراك يف اغتيال تشارلس الصاحل Guyام فارساً آخر يدعى جاي 
حه، فانتقال من املبارزة إىل دعاه هرمان إىل مبارزة قضائية، وظل الرجالن يتقاتالن عدة ساعات، حىت فقد كالمها جواده وخسر سال

). 51(املصارعة، واستطاع هرمان أن يربهن على عدالة التهمة بانتزاع خصييت جاي من جسمه، وميوت جاي بتأثري هذا االنتزاع

 ولعل اإلقطاعيني قد استحوا من هذه العادات اهلمجية ففرضوا قيوداً على حق املبارزة ظلت تتراكم على مدى األجيال، فكان يطلب

إىل املدعي إذا أراد أن حيصل على حق الدعوة إىل املبارزة أن يتقدم بقضية مرجحة الكسب، وكان من حق املدعي عليه أن يرفض 
القتال إذا أثبت أنه كان يف غري مكان اجلرمية حني وقوعها؛ ومل يكن لرقيق أرض أن يبارز حراً، أو جمذوم أن يبارز سليماً، أو ابن غري 

وكانت قوانني بعض . بناً شرعياً، وقصارى القول أنه مل يكن يصح لشخص أن يبارز إال شخصاً مساوياً له يف مرتبتهشرعي أن يبارز ا
اتمعات متنح احملكمة حق منع أية مبارزة قضائية مىت شاءت، وكان رجال الدين، والنساء، واملصابون بأية عاهة جسمية يعفون من 

ولذلك نسمع منذ القرن العاشر عن . ينوبون عنهم يف املبارزة-أي مبارزين بارعني- "أبطاالً"وا املبارزة، ولكنهم كان هلم أن خيتار
أبطال مأجورين حيلون حمل الذكور املبارزين وإن كانوا صحيحي األجسام، ذلك بأنه إذا كان اهللا سيقضي يف األمر حسب عدالة 

 وقد عرض أتو األول مسألة عفة ابنته، والرتاع القائم حول وراثة بعض .التهمة فقد يبدو أن شخصية املقتتل ال شأن هلا ذا القضاء
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، وكذلك جلأ الفنسو العاشر ملك قشتالة إىل هذا النوع من املبارزة ليقرر هي يعمل )52(الضياع، ليفصل فيها أبطال مبارزون
 ليكونوا حاضرين إذا نشب نزاع دبلوماسي جيوز وكانت السفارات تزود أحياناً باألبطال املبارزين) 53(بالقانون الروماين يف مملكته

، وقد أصبحوا قبل ذلك 1821وظل أبطال من هذا النوع يظهرون يف االحتفال بتتويج ملوك اإلجنليز حىت عام . الفصل فيه باملبارزة
ى أن يلقى قفازة على التاريخ من خملفات املاضي ذوات الشكل اجلميل، ولكن هذا البطل املبارز كان يفترض فيه يف العصور الوسط

وكان االلتجاء إىل األبطال مما حيط ). 54(األرض، ويعلن بصوت عال استعداده للمبارزة للدفاع عما للملك من حق إهلي يف تاجه
ن من شأن احملاكمة باالقتتال، وذا حرمته الطبقات الوسطى الناشئة يف التشريعات العامة، واستبدلت به يف القرن الثالث عشر القانو

، ومنعه فردريك الثاين من )1215(الروماين يف أوربا اجلنوبية، وكثرياً ما نددت به الكنيسة، وحرمه إنوسنت الثالث حترمياً قاطعاً 
يف مجيع ) 1303(، وحرمه فليب اجلميل )1260(أمالكه يف نابلي، وألغاه لويس التاسع يف األقاليم اخلاضعة حلكمه خضوعاً مباشراً 

ذا واملبارزة ال تستمد أكرب أسباب نشأا من االقتتال القضائي بقدر ما تستمده من حق الناس القدمي يف أن يثأروا ه. أحناء فرنسا
وكانت العقوبات اإلقطاعية قاسية قسوة وحشية، فكانت الغرامات ال حيصى هلا عدد، وكان السجن . ألنفسهم ممن يعتدون عليهم

يستخدم عقاباً للمذنبني، ولكن السجن كان يف حد ذاته تعذيباً للمسجون ملا كان ي حجراته يستخدم وسيلة حلجز املتقاضني أكثر مما 
وكان حيكم أحياناً على الرجال والنساء باِحلناك أو الصلب علناً، وأن جيعل املعاقب هدفاً ). 55(من حشرات، وجرذان، وأفاع

كان كرسي االعتراف يتخذ عقاباً ملن يرتكبون بعض اجلرائم أو لسخرية اجلماهري، أو يقذف الطعام الفاسد أو يرجم باحلجارة، و
الثرثارين أو النساء الساقطات، فكان من حيكم عليهم ذا العقاب يشدون إىل كرسي يربط برافعة طويلة مث يغرق م الكرسي يف 

نوا يساقون إليها عراة، وال ينالون إال وكان األشداء من املذنبني حيكم عليهم أحياناً بالعمل يف السفن، فكا. جمرى مائي أو بركة
القليل من الطعام الذي ال يغين من جوع، ويشدون إىل املقاعد مث يرغمون على التجديف فيها حىت ختور قواهم، فإذا امتنعوا أو توانوا 

. يكوي ليوسم-حياناًوكان جسم املذنب ووجهه أ. وكان اجللد بالسوط أو العصا من العقوبات العادية. جلدوا أشد اجللد وأقساه

وكان بتر األعضاء . وكان احلنث يف اإلميان والتجديف يعاقبان أحياناً حبرق اللسان بقطعة من احلديد احملمي. رف ما يرمز للجرمية
الفاتح أمراً مألوفاً، فكانت اليدان، أو القدمان، األذنان، أو األنف تقطع، والعينان تسلمان وكان من الوسائل اليت جلأ إليها وليم 

أال يقتل إنسان أو يشنق جلرمية ارتكبها، بل أن تفقأ عيناه، وأن تقطع يداه، وقدماه، وخصيتاه، حىت إذا ما بقي شيء "ملكافحة اجلرائم 
وقلّما كان التعذيب من العقوبات املعمول ا يف العصور ). 56"(من جسمه كان ذلك الشيء الباقي دليالً على مجيع جرائمه وجوره

وكان القتل والسرقة يعاقب عليهما .  وإن كانت الشرائع الرومانية والكنسية قد أعادته إىل الوجود يف القرن الثالث عشرالوسطى،
وميكن ). 57(أحياناً بالنفي وكان أكثر ما يعاقبان به هو قطع الرأس أو الشنق، وكان عقاب القاتالت أن يدفن وهن على قيد احلياة

وكانت املسيحية تدعو إىل الرأفة، ولكن احملاكم الكنسية كانت تعاقب على . ياً بدفنه حياً أو بشنقهعقاب احليوان الذي يقتل آدم
 حكمت بدفن سبع St, Genevi(veاجلرائم بنفس العقوبات اليت توقعها احملاكم املدنية، من ذلك أن حمكمة دير سانت جنفييف 

بعد فلعل كبح مجاح اخلارجني على القانون يف العصور اهلمجية، كان حيتاج و). 58(نساء وهن على قيد احلياة عقاباً هلن على السرقة
إىل تلك العقوبات الوحشية، ولكن هذه العقوبات الوحشية نفسها بقيت حىت القرن الثامن عشر، ومل تكن شر أنواع التعذيب هي 

  . األتقياء املارقنياليت يفرضها األشراف على القتلة بل كانت هي اليت يفرضها الرهبان املسيحيون على

  الفصل الرابع 
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  الحروب اإلقطاعية 

وكان ينتظر من . نشأ اإلقطاع ليكون نظاماً عسكرياً تمع زراعي غري مطمئن على نفسه؛ وكانت فضائله حربية أكثر منها اقتصادية
عدين لترك احملراث وانتضاء سادة اإلقطاع وأتباعهم أن يدربوا أنفسهم على احلرب وأن يكونوا يف كل حلظة من اللحظات مست

وكان جيش اإلقطاع هو األداة احلكومية اإلقطاعية، تنظمه روابط الوالء اإلقطاعي وينقسم انقساماً دقيقاً إىل طبقة فوق . السيف
طبقة حسب درجات الشرف واملرتلة، فاألمري، واملركيز، والكونت، ورئيس األساقفة، وهم قواد اجليش، والبارون، والسيد، 

 هم راكيب اخليل، وكان األتباع هم خدم Chevaliers أو Knightsسقف، ورئيس الدير، هم رؤساء الفرق، وكان الفرسان األ
حياربون مشاة، وكان من وراء -اجليش املرابط يف املقاطعات أو القرى-men-at-armsالبارونات أو الفرسان، وكاد محلة السالح 

 يتبعون اجلند سرياً على األقدام من غري نظام وال قواد، Varletsصليبية، حشد من اخلدم اجليش اإلقطاعي، كما نراه يف احلروب ال
وكانوا يساعدون اجليوش على انتهاب املغلوبني، ويرحيون املعذبني ممن يسقطون يف حومة الوغى، واجلرحى من األعداء بأن جيهزوا 

قطاعي كان يف جوهره وأساسه هو الفارس مكرراً، ذلك أن املشاة ولكن اجليش اإل). 59(عليهم ببلطهم احلربية أو عصيهم الغليظة
، ومل يستعيدوا هذه املرتلة إال يف القرن الرابع عشر، وكان الفرسان هم عماد )378(قد فقدوا مرتلتهم العليا بعد معركة هدريانوبل 

 Cavalry ،Chivalry ،Caballero ،Chevalier ،Cavalierالفروسية، وكان امسهم وكل ما يتصل به من األمساء األخرى 

وقد مد الفارس نفسه ووسع . وكان احملارب يف عهد اإلقطاع يستخدم احلربة، والسيف، والقوس، والسهم. مشتقاً من اسم الفرس
وا دائرا حىت مشلت سيفه، وأطلق عليه امساً ينم على إعزازه وحبه، وإن كان مما ال شك فيه أن الشعراء القصاصني هم الذين أطلق

. Excalibur، وعلى سيف امللك آرثر اسم Durandel وعلى سيف روالن دورندل Joyeuse" املبتهجة"على سيف شارملان اسم 

وكان لقوس عدة أشكال فقد تكون قوساً بسيطة قصرية، تشد عند الصدر، وقد تكون قوساً طويلة تشد حول العني واألذن، وقد 
قبضها، مث تطلق فجأة، وقد يستخدم أحياناً زند يف إطالقها، وتنطلق منها قذيفة من احلديد تكون قوساً متقاطعة يشد وترها يف حمز مب

-1272(وكانت القوس املتقاطعة أداة قدمية العهد، أما القوس الطويلة فكان أول من اشتهر باستعماهلا إدورد األول . أو احلجر

ريب العسكري يف إجنلترا كما كانت من أهم العناصر يف ألعاب وكانت الرماية أهم عناصر التد. يف حروبه مع أهل ويلز) 1307
وكان تطور القوس وإتقاا بداية تدهور النظام اإلقطاعي من الناحية العسكرية، ذلك أن الفارس كان يستنكف أن حيارب . الفروسية

ووجهت آخر الضربات إىل . ق وطبيعتهراجالً، ولكن الرماة كانوا يقتلون جواده، ويرغمونه على أن يرتل إىل األرض اليت ال تتف
اإلقطاع يف القرن الرابع عشر بعد اختراع البارود واملدافع، فقد أمكن ما قتل الفارس املدرع وتدمري قصره من مساحة ال سلطان 

ان الفارس وإذ كان للمحارب اإلقطاعي جواد حيمله، فقد كان يسعه أن يثقل نفسه بالدروع، وهلذا ك. للفارس عليها لبعده عنها
تستره شبكة ذات أكمام لذراعيه، وقلنسوة من احلديد -الكامل العدة يف القرن الثاين عشر يغطي جسمه بالزرد من عنقه إىل ركبتيه

فإذا كان يف احلرب غطى رأسه . تغطي كل رأس عدا عينيه، وأنفه، وفمه، وكانت ساقاه وقدماه تغطى بدروع من الزرد خاصة ا
وظهرت يف القرن الرابع عشر البيضة ذات . سالف الذكر خبوذة من الصلب ذات وقاية من احلديد حتمي أنفهفضالً من غطائه ال

احلافة األمامية البارزة، والدرع املصنوع من الصفائح املعدنية حلماية الفارس من القوس الطويلة أو املتقاطعة، وبقيتا حىت القرن السابع 
وكان للفارس ترس معلق يف عنقه، يقبض عليه بيده . قريباً ليكون احملارب سريع احلركةعشر، مث بطل استعمال الدروع كلها ت

اليسرى من سيور مثبتة يف سطحه الداخلي، وكان هذا الترس يصنع من اخلشب، واجللد، واألربطة احلديدية، ويزدان يف وسطه 
وكانت احلصون عادة هي أهم وسائل الدفاع . كةمبشبك من احلديد املذهب، وهكذا كان الفارس يف العصور الوسطى قلعة متحر
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فكان يف وسع اجليش الذي يهزم يف ميدان القتال أن جيد له ملجأ داخل أسوار بيت الشريف، وكان . وأجداها يف احلروب اإلقطاعية
دك أسوار األعداء واضمحل علم احلصار يف العصور الوسطى ألن ما يلزم ل. يف وسعه أن يقف من العدو وقفته األخرية داخل الربج

من تنظيم وعدد كان أغلى وأشق من أن يطيقه الفرسان أصحاب املكانة العالية، ولكن فن املدمر واجلندي امللغم ظل باقياً يف تلك 
 وقد ظلت السفائن احلربية شبيهة بسفائن. كذلك قل شأن األساطيل يف عامل كانت الرتعة احلربية فيه أقوى مما حتتمله موارده. العصور

وكان ما ينقص الرجل . حتمل فوق سطوحها أبراج القتال، ويدفعها بااذيف الرجال األحرار أو األرقاء املشدودين إليها-األقدمني
أو السفينة من القوة يستعاض عنه بالزينة، فكان بناء السفن والفنانون يف العصور الوسطى يضعون على خشب السفينة طبقة من 

بيضاء أو قرمزية أو زرقاء يف لون ماء البحر -باأللوان الزاهية املمتزجة بالشمع. اء واهلواء، مث يطلوا من فوقهالقار تقيه من تأثري امل
وكانت . الشديدة الزرقة، وكانوا يذهبون جؤجؤها وأسيجتها، ويقيمون يف مقدمها ومؤخرها متاثيل ألناس، وحيوانات، وآهلة

وختتلف حروب العصور . ين، وبعضها ذهيب، وكانت سفينة السيد تنقش عليها شارة درعهاألشرعة تلون بألوان زاهية، بعضها أرجوا
فأما كثرة العدد فكان سببها أن كل سيد . الوسطى عن احلروب القدمية واحلديثة يف كثرة عددها، وقلة نفقاا وعدد من يقتلون فيها

ان كل ملك حراً يف أن يعمد إىل السرقة الشريفة سرقة أراضي كان يدعي لنفسه حق حماربة كل رجل ال تربطه به روابط اإلقطاع، ك
وإذا ذهب امللك أو الشريف إىل احلرب، كان على أتباعه وأقاربه حىت الطبقة السابعة أن يتبعوه ويقاتلوا معه أربعني . غريه من احلكام

جزاء البالد املعروفة اآلن باسم فرنسا، وكان أمسى يوماً، وال يكاد يوجد يوم من أيام القرن الثاين عشر مل تكن فيه حرب يف جزء من أ
ما بلغه الفارس من الصفات أن يكون حمارباً بارعاً، وكان ينتظر منه أن يكيل أو يتلقى الضربات القوية يف سرور أو جلد، وكانت 

 Berthold شكا برثولد الراتسبوين ، ولقد)60(يف الفراش" ميتة األبقار"، ال "ميدان الشرف"أعظم أمنية له أن ميوت ميتة احملارب يف 

of Ratisbon ولكن راتسبون هذا كان من ) 61"(قلة عدد السادة الذين يصلون إىل السن الصحيحة أو ميوتون امليتة الصحيحة" من
 Br(mule يصف معركة برميول Ordericns Vitalisومل تكن احلرب شديدة اخلطورة، فها هو ذا أردركس فيتالس . الرهبان

؛ وقد أسر أربعمائة فارس يف معركة )62"(مل يقتل إال ثالمثائة من الفوارس التسعمائة الذين كانوا حياربون"بقوله إنه ) 1119(
، اليت كسب فيها هنري األول ملك إجنلترا بالد نورمندية، ولكن فارساً واحداً مل يقتل من فرسان )Tinchebrai (1106ننشربيه 

وهي من الوقائع احلامسة اليت كانت أشد معارك العصور الوسطى هو ال قتل مائة ) Bouvine (1214ويف واقعة بوفني . هنري
وكانت الدروع والقالع جتعل امليزة يف احلرب للدفاع، فقد ). 63(وسبعون فارساً من األلف واخلمسمائة الذين اشتركوا يف القتال

. و راقد على األرض، ومل يكن هذا العمل مما ترضى عنه الفروسيةكان من الصعب أن يقتل الرجل الكامل العدة إال إذا قطع رأسه وه

 حيزنه أن Froissartكذلك كان أسر الفارس وقبول فديته أدىن إىل الصواب من قتله والتعرض لالنتقام الدموي، وها هو ذا فرواسار 
وكانت قواعد الفروسية، )".64(فرنك 400.000كثريون من األسرى كان مستطاعاً أن جيين من افتدائهم "قتل يف إحدى املعارك 

واحلكمة املتبادلة بني الفرسان بعضهم وبعض، حتض على جماملة األسرى، واالعتدال فيما يطلب من الفداء، وكان من املعتاد أن يطلق 
لفالحون هم وكان ا). 65(سراح األسري إذا وعد بشرفه أن يعود ومعه فديته قبل وقت معني، وقلّما كان فارس حينث يف هذا الوعد

وكان كل جيش يف فرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، يغري على أراضي أتباع عدوه وأرقاء أرضه . الذين قاسوا أشد البالء يف حروب اإلقطاع
وينهب بيوم ويستويل على كل ما مل جيمع من املاشية يف داخل أسواره، وكان كثريون من الفالحني بعد هذه احلروب جيرون 

وحاول امللوك واألمراء أن حيتفظوا بالسلم الداخلية يف .  الكثريون منهم جوعاً لقلة ما أنتجته األرض من احلبوبحماريثهم، وهلك
فترات بني احلروب؛ وجنح يف هذه احملاوالت األدواق النورمنديون يف نورمندية، وإجنلترا وصقلية، وكونت فالندرز يف بالده، وكونت 
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لثالث مدى جيل من الزمان يف أملانيا؛ وفيما عدا هؤالء كانت الكنيسة صاحبة الفضل يف تقييد برشلونة يف قطلونية، وجنح هنري ا
وأنذرت كل من يستخدم " سلم إهلية" قراراً بتحديد 1050 و989احلروب، فقد أصدرت عدة جمالس كنسية يف فرنسا بني عامي 

 الكنيسة الفرنسية حركة تدعو إىل السالم يف عدة مراكز ونظمت. العنف يف احلرب مع غري املقاتلني باحلرمان من حظرية الدين
خمتلفة، وأقنعت كثريين من األشراف بأن ميتنعوا عن احلروب اخلاصة بني بعضهم وبعض، مث مل تكتف ذا بل أقنعتهم فوق ذلك أن 

 يف ترنيمة ذائعة الصيت حيمد اهللا) Fulbert of Chatrres (960-1028يشتركوا معها يف حترميها، وقام فلربت أسقف تشارتر 
ورحبت اجلماهري ترحيباً محاسياً ذه احلركة، وأخذ الصاحلون ينبئون بأنه لن متض مخس سنني حىت . لوجود فترة من السالم غري عادية

دها  وما بع1207، وأعلنت جمالس الكنيسة الفرنسية من عام )66(يكون مجيع سكان العامل املسيحي قد وافقوا على برنامج السالم
على الناس مجيعاً أن ميتنعوا عن أعمال العنف : ، ولعلها يف هذا كانت تذكر حترمي املسلمني للحرب يف األشهر احلرم فقالت"هدنة اهللا"

، ويف أعياد حمددة، ويف جزء من كل ) نوفمرب11 أغسطس إىل 15من (طوال أيام الصوم الكبري، ويف موسم احلصاد وقطاف الكروم 
من مساء األربعاء إىل صباح االثنني، وأجازت هذه اهلدنة يف صورا النهائية قيام احلروب اخلاصة أو احلروب كان عادة -أسبوع

وقد أمثرت هذه النداءات واإلنذارات مثرا، فقضى على احلروب اخلاصة شيئاً فشيئاً بتعاون الكنيسة، . اإلقطاعية مثانني يوماً يف السنة
ة املدن والطبقات الوسطى، واستنفاد النشاط العسكري يف احلروب الصليبية، وأضحت هدنة اهللا يف وبقوة امللوك املتزايدة، ونشأ

استخدام العدد ) 1139(القرن الثاين عشر جزءاً من القانون املدين والقانون الكنيسة يف أوربا الغربية، وحرم جملس التران الثاين 
 أن حيرم البابا مجيع احلروب بني املسيحيني Gerhoh of Reichersburg، واقترح جرهوه الرخيززبرجي )67(احلربية ضد الناس

ورأى امللوك أن الوقت مل حين ). 68(بعضهم وبعض، وأن يعرض كل ما يشجر من الرتاع بني احلكام املسيحيني على التحكيم البابوي
وكان البابوات أنفسهم يف . قصت احلروب الفرديةبعد لتنفيذ هذا االقتراح، فكانوا يثريون احلروب القومية أكثر من ذي قبل كلما ن

القرن الثالث عشر، وهم حيركون البيادق البشرية ليظفروا بالسلطان، وكان هؤالء البابوات يستخدمون احلرب أداة من أدوات 
  .السياسة

  الفصل الخامس 

  الفروسية 

ساليب املسلمني يف بالد الفرس، والشام، واألندلس وباألفكار من العادات األملانية القدمية عادات التعليم العسكري، بعد أن تأثرت بأ
. املسيحية املتصلة باخلشوع واألسرار املقدسة، من هذه كلها نشأ نظام الفروسية، وهو نظام مل يبلغ حد الكمال ولكنه نظام نبيل كرمي

أي " (األصول"ومل يكن من حق مجيع أصحاب . أي ينتمي إىل أسرة حتمل لقباً شريفاً ومتتلك أرضاً-كان الفارس شخصاً شريف املولد
مل يكن هلم -عدا أبناء امللوك-أن خيتاروا فرساناً أو حيملوا هذا اللقب، فاألبناء غري االبن األكرب) الذين ميتازون بانتسام إىل أسر نبيلة

ضمن األتباع إال إذا حصلوا جبهودهم على يف العادة إال أمالك قليلة ال تفي بالنفقات اليت تتطلبها الفروسية، وهلذا يبقى هؤالء 
فكان يعمل وهو يف السابعة . وكان الشاب الذي يتطلع إىل أن يكون فارساً خيضع لنظام تأدييب شاق طويل. أراضي وألقاب جديدة

د؛ يقوم خبدمته على أو الثامنة من عمره وصيفاً عند أحد السادة، حىت إذا بلغ الثانية عشرة أو الرابعة عشرة أصبح تابعاً هلذا السي
مائدة الطعام، ويف غرفة نومه، ويف قصر الضيعة، ويف املثاقفة أو القتال، ويقوم جسمه وروحه بالتمارين واأللعاب الشاقة اخلطرة؛ 

فإذا أمت تدريبه سلك يف نظام الفرسان حفل يشمل مراسم رهيبة . ويتعلم بالتقليد و التجربة كيف يستخدم أسلحة احلرب اإلقطاعية
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فارس "وكان هلذا ميكن أن يسمى . يبدؤها الطالب باالستحمام بوصفه رمزاً للتطهري الروحي ولعله كان أيضاً رمزاً للتطهري اجلسمي
وكان يرتدي يف هذا . الذين تلقوا لقب الفروسية يف ميدان القتال جزاء عاجالً هلم على بسالتهم" فرسان السيف"متييزاً له من " احلمام

اً أبيض، من فوقه رداء أمحر ومعطف أسود، ميثل أوهلا ما يرجى أن يتصف به من نقاء اخللق، وثانيهما الدم الذي قد االحتفال قميص
وكان يصوم يوم كامالً مث يقضي . يسفكه يف سبيل الشرف أو يف سبيل اهللا، وثالثها املوت الذي جيب أن يكون متأهباً ملالقاته بال وجل

ف بذنوبه إىل أحد القسيسني، مث حيضر مراسم القداس، ويأخذ العشاء الرباين، ويستمع إىل موعظة عن ليلة يصلي يف الكنيسة، ويعتر
فإذا فعل هذا تقدم إىل املذبح ومعه . واجبات الفارس اخللقية، والدينية، واالجتماعية، واحلربية، ويتعهد يف خشوع أن يؤديها كلها

ويضعه مرة أخرى فوق عنقه، مث يلتفت الطالب إىل الشريف اجلالس الذي يريد سيف يتدىل من عنقه، فريفع القس السيف ويباركه 
ألي غرض تريد أن تنضم إىل هذا النظام؟ إن كنت تبغي : "أن يتلقى منه لقب الفروسية، فيسأله هذا السيد ذلك السؤال الصارم

 ا، وستكون مرتلتك يف نظام الفروسية كمرتلة املال، أو الراحة، أو الشرف؛ دون أن تعمل ما يشرف الفروسية؛ فأنت غري خليق
ويكون يف الطالب وقتئذ متأهباً ألن جييبه برد يؤكد له استعداده للقيام مبا يفرضه عليه . القس املتاجر بالرتب الكهنوتية يف األسقفية

ذراعيه، وقفازين من زرد يف وحينئذ يتقدم إليه فرسان أو سيدات يلبسونه زرد الفروسية من درع على صدره ويف . نظام الفروسية

مث يقوم الشريف ويلطمه ثالث لطمات بعرض السيف على عنقه أو كتفه، وقد يلطمه لطمة  . يديه، ومهمازين يف حذاءيه
:  اليت يستطيع أن يتلقاها دون أن يثأر لنفسه، مث مينح رتبة الفروسية ذه الصيغةأخرى على خده، وهي كلها رموز آلخر اإلهانات

مث يتسلم الفارس اجلديد حربة؛ وخوذة، وجواداً؛ فيحكم خوذته ". باسم اهللا، والقديس ميخائيل، والقديس جورج أجعلك فارساً
يسة راكباً، ويوزع اهلدايا على خدمه، ويومل وليمة على رأسه، ويقفز فوق جواده، ويهز حربته، ويلوح بسيفه، وخيرج من الكن

وكان من حقوقه وامتيازاته وقتئذ أن خياطر حبياته يف الربجاس الذي يتدرب فيه أكثر من ذي قبل على املهارة، واجلد، . ألصدقائه
عض العواطف الثائرة وضروب وكانت بداية الربجاس يف القرن العاشر، وكان أكثر ما ازدهر يف فرنسا، وهو الذي مسا بب. واجلرأة

وقد يدعو إليه امللك أو شريف عظيم على لسان مناد لالحتفال بتنصيب فارس؛ أو زيارة . النشاط اليت أفسدت حياة رجال اإلقطاع
عقد وكان الفرسان الذين يرغبون يف االشتراك يف الربجاس يأتون إىل البلدة اليت سي. مليك، أو زواج فرد من أفراد األسرة املالكة

وكان . فيها، ويعلقون أسلحتهم خارج نوافذ حجرام، ويثبتون دروعهم يف جدران احلصون؛ واألديرة، وغريها من األماكن العامة
النظارة يبحثون هذه كلها، وكان هلم أن يتقدموا مبا لديهم من الشكاوي اخلاصة مبا أخطأ فيه كل متقدم لالشتراك يف اللعب، فيستمع 

ويفد إىل ". على ترسه أو درعه لطخة" القضية وحيكمون بعدم أهلية املذنب من املتقدمني، ويف هذه احلالة تكون موظفو الربجاس إىل
هذا اجلمع احلاشد املتحفز جتار اخليول ليعدوا الفارس للربجاس، وبائعو اخلردوات ليحلوه هو وجواده باحللل اجلميلة، واملرابون 

افون، والالعبون على احلبال وحنوها، واملمثلون الصامتون، والشعراء اجلائلون واملغنون، الفتداء من يسقطون يف احللبة، والعر
وكان احلادث كله احتفاالً يجاً فيه الغناء والرقص؛ ومواعيد . والعلماء املتنقلون، والنساء اخلليعات، والسيدات ذوات املقام السامي

وقد يدوم الربجاس إىل ما يقرب من أسبوع، وقد ال يدوم إال يوماً . على املبارياتاللقاء، واملشاجرات، واملراهنات اليت ال حد هلا 
، فكان يوم األحد يوم اجتماع وعيد، وخصص يوما االثنني والثالثاء 1285وقد قسمت األيام يف برجاس عقد يف عام . واحداً

وكانت حلبة الصراع ميدان . ه على احلفل بوجه عامللمثاقفة، ويوم األربعاء للراحة، ويوم اخلميس للربجاس نفسه الذي أطلق امس
بلدة أو فضاء يف أحد أطرافها حتيط به من بعض نواحيه مقاعد وشرفات يشاهد منها السراة احلفل وهم مرتدون أفخر ما كان يف 

بالنسيج املزركش، أما السوقة فكانوا يشاهدون األلعاب وهم وقوف حول احللبة، وكانت املقاعد تزدان . العصور الوسطى من حلل



 
 Will Durant  490   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وكان املوسيقيون يبدءون املباريات باألنغام املوسيقية، وحييون . والبيارق املستطيلة، والدروع املنقوش عليها شارات األسر الشريفة
هؤالء وكان النبالء والنبيالت ينثرون النقود على السوقة الوقفني يف امليدان، فكان . بالنغمات العالية أبرع ما يف سباق من ضربات

ويدخل الفرسان قبل املباراة األوىل حلبة الربجاس فيمشون إىل امليدان يف حللهم !". مرحى"و !" هبات"يتلقفوا وهم يصيحون 
وعددهم الفاخرة متباهني يف خطاهم، ومن ورائهم أتباعهم على ظهور اجلياد تقودها يف بعض األحيان بسالسل من الفضة أو الذهب 

وكانت العادة املألوفة أن حيمل كل فارس ترسه، وخوذته أو حربته، ولفاعة أو قناعاً، . ب الفرسان متجيداً هلنالسيدات الالئي سيحار
وكانا يعدوان جبواديهما . وكانت املثاقفة معركة فردية بني فارسني يتباريان. أو دثاراً، أو شريطاً انتزعته السيدة املختارة من ثياا

فإذا ما اضطر أحد املتبارين أن يرتل عن جواده فإن قواعد املباراة تتطلب .  حبربته املصنوعة من الصلبمتقابلني ويرمي كالمها اآلخر
أن يترجل اآلخر، وذا تدور املعركة بينهما راجلني وتستمر حىت يصيح أحدمها طالباً وقف القتال أن يضطر إىل اخلروج منه ألنه 

مث ميثل املنتصر أمام القضاة، ويتلقى يف وقار جم جائزة منهم أو من .  امللك وقفهتعب، أو جرح، أو مات، أو حىت يطلب القضاة أو
وكان احلفل خيتم باقتتال حق يصطف فيه الفرسان املتبارون مجاعات . وكانت تشغل عدة أدوار من هذا النوع اليوم كله. سيدة مجيلة

) Neuss (1240لحة مثلمة، وقد أدى قتال من هذا النوع دار يف نيوس متقابلة ويقتتلون اقتتاالً حقيقياً، وإن كان يدور يف العادة بأس

ويف أمثال هذه املباريات كان يؤسر البعض، وتؤخذ لفدية ممن يؤسرون كما حيدث يف احلروب احلقيقية . إىل موت حنو ستني فارساً
املال أكثر مما حيبون القتال نفسه وقد ورد وكانت جياد األسرى وأسلحتهم غنيمة للمنتصرين؛ فقد كان الفرسان حيبون . سواء بسواء

 أن أحد الفرسان يف جمموعة األقاصيص الفرنسية اليت كتبت يف فرنسا بني منتصف القرن الثاين عشر وآخر القرن الثالث عشر
فإذا ). 69(يسة أللعاب الربجاس وقال إن هذا التحرمي إذا نفذ حرمه من الوسيلة الوحيدة اليت يكسب ا عيشهاحتج على حترمي الكن

انتهت مجيع املباريات اجتمع األحياء من الفرسان والنبالء من النظارة يف حفل ليلي تعد فيه الوالئم، ويدور فيه الرقص والغناء، 
وكان . أمجل النساء، ويستمع احلاضرون إىل القصائد واألغاين اليت تؤلف ختليداً النتصارهمويستمتع فيه الفرسان الظافرون بتقبيل 

يصة على ترويض الشرسني  وقديساً، وإذا كانت الكنيسة حريطلب إىل الفارس من الوجهة النظرية أن يكون بطالً، ومسيذعاً
فقد كان الفارس يقسم أن يكون صادقاً يف القول؛ وأن يدافع عن . من الفرسان، فقد أحاطت نظام الفروسية مبراسيم وأميان دينية

كثر من وكان مديناً لسيده اإلقطاعي بوالء يرتبط به أ. الدين، وحيمي الفقراء واملساكني، وينشر لواء السلم يف واليته، ويقاتل الكفرة
ارتباط اآلباء حبب األبناء، ويتعهد أن يكون حارساً للنساء، مدافعاً عن عفتهن، وأن يكون أخاً جلميع الفرسان يبادهلم ااملة 

. وقد حيدث يف إبان احلروب أن يقاتل الفارس غريه من الفرسان، فإذا أسر واحداً منهم عامله معاملة الضيف. وضروب املساعدة

 وبواتييه يعيشون أحراراً مستمتعني بالراحة واالطمئنان يف ضياع من Cr(cyان الفرنسيون الذين أسروا يف كريسي وهكذا كان الفرس
ورفع اإلقطاع الشرف ). 70(أسروهم من الفرسان اإلجنليز، يشتركون مع مضيفيهم يف الوالئم واأللعاب، وظلوا كذلك حىت افتدوا

فكان يقسم بأال يتخلى عن البسالة - مرتلة عالية علواً ال يستطيع أن يدركه ضمري السوقةاألرستقراطي وطالب النبل عند الفارس إىل 
وهكذا . احلربية والوفاء اإلقطاعي؛ وأن يضع نفسه إىل أقصى حد يف خدمة مجيع الفرسان، ومجيع النساء، ومجيع الضعفاء والفقراء

د أن ظلت املسيحية ألف عام تؤكد الفضائل النسائية، وذا كانت  إىل معناها الذي كان هلا عند الرومان بعVirtusعادت الرجولة 
الفروسية، رغم هالتها املسيحية، انتصاراً لألفكار األملانية، والوثنية، والعربية على املبادئ املسيحية، ولقد كانت أوربا اليت توالت 

على أن هذا كله كان هو الفروسية من الوجهة . عليها اهلجمات من كل ناحية يف مسيس احلاجة إىل الروح احلربية مرة أخرى
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النظرية، وكان عدد قليل من الفرسان يستمسكون به يف حيام، كما كان عدد قليل من املسيحيني يسمون إىل املستوى الرفيع 
 فهذا البطل ولكن الطبيعة البشرية اليت ولدت بني الغابات والوحوش قد لوثت هذا املثل األعلى وذاك؛. الشاق من إنكار الذات

الذي قاتل يوماً ما ببسالة يف ألعاب الربجاس أو يف ميدان القتال قد يكون يف يوم آخر سفاحاً غادراً، وقد يفخر بشرفه كما يفخر 
، وغريمها ممن هم أكثر تأصالً يف الفروسية فيحطم Tristram، وترسترام Lancelotبالريشة اليت يف خوذته، ويفعل ما فعله النسلكو 

وقد يتشدق حبماية الضعفاء، مث يقتل الفالحني العزل حبد السيف، وكان يعامل العامل اليدوي الذي يعتمد عليه .  األسر الطيبةبالزىن
حصنه وجمده معاملة ملؤها االزدراء، كما يعامل الزوجة اليت أقسم أن يعزها وحيميها بغلظة يف كثري من األحيان وبوحشية يف 

وهذا . الصالة يف الصباح؛ ويسطو على كل كنيسة يف آخر النهار، ويشرب حىت يفقد وعيه يف املساءوقد يستمع إىل ). 71(بعضها
 الفرسان الربيطانيني الذين كان يعيش بينهم يف القرن السادس، وهو القرن الذي يرى بعض الشعراء Gildasما وصف به جلداس 

وكان الفارس يتحدث عن الوالء ). 72(كانوا يعيشون يف خالله" رةوالطبقة العظيمة من فرسان املائدة املستدي "Arthurأن آرثر 
وبينما كان الشعراء األملان يتغنون بالفروسية، تراهم ال ينقطعون .  بالغدر والعنفFroissartوالعدالة ولكنه ميأل صفحات فرواسار 

ملسلمون من فظاظة الصليبيني وقسوم، ولقد دهش ا). 73(عن الكلمات، وإحراق الدور، وقطع الطريق على املسافرين الربيئني
 العظيم نفسه، ملا أراد أن يظهر احتقاره إلمرباطور الروم، بعث له ببضاعة من األنوف واإلامات Bohemundوحىت بومهند 

ني، ولسنا ننكر أن من السخف أن ننتظر من اجلنود أن يكونوا قديس. لقد كان هؤالء شواذ ولكنهم كانوا كثريين). 74(املقطعة
ذلك أن إجادة القتيل تتطلب فضائلها الفذة، وهؤالء الفرسان الغالظ هم الذين طردوا الصقالبة من ضفاف ر األودر، وار من 

إيطاليا وأملانيا، وهم الذين رضوا أهل الشمال فكانوا هم النورمان وجاءوا باحلضارة الفرنسية إىل إجنلترا على شفار السيوف، فكانوا 
وكان مثة عامالن مها اللذان خففا من مهجية الفروسية، ونعين ما النساء واملسيحية، فأما املسيحية فقد أفلحت .  يكونواما ال بد أن

إىل حد ما يف حتويل تيار اخلصام يف الفروسية إىل احلروب الصليبية، ولعلها استمدت العون يف هذا التحويل من عبادة مرمي العذراء أم 
ولكن لعل . ه العبادة مرتلة الفضائل النسائية فخفضت بذلك من حدة حتمس الرجال األشداء امليالني إىل العنفاملسيح، فقد رفعت هذ

النساء الالئي يعشن على ظهر األرض، والالئي هلن تأثري كبري يف احلواس ويف األرواح، قد كان هلن أثر كبري من أثر مرمي العذراء يف 
وكثرياً ما حرمت الكنيسة ألعاب الربجاس، ولكن الفرسان كانوا يغفلون أوامرها .  األخالقحتويل الفارس احملارب إىل سيد كرمي

ويظهرون ابتهاجهم ذا اإلغفال، وكانت النساء حيرضنه، ومل يكن الفرسان يتجاهلون وجودهن، وكانت الكنيسة غري راضية عن 
لصراع بني أخالق السيدات النبيالت وبني التعاليم األخالقية الدور الذي تضطلع به النساء يف حفالت الربجاس ويف الشعر، وقام ا

لقد وجد احلب العذري، احلب الذي جيعل . اليت تدعو إليها الكنيسة، وانتصرت السيدات وانتصر الشعراء يف صراع عامل اإلقطاع
مع ما يوضع من العقبات من من احملبوب مثالً أعلى، يف كل عصر من العصور على األرجح، وكان يف شدته يتناسب إىل حد ما 

وقلّما كان هذا احلب من أقدم العصور إىل عصرنا احلاضر سبب الزواج، وإذا ما وجدنا هذا احلب . الزمن بني الشهوة وإشباعها
 منفصالً كل االنفصال عن الزواج يف عصر ازدهار الفروسية، وجب علينا أن نعد هذه احلال أقرب إىل الطبيعة وإىل األحوال السوية

لقد كانت النساء يف معظم العصور، وخباصة يف عصر اإلقطاع، يتزوجن الرجال ملا لديهم من املال، ويعجنب . من أحوالنا احلاضرة
وكان الشعراء لفقرهم يتزوجون من الطبقات الدنيا وحيبون من طبقات بعيدة املنال، . بغري أزواجهن ملا يتمتعون به من سحر ومجال

وكان الفارق بني احملب وحبيبه يف العادة كبرياً إىل درجة . م إىل السيدات الاليت ال يرجون أن يصلوا إليهنويتوجهون بأمجل أغانيه
وكان السيد اإلقطاعي املهذب يكافئ . يرى معها الناس أن أحفل الشعر بالعواطف اجلياشة ال يعدو أن يكون حتية ظريفة للمحبوب
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 بعد أن تغزل Piere Vidal ظل يستضيف الشاعر بري فيدال Vauxأن الفيكونت فو الشعراء الذين يتشببون بزوجته، وشاهد ذلك 
وكان . وإن كانت هذه درجة من ااملة ال يصح للشعراء عادة أن جيرءوا عليها-)75(بل بعد أن حاول أن يغويها-فري بامرأته

، قلّما يوجد احلب العذري أو يستبقيه بعد أن يوجد، الشاعر احملب يرى أن الزواج، إذ يتيح أكرب فرصة للمتعة بأقل قدر من اإلغراء
ويبدو أن دانيت التقي نفسه مل حيلم قط بأن يقرض الشعر الغزيل يف زوجته، ومل جيد ما يعيبه يف التغزل بغريها من النساء املتزوجات 

ة أخرى غري زوجته، وكانت منهن وغي املتزوجات وكان الفارس يرى ما يراه الشاعر من أن حب الفارس جيب أن ختتص به سيد
وكانت معظم الفرسان يسخرون من هذا احلب العذري، ويعودون بعد وقت ما إىل ). 76(هذه السيدة عادة زوجة فارس آخر

وقد نسمع عن فرسان يصمون آذام عن نداء النساء الاليت يعرضن عليهم حبهن . أزواجهم، ويسلون أنفسهم باحلروب
 اليت كانت Aude وهو ال يكاد يفكر يف خطيبته أود Chanson، كما حتدثنا األغنية Roland ولقد مات روالن). 77(العذري

كذلك مل يكن حب النساء كله حباً عذرياً، ولكن جري العرف الذي كان متبعاً عند . متوت من احلزن حني جاءها خرب وفاته

وإذا جاز لنا أن نصدق روايات . ، مضافاً إىل زوجهاByronic الكثريات منهن أن يكون للسيدة حبيب، أفالطوين أو بريوين

 ليلبسه أو بأداء احلب اليت كتبت يف العصور الوسطى قلنا إن الفارس كان يقسم بأن يقوم خبدمة السيدة اليت أعطتها لوا
وكان هلا أن تفرض عليه مغامرات خطرة لتمتحن حبه أو لتبعده عنها، وإذا ما قام خبدمتها على الوجه . الواجب الذي يفرضه حبها

وكان . الذي كان يطلبه" اجلزاء"ن العناق، ذلك هو األكمل كان املنتظر منها أن تكافئه على خدمته بعناق أو مبا هو خري عنده م
. يوجه إليها كل ما يقوم به من أعمال حربية جميدة، وكان امسها هو الذي يناديه يف ساعات القتال احلرجة، أو حني يلفظ آخر أنفاسه

ذلك أن النساء الاليت كن . فسهاوتلك حالة أخرى من احلاالت اليت مل يكن فيها اإلقطاع جزءاً من املسيحية، بل كان نقيضها ومنا
. من الوجهة النظرية مقيدات يف حبهن بقيود شديدة، فقد أكدن ذه الطريقة حقهن يف احلرية، وشكلن بأنفسهن قانون األخالقي

ثالً عليا وأخذت عبادة املرأة الشهوانية تنافس عبادة مرمي العذراء الروحية، ونودي باحلب على أساس مستقل تقدر به قيم، وأوجد م
وقد أنارت . ألداء اخلدمات هلم، وقواعد السلوك، وكان فيه جتاهل للدين معيب حىت يف الوقت الذي كان يأخذ مصطلحاته ويصوره

وكان املؤلفون يعاجلون هذه املسائل يف تلك . هذه التفرقة املعقدة بني احلب والزواج مشاكل كثرية خاصة باألخالق وآداب السلوك
 1174وحدث يف وقت ما بني عامي . نوا يعاجلوا يف أيام أوفد بكل ما يتصف به األخالقيون من تدقيق وإتقاناأليام، كما كا

 Tractatus deرسالة يف احلب ودوائه - أي القس أندروAndreas Capellanus أن ألف رجل يدعى أندرياس كيالنوس 1182و

amore et de amoris remedio ويقصر أندرو هذا احلب على . املسائل قانون احلب العذري ومبادئه أورد فيها بني ما أورد من
األشراف؛ ويقول بال حياء إنه هيام فارس هياماً حمرماً بزوجة فارس آخر، ولكنه يذكر أن خواص هذا احلب هي الوالء والتبعية، 

اليت كانت السيدات ذوات " حلبحماكم ا"وهذا الكتاب هو أهم املراجع اليت يستشهد ا على وجود . وخدمة الرجل للمرأة
وكانت زعيمة السيدات يف هذه اإلجراءات أيام أندرو، إذا كان . األلقاب يستجوبن فيها ويقدمن القرارات اخلاصة باحلب العذري
. ها كونتة مشبانيا، وكانت زعيمتها قبل وقتها جبيل هي أمMarieلنا أن نصدق ما يقوله هو عن هذا، هي األمرية الشاعرة مارية 

 اليت كانت وقت ما ملكة فرنسا مث ملكة Aquitaaine دوقة أكتني Eleanorوأكثر النساء فتنة يف اتمع اإلقطاعي هي إليانور 
وكان أندرو يعرف مارية حق ) 79(وكانت هي وأمها قاضيتني ترأسان حمكمة احلب يف مدينة بواتييه يف بعض القضايا. إجنلترا بعدئذ

احلب يعلم كل إنسان "اصاً ا، ويبدو أنه ألف كتابه ليذيع به نظرياا وأحكامها يف احلب؛ ومن أقواله فيه إن املعرفة، وكان قساً خ
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، ويؤكد لنا أن أشراف بواتييه الغالظ قد انقلبوا بفضل تعاليم مارية جمتمعاً من كرائم "أن يتحلى بكثري من ضروب األخالق الفاضلة
وحتتوي قصائد شعراء الفروسية الغزلني عدة إشارات إىل حماكم احلب السالفة الذكر . ن الرجالالسيدات وذوي املروءة والشهامة م

 وأفنيون Pirrefeuيف بيريفو - وكونتة فالندرز وغريمهاNarbonneكونتة نربونة -اليت كانت تقيمها سيدات من الطبقة الراقية
Avignonشر نساء، أو أربع عشرة، أو ستني منهن كن جيلسن للفصل يف وحيدثنا املؤرخون أن ع). 80( وغريمها من بلدان فرنسا

القضايا اليت تعرض عليهن؛ ومعظمها يعرضه نساء؛ وبعضها يعرضه رجال، وكانت تلك احملاكم تفض املنازعات وتسوي اخلالفات؛ 
يف ) كما يقول أندرو (Marie of Champagneومبقتضى هذا احلق أصدرت مارية الشمبانية . وتوقع العقاب على من خيرق القانون

هل ميكن وجود حب حقيقي بني األشخاص : " فتوى يف سؤال وجه إليها يقول فيه صاحبه1174السابع والعشرين من إبريل عام 
احملبني يعطون كل شيء بال مقابل، وال يتقيدون فيما "فكان جواا إنه ال ميكن وجوده، وكانت حجتها يف ذلك أن " املتزوجني؟

وقد ). 81"(ات الضرورة، أما املتزوجون فإن ما عليهم من واجبات يرغمهم على أن خيضع كل منهم لرغبات زوجهيعطون مبوجب
ال ميكن أن يتخذ الزواج حجة ) 1(منها ": قوانني احلب"أمجعت حماكم احلب كلها، كما يقول أندرو، على واحد وعشرين قانوناً من 

ال ميكن أن يظل كل احلب على حال واحدة، فهو إما أن ) 4(ثنني يف وقت واحد ال يستطيع إنسان أن حيب ا) 3... (لرفض احلب
ال يليق بالرجل أن حيبل النساء الاليت ال حيبنب إال بقصد ) 11(املنة اليت يسديها صاحبها مرغماً منه تافهة ) 5(يزيد وإما أن ينقص 

إذا ) 19... (ترفع من قدره...  الصعاب اليت تعترض احلب فإاإن السهولة املفرطة يف نيل احلبيب حتقر احلب، أما) 14... (الزواج
الشخص الذي يقع فريسة ) 23... (يزداد احلب على الدوام بتأثري الغرية) 21... (بدأ احلب يتناقص فسرعان ما يزول، وقلّما يعود

 وكانت حماكم احملب هذه أجزاء من ندوات ).82(احملب ال يضن بشيء على حبيبه) 26(احلب ال ينام إال قليالً وال يطعم إال قليالً 
غري . تقيمها نساء طبقة األشراف، ولكن رجال هذه الطبقة مل يكونوا يعبئون ا، وكان الفرسان العشاق يضعون ألنفسهم قواعدهم

الفروسية الغزليني أن الذي ال يشك فيه أن ازدياد الثراء والتعطل قد أحاط احلب بأخيلة وآداب وجمامالت امتألت ا قصائد شعراء 
تكون يف فلورنس يف شهر يونية من عام ) "1348-؟1280( شاعر فلورنس Villaniويف ذلك يقول فالين . وقصائد بداية النهضة

احتاد اجتماعي قوامه ألف شخص، يرتدون كلهم بيض الثياب، ...  يف عيد القديس يوحنا بينما كانت املدينة سعيدة آمنة1283
وقد نظمت هذه اجلماعة سلسلة من األلعاب، واحلفالت والرقص، مع السيدات، فكان .  اسم خدام احلبويطلقون على أنفسهم

وقد ظلت . األعيان ورجال الطبقة الوسطى ميشون على دقات الطبول وأنغام املوسيقى، ويقيمون الوالئم يف منتصف النهار ويف الليل
نشأت الفروسية يف القرن العاشر، ). 83"(ما أقيم من نوعها يف تسكانياحمكمة احلب هذه قائمة حنو شهرين، وكانت أمجل وأشهر 

وبلغت ذروا يف القرن الثالث عشر، وقاست األمرين من وحشية حرب املائة سنني، واضمحلت أشد االضمحالل من جراء األحقاد 
سها يف وسط األحقاد اليت أثارا احلروب املزرية اليت بددت مشل طبقة األشراف اإلجنليز يف حروب الوردتني، مث لفظت آخر أنفا

الدينية يف القرن السابع عشر، ولكنها تركت آثارها البارزة يف أوربا أثناء العصور الوسطى والعصر احلديث من النواحي االجتماعية، 
وتضاعفت -، والقالدة الذهبيةربطة الساق، واحلمام-وازداد عدد طبقات الفروسية. والتربوية، واخللقية، واألدبية، والفنية، واللغوية

؛ وهرو Eton طبقة منتشرة يف بريطانيا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، ومجعت مدارس كمدارس إينت 234حىت بلغ عددها 
Harrow وونشستر ،Winchester مل، يف جهودها املوفقة يف تاريخ التربية لتثقيف الع" احلرة" بني مثل الفروسية األعلى والتربية

وإذ كان الفارس يتعلم اآلداب، والشهامة واملروءة، يف حاشية النبيل أو املليك، فقد كان ينقل بعض . وتقوية اإلرادة، وتقومي األخالق
هذه الصفات إىل من هم دونه من أفراد الطبقات االجتماعية األخرى؛ وليست اامالت والرقة يف الوقت احلاضر إال مزجياً خمففاً من 
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ولقد ازدهر األدب األوريب من أغنية روالن إىل دن كيشوت، ألنه أخذ يصف أخالق الفرسان .  العصور الوسطى املركزةفروسية
وموضوع الفروسية، وكان الكشف الثاين لنظام الفروسية من العناصر الفعالة يف احلركة األدبية اإلبداعية يف القرنني الثامن عشر 

الفروسية اخللقية من إسراف وسخافات، ومهما كان الفرق كبرياً بني حقيقتها العلمية ومثلها ومهما يكن يف آداب . والتاسع عشر
وهكذا . العليا، فإا بال ريب من أعظم ما ابتدعته الروح البشرية من نظم؛ وإا فن من فنون احلياة وأى وأفخم من كل فن سواه

تكون صورة لالسترقاق يف األرض، ولألمية، ولالستغالل، والعنف، بل نرى أن الصورة اليت رمسناها لإلقطاع مل تقتصر على أن 
كانت جتمع بني هذا كله وبني قدر يعدله من الفالحني األقوياء، يقطعون أشجار الغابات، ومن رجال متباهني أشداء يف لغتهم، 

دون يف طلب املغامرات وأسباب وحبهم، وحروم، وفرسان يقسمون بأن يكونوا شرفاء، خادمني ملن حيتاجون إىل خدمتهم، جي
الشهرة كما جيد غريهم يف طلب الراحة واألمن، حيتقرون اخلطر واملوت واجلحيم؛ ونساء صابرات كادحات، يلدن ويربني األبناء يف 

 بالشعر قرى الفالحني، وسيدات من ذوات احلسب والنسب الرفيع ميزجن دعوان الرقيقة ملرمي العذراء باحلرية اجلريئة يف التغين
ولقد كان أهم ما اضطلع به اإلقطاع من . ولعل الفروسية كانت أقوى أثراً من املسيحية يف رفع مرتلة املرأة-الشهواين واحلب العذري

. أعمال هو إعادة النظام السياسي واالقتصادي إىل أوربا بعد أن توالت عليها الغارات والكوارث املخربة املقطعة ألوصاهلا مائة عام

وبعد فليست العصور الوسطى حقبة للعامل أن . أفلحت يف غرضها هذا، وملا أن اضمحلت على أنقاضها وتراثها مدنيتنا احلديثةولقد 
ذلك أنه مل يعد يف وسعه أن يشهر مبا كان فيها من جهل وخرافات، وتفكك سياسي، وفقر اقتصادي . ينظر إليها بتشامخ وازدراء

ن يعجب كيف استطاعت أوربا أن تفيق من الضربات املتعاقبة اليت كاهلا هلا القوط؛ واهلون، وثقايف؛ بل عليه بدالً على هذا أ
والوندال، واملسلمون، وار؛ والشماليون، واحتفظت يف وسط االضطراب واملآسي ذا القدر الكبري من اآلداب واألساليب الفنية 

ف، وأتو، وأمثاهلم من الرجال الذين أقاموا من هذه الفوضى نظاماً كما وال يسعه إال أن يعجب بشارملان، وألْفِرد، وأوال. القدمية
وألكوين، وبرونو ومن إليهم من الرجال الذين صابروا وصربوا حىت بعثوا األخالق . يعجب ببندكت، وجرجيوري، وبنيفاس، وكوملبا

كنائس الكربى، والشعراء اهولني الذين استطاعوا واآلداب من قفار تلك األيام؛ وباملطارنة والصناع الذين استطاعوا أن يشيدوا ال
وكان ال بد للدولة والكنيسة أن تبدءا عملهما مرة أخرى من الدرك األسفل، .أو يغنوا فيما بني كل حرب وحرب، وإرهاب وإرهاب

 املواطنني الصاحلني من كما بدأه رميولوس ونوما قبلهما بألف عام، وكانت الشجاعة اليت يتطلبها بناء املدن من الغابات، وخلق
اهلمج، أعظم من أختها اليت شادت شارتر، وأمني، ورميس يف الزمن احلديث، أو هدأت محى دانيت االنتقامية فصاغت منها شعراً 

  .موزوناً

  الكتاب الخامس 

  المسيحية في عنفوانها 

1095- 1300   

  الباب الثالث والعشرون 

  الحروب الصليبية 
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1095 -1391   

  ل الفصل األو

  أسبابها 

كانت احلروب الصليبية هي الفصل األخري من مسرحية العصور الوسطى؛ ولعلها أجد احلوادث بالتصوير يف تاريخ أوربا والشرق 
، آخر األمر، وبعد قرون من اجلدل والنقاش، إىل الفيصل األخري فيما بني - املسيحية واإلسالم-األدىن، ففيها عمد الدينان العظيمان

ن من نزاع، ونعين به حمكمة احلرب العليا؛ وفيها بلغ كل تطور يف العصور الوسطى، وكل توسع يف الشؤون التجارية بين اإلنسا
والديانة املسيحية، وكل حتمس يف العقيدة الدينية، وكل ما يف اإلقطاع من قوة، ويف الفروسية من فتنة وجة، وبلغ هذا كله غايته يف 

 هو زحف األتراك وأول سبب مباشر للحروب الصليبية. لبشرية واألرباح التجاريةحرب دامت مائيت عام يف سبيل ا
يون حكام مصر قد وكان الفاطم. وكان العامل قبل زحفهم قد كيف نفسه لقبول سيطرة املسلمني على بالد الشرق األدىن. السالجقة

حكموا فلسطني حكماً مسحاً رحيماً؛ استمتعت فيه الطوائف املسيحية حبرية واسعة يف ممارسة شعائر دينها إذا استثنينا بعض فترات 
؛ ولكن املسلمني أنفسهم قدموا املال )1010(نعم إن احلاكم بأمر اهللا، اخلليفة انون، دمر كنيسة الضريح املقدس . قصرية قليلة

وقد وصفها الرحالة املسلم ناصري خسرو بأا بناء واسع اجلنبات تتسع لثمانية آالف شخص، بذل يف ). 1(لكثري إلعادة بنائهاا
بنائها أعظم ما يستطاع من احلذق واملهارة، وزين كل مكان يف داخلها بالنسيج احلريري البيزنطي املطرز خبيوط الذهب، ورسم فيها 

؛ وكان يف أورشليم كنائس أخرى كثرية؛ وكان يف وسع احلجاج املسيحيني أن يدخلوا )2(اً على ظهر محاراملسيح عليه السالم راكب
األماكن املقدسة بكامل حريتهم؛ وكان احلج إىل فلسطني قد أصبح من زمن بعيد إحدى شعائر العبادة أو التوبة من الذنوب، فكان 

ى أم أدوا هذه الشعرية بأن يضعوا على أثوام شارة يف شكل الصليب من اإلنسان أينما سار يف أوربا يلتقي حبجاج يدلون عل

كان من حقهم أن " بأنه Piers Plowman جاءوا به من فلسطني؛ ويوصف هؤالء يف كتاب بريز بالومان خوص النخل
، وأخذ احلجاج املسيحيون 1070لكن األتراك انتزعوا بيت املقدس من الفاطميني يف عام )". 3(ا وخيادعوا ما بقي من حياميكذبو

وتقول قصة قدمية ال جند ما يؤيدها، إن أحد هؤالء احلجاج وهو . بعد عودم إىل أوطام يتحدثون عما يلقونه فيها من ظلم وحتقري
 من مسعان بطريق أورشليم رسالة تصف بالتفصيل ما يعانيه املسيحيون فيها من اضطهاد Urbanن الثاين بطرس الناسك محل إىل إربا

وكان السبب املباشر الثاين من أسباب احلرب الصليبية ما حاق باإلمرباطورية البيزنطية من ضعف ). 1088(وتستغيث به لينقذهم 
طوال تقف يف ملتقى املارة بني أوربا وآسيا، تصد جيوش آسيا وجحافل لقد ظلت هذه اإلمرباطورية سبعة قرون . شديد اخلطورة

أما يف الوقت الذي نتحدث عنه فإن اضطراب شؤوا الداخلية، وشيعها اخلارجة على الدين، وانفصاهلا عن الغرب على . السهوب
وبينا كان البلغار، . ها التارخيية، كل هذا قد أوهنها وجعلها أضعف من أن تؤدي رسالت1054أثر االنشقاق الذي حدث يف عام 

، والروس يدقون أبواا يف أوربا، كان األتراك يقطعون أوصال والياا اآلسيوية، وكاد Comans، والكومان Patznaksوالبشناق 
، وطرسوس، )1085(، واستوىل السالجقة على محص وإنطاكية 1071اجليش البيزنطي أن يقضي عليه عند مالزكرت يف عام 

ية ذات املاضي التارخيي الديين، وأخذوا يتطلعون من وراء مضيق البسفور إىل القسطنطينية نفسها، واستطاع اإلمرباطور ونيق
أن حيتفظ جبزء من آسيا الصغرى بعقد صلح مذل، ولكنه مل تكن لديه القدرة احلربية على صد ) 1118-1081(ألكسيوس األول 
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لو أن القسطنطينية سقطت وقتئذ يف أيدي الترك ألمكنهم االستيالء على شرقي أوربا كله، و. الغارات اليت توالت بعدئذ على أمالكه
 يستحث أوربا الالتينية Piacenzaوبعث ألكسيوس برسله إىل إربان الثاين واىل جملس بياسرتا . أثر ما) 732(ولَما بقي ملعركة تور 

مة أن حيارب األتراك يف أرض آسيا بدل أن ننتظرهم حىت يقتحموا إن من احلك"لتساعده على صد هجمات الترك؛ وكان من أقواله 
 بيزا، وجنوي، -وثالث األسباب املباشرة للحروب الصليبية هو رغبة املدن اإليطالية. جبحافلهم بالد البلقان إىل عواصم أوربا الغربية

ذلك أنه ملا استوىل النورمان على صقلية من . د يف توسيع ميدان سلطاا التجاري اآلخذ يف االزديا- Amalfiوالبندقية، وأملفي 
، أصبح البحر املتوسط ) وما بعدها1085(، وانتزعت اجليوش املسيحية منهم جزءاً كبرياً من أسبانيا )1091-1060(املسلمني 

ا والبالد الواقعة وراء الغريب حراً للتجارة املسيحية؛ وأثرت املدن اإليطالية وقويت ألا هي الثغور اليت خترج منها غالت إيطالي
األلب، وأخذت هذه املدن تعمل للقضاء على تفوق املسلمني يف اجلزء الشرقي من البحر املتوسط وتفتح أسواق الشرق األدىن 

وصدر القرار النهائي مهن إربان . ولسنا نعلم إىل أي حد كان هؤالء التجار اإليطاليون قريبني من مسامع البابا. لبضائع غريب أوربا
، حينما أصبح البابا سلفستر الثاين Gerbertفقد دعا جربرت . نفسه، وإن كان غريه من البابوات قد طافت بعقوهلم هذه الفكرة

Sylvester II ؛ ومل مينع الرتاع املرير القائم بني )1001حوايل (، العامل املسيحي إلنقاذ بيت املقدس، ونزلت محلة خمفقة يف بالد الشام
إن تعريض حيايت للخطر يف سبيل ختليص األماكن املقدسة ألفضل : "وهنري الرابع البابا من أن يقول بأعلى صوتهجرجيوري السابع 

؛ وأيد البابا يف 1095وكان هذا الرتاع على اشده حني رأس إربان جملس بياسرتا يف مارس من عام ). 4"(عندي من حكم العامل كله
تأجيل العمل حىت تعقد مجعية أكثر من هذا الس متثيالً للعامل املسيحي، وتبحث يف شن هذا الس استغاثة ألكسيوس، ولكنه أشار 

ولعل الذي دعاه إىل طلب هذا التأجيل ما كان يعمله من أن النصر يف مغامرة يف هذا امليدان البعيد غري مؤكد؛ . احلرب على املسلمني
لعامل املسيحي والكنيسة إىل أبعد حد؛ وأكرب الظن أنه كان يتوق إىل وما من شك يف أنه كان يدرك أن اهلزمية ستحط من كرامة ا

. توجيه ما يف طبائع أمراء اإلقطاع والقراصنة النورمان من حب القتال إىل حرب مقدسة، تصد جيوش املسلمني عن أوربا وبيزنطية

ال عاملاً مسيحياً عظيم القوة متحداً حتت حكم ولقد كان حيلم بإعادة الكنيسة الشرقية إىل حظرية احلكم البابوي، ويرى بعني اخلي
وظل البابا بعدئذ بني شهري . البابوات الديين، وروما تعود حاضرة للعامل؛ وكان هذا تفكرياً أملته رغبة يف احلكم ال تعلو عليها رغبة

. عونة ملا هو مقدم عليه يطوف بشمايل إيطاليا وجنويب فرنسا، يستطلع طلع الزعماء ويضمن امل1095مارس وأكتوبر من عام 

 يف مقاطعة أوفرين، وهرع إليه آالف الناس من مائة صقع وصقع مل يقف يف Clermontواجتمع الس التارخيي مبدينة كلريمونت 
 ونصب القادمون خيامهم يف األراضي املكشوفة، وعقدوا اجتماعاً كبري ال يتسع له و، وامتألت قلوم. سبيلهم برد نوفمرب القارس

محاسة حني وقف على منصة يف وسطهم مواطنهم إربان الفرنسي وألفى عليهم باللغة الفرنسية أقوى اخلطب وأعظمها أثراً يف تاريخ 
لقد جاءت من ختوم فلسطني، ومن مدينة القسطنطينية، أنباء حمزنة !... شعب اهللا احملبوب املختار! يا شعب الفرجنة: العصور الوسطى

 أبعد ما يكون عن اهللا، قد طغى وبغى يف تلك البالد بالد املسيحيني، وخرا مبا نشره فيها من أعمال السلب تعلن أن جنساً لعيناً
وهم يهدمون املذابح يف الكنائس، بعد . وباحلرائق؛ ولقد ساقوا بعض األسرى إىل بالدهم وقتلوا اآلخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب

ل مملكة اليونان، وانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها أن املسافر فيها ال يستطيع اجتيازها يف أن يدنسوها برجسهم، ولقد قطعوا أوصا
 أنتم يا من حباكم اهللا -على من إذن تقع تبعة االنتقام هلذه املظامل، واستعادة تلك األصقاع، إذا مل تقع عليكم أنتم. شهرين كاملني

العظيمة، وبالقدرة على إذالل رؤوس من يقفون يف وجوهكم؟ أال فليكن من أعمال أكثر قوم آخرين باد يف القتال، وبالبسالة 
 فليثر مهتكم ضريح املسيح املقدس ربنا - أجماد شارملان وعظمته، وأجماد غريه من ملوككم وعظمتهم-أسالفكم ما يقوى قلوبكم
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ال تدعوا شيئاً يقعد بكم من ..  لوثت ودنستومنقذنا، الضريح الذي متتلكه اآلن أمم جنسة، وغريه من األماكن املقدسة اليت
ذلك بأن هذا األرض اليت تسكنوا اآلن، واليت حتيط ا من مجيع جوانبها البحار وقلل اجلبال، ضيقة . أمالككم أو من شئون أسركم

ضاً، ويلتهم بعضكم بعضاً، ال تتسع لسكاا الكثريين، تكاد تعجز عن ا، جتود مبا يكفيهم من الطعام، ومن اجل هذا يذبح بعضكم بع
طهروا قلوبكم إذن من أدران احلقد، واقضوا على ما بينكم من نزاع، . وتتحاربون، ويهلك الكثريون منكم يف احلروب الداخلية

 إن أورشليم أرض ال نظري هلا يف. واختذوا طريقكم إىل الضريح املقدس، وانتزعوا هذه األرض من ذلك اجلنس اخلبيث، ومتلكوها أنتم

إن املدينة العظمى القائمة يف وسط العامل تستغيث بكم أن هبوا إلنقاذها، فقوموا ذه الرحلة راغبني . مثارها، هي فردوس املباهج
وعلت أصوات هذا ). 5(متحمسني تتخلصوا من ذنوبكم، وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك جمداً ال يفىن يف ملكوت السموات

وردد إربان هذا النداء ودعاهم إىل أن جيعلوه نداءهم يف احلرب، وأمر . Dieu li voltتلك إدارة اهللا : "اجلمع احلاشد املتحمس قائلة
: William Malmsburyويقول وليم ماملزبري . الذاهبني إىل احلرب الصليبية أن يضعوا عالمة الصليب على جباههم أو صدورهم

وحذا حذوهم آالف من عامة ) 6"(ي البابا، ووهبوا أنفسهم وأمواهلم هللاوتقدم بعض النبالء من فورهم، وخروا راكعني بني يد"
وانتقل البابا النشيط . الشعب، وخرج الرهبان والنساك من صوامعهم ليكونوا جنود املسيح باملعىن احلريف هلذا اللفظ ال مبعناه اازي

وظل تسعة أشهر خيطب داعياً إىل احلب ... Nimes، ومنبلييه، ونيمز )طلوشة( إىل تور، وبوردو، وطولوز -إىل مدن أخرى
وملا بلغ روما بعد أن غاب عنها سنتني، استقبلته بالترحاب أقدم مدن العامل املسيحي تقوى، وأخذ على عاتقه أن حيل مجيع . الصليبية

ة؛ فحرر رقيق األرض، وحرر التابع ومل يلق يف عمله هذا مقاومة جدي. الصليبيني من مجع القيود اليت تعوقهم عن االنضمام إىل املقاتلني
اإلقطاعي طوال مدة احلرب مما عليه من الوالء لسيده؛ ومنح مجيع الصليبيني ميزة احملاكمة أمام احملاكم الكنيسة ال أمام احملاكم 

 مل يقو على تنفيذ  وإن-وأمر بوقف مجيع احلروب القائمة بني املسيحيني. اإلقطاعية، وضمن هلم مدة غيام محاية الكنيسة ألمالكهم
أمره هذا، ووضع مبدأ للطاعة يعلو على قانون الوالء اإلقطاعي؛ وهكذا توحدت أوربا كما مل تتوحد يف تارخيها كله، ووجد إربان 

وسرت روح احلماسة يف أوربا كما مل تسر فيها .  مللوك أوربا على بكرة أبيهم- من الوجهة النظرية على األقل- نفسه السيد املرتضي
  .ن قبل يف أثناء هذا االستعداد احملموم للحرب املقدسةم

  الفصل الثاني 

  الحرب الصليبية األولى 

1095 -1099   

منها أن كل من خير صريعاً يف احلرب قد وعد بأن تغفر : وانضوت مجاعات ال عدد هلا حتت لواء احلرب مدفوعة إىل هذا مبغريات مجة
ادروا األراضي اليت كانوا مرتبطني ا، وأعفى سكان املدن من الضرائب، وأجلت ديون له مجيع ذنوبه، وأذن ألرقاء األرض أن يغ

املدينني على أن يؤدوا فائدة نظري هذا التأجيل، وتوسع البابا يف سلطاته توسعاً جريئاً فأطلق سراح املسجونني، وخفف أحكام اإلعدام 
وانضم آالف من املتشردين إىل القائمني ذه الرحلة املقدسة؛ وأقبل عن احملكوم عليهم ا إذا خدموا طوال حيام يف فلسطني، 

كثريون من األتقياء املخلصني ليخلصوا األراضي اليت ولد فيها املسيح ومات، منهم رجال سئموا الفقر الذي كانوا يعانونه، والذي 
 جريئة يف بالد الشرق، ومنهم األبناء الصغار الذين ظنوا أن ال جناة هلم منه، ومنهم املغامرون التواقون إىل االندفاع يف مغامرات
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يرجون أن تكون هلم إقطاعيات يف تلك البالد، ومنهم التجار الذين يبحثون عن أسواق لبضائعهم، والفرسان الذين غادر أرضهم 
ونشطت الدعامة . لعزميةأرقاؤها فأصبحوا ال عمل هلم، ومنهم ذوو النفوس الضعيفة الذين خيشون أن يرميهم الناس باجلنب وخور ا

املألوفة يف احلروب فأخذت تؤكد االضطهاد الذي يلقاه املسيحيون يف فلسيطن، واملعامالت الوحشية اليت يلقوا على أيدي 
؛ وأخذ )7(املسلمني، واألكاذيب عما يف العقيدة اإلسالمية من زيغ وضالل؛ فكان املسلمون يرصفون بأم يعبدون متثاالً للنيب حممد

ورويت قصص خرافية عن ثروة ). 8(إن النيب قد أصابته نوبة صرع التهمته يف أثنائها اخلنازير الربية: يقولون" األتقياء"لثرثارون ا
وهذه البواعث املختلفة ال ميكن أن جتتمع من أجلها مجوع ). 9(الشرق، وعن الغانيات السمر ينتظرن أن يأخذهن الرجال البواسل

وقد بلغ من أمر هذا اخلليط أن النساء واألطفال أصروا يف كثري من احلاالت على . ا لنظام عسكريمتجانسة يستطاع إخضاعه
االنضمام إىل صفوف ااهدين ليقوم النساء خبدمة أزواجهن، واألبناء خبدمة آبائهن، ولعلهم كانوا على حق يف هذا اإلصرار ألن 

، ولكن الفالحني 1096ان قد حدد لبدء الرحيل شهر أغسطس من عام وكان إرب. العاهرات سرعان ما تطوعن خلدمة احملاربني
مل يكن من (القلقني الذين كانوا أوائل املتطوعني مل يستطيعوا االنتظار إىل هذا املوعد، فسار جحفل منهم عدته حنو أثىن عشر ألفاً 

، وولتر املفلس Peter the Hermitلناسك وبدأ رحلته من فرنسا يف شهر مارس بقيادة بطرس ا) بينهم إال مثانية من الفرسان
)Gautar Sans- Avoir) Walter the pennilessمن أملانيا بقيادة القس جتسشوك 500 رمبا كانت عدته -، وقام جحفل آخر 

Gattschalck وزحف ثالث من أرض الرين بقيادة الكونت إمكو الليننجيين ،Count Emico iningen - . وكانت هذه اجلموع
ظامية هي اليت قامت بأكثر االعتداءات على يهود أملانيا ويوهيميا، وأبت أن تطيع نداء رجال الدين واملواطنني من أهل تلك غري الن

وكان اندون . البالد، واحنطت حىت استحالت إىل وقت ما وحوشها كاسرة تستر تعطشها للدماء بستار من عبارات التقي والصالح
كنهم مل جييئوا إال بالقليل الذي ال يغين من الطعام، وكان قادم تعوزهم التجارب فلم يعدوا العدة قد جاءوا معهم ببعض املال، ل

إلطعامهم؛ وقدر كثريون من الزاحفني املسافة بأقل من قدرها الصحيح، وكانوا وهم يسريون على ضفاف الرين والدانوب كلما 
ليست هذه أورشليم؟ وملا فرغت أمواهلم، وعضهم اجلوع، اضطروا إىل ب  أ-عرجوا على بلدة من البلدان يسأهلم أبناؤهم يف هلفة

وقاومهم أهل البالد مقاومة عنيفة، ). 11(من يف طريقهم من احلقول والبيوت، وسرعان ما أضافوا الفسق إىل السلب والنهب
وا آخر األمر مدينة القسطنطينية، بعد أن وأغلقت بعض املدن أبواا يف وجوههم، وأمرهم بعضها أن يرحلوا عنها بال مهل، وملا بلغ

نفذت أمواهلم، وهلك منهم من هلك بفعل اجلوع والطاعون، واجلذام، واحلمى، واملعارك اليت خاضوا غمارها يف الطريق، رحب م 
وأراد ألكسيوس . قصورألكسيوس؛ ولكنه مل يقدم هلم كفايتهم من الطعام، فانطلقوا يف أرباض املدينة، وبوا الكنائس، واملنازل، وال

فأمدها بالسفن اليت عربت ا . أن ينقذ عاصمته من هذه اجلموع الفتاكة اليت أهلكت احلرث والنسل وكانت فيها كاجلراد املنتشر
 إىل ولكن الصليبيني مل يستمعوا. البسفور، وأرسل إليها املؤن، وأمرها باالنتظار حىت تصل إليها فرق أخرى أحسن منها سالحاً وعتاداً

وخرجت عليهم قوة منظمة من الترك، كلها من . هذه األوامر، سواء كان ذلك جلوعهم أو لقلقهم ونفاد صربهم، فزحفوا على نيقية
وكان ولتر املفلس من بني القتلى؛ . مهرة الرماة، وأبادت هذه الطليعة من فرق احلرب الصليبية األوىل فلم تكد تبقى على أحد منها

فكانت نفسه قد امشأزت من هذه اجلموع اليت ال ختضع لقيادة، وعاد قبل املعركة إىل القسطنطينية، وأقام فيها وأما بطرس الناسك 
وبينا كانت هذه احلوادث جتري يف جمراها كان الزعماء واإلقطاعيون الذين محلوا الصليب قد مجع كل منهم . 1115ساملاً حىت عام 

الزعماء ملوك، فقد كان فيلب األول ملك فرنسا، ووليم الثاين ملك إجنلترا، وهنري الرابع ومل يكن من بني هؤالء . رجاله يف إقليمه
ملك أملانيا، كان هؤالء مجيعاً مطرودين من حظرية الدين حني كان إربان الثاين يدعو إىل احلرب الصليبية، ولكن كثريين من األشراف 
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وذا كانت احلرب الصليبية األوىل يف األغلب األعم . لفرنسيني أو الفرجنةانضموا إىل صفوف املقاتلني، وكانوا كلهم تقريباً من ا
، وكان الدوق )األفرنج(مغامرة فرنسية، ومن أجل هذا ظل الشرق األدىن إىل هذا اليوم إذا ذكر غريب أوربا مساه بالد الفرجنة 

 كان شجاعاً حمنكاً -صفات اجلندي والراهبجيمع بني ) وهي مقاطعة صغرية يف بلجيكا (Bouillon سيدبويون Godfreyجدفري 
 Robert ابن روبرت جسكارد Tarantoيف احلرب، ورعاً إىل حد التعصب يف الدين؛ وكان الكونت بومهند من سادة ترنتو 

Guiscardبقة يف  قد ورث عن أبيه كل شجاعته وبراعته، وكان حيلم باقتطاع مملكة له وجلنوده النورمان من األمالك البيزنطية السا
 الذي شاءت األقدار أن يكون بطل رواية أورشليم Tancred of Hautevilleوكان معه ابن أخيه تانكرد اهلوتفيلي . الشرق األدىن

وكان ي الطلعة، شجاعاً ال يهاب الردي، شهماً، كرمياً، حيب اد واملال، يعجب . Tasso لتاسو Jeusalem Deliveredاملنجاة 
قد حارب املسلمني من قبل ) طلوشة( كونت طولوز Reymondوكان رميوند . ونه املثل األعلى للفارس املسيحيبه الناس كافة وير

يف أسبانيا فلما تقدمت به السن وهب نفسه وثروته العظيمة إىل حرب أكرب وأوسع، ولكن غطرسته أفسدت عليه نبله، ودنس خبله 
خمتلفة؛ وعرض بومهند على جدفري أن يستوليا على املدينة، فرفض جدفري وسارت هذه اجلموع إىل القسطنطينية من طرق . تقواه

وكان فرسان الغرب األشداء أنصاف . ، ولكن هذه الفكرة مل متت)12(هذا العرض ألنه مل يأت، على حد قوله، إال لقتال الكفرة
وكانوا ينظرون بعني الدهشة . ن، مترفوناهلمج حيتقرون سادة الشرق املثقفني املخادعني، ويرون أم مارقون من الدين، خمنثو

واحلسد إىل الكنوز املخزونة يف كنائس العاصمة البيزنطية، وقصورها وأسواقها، ويرون أن هذا الثراء العظيم جيب أن يكون من 
 قتال جحافل ولعل ألكسيوس قد ترامت إليه هذه األفكار اليت كانت متأل صدور منقذيه، وكان ما القاه يف. نصيب الشجعان البواسل

نعم إنه استنجد بالغرب على . مما دعاه إىل اصطناع احلذر، وإن شئت فقل إىل النفاق) وقد المه الغرب على هزميته إياهم(الفالحني 
األتراك، ولكنه مل يطلب أن تتجمع قوى أوربا املتحدة على أبواب عاصمته، ومل يكن واثقاً قط من أن أولئك املقاتلني يطمعون يف 

يم بقدر ما يطمعون يف القسطنطينية، أو من أم سيعيدون إىل ملكه أي إقليم ينتزعونه من األتراك، وكان قبل من أمالك الدولة أورشل
، )12(وهلذا عرض على الصليبني املؤن، واألموال، ووسائل النقل، واملعونة احلربية، وعرض على زعمائهم رشا سخية. البيزنطية

 يقسم النبالء ميني الوالء له بوصفه سيدهم اإلقطاعي، وأن تكون كل األراضي اليت يستولون عليها وطلب إليهم يف نظري هذا أن
وعربت هذه اجليوش البالغ عددها حنو . وأثرت الفضة يف نفوس النبالء ورقت قلوم فأقسموا اليمني املطلوبة. إقطاعيات هلم منه

وكان من حسن حظ الصليبيني أن املسلمني كانوا أشد انقساماً . موزعة القيادة، وكانت ال تزال 1079ثالثني ألفاً املضيقني يف عام 
على أنفسهم من املسيحيني، فقد أكت احلروب قوة املسلمني يف أسبانيا، ومزقت املنازعات الدينية وحدم يف مشايل إفريقيا؛ وكان 

ن أعداؤهم السالجقة ميتلكون جزأها الشمايل والقسم األكرب من اخللفاء الفاطميون يف الشرق ميتلكون بالد الشام اجلنوبية، بينما كا
وزحفت جيوش أوربا يؤيدها هذا العون كله وحاصرت . وخرجت أرمينيا على فاحتيها السالجقة وحتالفت مع الفرجنة. آسيا الصغرى

، ورفع إمرباطور )1097 يونية سنة 19(واستسلمت احلامية التركية يف املدينة بعد أن وعدها ألكسيوس باحملافظة على حياا . نيقية
الروم العلم اإلمرباطوري على حصنها، ومحى املدينة من النهب، وأرضى الزعماء اإلقطاعيني بالعطايا السخية، ولكن اجلنود املسيحيني 

التقوا عند دوريليوم جبيش واستراح الصليبيون يف املدينة أسبوعاً زحفوا بعده على أنطاكية، و. اموا ألكسيوس بأنه ضالع مع األتراك
، واخترقوا آسيا )1097أول يوليه سنة (تركي حتت قيادة قلج أرسالن، وانتصروا عليه انتصاراً سفكوا فيه كثرياً من الدماء 

لرجال ومات ا. الصغرى دون أن يلقوا فيها عدواً غري قلة املاء والطعام، واحلر الشديد الذي مل تكن دماء الغربيني قادرة على احتماله
والنساء، واخليل والكالب، من العطش يف أثناء هذا الزحف الشاق الذي اجتازوا فيه مخسمائة ميل؛ فلما عربوا جبال طوروس 
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 فسار رميند، وبومهند، وجدفري إىل أرمينيا؛ -انفصل بعض النبالء بقوام عن اجليش الرئيسي ليفتحوا ألنفسهم فتوحاً خاصة م
أوىل اإلمارات الالتينية يف الشرق ) 14(إىل الرها حيث أسس بلدوين باخلتل والغدر) خو جدفريأ(وسار تنكرد وبولدوين 

وأخذت قوات الصليبيني الكربى تشكو من هذا التأخري وتتوجس منه الشر املستطري؛ فعاد النبالء وواصلت القوة بأمجعها ). 1098(
مدينة ذات جة ومجال " إنطاكية بأا Gesta Francorumورم ويصف املؤرخ اإلخباري صاحب جستا فرنك. الزحف على إنطاكية

وقاومت املدينة احلصار مثانية أشهر، مات يف خالهلا كثري من الصليبيني بسبب تعرضهم ألمطار ). 15"(عظيم متتاز عن سائر املدن
وهي كلمة مشتقة من " (Zucraرا أعواد حلوة مسوها زك"الشتاء القارس والربد واجلوع، وقد وجد بعضهم غذاء جديداً بامتصاص 

وقدمت ). 16(طعم السكر للمرة األوىل وعرفوا أنه يضع من عصري أحد النباتات املزروعة" الفرجنة"، ففيها ذاق )لفظ السكر العريب
 ).17(العاهرات للغزاة متعاً أشد خطراً من السكر، من ذلك أن رئيساً للشمامسة قتله األتراك وهو مضطجع مع عاهر سوريا

 أن جيشاً إسالمياً كبرياً يقوده كربوغة أمري املوصل يقترب من أنطاكية، لكن هذه املدينة 1098وجاءت األنباء يف شهر مايو من عام 
وخشي كثريون من الصليبيني عجزهم عن . قبل أن يصل إليها هذا اجليش ببضعة أيام) 1098 يونية 3(سقطت يف أيدي الصليبيني 
وزحف ألكسيوس بقوة من جنود الروم، ولكن مجاعة من . بوا السفن يف ر العاصي، وفروا هاربنيمقاومة جيش كربوغة، فرك

. الفارين غرروا به، فادخلوا يف روعه أن املسيحيني هزموا، فعاد أدراجه ليدافع عن آسيا الصغرى، ومل يغفر له الصليبيون هذه الفعلة

 أن يبعث الشجاعة من جديد يف قلوب الصليبيني، فادعى Peter Bartholomewوأراد قسيس من مرسيليه يدعى بطرس بارثلميو 
أنه عثر على احلربة اليت نفذت يف جنب املسيح، وملا سار املسيحيون للقتال رفعت هذه احلربة أمامهم كأا علم مقدس، وخرج ثالثة 

. هداء القديسني موريس، وثيودور، وجورجفرسان من بيت التالل يف ثياب بيض حني ناداهم الرسول البابوي أدمهار ومساهم الش

مث ام بارثلميو بأنه ارتكب . وبعث ذلك يف قلوب الصليبيني روحاً جديدة، وتوىل بومهند القيادة املوحدة فانتصروا انتصاراً حامساً
 فاخترق ناراً مشتعلة يف وأجيب إىل طلبه. خدعة دينية، وعرض أن يرضى حبكم اهللا فيجتاز ناراً مشتعلة ليثبت باجتيازها صدق دعواه

حزم من احلطب، وخرج ساملاً يف الظاهر، ولكنه تويف يف اليوم الثاين من أثر احلروق أو من اإلجهاد الذي مل حيتمله قلبه، وأزيلت 
قليم يف وأصبح بومهند من ذلك احلني أمري إنطاكية اعترافاً بفضله، وكان ميتلك هذا اإل). 18(احلربة من بني أعالم اجليش الصلييب

ظاهر األمر بوصفه أمرياً إقطاعياً خاضعاً أللكسيوس، لكنه يف الواقع كان حيكمه بوصفه حاكماً مستقالً؛ وقال زعماء الصليبيني إن 
وقضى أولئك الزعماء ستة أشهر أعادوا فيها تنظيم . عجز ألكسيوس عن أن خيف ملعونتهم قد أحلهم من ميني الوالء اليت اقسموها له

 وهم 1099وبعد حروب وقفوا يف اليوم السابع من شهر يونية عام . دوا نشاطهم، مث زحفوا جبيوشهم على أورشليمقواهم وجد
وكان من سخريات التاريخ أن األتراك الذين جاءوا ليقاتلوهم قد أخرجوا من املدينة قبل ذلك . مبتهجون متعبون أمام أسوار املدينة

وعرض اخلليفة الفاطمي على الصليبني أن يعقد معهم الصلح مشترطاً على نفسه أن . الوقت بعام، وكان خمرجوهم هم الفاطميني
ولكن بومهند وجدفري طلبا التسليم بغري قيد أو شرط، . يؤمن احلجاج املسيحيني القادمني إىل أورشليم والذين يأتوا للعبادة

، فلما حل اليوم اخلامس عشر من شهر يولية قاد جدفري وقاومت حامية الفاطميني املكونة من ألف رجل احلصار مدة أربعني يوماً
ويف هذا يقول القس رميند . وتانكرد رجاهلما وتسلقوا أسوار املدينة، ومت للصليبيني الفوز بغرضهم بعد أن القوا يف سبيله األمرين

هم رمياً بالسهام، أو أرغموا على أن وشاهدنا أشياء عجيبة، إذ قطعت رؤوس عدد كبري من املسلمني وقتل غري: اإلجيلي شاهد العيان
وكنت ترى يف الشوارع أكوام الرؤوس . يلقوا أنفسهم من فوق األبراج، وظل بعضهم اآلخر يعذبون عدة أيام، مث أحرقوا يف النار
 تفاصيل ويروي غريه من املعاصرين). 19(واأليدي واألقدام، وكان اإلنسان أينما سار فوق جواده يسري بني جثث الرجال واخليل
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أدق من هذه وأوىف؛ يقولون إن النساء كن يقتلن طعناً بالسيوف واحلراب، واألطفال الرضع خيتطفون بأرجلهم من أثداء 
ويقذف م من فوق األسوار، أو شم رؤوسهم بدقها بالعمد، وذبح السبعون ألفاً من املسلمني الذين بقوا يف املدينة، ) 20(أمهام

واحتشد املنتصرون يف كنيسة الضريح . ا أحياء فقد سيقوا إىل كنيس هلم، وأشعلت فيهم النار وهم أحياءأما اليهود الذين بقو
وفيها أخذ كل منهم يعانق اآلخر ابتهاجاً بالنصر، . املقدس، وكانوا يعتقدون أن مغارة فيها احتوت يف يوم ما املسيح املصلوب

  !.نالوا من فوزوبتحرير املدينة، وحيمدون الرمحن الرحيم على ما 

  الفصل الثالث 

  مملكة أورشليم الالتينية 

1099 -1143   

اختري جدفري البويوين الذي اعترف له آخر األمر بالصالح، والتقي املنقطعي النظري حاكماً على دمشق على أن يلقب ذا اللقب 
ن احلكم البيزنطي هلذه املدينة كان قد انقضى ومل يدع احلاكم اجلديد أنه خاضع أللكسيوس أل" حامي الضريح املقدس"املتواضع وهو 

وحرم فيها املذهب .  عاماً، وهلذا أصبحت مملكة أورشليم الالتينية من يوم إنشائها دولة مستقلة كاملة السيادة365منذ 
ملطران اإليطايل واحلكم األورثوذكسي الشرقي، وفر البطريق اليوناين إىل قربص، وقبلت أبرشيات اململكة اجلديدة الشعائر الالتينية، وا

وهذا هو الثمن الذي كاهن على احملررين أن يؤيده؛ فقد وصل إىل . وبعد فإن مثن السيادة هو القدرة على الدفاع عنها. البابوي
عسقالن بعد أسبوعني من هذا التحرير جيش مصري يهدف إىل استعادة املدينة املقدسة يف أديان كثرية وهزم جدفري هذا اجليش 

، واختذ )1118-1100(وخلفه أخوه بولدوين وهو أقل منه كفاية ) 1100(م، ولكنه مات بعد سنة واحدة من تلك املعركة القاد
اجلزء ) 1143-1131( كونت أجنو Fulkومشلت اململكة اجلديدة يف عهد امللك فلك . لنفسه لقباً أمسى من لقبه وهو لقب ملك

وقسمت اململكة أربع إمارات إقطاعية، تتركز . وا مالكني حلب، ودمشق، ومحصاألكرب من فلسطني وسوريا، ولكن املسلمني ظل
على التوايل حول أورشليم، وإنطاكية والرها، وطرابلس؛ مث جزئت كل إمارة إىل إقطاعيات تكاد كل منها تكون مستقلة عن 

كون امللوك املستقلني يف هذه وغريها األخرى، وكان سادا املتحاسدون يشنون احلروب بعضهم على بعض، ويسكون العملة، وحيا
وكان مما أضعف . وكان األشراف هم الذين خيتارون امللك، وتقيده سلطة كنسية دينية ال سلطان عليها لغري البابا نفسه. من الشئون

نظري ما تقدمه  إىل البندقية، وبيزا، وجنوى، -يافا، وصور، وعكا، وبريوت، وعسقالن: سلطان امللك غري هذا أنه أسلم عدة ثغور
أما تنظيم اململكة وقوانينها فكانت تضعها احملاكم العليا يف . للمملكة اجلديدة من معونة حربية وما حتمله هلا بطريق البحر من مؤن

وادعى األشراف ملكية األرض مجيعها، وأنزلوا .  وكان هذا إحدى النتائج املنطقية للحكم اإلقطاعي من الوجهة القانونية-أورشليم
 مرتلة أرقاء األرض، وفرضوا عليهم واجبات إقطاعية أشد قسوة مما كان منها - سواء كانوا مسيحيني أو مسلمني-الكها السابقنيم

وقتئذ يف أوربا، حىت أخذ سكان البالد املسيحيون ينظرون بعني احلسرة إىل حكم املسلمني ويعدونه من العصور الذهبية اليت مرت 
ذلك . ملكة الناشئة كثري من أسباب الضعف، ولكنها كانت تتلقى معونة فذة من نظام من الرهبان احلربنيوكان يف امل). 21(بالبالد

 على إذن ببناء مستشفى يف بيت املقدس إليواء الفقراء أو 1048 كانوا قد حصلوا من املسلمني منذ عام Amalfiأن جتار أملفي 
 موظفي هذا املعهد تنظيماً جديداً فجعلهم هيئة دينية تكرس حياا Raymond du Puyمث نظم رميند دويب . املرضى من احلجاج
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للعفة، والفقر،ى والطاعة، ومحاية املسيحيني يف فلسطني بالدفاع عنهم دفاعاً عسكرياً؛ ومن مث أصبح هؤالء الفرسان فرسان مستشفى 
 Hugh deأن نذر هيدوه بايان ) 1119(الوقت نفسه وحدث حوايل ذلك . القديس يوحنا من أنبل اهليئات اخلريية يف العامل املسيحي

Payans ومثانية آخرون من فرسان الصليبيني أنفسهم للرهبنة، وخدمة املسيحيني العسكرية، وأن حصلوا من بلدوين الثاين على 
م القديس برنار ووضع هل. مسكن هلم بالقرب من املوضع الذي كان فيه هيكل سليمان، وسرعان ما أطلق عليهم اسم فرسان املعبد

وأن " أال يغتسلوا إال نادراً"، وأمرهم "أكثر الناس علماً بفن احلرب"نظاماً صارماً، مل يطيعوه زمناً طويالً؛ وكان مما أثىن عليهم به أم 
، أن يثق إن على املسيحي الذي يقتل غري املؤمن يف احلرب املقدسة"وكتب برنار إىل فرسان املعبد يقول ). 22(يقصوا شعر رؤوسهم

مبا سينال من ثواب، وعليه أن يكون أشد وثوقاً من هذا الثواب إذا قتل هو نفسه، وإن املسيحي ليبتهج مبوت الكافر ألن املسيح 
وكان الواحد . ؛ ومن الواجب على الناس أن يقتلوا وهم مرتاحو الضمري إذا كانوا يريدون النصر يف احلروب)23"(يبتهج ذا املوت

ستشفى يلبس مئزراً أسود اللون، على كمه األيسر صليب، أما الواحد من فرسان املعبد فكان يلبس مئزراً أبيض على من فرسان امل
وانتقل فرسان املستشفى وفرسان املعبد من متريض . وكانت كلتا الطائفتني تكره األخرى كرهاً مبعثه الدين. صليب أمحر" حرملته"

؛ ومع أن فرسان املعبد مل يكونوا يزيدون على ثلثمائة، وأن فرسان املستشفى كانوا حوايل احلجاج إىل اهلجوم على حصون املسلمني
وقامت الطائفتان حبملة واسعة . ، فقد كان هلم مجيعاً شأن ظاهر يف معارك احلروب الصليبية؛ وذاعت شهرم احلربية)24(1180

األغنياء والفقراء على السواء؛ فلم حيل القرن الثالث عشر حىت جلمع املال، فتوالت عليهما اإلعانات من الكنيسة والدولة، ومن 
وأدهشت كلتامها املسيحيني واملسلمني مبا أنشأت من . كانت كلتامها متتلك يف أوربا ضياعاً واسعة تشمل أديرة، وقرى، وبلداناً

ب وكدحها، مع أم قد نذروا أنفسهم احلصون الواسعة يف بالد الشام، حيث كانوا يستمتعون بالترف جمتمعني، وسط متاعب احلرو
 أنشأ أملان فلسطني طائفة الفرسان التيوتون مبعونة عدد قليل من األملان يف بالدهم األصلية، 1190ويف عام ). 25(فرادي للفقر

ال الذين وعاد معظم الصليبيني إىل أوربا بعد االستيالء على بيت املقدس، فنقص بذلك عدد الرج. وشادوا هلم مستشفى قرب عكا
ووفد على البالد كثريون من احلجاج ولكن قلما بقي فيها . تعتمد عليهم احلكومة املزعزعة األركان نقصاً يعرضها للخطر الشديد

وكان الروم يف الشمال يترقبون فرصة تتاح هلم الستعادة إنطاكية والرها وغريمها من املدن اليت كانوا يدعون أا . عدد منهم للقتال
وكان الالجئون . طية؛ وأخذ املسلمون يف الشرق ينشطون ويضمون صفوفهم بتأثري النداءات اإلسالمية والغارات املسيحيةمدن بيزن

واقتحمت هذه . املسلمون الفارون من فلسطني يقصون عليهم احلوادث املفصلة احملزنة اليت أعقبت سقوط املدينة يف أيدي املسيحيني
). 26(ت باجليوش اإلسالمية أن حترر بيت املقدس وقبة الصخرة املقدسة من أيدي الكفرة النجسةاجلموع مسجد بغداد العظيم وأهاب

وكان اخلليفة عاجزاً ال يستطيع تلبية النداء، ولكن عماد الدين زنكي أمري املوصل الذي ولد عبداً رقيقاً لىب الدعوة، وزحف جيشه 
عقل اخلارجي الشرقي، وبعد اشهر قليلة استعاد الرها وضمها إىل حظرية  وانتزع من املسيحيني امل1144احلسن القيادة يف عام 

وكانت أخبار هذه احلوادث هي اليت أثارت . واغتيل زنكي وخلفه ابنه نور الدين، وكان مياثله يف شجاعته، ويفوقه يف قدرته. اإلسالم
  .أوربا ودفعتها إىل احلرب الصليبية الثانية

  الفصل الرابع 

   الثانية الحرب الصليبية

1146 -1148   
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وكان يوجنيوس وقتئذ يف صراع مع اخلارجني على . واستغاث القديس برنار بالبابا يوجنيوس الثالث لينادي مرة أخرى حبمل السالح
وكانت هذه فكرة سديدة ألن القديس كان أعظم شأناً من . الدين يف روما نفسها، فطلب إىل برنار أن يقوم هو نفسه بالدعوى

 ليدعو الفرنسيني إىل احلرب خفتت أصوات الشك Clairvauxفلما أن خرج من صومعته يف كلريفو . ذي نصبه هو باباالرجل ال
واختذ . اليت كانت مستكنة يف صدور املؤمنني، وزالت املخاوف اليت نشرا القصص اليت كانت تروي عن احلروب الصليبية األوىل

 وأقنعه بأن حيمل الصليب، مث وقف وامللك إىل جانبه وأخذ خيطب اجلمع احلاشد يف برنار سبيله مباشرة إىل امللك لويس السابع
؛ ومل يكد يتم خطبته حىت تطوع اجلمع كله حلمل السالح، وتبني أن ما كان معداً من الصلبان ال )Vezelay (1146فيزالي 

املدائن واحلصون قد خلت من سكاا، ومل " يقول إن يكفيهم؛ فمزق برنار مئزره ليصنع منه ما حيتاجه من الشارات، وكتب إىل البابا
وملا أن ضم إليه فرنسا على هذا النحو ". يبق إال رجل واحد لكل سبع نساء، وترى يف كل مكان أرامل ألزواج ال يزالون أحياء

يبية هي القضية الوحيدة اليت انتقل إىل أملانيا، واستطاع حبماسته وفصاحة لسانه أن يقنع اإلمرباطور كنراد الثاين بأن احلرب الصل
وانضوى كثريون .  اللذين كان نزاعهما ميزق الدولة متزيقاHohenstaufenً واهلهنستوفن Guelfيستطاع ا توحيد حزيب اجللف 

 الذي أصبح فيما بعد بربروسه Frederick of Swabfaمن النبالء حتت لواء كنراد، من بينهم الشاب فردريك السوايب 
Barbarossa وتبعهما 1147وبدأ كنراد واألملان سريمها يف يوم عيد الفصح من عام . والذي مات يف احلرب الصليبية الثالثة ،

األملان أو : الفرنسيون يف يوم عيد العنصرة، وكانوا يسريون يف حذر على مسافة منهم، ألم مل يكونوا واثقني أيهما أشد عداء هلم
ن مبثل هذه احلرية بني األتراك واليونان؛ وبلغ من كثرة املدن البيزنطية اليت بت يف طريق الزاحفني وكان األملان أيضاً يشعرو. األتراك

وعرض عليهم مانول . أن أغلقت كثري منها أبواا يف وجوههم، ومل تقدم هلم إال قليالً من املؤن أنزلتها يف سالت من فوق األسوار
 يف ذلك الوقت يف رقة ولطف أن تعرب اجليوش النبيلة مضيق اهللسبنت عند  إمرباطور الرومانManuel Comnenusكمنينوس 
، بدل أن ختترق القسطنطينية، ولكن كنراد ولويس رفضا هذا العرض، وقامت طائفة يف جملس لويس تدعوه إىل Sestosستسوس 

 يبعد أن تكون أنباؤها قد ترامت إىل على أنه ال. االستيالء على القسطنطينية وضمها إىل فرنسا، ولكنه مل يستجب هلذه الدعوة
فقد كانت اليانور . اليونان؛ هذا إىل أن هؤالء قد توجسوا خفية من قامة فرسان الغرب ودروعهم، وإن سرم حاشيتهم النسائية

ائل املتعية تصاحب زوجها لويس، وكان الشعراء يصحبون امللكة، ونبالء فالندرز وطلوشة يصطحبون معهم أزواجهم، وكانت وس
النقل اليت مع الفرنسيني مثقلة باحلقائب والصناديق املآلى بالثياب، ومواد التجميل، يراد ا احملافظة على مجال تلك السيدات يف 

وعجل مانويل بنقل اجليشني يف مضيق البسفور، وأمد اليونان بالنقود املخفضة القيمة . األجواء املتقلبة ويف صروف الدهر واحلرب
 ا اليونان، إىل الرتاع بني املنقذين ومن . ا مع الصليبينيليتعاملوا وكثرياً ما أدى نقص املؤن يف آسيا، وارتفاع األمثان اليت يطالب

يريدون إنقاذهم من أعدائهم، وكان مما أحزن فردريك ذا اللحية الصهباء أنه اضطر إىل أن يسفك بسيفه دماء املسيحيني ليستطيع 
وختبط . كنراد على أن يسري يف الطريق الذي سارت فيه احلملة الصليبية األوىل خمالفاً بذلك نصيحة مانويلوأصر ". الكفار"مالقاة 

األملان يف سريهم على الرغم من مرشديهم، أو لعل ذلك كان بفعل مرشديهم، فاجتازوا بطاحاً بعد بطاح خالية من موارد الطعام، 
والتقى جيش كنراد عند دورليوم، .  ودب يف قلوم اليأس لكثرة من هلك منهمووقعوا يف كمني بعد كمني نصبه هلم املسلمون،

حيث هزمت احلملة األوىل جيش قلج أرسالن، بقوة املسلمني الرئيسية، ومين فيها زمية ساحقة، مل ينج فيها من جيش املسيحيني 
ان مبسافة طويلة مبا جاءه من أخبار عن انتصار وخدع اجليش الفرنسي الذي كان متأخراً وراء األمل. أكثر من واحد من كل عشرة

وملا وصل إىل أضاليا أخذ لويس يساوم . األملان، فتقدم يف غري حذر، وقضي على الكثريين من رجاله اجلوع وهجمات املسلمني
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لرؤساء بأجور باهظة رؤساء حبارة السفن اليونانية على نقل جيشه بطريق البحر إىل طرسوس أو إنطاكية املسيحيتني، وطالب أولئك ا
عن كل شخص حتمله السفن، فقبل لويس وطائفة من النبالء، وإليانور، وسرب من السيدات االنتقال، وتركوا بقية اجليش الفرنسي 

ووصل لويس إىل بيت ). 1148(يف أضاليا، وانقضت جيوش املسلمني على املدينة وقتلوا كل من فيها تقريباً من اجلنود الفرنسيني 
وحشد امللكان من هذه الفلول . ومعه النساء وليس معه جيش، كما وصل إليها كنراد بفلول اجليش الذي غادر به راتسبوناملقدس 

وممن كان يف العاصمة من اجلنود جيشاً مرجتالً، وزحفا به على دمشق؛ وكانت قيادته موزعة بني كنراد، ولويس، وبولدوين الثالث 
ء احلصار بني النبالء على الطائفة اليت حتكم املدينة بعد سقوطها، وتسرب عمال املسلمني وشجر الرتاع يف أثنا). 1162- 1143(

وملا أن ترامت األنباء بأن ). 27(إىل اجليش املسيحي، ورشوا بعض الزعماء باملال فجعلوهم يقعدون بال عمل أو ينسحبون من امليدان
 تغلب دعادة االنسحاب، فانقسم اجليش املسيحي إىل مجاعات أمريي حلب واملوصل يزحفان جبيش كبري لفك احلصار عن دمشق

وهزم كنراد وأصيب باملرض ورجع مسربالً بالعار إىل أملانيا، وعادت إليانور وعاد .. قليلة فرت إىل إنطاكية أو عكا، أو بيت املقدس
وارتاعت أوربا ملا أصيبت به . ة املقدسةمعظم الفرسان إىل فرنسا، أما لويس فقد بقي فلي فلسطني عاماً آخر حيج فيه إىل األضرح

احلملة الصليبية الثانية من إخفاق شنيع، وأخذ الناس يتساءلون كيف يرضى اهللا جل جالله أن يذل املدافعون عن دينه هذا اإلذالل 
، وقام يف أماكن متفرقة املنقطع النظري، وشرع النقاد يهامجون القديس برنار ويصفونه بأنه خيايل متهور، يرسل الناس ليالقوا حتفهم

ورد عليهم برنار بقوله إن أساليب اهللا سبحانه ال تدركها . بعض املتشككة اجلريئني جيادلون يف القواعد األساسية للدين املسيحي
اعها ولكن الشكوك الفلسفية اليت أش. عقول البشر، وإن الوبال الذي حل باملسيحيني رمبا كان عقاباً هلم على ما ارتكبوا من ذنوب

أخذت من ذلك الوقت جتد من يعرب عنها حىت مجهرة الشعب نفسه، وسرعان ما خبت جذوة ) 1142املتوىف عام  (Abelardأبالرد 
التحمس للحرب الصليبية، وتأهب عصر اإلميان للدفاع عن نفسه بالسيف والنار ضد األديان الغربية أو عدم اإلميان بأديان على 

  .اإلطالق

  الفصل الخامس 

  ح الدين صال

ذلك أن األوربيني الذين استوطنوا هذين البلدين منذ عام . وكانت حضارة جديدة عجيبة قد نشأت يف سوريا وفلسطني املسيحيتني
وزاد .  قد تزيوا شيئاً فشيئاً بالزي الشرقي، فلبسوا العمامة والقفطان اللذين يوائمان مناخ تلك البالد ذات الشمس والرمال1099

عيشون يف تلك اململكة من املسلمني، فقل بذلك ما بني اجلنسني من تنافر وعداء، فأخذ التجار املسلمون يدخلون بكامل اتصاهلم مبن ي
حريتهم البلدان املسيحية ويبيعون أهلها بضاعتهم، وكان املرضى من املسيحيني يفضلون األطباء املسلمني واليهود على األطباء 

املسيحيون إىل املسلمني أن يؤموا املساجد للعبادة، وأخذ املسلمون يعلمون أبناءهم القرآن يف ، وأجاز رجال الدين )28(املسيحيني
املدارس اإلسالمية القائمة يف إنطاكية وطرابلس املسيحيتني، وتعهدت الدول املسيحية واإلسالمية بأن تضمن سالمة التجار 

الصليبيون مل يأتوا معهم إال قليل من زوجام فقد اختذ كثريون ممن وإذ كان . واملسافرين الذين ينتقلون من إحدامها إىل األخرى
أقاموا منهم يف الدول املسيحية هلم زوجات سوريات؛ وسرعان ما كون أبناء هذا الزواج املختلط عنصراً كبرياً من سكان الدول 

املسيحيون أحالفاً مع األمراء املسلمني ضد اجلديدة، وأصبحت اللغة العربية لغة التخاطب اليومي العامة للسكان، وعقد األمراء 
ومنت . يف شئون السياسة واحلرب" باملشركني"منافسيهم من املسيحيني، كما كان األمراء املسلمون يف بعض األحيان يستعينون 
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 بىن دينه 1183وقد وصف الرحالة ابن جبري الذي طاف بسوريا املسيحية يف عام . صالت املودة الشخصية بني املسيحيني واملسلمني
وكان مما ساءه أن يرى عكا غاصة باخلنازير والصلبان، تفوح . املسلمني بأم ينعمون بالرخاء ويلقون معاملة حسنة على يد الفرجنة

). 29(منها رائحة األوربيني الكريهة، ولكنه يأمل أن يتحضر املسيحيون باحلضارة اليت وفدوا إليها واليت هي أرقى من حضارم

لكة أورشليم الالتينية يف سين السلم األربعني اليت أعقبت احلملة الصليبية الثانية متزقها املنازعات الداخلية، على حني أن وظلت مم
، وملا مات أخضع )1175(فقد مد نور الدين سلطانه من حلب إىل دمشق . أعداءها املسلمني كانوا يسريون خبطى حثيثة حنو الوحدة

؛ ونشر جتار جنوى، والبندقية، وبيزا االضطراب يف الثغور الشرقية )1175(وسوريا اإلسالمية صالح الدين لسلطانه مصر 
وملا استطاع جاي ده لوزينان أن يشق إليه طريقه . ويف أورشليم أخذ الفرسان يتنازعون لالستيالء على العرش. مبنافسام القاتلة

". إن يكن جاي هذا ملكاً فأنا خليق بأن أكون إهلاً: "ه جوفري، استاءت لذلك طبقة األشراف، حىت قال أخو)1186(باخلتل 

 نفسه أمرياً مستقالً يف قلعة الكرك العظيمة وراء ر األردن، على حدود Reginald of Chatillonونصب رجيلند أمري شاتيون 
ن عزمه على أن يغزو بالد العرب، ويهدم بالد العرب، وكثرياً ما خرق اتفاق اهلدنة املعقود بني امللك الالتيين وصالح الدين، وأعل

وأحبرت قوته الصغرية املؤلفة من الفرسان املغامرين يف البحر األمحر، واجتهت حنو ). 30(قرب النيب يف املدينة، ويدك أبنية الكعبة يف مكة
ألسرى الذين سيقوا إىل مكة، وذحبوا املدينة؛ ولكن سرية مصرية باغتتها، وقتلتها عن آخرها إال عدداً قليالً فروا مع رجينلد، وبعض ا

وكان صالح الدين يف هذه األثناء قد قنع بشن الغارات الصغرية على فلسطني؛ فلما رأى ما فعله ). 1183(يف يوم عيد النحر 
 حامسة عند رجيلند ثارت محيته الدينية، فأخذ ينظم من جديد جيشه الذي فتح به دمشق، والتقى بقوات اململكة الالتينية يف معركة غري

، مث هاجم رجيلند عند الكرك بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت، ولكنه مل يستطع دخول )1183(مرج ابن عامر ذي الشهرة التارخيية 
 وقع مع اململكة الالتينية هدنة تدوم أربع سنني؛ ولكن رجيلند مل فترة السلم الطويلة، فاعترض يف 1185ويف عام . القلعة احلصينة

إذا كانوا يثقون : "لمسلمني، وب كثرياً من متاعها وأسر عدداً من أفرادها، ومنهم أخت صالح الدين، وقال رجينلد ل1186عام 
ومل يأت حممد؛ ولكن صالح الدين ثارت ثائرته، فأعلن اجلهاد على املسيحيني، وأقسم ليقتلن رجينلد ". مبحمد فليأت حممد لينقذهم

. 1187حلروب الصليبية كلها عند حطني بالقرب من طربية يف اليوم الرابع من شهر يوليه سنة ونشبت املعركة الفاصلة يف ا. بيده

وكان صالح الدين ملماً مبعامل األرض فاختار جليوشه األماكن املشرفة على آبار املاء؛ ودخل املسيحيون ميدان املعركة يلهثون من 
هز املسلمون فرصة هبوب الريح حنو معسكر الصليبيني، فأشعلوا النار يف وانت. الظمأ بعد أن اخترقوا السهول يف حر منتصف احملرق

األعشاب الربية، ومحلت الريح الدخان فزاد فرسام، وقتلوا عن آخرهم؛ وبعد أن ظل الفرسان يقاتلون قتال اليائسني ضد السالح، 
هر جيوش املسلمني شيئاً من الرأفة بفرسان املعبد أو ومل تظ. والدخان، والظمأ خروا منهوكي القوى، فقتل منهم من قتل وأسر الباقون

املستشفى، وأمر صالح الدين أن يؤتى له بامللك جاي والدوق رجينلد، فلما أقبال عليه قدم الشراب إىل امللك دليالً على أنه قد عفا 
مه املسلمون يف هذه املعركة الصليب الذي وكان مما غن. عنه، أما رجينلد فقد خريه بني املوت واإلميان برسالة النيب، فلما رفض قتله

وملا رأى . كان الصليبيون يتخذونه علماً هلم يف املعركة، وحيمله فيها أحد القساوسة، وقد أرسله صالح الدين إىل اخلليفة يف بغداد
ملسلمني، وكافأ جنوده صالح الدين أنه مل يبق أمامه جيش خيشى بأسه، زحف لتحرير عكا، وأطلق فيها سراح أربعة آالف أسري من ا

وملا اقترب . مبا غنمه من ثروة هذا املرفأ الكثري املتاجر، وخضعت فلسطني كلها تقريباً لصالح الدين وبقيت يف قبضة يده بضعة اشهر
 ال يرضيه من بيت املقدس خرج إليه أعياا يعرضون عليه الصلح، فقال هلم إنه يعتقد كما يعتقدون هم أن هذه املدينة بيت اهللا، وإنه

وعرض على أهلها أن تكون هلم احلرية الكاملة يف حتصينها، وأن يزرعوا ما حوهلا من األرض إىل ما بعد . أن حياصرها أو يهامجها
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أسوارها خبمسة عشر ميالً دون أن يقف أحد يف سبيلهم، ووعدهم بأن يسد كل ما ينقصهم من املال والطعام إىل يوم عيد العنصرة، 
ليوم ورأوا أن هناك أمالً يف إنقاذهم، كان هلم أن حيتفظوا باملدينة، ويقاوموا احملاصرين مقاومة شريفة، أما إذا مل يكن هلم فإذا حل هذا ا

أمل يف هذه املعونة، فإن عليهم أن يستسلموا من غري قتال، وتعهد يف هذه احلال أن حيافظ على أرواح السكان املسيحيني 

ومل يطل حصار ). 31(ورفض املندوبون هذا العرض، وقالوا إم لن يسلموا املدينة اليت مات فيها املسيح منقذ اخللق . وأمواهلم
؟ 47.50(ة قدرها عشر قطع من الذهب املدينة أكثر من اثين عشر يوماً، وملا أن استسلمت بعدها فرض صالح الدين على أهلها فدي

عن كل رجل، ومخس قطع عن كل امرأة، وقطعة واحدة عن كل طفل، أما فقراء أهلها البالغ عددهم سبعة آالف فقد ) رياالً أمريكياً
لترا إىل اليت بعث ا هنري الثاين ملك إجن) ؟ ريال أمريكي270.000(وعد بإطالق سراحهم إذا أدوا إليه الثالثني ألف بيزانت 

على حد قول أحد اإلخباريني املسيحيني، ولعل بعض العارفني من " بالشكر والنحيب"وقبلت املدينة هذه الشروط . فرسان املستشفى
وطلب العادل أخو صالح الدين أن يهدي إليه ألف عبد من . 1099املسيحيني قد وازنوا بني هذه احلوادث وبني ما جرى يف عام 

 زعيم املقاومني املسيحيني هدية مثلها، Balianمن غري فداء، فلما أجيب إىل طلبه أعتقهم مجيعاً؛ وطلب بليان الفقراء الذين بقوا 
وأجيب إىل ما طلب، وأعتق ألفاً آخرين، وحذا حذوه املطران املسيحي وفعل ما فعل صاحبه، وقال صالح الدين إن أخاه قد أدى 

دقا عن نفسهما، وإنه يفعل فعلهما، مث أعتنق كل من مل يستطع أداء الفدية من كبار الصدقة عن نفسه، وإن املطران وباليان قد تص
وكان ممن افتدوا زوجات وبنات . السن؛ ويلوح أن حنو مخسة عشر ألفاً من األسرى املسيحيني بقوا بعدئذ من غري فداء فكانوا أرقاء

ين لدموع أولئك النساء والبنات فأطلق سراح من كان يف أسر ورق قلب صالح الد. النبالء الذين قتلوا أو أسروا يف واقعة حطني
النساء والبنات الاليت قتل أزواجهن وآباؤهن فقد وزع عليهن منه ماله اخلاص "أما ) ومن بينهم جاي(املسلمني من أزواجهم وآبائهن 

 Ernoul ذلك ما يقوله إرنول "بيلةما أطلق ألسنتهن حبمد اهللا، وبالثناء على ما عاملهن به صالح الدين من معاملة رحيمة ن

وأقسم امللك والنبالء الذين أطلق سراحهم أال حيملوا السالح ضده مرة أخرى، ولكنهم ما كادوا يشعرون باألمن يف . موىل باليان
). 23(يتني حىت أحلهما حكم رجال الدين من ميينهما املغلظة، وأخذ يدبرا اخلطط للثأر من صالح الدينطرابلس وإنطاكية املسيح

وأجاز السلطان لليهود أن يعودوا إىل السكىن يف بيت املقدس، وأعطى املسيحيني حق دخوهلا، على أن يكونوا غري مسلحني، وساعد 
ة الصخرة اليت حوهلا املسيحيون إىل كنيسة بأن رشت مباء الورد، وأزيل ؛ وطهرت قب)34(حجاجهم وأمنهم على أنفسهم وأمواهلم

وسار صالح الدين على رأس جيشه حلصار عكا، وملا . منها الصليب الذهيب الذي كان يعلوها، بني ليل املسلمني وأنني املسيحيني
  .يف اخلمسني من عمره) 1188( دمشق وجدها أمنع من عقاب اجلو سرح اجلزء األكرب من جنده وانسحب وهو مريض متعب إىل

  الفصل السادس 

  الحملة الصليبية الثالثة 

1189 -1192   

وكانت األساطيل اإليطالية ال تزال تسيطر . وكان احتفاظ املسيحيني مبدائن صور أنطاكية، وطرابلس مما ترك قلوم إثارة من األمل
وعاد وليم كبري أساقفة صور إىل أوربا، وأخذ يروي يف . ني إذا أدوا هلا أجورهاعلى مياه البحر املتوسط، متأهبة لنقل احملاربني الصليبي
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االجتماعات اليت تعقد يف إيطاليا، وفرنسا وأملانيا قصة سقوط بيت املقدس، وملا قدم إىل أملانيا تأثر بدعوته فردريك بربروسه إىل حد 
، وحياه العامل املسيحي كله وخلع عليه )1189(ف جبيشه من فوره دفع اإلمرباطور العظيم وهو يف سن السادسة والسبعني إىل الزح

وملا عرب اجليش اجلديد مضيق اهللسبنت عند غاليبويل، واختذ إىل أرض . اسم موسى الثاين الذي سيشق الطريق إىل األرض املوعودة
ابات التركية وأزعجته، وقطعت عنه املؤن، فلسطني طريقاً جديداً، كرر أخطاء احلملة الصليبية األوىل ومآسيها؛ واقتفت أثره العص

، ومل ينج من جيشه )1190(فمات مئات من رجاله جوعاً، ومات فردريك ميتة غري شريفة إذ غرق يف ر سالف الصغري يف قليقية 
على إجنلترا قد توج من زمن قريب ملكاً " قلب األسد"امللقب ) األنكتار(وكان رتشرد األول . إال جزء قليل انضم إىل حصار عكا

وإذ كان خيشى أن يغري الفرنسيون يف أثناء . وهو يف احلادية والثالثني من عمره، فصمم هذا امللك على أن جيرب حظه مع املسلمني
غيابه على األمالك اإلجنليزية يف فرنسا، فقد أصر على أن يصحبه فليب أغسطس، ووافق امللك الفرنسي، وكان وقتئذ شابا يف 

ين مهن عمره، وتلقى امللكان الشابان الصليب من وليم كبري أساقفة صور باحتفال مهيب يف فيزالي، وأحبر رتشرد احلادية والعشر
من مرسيليا، وأحبر جيش فليب من جنوى على أن ) ألن اإلجنليز مل يشترك منهم يف احلروب الصليبية إال القليل(املؤنف من النورمان 

. ا التقيا فيها شجر الرتاع بينهما واستسلما للهو وقضيا يف نزاعهما وهلومها نصف عام، فلم)1190(يلتقي اجليشان يف صقلية 

، مث ردها إليه نظري "بأسرع مما يتطلبه من القس ترتيل صالة السحر"وأغضب تانكرد ملك صقلية رتشرد، فانتزع هذا منه مسينا 
وحتطمت بعض سفنه على ساحل جزيرة . ر جبيشه إىل فلسطنيأربعني ألف أوقية من الذهب؛ فلما توفر له املال ذه الطريقة أحب

قربص، وقبض حاكمها اليوناين على حبارة السفن وزجهم يف السجون، فوقف رتشرد عندها بعض الوقت، وفتح اجلزيرة، وأعطاها 
ي، وكان فليب قد سبقه  بعد عام من مغادرته فيزال1191وبلغ عكا يف يونيه من عام . إىل جاي ده لوزينان ملك بيت املقدس املشرد

وكان حصار املسيحيني لعكا قد دام تسعة شهراً، وهلك فيه منهم عدة آالف، مث استسلم املسلمون بعد أسابيع قليلة من . إليها
، وأن يسلموا إليهم )ريال أمريكي950.000حنو (وطلب املنتصرون من املغلوبني مائيت ألف قطعة لن الذهب . وصول رتشرد

ووعدهم أهل املدينة أن جييبوهم إىل ما طلبوا؛ وأيد صالح . ن صفوة أهل املدينة، وأن يردوا إليهم الصليب احلق أسرياً م1600
الدين هذا االتفاق، ومسح للمسلمني من سكان عكا ما عدا األلف والستمائة السالفي الذكر أن يغادروا املدينة ومعهم من املؤن ما 

رجل، وأصبح رتشرد 10.500باحلمى فعاد إىل فرنسا وترك وراءه قوة فرنسية مؤلفة من مث أصيب فليب أغسطس . يستطيعون محله
وبدأت وقتئذ طائفة من الوقائع املشوشة الفذة، تعاقبت فيها الضربات واملعارك مع التحيات . القائد الوحيد للحملة الصليبية الثالثة

وليس . ض ما تتصف به حضارتامها ودينامها من أنبل الصفات وأظرفهاواامالت؛ وأظهر فيها امللك اإلجنليزي والسلطان الكردي بع
معىن هذا أن كال الرجلني كان من أولياء اهللا الصاحلني، فقد كان يف وسع صالح الدين أن يكيل بكل ما لديه من باس الضربات 

ة الشعرية لنفسه أن يفعل ما ال يتفق مع حياته املميتة لعدوه إذا بدا له أن أهدافه احلربية تتطلب هذا؛ وكذلك مسح ذو الرتعة الروائي
من 2.500من ذلك أنه ملا تباطأ زعماء عكا احملاصرة يف تنفيذ شروط االتفاق املعقود بينهم، أمر رتشرد أن تضرب رؤوس . النبيلة

ا بلغ هذا النبأ صالح الدين، ؛ فلم)35(األسرى املسلمني أمام أسوار املدينة لينبه بذلك األهلني إىل وجوب اإلسراع يف تنفيذ الشروط
مث بدل رتشرد نغمته، فعرض أن ينهي احلروب الصليبية . أمر بأن يعدم كل من يقع بعدئذ يف األسر أثناء املعارك مع امللك اإلجنليزي

ح وأيقن رتشرد أن صال. بأن يزوج أخته جوان للعادل أخي صالح الدين، ولكن الكنيسة عارضت هذه الفكرة فتخلى رتشرد عنها
الدين لن يصرب على اهلزمية، فأعاد تنظيم قوته، وتأهب للسري ستني ميالً حنو اجلنوب مبحاذاة شاطئ البحر ليفك احلصار عن يافا اليت 
كانت وقتئذ يف أيدي املسيحيني وحياصرها املسلمون، ورفض كثري من النبالء أن يسريوا معه، وفضلوا أن يتخلفوا يف عكا، وحييكوا 
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وعاد اجلنود األملان اإلجنليزي ويفسدون . تيالء على عرش فلسطني، ألم كانوا واثقني من أن رتشرد سيستويل عليهاالدسائس لالس
ويقول املؤرخ اإلخباري املسيحي حلملة . عليه خططه احلربية؛ كذلك مل يكن العامة مستعدين لبذل جهود جديدة يف سبيل فلسطني

استسلموا للخمول والترف، وأبوا أن يغادروا املدينة املليئة بأسباب : ن بعد هذا احلصار الطويلرتشرد الصليبية إن املسيحيني املنتصري
وأطلق الكثريون منهم لشهوام العنان فاحنلت أخالقهم ودنسوا املدنية بترفهم، حىت .  أحسن أنواع اخلمور، وأمجل الزانيات-النعيم

وزاد الطني بلة أن رتشرد أمر أال يصحب اجليش من النساء إال الغساالت . )36(أصبح العقالء يتوارون خجالً من طيشهم ومهم
وعوض رتشرد عيوب جنوده مبقدرته الفذة على القيادة، وحذقه يف اهلندسة العسكرية، وشجاعته امللهمة يف . ممن ال يغرين اجلند باإلمث

والتقى جيشه جبيش . قادة احلروب الصليبية املسيحينيوكان يف هذه الصفات كلها متفوقاً على صالح الدين وعلى سائر . امليدان
، وطلب مواصلة القتال، ولكن رتشرد سحب جنوده إىل داخل )1191(صالح الدين عند أرسوف وانتصر عليه انتصاراً غري حاسم 

 Conrad منفرات أسوار يافا، مث عرض عليه صالح الدين الصلح؛ وبينا كانت املفاوضات دائرة بني القائدين اتصل كنراد مركيز

Marquls of Montferrat ،الذي كان يتوىل أمر صور، يف مفاوضات مستقلة مع صالح الدين، وعرض عليه أن يصبح حليفه ،
ولكن صالح الدين أجاز ألخيه، . وأن يتوىل على عكا ويردها للمسلمني، إذا وافق صالح الدين على أن يتملك هو صيدا وبريوت

أن يعقد مع رتشرد صلحاً يترك للمسيحيني مجيع ما كان بيدهم وقتئذ من املدن الساحلية، ونصف بيت على الرغم من هذا العرض، 
؛ لكنه حني مسع بعد قليل من )1192(وبلغ من سرور رتشرد ذه الشروط أن خلع على ابن السفري املسلم لقب فارس . املقدس

ه، وحاصر داروم واستوىل عليها، وتقدم حىت اصبح على بعد الوقت أن صالح الدين يواجه بعض املتاعب يف الشرق، رفض شروط
ودعا صالح الدين جنوده إىل محل السالح، وكان قد سرحهم ليسترحيوا يف فصل الشتاء، وحدث . اثين عشر ميالً من بيت املقدس

 قد مسمت، وأن اجليش الزاحف الشقاق يف هذه األثناء يف معسكر املسيحيني، وأبلغهم كشافتهم أن اآلبار اليت يف طريق بيت املقدس
عليها لن جيد ماء للشرب، وعقدوا جملساً للنظر فيما جيب أن يفعلوه، فقرر هذا الس أن يتخلوا عن بيت املقدس ويزحفوا على 

 وكان رتشرد قد سئمت نفسه هذه الفعال، وعافتها، ومأل اليأس قلبه، فانسحب إىل عكا.  ميال250ًالقاهرة البعيدة عنهم بنحو 

ولكنه ملا مسع أن صالح الدين عاود اهلجوم على يافا، وأنه استوىل عليها بعد يومني ال أكثر، أىب . وأخذ يفكر يف العودة إىل إجنلترا
. عليه كربياؤه أن ينكص عن غرضه، وبعث يف نفسه روحاً جديدة، وأقلع من فوره إىل يافا مع من استطاع أن حيشدهم من اجلنود

وقفز إىل وسطه يف البحر، وأخذ يلوح ببلطته الدمنرقية الشهرية ويقتل كل من !" الويل للقاعد"اء نادى بأعلى صوته وملا وصل إىل املين
كل هذا ومل يكد صالح الدين يعرف ما حصل . يقف يف سبيله، مث قاد جنوده إىل داخل املدينة، وأخرج منها مجيع اجلنود املسلمني

ئيسي من جيشه إلنقاذ املدينة، وكان عدد رجاله يربو كثرياً على عدد جنود رتشرد الثالثة فلما عرفه استدعى القسم الر). 1192(
وملا رأى صالح الدين أن رتشرد راجالً بعث إليه جبواد من عنده، وقال إن من . اآلالف، ولكن شجاعة امللك وجرأته أكسبتاه النصر

لدين من هذا العمل وأمثاله فلم يعودوا يطيقون صرباً عليه؛ وأخذوا وغضب جنود صالح ا. العار أن يقاتل هذا الرجل الشهم راجالً
 إذا جاز لنا أن نصدق رواة القصة -مث سار رتشرد آخر األمر. يلومونه على أن ترك جنود حامية يافا أحياء ليقاتلوه فيها مرة أخرى

مث تبدلت احلال يف اليوم الثاين، ). 37(لى مهامجته أمام جيش املسلمني وحربته مدالة إىل جانبه، ولكن أحداً مل جيرؤ ع-املسيحيني
وجاءت اإلمداد إىل صالح الدين، واستوىل امللل مرة أخرى على رتشرد، وحبس عنه فرسان عكا وصور معونتهم، فأرسل بطلب 

لكمثرى واخلوخ واشتدت عليه احلمى فطلب فاكهة وشراباً بارداً، فما كان من صالح الدين إال أن بعث إليه با. الصلح من جديد
 وقع البطالن شروط صلح يدوم ثالث سنني، وقسمت فلسطني قسمني؛ 1192ويف اليوم الثاين من سبتمرب . والثلج، وبطبيبه اخلاص
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فاحتفظ رتشرد جبميع ما فتحه من املدن املمتدة على طول الساحل من عكا إىل يافا؛ ومسح للمسلمني واملسيحيني حبرية االنتقال من 
ولعل التجار ( إىل اآلخر، وتعهد السلطان حبماية احلجاج املسيحيني إىل بيت املقدس على أن تبقى املدينة يف أيد املسلمني أحد القسمني

اإليطاليني الذين يهمهم قبل كل شيء أن يسيطروا على الثغور البحرية، قد أقنعوا رتشرد بالتخلي عن املدينة املقدسة نظري استيالئه 
واله وحده يعلم مقدار : " وأقيمت املآدب واأللعاب احتفاالً بالصلح؛ ويقول صاحب سرية رتشرد يف هذا).على املدن الساحلية

وزالت إىل حني األحقاد من الصدور؛ وملا ركب سفينته إىل ). 38"(السرور الذي مأل قلوب الشعبني، وهو سرور جيل عن الوصف
وأجابه . يتوعده بأنه سيعود بعد ثالث سنني ويستويل على بيت املقدسإجنلترا أرسل رسالته األخرية إىل صالح الدين يتحداه، و

وبعد فإن اعتدال ). 39(ال أي رجل سواه) األنكتار(صالح الدين بأنه إذا كان البد أن تقطع يده فإنه يفضل أن يقطعها رتشرد 
املسلمون بفضل إخالص زعمائهم صالح الدين، وصربه، وعدله قد غلبت اء رتشرد، وشجاعته، ومهارته احلربية؛ كما غلب 

ووحدم الزعماء اإلقطاعيني املنقسمني على أنفسهم، والذين يعوزهم الوالء للغرض واإلخالص يف املقصد؛ وكان قصر خط التموين 
يف امللك وكانت الفضائل واألخطاء املسيحية أبرز يف السلطان منها . من وراء املسلمني أعظم فائدة من سيطرة املسيحيني على البحار

املسيحي؛ فقد كان صالح الدين مستمسكاً بدينه إىل أبعد حد، وأجاز لنفسه أن يقسو أشد القسوة على فرسان املعبد واملستشفى؛ 
ولكنه كان يف العدة شفيقاً على الضعفاء، رحيماً باملغلوبني، يسمو على أعدائه يف وفائه بوعده مسوا جعل املؤرخني املسيحيني يعجبون 

وكان يعامل خدمه أرق معاملة، ويستمع بنفسه . يف ظنهم رجالً يصل يف العظمة إىل هذا احلد" اخلاطئ" الدين اإلسالمي كيف خيلق
ومل يترك يف خزانته اخلاصة بعد موته إال ديناراً . إىل مطالب الشعب مجيعها، وكانت قيمة املال عنده ال تزيد على قيمة التراب

أوصيك بتقوى اهللا تعاىل فإا  : "موته بزمن قليل وصية ال تسمو فوقها أية فلسفة مسيحية؛ وقد ترك البنه قبل )40(واحداً
ا فإن الدم ال ينام؛ وأوصيك رأس كل خري؛ وآمرك مبا أمر اهللا به فإنه سبب جناتك؛ وأحذرك من الدماء والدخول فيها والتقلد 

فما . حبفظ قلوب الرعية والنظر يف أحواهلم، فأنت أميين وأمني اهللا عليهم؛ وأوصيك حبفظ قلوب األمراء وأرباب الدولة واألكابر
 يغفر إال بلغت ما بلغت إال مبداراة الناس؛ وال حتقد على أحد، فإن املوت ال يبقى على أحد؛ وأحذر ما بينك وبني الناس فإنه ال

  . ومل يتجاوز سنه اخلامسة واخلمسني1193ومات يف عام  ". برضاهم، وما بينك وبني اهللا يغفره اله بتوبتك إليه فإنه كرمي

  الفصل السابع 

  الحملة الصليبية الرابعة 

1202 -1204   

أفلحت احلملة الصليبية الثالثة يف أخذ عكا ولكنها مل تفلح يف االستيالء على بيت املقدس، وكانت هذه نتيجة ضئيلة ميئسة حلملة 
وكان غرق بربروسه، وفرار فيليب أغسطس، وإخفاق رتشرد، ودسائس الفرسان املسيحيني يف . اشترك فيها اعظم ملوك أوربا
يها واجباً أو ضمرياً، أو الرتاع الذي قام بني فرسان املستشفى وفرسان املعبد، وجتدد احلرب بني إجنلترا األرض املقدسة اليت مل يرعوا ف

ولكن موت صالح الدين املبكر، وانقسام دولته بعد . وفرنسا، كل هذا قد حطم كربياء أوربا، وأذهلا، وأضعف ثقة العامل املسيحي ا
-1198( جيلس على عرش البابوية Innocent IIIالً جديدة، فلم يكد إنوسنت الثالث وفاته، بعث يف قلوب العامل املسيحي آما
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، وهو قس ساذج، يدعو Fnlk de Neuilly، حىت أخذ يطالب العامل املسيحي ببذل جمهود جديد، وقام فلك ده نويي )1216
اطور فردريك الثاين طفالً يف سن الرابعة؛ وكان وكانت نتيجة الدعوة ميئسة؛ فقد كان اإلمرب. امللوك والسوقة إىل حرب صليبية رابعة

فليب أغسطس يرى أن محلة صليبية واحدة تكفيه طوال حياته، ونسى رتشرد كلماته األخرية لصالح الدين فأخذ يسخر من دعوة 
: ي ألجدر الناس ا الكربياء، والبخل، واالنغماس يف املالذ، فدونك ه-إنك تدعوين إىل التخلي عن بنايت الثالث: "فلك، ويقول له

ولكن إنوسنت واصل دعوته، وقال إن ). 42"(، وانغماسي يف املالذ إىل املطارنةCiteauxكربيائي لفرسان املعبد، وخبلي لرهبان سيتو 
محلة توجه إىل مصر مقدر هلا الفوز بفضل سيطرة اإليطاليني على البحر املتوسط، مث تتخذ الغنية اخلصبة قاعدة للزحف على بيت 

 من أتباعهم، 9000 من الفرسان واخليول، و4500ووافقت البندقية بعد مساومات طويلة على أن تعد ما يلزم لنقل . ملقدسا
حنو ( مارك من الفضة 85.000وعشرين ألفاً من املشاة، وما يكفي هذه القوة من املؤن تسعة شهور، كل هذا يف نظري 

خبمسني سفينة حربية بشرط أن ختتص مجهورية البندقية بنصف الغنائم ورضيت أيضاً أن متدهم ). ريال أمريكي8.500.000
على أن البنادقة مل يكن يف عزمهم أن يهامجوا مصر، فقد كانوا يكسبون منها املاليني يف كل عام مبا يصدرونه إليها من ). 43(احلربية

بضياع هذه التجارة باالشتراك يف احلرب، أو باقتسامها اخلشب، واحلديد والسالح، وباسترياد العبيد؛ ومل يكونوا يريدون أن خياطروا 
 املؤرخ Ernoulوبقول إرنول ). 44)(1201(وهلذا فإم وهم يفاوضون مبقتضاه سالمة تلك البالد من الغزو . مع بيزا وجنوى

معت اجليوش اجلديدة يف وجت). 45(اإلخباري املعاصر إن البندقية حصلت على رشوة كبرية نظري حتويل احلملة الصليبية عن فلسطني
، والكونت Blioisوكان من أبرز رجاهلا املركيز بنغاس من منت فرات، والكونت لويس من بلوا . 1202مدينة البندقية يف صيف 

بلدوين من فالندرز، وسيمون ده منت فورت الذي يستمد شهرته من األلبجنسيني، وكان من بني أعياا الكثريين جيوفروا ده 
، مارشال مشبانيا الذي مل يقتصر عمله على ما اضطلع به من دور )Geoffroi de Villehardouin (1160-1213فيلهاردون 

رئيسي يف األعمال السياسية واحلربية املتصلة باحلرب الصليبية، بل إنه سجل تارخيها املعيب يف مذكرات سترت معايبها، وكانت 
ني من فرنسا كما جرت بذلك عادا؛ وكان قد طلب إىل كل رجل أن يأيت معه بقدر وجاء معظم الصليبي. بداية النثر الفرنسي األديب

 مارك اليت البد من أدائها للبندقية تنفيذاً للشروط املتفق عليها 85.000من املال يتفق مع موارده حىت يتجمع للحملة مبلغ الـــ 
 الدوج Enrico Dandoloارك، وحينئذ عرض إنريكودندو لو ونقص املبلغ املتجمع عن الواجب أداؤه بأربعة وثالثني ألف م. معها

، مدفوعاً إىل ما عرضه بكل ما أمدته به من تقي وقداسة سنوه األربع والتسعون، عرض هذا "ذو القلب العظيم"الذي ال يكاد يبصر 
، وكانت هذه املدينة وقتئذ أهم ثغور Zaraالدوج أن يرتل عن املبلغ الباقي إذا ساعد الصليبيون مدينة البندقية على فتح مدينة زارا 

، وكثرياً ما خرجت عليها وأخضعت هلا، 998البحر األدرياوي بعد البندقية نفسها؛ وكانت البندقية قد استولت عليها يف عام 
، وهلذا كانت وكانت ثروا وقوا آخذتني يف النماء. وكانت يف الوقت الذي نتحدث عنه من أمالك ار، ومنفذها الوحيد إىل البحر

ووصف إنوسنت الثالث هذا االقتراح بأنه اقتراح دنئ، وأنذر كل من يشترك . البندقية ختشى منافستها هلا يف جتارة البحر األدرياوي
فيه باحلرمان، غري أن أعظم البابوات شأناً وأقواهم سلطاناً مل يستطع أن جيعل صوته أعلى من رنني الذهب، وهاجم اإلسطوالن زارا، 

ستوليا عليها بعد مخسة أيام، وقسم الفاحتون الغنائم فيما بينهم؛ مث أرسل الصليبيون بعثة إىل البابا يرجون منه املغفرة، فغفر هلم، وا
ولكنه طلب إليهم أن يردوا الغنيمة؛ فشكروا له غفران اخلطيئة، واحتفظوا بالغنيمة؛ وجتاهل البنادقة أمر احلرمان، وخطوا اخلطوة 

ومل تكن اإلمرباطورية البيزنطية قد تعلمت شيئاً من . فيذ القسم الثاين من مشروعهم وهو االستيالء على القسطنطينيةالتالية لتن
ذلك أن هذه اإلمرباطورية مل تقدم للصليبيني معونة تذكر، ولكنها حصلت منهم على كسب عظيم؛ فقد استردت . احلمالت الصليبية
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 تنظر بعني الرضا واالطمئنان إىل ما حل من الضعف بالغرب وباإلسالم يف كفاحهما اجلزء األكرب من آسيا الصغرى، وكانت
 قد ألقى القبض على آالف من البنادقة من القسطنطينية وألغى إىل حني Manuelوكان اإلمرباطور مانيول . لالستيالء على فلسطني

 أن يتحالف مع Jsaac Angelusنكف إيزاك أجنليوس ؛ ومل يست)46)(1171(ما للبندقية يف تلك املدينة من امتيازات جتارية 
 وسجنه وفقأ عينيه؛ وفر ابن اسحق وامسه أيضاً Alexius III خلعه أخوه ألكسيوس الثالث 1195؛ ويف عام )47(املسلمني

عيدوه إىل عرشه، ، واستغاث مبجلس شيوخها وبالصليبيني أن ينقذوا أباء وي1202ألكسيوس إىل أملانيا، مث جاء إىل البندقية يف عام 
وعقد دنولو واألشراف الفرنسيون مع األمري الشاب اتفاقاً . ووعدهم يف نظري هذا العمل أن تساعدهم بيزنطية يف حرم على اإلسالم

فقد أقنعوه أن يتعهد بأداء مائيت ألف مارك فضي إىل الصليبيني، وأن جيهز جيشاً قوامه عشرة آالف رجل للخدمة : عظيم الفائدة هلم
ولكن البابا إنوست الثالث ى الصليبيني على الرغم من ). 48(يف فلسطني، وأن خيضع الكنيسة األرثوذكسية اليونانية للبابا يف روما

هذه املنح السخية عن مهامجة القسطنطينية وأنذرهم باحلرمان إذا فعلوا؛ ورفض بعض األشراف أن يشتركوا يف احلملة، ورأى قسم 
من مينه اليت أقسمها باالشتراك يف احلملة الصليبية وعاد إىل أوطانه، ولكن فكرة االستيالء على أغىن مدينة يف من اجليش أنه يف حل 

 سفينة أقلع 480أوربا ظلت مستحوذة على الكثريين من الصليبيني يصعب عليهم مقاومتها، وهلذا فإن األسطول العظيم املكون من 
 مظاهر االبتهاج والتهليل بينا كان القساوسة الواقفون عند أبراج السفن احلربية  وسط1202يف أول يوم من شهر أكتوبر عام 

، ووقف هذا األسطول الضخم أمام القسطنطينية يف الرابع )Veni Creator Spilritus(49ينشدون نشيد تعال أيها اخلالق الروح 
م أن أولئك الذين مل يروا القسطنطينية من قبل قد وأؤكد لك: ويقول فيل هاردون يف وصفها. 1203والعشرين من شهر يونيه عام 

فتحوا عيوم واسعة، ألم مل يكونوا يعتقدون أن يف العامل كله مدينة يف مثل هذا الثراء، حني أبصروا األسوار الشاخمة، واألبراج 
د إنسان بوجودها إال إذا كان قد رآها الضخمة اليت تتألف منها، والقصور املنيفة، والكنائس العالية اليت ال حتصى عددها، وال يعتق

واعلموا أنه مل يكن بيننا رجل مهما بلغ من الشجاعة، إال . بعينيه، وعرف ما بلغته هذه املدينة سيدة املدن كلها من الطول والعرض
ارع يف جالله هجومنا اقشعر بدنه حني شاهدها؛ وليس يف هذا شيء من العجب، ألن أحداً من الناس مل يقم منذ بداية العامل بعمل يض

أن يرد اإلمرباطورية إىل األخ األعمى أو إىل ألكسيوس : وأرسل املهامجون بالغاً ائياً إىل ألكسيوس طلبوا فيه). 50(على تلك املدينة
عيفة، الصغري، الذي كان يصحب األسطول املغري؛ فلما رفض ألكسيوس الثالث هذا اإلنذار نزل الصليبيون إىل الرب، بعد مقاومة ض

وفر ألكسيوس الثالث إىل تراقيا، وأخرج األشراف اليون . أمام أسوار املدينة، وكان دنولو الشيخ املسن أول من وطئت قدماه األرض
. اسحق أجنليوس من سجنه وأجلسوه بأنفسهم على العرش، وأرسلوا بامسه رسالة إىل الزعماء الالتني يقول فيها إنه ينتظر ابنه ليحييه

تخلص الصليبيون وعداً من اسحق بارتباطه مبا تعهد هلم به ولده دخل ندولو واألشراف املدينة، وتوج ألكسيوس الصغري وبعد أن اس
وملا عرف اليونان الثمن الذي اشترى به هذا النصر انقلبوا عليه غاضبني ساخرين؛ فأما العامة فقد . إمرباطوراً باالشتراك مع أبيه

يهم أداؤه من الضرائب جلمع ما وعد به منقذيه من املال، وأما األشراف فقد ساءهم وجود أخذوا حيبسون مقدار ما جيب عل
وحدث يف هذا األثناء أن . أرستقراطية غربية وقوة أجنبية يف املدينة، وأما رجال الدين فقد رفضوا يف غضب وحنق أن خيضعوا لروما

قام يف مدينة مسيحية، فثارت ثائرم وأشعلوا النار يف املسجد، رأى بعض اجلنود الالتني مجاعة من املسلمني يصلون يف مسجد م
. وظلت النار مشتعلة مثانية أيام وامتدت إىل مسافة ثالثة أميال، وأحالت جزءاً كبرياً من القسطنطينية رماداً وأنقاضاً. وقتلوا املصلني

ابع، وأعاد اسحق إجنليوس إىل السجن، وجلس على وقام أمري من البيت املالك وتزعم ثورة من أهل املدينة وقتل ألكسيوس الر
.  ، وأخذ يعد جيشاً يطرد به الالتني من معسكرهم يف غلطةAlexius V. Ducasالعرش وتسمى باسم ألكسيوس اخلامس دوكاس 
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هم الروماين، ولكن اليونان كانوا قد قضوا دهراً طويالً وهم آمنون وراء أسوارهم، فلم حيتفظوا بشيء من الفضائل املتصلة بامس
فاستسلموا بعد شهر من احلصار؛ وفر ألكسيوس اخلامس، وأخذ الالتني الظافرون يعيثون يف العاصمة كأم جراد منتشر ملتهم 

وازداد مهم لطول ما حرموا من فريستهم املوعودة، فانقضوا على املدينة الغنية يف أسبوع عيد الفصح وأتوا فيها من ). 1204(
نعم إنه مل يقتل يف هذه احلوادث كثريون من . هب ما مل تشهده روما نفسها على أيدي الوندال أو القوطضروب السلب والن

ووزع األشراف القصور فيما بينهم، واستولوا .  فلعل عدد القتلى مل يتجاوز ألفني، أما السلب والنهب فلم يقفا عند حد-اليونان
بيوت، والكنائس، واحلوانيت، واستولوا على كل ما راقهم مما فيها؛ ومل يكتفوا على ما وجدوه فيها من الكنوز؛ واقتحم اجلنود ال

بتجريد الكنائس مما جتمع فيها خالل ألف عام من الذهب والفضة واجلواهر، بل جردوها فوق ذلك من املخلفات املقدسة، مث بيعت 
يا من النهب ما مل تعانه فيما بعد على يد األتراك عام وعانت كنيسة أياصوف. هذه املخلفات بعدئذ يف أوربا الغربية بأمثان عالية

وكان البنادقة، وهم الذين يألفون املدينة اليت كثرياً ما ). 52(، فقد قطع مذحبها العظيم تقطيعاً لتوزع فضته وذهبه)51(1453
، وامتدت أيديهم إىل التماثيل، رحبت م جتاراً، يعرفون أين توجد أعظم كنوزها، فاستعانوا بذكائهم الفائق على أعمال التلصص

واألقمشة، واألرقاء، واجلواهر؛ ونقلت األربعة اجلياد الربنزية اليت كانت تطل على املدينة اليونانية، ومجل ا ميدان القديس مرقس 
Piazza di San Marco .ا كنوز وكانت هذه السرقات املنظمة مصدر تسعة أعشار جمموعات الفنون واجلواهر اليت امتازت 

وبذلت حماولة ضئيلة للحد من اغتصاب النساء، وقنع الكثريون من اجلنود ). 53(كنيسة القديس مرقس على سائر الكنائس
بالعاهرات، ولكن إنوسنت الثالث أخذ يشكو من أن شهوات الالتني املكبوتة مل ينج منها الكبار أو الصغار، وال الذكور أو اإلناث، 

وبددت يف ). 54( فقد أرغمت الراهبات اليونانيات على احتضان الفالحني أو السائسني البنادقة والفرنسينيوال أهل الدنيا أو الدين؛
أثناء هذا السلب والنهب حمتويات دور الكتب وأتلفت املخطوطات الثمينة أو فقدت، واندلعت ألسنة النريان بعدئذ مرتني يف املدينة 

لكنائس واملنازل، فضاعت مسرحيات سفكليز ويوربديز اليت ظلت حىت ذلك الوقت فالتهمت دور الكتب واملتاحف كما التهمت ا
وملا خفت حدة االضطراب والنهب اختار . باقية بأكملها ومل ينج منها إال القليل، وسرقت آالف من روائع الفن أو شوهت أو أتلفت

وقسمت . ، وجعلوا الفرنسية لغتها الرمسية)1024(أعيان الالتني بلدوين أمري فالندرز ملكاً ململكة القسطنطينية الالتينية 
وكانت البندقية حريصة على السيطرة على طرق التجارة . اإلمرباطورية البيزنطية إىل أمالك إقطاعية حيكم كالً منها أمري نبيل إقطاعي

نيز، وجزيرة عوبية، وجزائر ، واجلزائر األيونية، وجزء من البلوبوAcarnaniaفاستولت على هدريانويل، وإبريوس، وأكارنانيا 
البيزنطية، واملعاقل اخلارجية، واختار دنوولو " املصانع"وانتزعت من أهل جنوى . األرخبيل، وغاليبويل، وثالثة أمثان القسطنطينية

ومل يطل عمره . )85"(دوج البندقية، وسيد ربع اإلمرباطورية الرومانية ومثنها"لنفسه، وكان وقتئذ يترنح يف ثيابه اإلمرباطورية، لقب 
واستبدل برجال الدين اليونان غريهم من الالتني، . بعد هذا فقد مات يف زهو هذا النصر الذي ناله بفعال أثيمة مل يؤنبه عليها ضمريه

ي رسم الكثريون منهم قساوسة هلذه املناسبة دون أن يكون هلم تاريخ سابق يف شئون الدين، ووافق إنوسنت الثالث على االحتاد الرمس
وعاد معظم الصليبني إىل أوطام مثقلني . بني الكنيستني اليونانية والالتينية عن رضا وطيب خاطر، وإن ظل حيتج على اهلجوم

ولعل الصليبيني قد ظنوا . بالغنائم، وأقام بعضهم يف األمالك اجلديدة، ومل يصل منهم إىل فلسطني إال حفنة قليلة، مل تعمل فيها عمالً ما
نية بعد استيالئهم عليها، ستكون قاعدة ضد األتراك أقوى مما كانت وهي بيزنطية، ولكن الرتاع بني الالتني واليونان أن القسطنطي

الذي دام أجياالً طواالً أك قوى العامل اليوناين ومل تفق اإلمرباطورية البيزنطية من هذه الضربة القاصمة، ومهد استيالء الالتني على 
  .الء األتراك عليها بعد مائيت عام من ذلك الوقتالقسطنطينية إىل استي
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لقد كانت فضائح احلملة الصليبية الرابعة، مضافة يف حنو عشر سنني إىل إخفاق احلملة الثالثة، مما ال يرتاح له الدين املسيحي الذي 
وأخذ املفكرون جيهدون عقوهلم . سفة ابن رشد الدقيقة القائمة على حتكيم العقلواجه بعد زمن قليل بعث فلسفة أرسطو، وفل

والح ناصروه يف تلك . ليفسروا للناس كيف رضى اهللا أن يهزم ناصروه يف تلك القضية املقدسة، ومل يهب النصر إال للبنادقة األدنياء
وهلذا قام يف . ملسيح احلصني إال بالطهر والتجرد من الذنوبالقضية الساذجة يف خالل هذه الشكوك أن ال سبيل إىل استرداد حصن ا

، وأعلن أن اهللا قد أمره أن يقود إىل األرض Nicholas شاب أملاين ال يعرف التاريخ من ماضيه إال أن امسه نيقوالس 1212عام 
فكرته انتشرت انتشاراً سريعاً يف وعارضه يف ذلك رجال الدين وغري رجال الدين، ولكن . املقدسة محلة صليبية مؤلفة من األطفال

وحاول اآلباء بكل ما وسعهم من اجلهد أن مينعوا أبناءهم من . عصر تسوده أكثر مما تسود سائر العصور موجات احلماسة العاطفية
ة تسللوا من ال يزيد متوسط أعمارهم على الثانية عشر) وبعض البنات يف ثياب الغلمان(االستجابة لدعوته، ولكن آالفاً من الغلمان 

وخرج القسم األكرب من هذا احلشد . بيوم وساروا وراء نيقوالس، ولعلهم قد سرهم أن ينجوا من استبداد البيت إىل حرية الطريق
وأهلك اجلوع عدداً كبرياً منهم وفتكت . املؤلف من ثالثني ألف طفل، من مدينة كولوين، وساروا بإزاء ر الرين، وفوق جبال األلب

ببعض املتخلفني، واختلط اللصوص بالزاحفني وسرقوا ثيام وطعامهم؛ ووصل من جنا منهم إىل جنوى حيث سخر منهم الذئاب 
اإليطاليون عبدة املصاحل الدنيوية؛ ومل جيدوا سفناً تقلهم إىل فلسطني؛ فلما استغاثوا بإنوسنت الثالث أجام بلطف أن يعودوا إىل 

 وقفلوا راجعني وهم حزاىن مكتئبون، فعربوا جبال األلب، ومنهم من استقروا يف جنوي، وتعلموا أوطام، فمنهم من مسعوا النصيحة
هذا ما حدث يف أملانيا، أما يف فرنسا فقد قدم إىل فليب أغسطس يف ذلك العامل نفسه راع يف الثانية . فيها أساليب العامل التجارية

 وهو يرعى غنمه، وأمره أن يقود محلة من األطفال إىل فلسطني، فأمره امللك عشرة من عمره يدعى استيفن، وقال إن املسيح ظهر له
أن يعود إىل غنمه، ولكن عشرين ألفاً من الغلمان اجتمعوا رغم هذا وساروا وراء استيفن؛ واجتازوا فرنسا إىل مرسيليا، وكان 

سطني راجلني، ومل يشنق هلم البحر، ولكن اثنني من استيفن قد وعدهم أن البحر سيشنق عند هذه املدينة ليمكنهم من الوصول إىل فل
فازدحم األطفال يف سبع سفن أقلعت م . أصحاب السفن عرضا عليهم أن ينقالهم إىل حيث يقصدون دون أن يتقاضوا منهم أجراً

 بالباقني من وحتطمت اثنتان من هذه السفن بالقرب من سردانية وغرق كل من كانوا فيها، وجيء. وهم ينشدون أناشيد النصر
وبعد ثالث ). 56(األطفال إىل تونس أو مصر حيث بيعوا يف أسواق الرقيق، وشنق صاحبا السفن اليت أقلتهم بأمر فردريك الثاين

سنني من ذلك الوقت وجه إنوسنت الثالث يف أثناء انعقاد جملس التران الرابع دعوة أخرى إىل أوربا الستعادة األراضي املقدسة، 
وغادرت احلملة الصليبية اخلامسة بالد أملانيا، والنمسا، .  خطة اهلجوم على مصر- طة اليت حالت البندقية دون تنفيذهاوعاد إىل اخل

.  ملك ار، وأفلحت يف الوصول إىل دمياط الواقعة على مصب النيل الشرقيAndrew بقيادة أندرو 1217وار يف عام 

اً كامالً، وعرض عليهم امللك الكامل سلطان مصر وسوريا اجلديد أن يصاحلهم على أن وسقطت املدينة يف أيديهم بعد حصار دام عام
وطلب الصليبيون أن يتقاضوا . سلم هلم اجلزء الكبري من بيت املقدس، ويطلق سراح األسرى املسيحيني، ويعيد الصليب احلق

رب من جديد، ولكنها مل جتر كما يشتهي باإلضافة إىل ذلك كله غرامة حربية، ولكن الكامل رفض هذا الطلب، وبدأت احل
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الصليبيون، فلم يأم ما كانوا ينتظرون من املدد؛ مث عقدت هدنة تدوم مثاين سنني رد إىل الصليبيني مبقتضاها الصليب احلق، ولكن 
دريك الثاين إمرباطور وعزا الصليبيون هذه املأساة إىل فر. دمياط أعيدت إىل املسلمني، وجال مجيع اجلنود املسيحيني عن أرض مصر

، ووعد أن ينضم إىل اجليوش احملاصرة لدمياط، ولكن املشاكل 1215أملانيا وإيطاليا الشاب؛ ذلك أنه أقسم ميني الصليبيني يف عام 
 1228عام فلما كان . السياسية القائمة وقتئذ يف إيطاليا، مضافاًُ إليها يف أغلب الظن ضعف إميانه، مل ميكناه من أن يرب بقسمه ووعده

زحف فردريك، وهو ال يزال مطروداً من حظرية الدين، على رأس احلملة الصليبية السادسة، وملا وصل إىل فلسطني مل يلق أية معونة 
فلما رأى اإلمرباطور ما فعلوا أرسل . ممن فيها من املسيحيني الصاحلني، فقد أعرض هؤالء عن رجل مطرود من الكنيسة املسيحية

 الكامل، وكان يقود جيش املسلمني يف نابلس، ورد عليه الكامل رداً مجيالً، وأعجب فخر الدين سفري السلطان مبا رسله إىل امللك
رآه من معرفة اإلمرباطور بلغة العرب، وآدام، وعلومهم، وفلسفتهم، وشرع احلاكمان يتبادالن اامالت واآلراء، ولشد ما دهش 

 معاهدة أعطى الكامل مبقتضاها فردريك مدن عكا، ويافا، وصيدا، 1229 وقعا يف عام املسيحيون واملسلمون على السواء حني
وأجيز فوق ذلك للحجاج . والناصرة، وبيت حلم، ومجيع مدينة بيت املقدس ما عدا الفضاء احمليط بقبة الصخرة املقدسة عند املسلمني

. هيكل سليمان، ومسح للمسلمني مبثل هذه احلقوق يف بيت حلماملسيحيني أن يأتوا إىل هذا الفضاء ليؤدوا فيه صلوام يف موضع 

ونصت املعاهدة فوق ذلك على إطالق مجيع األسرى من الطرفني املتعاقدين، وتعهد كالمها أن حيافظ على السلم عشر سنني وعشرة 
 الثقافتان املسيحية واإلسالمية وهكذا افلح اإلمرباطور الطريد فيما عجز عنه املسيحيون يف مائة عام كاملة، والتقت). 57(شهور

واغتبط سكان األرض . فترة من الزمان ومها متفامهتان، حتترم كلتامها األخرى، ووجدتا أن يف وسعهما أن يعيشا معاً يف صفاء ووئام
فردريك إىل بالده وملا رجع . املقدسة املسيحيون، ولكن جرجيوري التاسع نادى بان تلك املعاهدة سبة للعامل املسيحي، وأىب أن يقرها

استوىل النبالء املسيحيون املقيمون يف فلسطني على بيت املقدس، وعقدوا حلفاً بني القوة املسيحية يف آسيا، وبني أمري دمشق املسلم 
واستنجد سلطان مصر بأتراك خوارزم، فخف هؤالء لنجدته واستولوا على بيت املقدس ). 1244(ضد سلطان مصر املسلم 

وبعد شهرين من ذلك الوقت هزم بيربس املسيحيني يف غزة، وسقطت مدينة بيت املقدس مرة . ا عدداً كبرياً من أهلهاوبوها، وقيلو
وبينا كان إنوسنت الرابع يدعو إىل حرب صليبية على فردريك الثاين ويعرض على ). 1244أكتوبر سنة (أخرى يف أيدي املسلني 

املنح واملزايا اليت مينحها من خيدمون يف األراضي املقدسة، نظم لويس التاسع أو القديس كل من يقاتلون اإلمرباطور يف إيطاليا نفس 
ذلك أنه لبس شارة الصليب بعد زمن قليل من سقوط أورشليم، وأقنع نبالء بالده أن . لويس ملك فرنسا احلملة الصليبية السابعة

ين ظلوا ممتنعني عن االنضمام إىل احلملة أثواباً غالية الثمن نقشت حيذوا حذوه؛ وملا حل عيد امليالد أهدى إىل بعض املسيحيني الذ
لكن إنوسنت . وبذل امللك جهده للتوفيق بني إرنوسنت وفردريك حىت تلقى احلملة الصليبية تأييد أوربا متحدة. عليها شارة الصليب

 إىل خان املغول Giovanni de Piano Carpiniرفض وساطته، وزاد على هذا الرفض أن بعث راهباً يدعى جيويف ده بيانو كربيين 
فلما حل عام . ورد عليه اخلان بان طلب خضوع البالد املسيحية للمغول. األعظم يعرض عليه احتاد املغول واملسيحيني على األتراك

ووصلت . يت سار لويس على رأس الفرسان الفرنسيني ومعهم جان جوانفيل الذي روي أعمال امللك يف تارخيه الذائع الص1248
احلملة إىل دمياط، واستولت عليها بعد قليل من وصوهلا، ولكن فيضان النيل السنوي الذي مل حيسب الصليبيون حسابه حني وضعوا 

على أم مل . خطة احلملة بدأ يف وقت وصول الصليبيني، وغمر البالد باملاء فأحاط بالصليبيني وحصرهم يف دمياط مدة نصف عام
58"(كما أخذ العامة يصاحبون النساء الفاجرات.. أخذوا يوملون الوالئم"كما يقول جوانفيل " األشراف"م ألن يندموا ملا أصا .(

وملا وصل اجليش زحفه، كان اجلوع واملرض، والفرار، قد أكت قوته وأنقصت عدده، وأضعفه اختالل نظامه، فهي زمية ساحقة 
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سه، وتبدد مشله ووىل اجلنود األدبار، وأسر عشرة آالف من املسيحيني من بينهم لويس عند املنصورة رغم استبساله يف الدفاع عن نف
وعاجله من مرضه طبيب عريب، مث أطلق سراحه بعد أن قضى يف األسر شهراً ). 1250(نفسه، وقد خارت قواه من وطأة الزحار 

وملا أن قبل لويس هذه الفدية ).  أمريكيريال3.800.000(بشرط أن يسلم دمياط ويفتدي نفسه خبمسمائة ألف جنيه فرنسي 
وسار ). 59(الباهظة أنقص منها السلطان مخسها، وقبل نصف الباقي ووثق بعهد قطعه امللك على نفسه أن يؤدي إليه النصف اآلخر
فيما بينها وأن امللك على رأس فلول جيشه إىل عكا، وأقام فيها أربع سنني، يدعو فيها أوربا يف غري طائل إىل أن تكف عن احلروب 

 إىل خان املغول يعرض عليه للمرة Wlliam of Rubruquoisوبعث يف هذه األثناء وليم الربركوازي . تنضم إليه يف حرب جديدة
وكانت السنون اليت قضاها .  إىل فرنسا1254مث عاد يف عام :  ولكنه مل يلق منه غري ما لقي يف الدعوة األوىل-الثانية دعوة إنوسنت

 قد هدأت ما كان بني املسيحيني فيه من شقاق، فلما غادره عاد هذا الشقاق سريته األوىل؛ فقامت بني أهل البندقية يف الشرق
 حرب داخلية يف ثغور الشام، انضمت فيها مجيع األحزاب املتنافرة إىل هذا اجلانب أو ذاك، 1260و1256وجنوى بني عامي 

س أحد السالطني املماليك يف مصر هذه الفرصة فزحف جبيشه على الساحل واغتنم بيرب. وأكت قوى املسيحيني يف فلسطني
وقتل ). 1268(، وإنطاكية )1267(، وبافا )1266(، وصفد )1265(قيصرية : واستوىل على املدن املسيحية مدينة يف إثر مدينة

وثارت محية لويس من .  منه قط فيما بعدمن وقع يف األسر من املسيحيني أو استرقوا، وقاست إنطاكية من النهب واحلرق ما مل تفق
، وحذا حذوه أبناؤه الثالثة، ولكن النبالء الفرنسيني مل يوافقوا على )1267(جديد يف شيخوخته فلبس شارة الصليب مرة أخرى 

. الصليبية التاليةخطته وقالوا إا سخافة بلهاء، وأبوا أن ينضموا إليه؛ وحىت جوانفيل نفسه رفض رفضاً باتاً أن يشترك يف احلملة 

 بقواته القليلة يف بالد تونس؛ وكان يرجو من وراء ذلك أن حيمل أمريها على - احلصيف يف حكمه، األخرق يف حربه-ونزل امللك
أصيب برتلة معوية "ولكنه مل تكد تطأ قدماء أرض إفريقية حىت . اعتناق الدين املسيحي، وأن يهاجم مصر من جهة الغرب

هو يردد لفظ إدوارد، ويل عهد إجنلترا يف عكا، وقاد بعض هجمات جريئة قامت ا حاميتها، مث عاد مسرعاً ومات و) 60"(شديدة
وحلت باملسيحيني الكارثة األخرية حني ب بعض املغامرين منهم قافلة للمسلمني يف . إىل إجنلترا ليضع على رأسه التاج اإلجنليزي
وطلب السلطان الترضية الكافية عن هذا . ملسلمني، وبوا بعض البلدان اإلسالميةبالد الشام، وشنقوا تسعة عشر من التجار ا

فلما سقطت يف يده مسح لرجاله أن . االعتداء؛ ومل جيب إىل طلبه، فلم يسعه إال أن يزحف عليها بعد حصار دام ثالثة وأربعني يوماً
 بعدئذ يف أيدي املسلمني مدائن صور، وصيدا، وحيفا، وسرعان ما سقطت). 1291(يقتلوا أو يسترقوا ستني ألفاً من األسرى 

وبقي شبح مملكة أورشليم الالتينية ماثالً إىل حني يف ألقاب بعض الزعماء، وظل بعض املغامرين أو املتحمسني قرنني من . وبريوت
احلروب الصليبية قد انقضى ، ولكن أوربا أدركت أن "ليواصلوا السجال العظيم"الزمان يقدمون على حماوالت متقطعة غري جمدية 

  .أجلها

  الفصل التاسع 

  نتائج الحروب الصليبية 

ذلك أنه بعد أن . إذا نظرنا إىل احلروب الصليبية من حيث أغراضها املباشرة اليت دارت رحاهلا من أجلها قلنا إا أخفقت ال حمالة
وقل عدد احلجاج املسيحيني إىل تلك املدينة وزادت دامت هذه احلروب قرنني من الزمان بقيت بيت املقدس يف أيدي املماليك، 

يضاف إىل هذا أن احلكومات اإلسالمية اليت كانت من قبل متتاز بالتسامح مع أصحاب األديان األخرى قد ذهب عنها . خماوفهم
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م اليت انتزعوها من قبل تساحمها بسبب اهلجمات املتكررة على بالدها، ومل يبق يف أيدي املسيحيني ثغر واحد من ثغور فلسطني والشا
لتستقبل التجارة اإليطالية، وأثبتت احلضارة اإلسالمية أا أرقى من احلضارة املسيحية يف رقتها، وأسباب راحتها، وتعليمها وأساليبها 

 غرض واحد قد يضاف إىل هذا كله أن اجلهود الكبرية اليت بذهلا البابوات لنشر لواء السلم على ربوع أوربا بتوجيهها إىل. احلربية
ومل يفق اإلقطاع مما أصابه من إخفاق يف احلروب الصليبية . على األباطرة" الصليبية"حتطمت بفعل املطامع القومية، وحروب البابوات 

ذلك أن الذي كان يوائم النظام اإلقطاعي هو املغامرات والبطولة الفردية يف أضيق نطاق، وهلذا مل تعرف كيف . إال بأشد الصعاب
 بني أساليبها اخلاصة وبني مناخ الشرق واحلرب يف امليادين النائية، وأخطأت خطأ ال يغتفر هلا يف حل مشكلة التموين يف خط توفق

مواصالا الطويل؛ مث إا قد استنفدت يف تلك احلروب ما لديها من عتاد، وفقدت روحها املعنوية حني مل تقو على فتح بيت املقدس 
وكان كثريون من الفرسان قد باعوا أمالكهم أو رهنوها للمرابني أو الكنيسة أو امللوك ليحصلوا . ية املسيحيةاملسلمة بل فتحت بيزنط

على املال الالزم للحروب؛ وختلوا من أجل املال عما كان هلم من حقوق يف كثري من املدن القائمة يف أمالكهم، وأعفوا كثريين من 
طاعية املستقبلة بأمثان عاجلة، وأفاد آالف من أرقاء األرض من االمتيازات اليت هيأا هلم الفالحني من الضرائب وااللتزامات اإلق

وبينا كانت الثروة اإلقطاعية . احلروب الصليبية بأن تركوا األراضي اليت كانوا يعملون فيها، ومل يرجع آالف منهم إىل الضياع
الفرنسيني يقوى وثراؤهم يزداد، فكانت هذه القوة والزيادة من أهم واألسلحة اإلقطاعية تتحول حنو الشرق، كان سلطان امللوك 

فقد ضاعت هيبة أباطرة الغرب : وضعفت يف الوقت عينه قوة اإلمرباطوريتني الرومانيتني الشرقية والغربية. آثار احلروب الصليبية
أما الدولة الشرقية، فلم تستعد قط .  الصليبيةلعجزهم عن استرداد األرض املقدسة، ولرتاعهم مع البابوية اليت أعلت شأا احلروب

ولكن احلروب الصليبية قد أفادت العامل الغريب هذه . 1261ما كان هلا يف سابق عهدها من قوة وشهرة، رغم مولدها اجلديد يف عام 
 قوة املسلمني أنفسهم  بزمن طويل، ذلك أا أضعفت1453وهي أنه لوالها الستوىل األتراك على القسطنطينية قبل عام : الفائدة

من هذا أن فرسان املعبد الذين جنوا من . وحلت الكوارث ببعض املنظمات العسكرية. وجعلتهم أقل مقاومة لتيار املغول اجلارف
 رودس من املسلمني، واستبدلوا بامسهم القدمي اسم فرسان رودس، وظلوا 1310مذحبة عكا وفروا إىل قربص، وانتزعوا يف عام 

، فانتقلوا منها إىل مالطة وأصبحوا فرسان مالطة، وظلوا باقني حىت حل 1522زيرة حىت طردهم منها األتراك يف عام حيكمون اجل
 يف بروسيا اليت Marienburgأما الفرسان التيوتون فقد نقلوا مقرهم الرئيسي بعد سقوط عكا إىل مارينبوج . 1799نظامهم يف عام 

وأعاد فرسان املعبد تنظيم صفوفهم يف فرنسا بعد أن أخرجوا من آسيا؛ وإذ كانت هلم . انياانتزعوها من الصقالبة وضموها إىل أمل
أمالك واسعة غنية يف مجيع أحناء أوربا، فقد اخذوا يستمتعون مبا تدره عليهم هذه األمالك؛ وإذ كانت أمالكهم معفاة من الضرائب 

هذا إىل أم مل يكونوا . تقاضاها اللمبارد واليهود، ومجعوا هذا ثروة طائلةفقد كان يف وسعهم أن يقرضوا املال بفوائد أقل من اليت ي
كفرسان املعبد ينشئون املستشفيات واملدارس أو يقدمون املعونة للفقراء؛ وأثارت أمواهلم الطائلة املكنوزة، ودولتهم املسلحة يف داخل 

لرابع اجلميل هلم وخوفه منهم وغضبه عليهم؛ فقبض يف الثاين الدولة، وعدم خضوعهم لسلطان امللوك أثارت هذه كلها حسد فليب ا
 على مجيع من كان يف فرنسا من فرسان املعبد دون سابق إنذار هلم ووضع اخلامت امللكي على مجيع 1310عشر من شهر أكتوبر عام 

ملسلمني، وبأم ينكرون املسيح ويبصقون وامهم فليب باللواط، وبأم فقدوا إميام بالدين املسيحي لطول اختالطهم با. ممتلكام
وحوكم السجناء أمام حمكمة من . على الصليب، ويعبدون األوثان، وحيالفون املسلمني سراً، وأم طاملا خانوا القضية املسيحية

عاصمهم وكانوا يرفعون املطارنة والرهبان املوالني للملك، فأنكروا التهم املوجهة إليهم، وعذبوا لكي يعترفوا، فمنهم من علقوا من م
ويرتلون فجأة، ومنهم من وضعت أقدامهم عارية أمام النريان ومنهم من دقت شظايا حادة بني أظافر أيديهم، ومنهم من كانت تقتلع 
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وكانت مجيع وسائل . هلم سن كل يوم، ومنهم من علقت أوزان ثقيلة يف أعضائهم التناسلية، ومنهم من ماتوا موتاً بطيئاً من اجلوع
التعذيب السالفة الذكر تستخدم مع أولئك الفرسان يف كثري من احلاالت، فكانت النتيجة أن الكثريين منهم حني جيء م ليعاد 

واعترف الكثريون منهم . وأظهر واحد منهم العظام اليت سقطت من قدميه احملروقتني. استجوام كانوا ضعافاً موشكني على املوت
م امللك، وقال بعضهم إم قد تلقوا وعداً خمتوماً خبامت امللك أن يؤمنوا على حيام وترد هلم أمالكهم إذا جبميع التهم اليت وجهها هل

اقروا بارتكاب التهم اليت توجهها هلم احلكومة، ومات بعضهم يف السجون، وانتحر البعض اآلخر؛ وشد تسعة ومخسون على قوائم 
 رئيس Du Molayواعترف دوه موالي . آخر حلظة من حيام جيهرون بأم بريئون، وظلوا إىل )1310(خشبية وأحرقوا بالنريان 

الطائفة األكرب على نفسه نتيجة هلذا التعذيب، فسيق إىل قائمة اإلحراق، فعاد إىل اإلنكار، واقترح حماكموه أن تعاد حماكمته؛ ولكن 
وصادرت الدولة مجيع ما كان لفرسان املعبد . وره تنفيذ احلكمفليب مل يرضه هذا التأخري، وأمر حبرقه على الفور، وشرف امللك حبض

من أمالك يف فرنسا، واحتج البابا كلمنت اخلامس على هذه األعمال، ولكن رجال الدين الفرنسيني أيدوا امللك يف أعماله، وامتنع 
وصادر إدوارد الثاين هو ). 1312(رسان املعبد البابا عن املقاومة وكان يف واقع األمر سجيناً يف أفنيون، وأعلن بإيعاز إلغاء نظام ف

وأعطى فليب وإدوارد الكنيسة بعض هذه األموال املصادرة، ووهبا . اآلخر أمالك فرسان املعبد يف إجنلترا ليسد ا حاجته إىل املال
ورمبا كان بعض . طاعيني القدامىبعضها اآلخر ألنصارهم وأحبائهم، فأنشئوا ا ضياعاً واسعة، وأعانوا ا امللوك على األشراف اإلق

 ؛ ويف وسعنا أن نضم هذا، والعودة إىل إنشاء احلمامات الصليبني قد تعلموا يف الشرق أن يتغاضوا من جديد عن الشذوذ
 إىل ما أسفرت عنه احلروب الصليبية من نتائج وأكرب الظن أن األوربيني قد رجعوا إىل العادة العامة واملراحيض اخلاصة يف الغرب،

، ودخلت ألف كلمة وكلمة من اللغة العربية إىل )61(الرومانية القدمية عادة حلق اللحى نتيجة التصاهلم ببالد الشرق اإلسالمية
وتأثر الصليبيون بروعة . يأ هلا مظهر جديد يف اللغات القومية الناشئةاللغات األوربية، وانتشرت القصص الشرقية يف أوربا، و

الزجاج املنقوش املصنوع يف بالد اإلسالم، ورمبا كان من نتائج تأثرهم ا أم نقلوا من بالد الشرق األسرار الفنية اليت أدت إىل 
لة، والطباعة، والبارود معروفة يف بالد الشرق قبل وكانت البوص). 62(حتسني الزجاج امللون الذي نشاهده يف الكنائس القوطية

ويلوح أن األوربيني كانوا أشد جهالً من أن يعنوا بالشعر، . انتهاء احلروب الصليبية، ولعلها انتقلت إىل أوربا يف أعقاب تلك احلروب
ق أسبانيا وصقلية ال عن طريق اتصاهلم ؛ وهلذا فإن تأثر الغرب ذه املؤثرات اإلسالمية جاء عن طري"العربية"والعلوم، والفلسفة 

كذلك تأثر الغرب بالثقافة اليونانية بعد استيالء األتراك على القسطنطينية، ومن دالئل هذا التأثر أن . باملسلمني أثناء هذه احلروب
ويف . ية مباشرة كبري أساقفة كورنثة الفلمنكي أمد تومس أكويناس بتراجم لكتب أرسطو عن أصوهلا اليونانMoerbekeموربيك 

وسعنا أن نقول بوجه عام إن ما عرفه الصليبيون من أن أتباع الدين املسيحي قد يكونون مثلهم خالئق متحضرين، كرميني، يوثق م 
ويعتمد عليهم، أو يفوقوم يف هذه الصفات، إن ما عرفه الصليبيون من هذا قد بعث بال ريب بعض العقول على التفكري، وكان 

ولقد حتدث بعض املؤرخني أمثال وليم كبري أساقفة صور . ضعاف العقائد الدينية املقررة يف القرنني الثالث عشر والرابع عشرسبباً يف إ
عن احلضارة اإلسالمية حديثاً ملؤه اإلجالل بل واإلعجاب يف بعض األحيان، لو مسعه احملاربون يف احلملة الصليبية األوىل هلزمهم 

وعظم سلطان الكنيسة الرومانية وعلت مكانتها إىل أبعد حد بسبب احلملة الصليبية األوىل، مث ). 63(وصدم مشاعرهم وكربياءهم
وكان منظر الشعوب املختلفة، واألشراف العظام، والفرسان ذوي الكربياء، . أخذت تضعف بالتدريج بسبب احلمالت اليت تلتها

ع عن قضية دينية بزعامة الكنيسة، كان هذا املنظر سبباً يف رفع مكانة واألباطرة وامللوك يف بعض األحيان، متحدين مجيعاً للدفا
فقد كان مندوبو البابا يدخلون كل قطر وكل أبرشية، حيثون الناس على التطوع للحروب الصليبية وجيمعون هلا . البابوية وعلو شأا
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 ويطغى عليه يف بعض األحيان؛ وبفضلهم أصبح األموال، وكان سلطام يزاحم سلطان رجال الدين يف تلك األقطار واألبرشيات
وأضحى مجع املال على هذا النحو سنة متبعة، وسرعان ما استخدمت األموال . املستمسكون بدينهم خاضعني مباشرة لسلطان البابا

 حيول إىل روما اموعة يف أغراض أخرى غري احلمالت الصليبية؛ وأصبح من حق البابا أن يفرض الضرائب على رعايا امللوك، وأن
مبالغ كبرية من املال، لوال هذا لذهبت إىل خزائن امللوك واستخدمت يف احلاجات احمللية؛ وأثار هذا بال ريب غضب امللوك 

وكان توزيع صكوك الغفران على من يقوم باخلدمة يف فلسطني أربعني يوماً عمالً مشروعاً يف العرف العسكري، وكان . ومقاومتهم
 الغفرانية نفسها ملن يتكفلون بنفقات حمارب من الصليبيني يبدو كذلك من األعمال اليت ميكن التسامح فيها، أما منح هذه الصكوك

التوسع يف منح تلك الصكوك، إىل الذين يؤدون األموال ليستخدمها البابوات، أو الذين حياربون حروب البابا يف أوربا ضد فردريك، 
. صدراً جديداً من مصادر غضب امللوك واستيائهم، ومبعثاً لفكاهة الناقدين وسخريتهم وكنراد فقد كان مManfreadومانفرد 

 أن أمر جرجيوري التاسع مندوبه يف بالد ار أن يعفى الذين أقسموا بالتطوع يف احلرب الصليبية من أميام 1241وحدث يف عام 
 وقام الشعراء ). 64(ذه الطريقة يف كفاحه املرير ضد فردريك الثاينإذا أدوا إليه قدراً من املال، مث استخدم ما مجعه من األموال

اجلوالون أهل بروفنسال ينتقدون الكنيسة لتحويلها تيار احلرب الصليبية من فلسطني إىل فرنسا، وذلك بعرضها صكوك الغفران 
 يف التعليق على هذا Mathew Parisس ويقول ماثيو بارب). 65(نفسها على من يتطوعون حملاربة املارقني األلبجنسيني يف فرنسا

ودهش املؤمنون من أن يعد البابوات بغفران مجيع خطايا من يسفكون دماء املسيحيني كما تغفر مجيع خطايا من يسفكون : "العمل
لى ما وكان كثريون من مالك األراضي قد باعوا أرضهم للكنائس أو األديرة أو رهنوها هلا ليحصلوا بذلك ع). 66"(دماء الكفار

وملا أن احنطت مكانة الكنيسة بسبب إخفاق . يلزمهم من املال يف احلروب الصليبية، وأصبح لألديرة بفضل هذا ضياع واسعة
ومن الناس من كان يعزو الكوارث اليت . احلروب الصليبية أضحت ثروا هدفاً واضحاً حلسد امللوك، وغضب الشعب وتأنيب النقاد

وقام املتشككون .  إىل احلرب اليت شنها يف الوقت نفسه إنوسنت الرابع على فردريك الثاين1250أصابت لويس التاسع يف عام 
وملا أن قام الرهبان بعد . اجلريئون يقولون إن إخفاق احلروب الصليبية يدحض ما يدعيه البابا من أنه نائب عن اهللا أو ممثله يف أرضه

ة أخرى، استدعى بعض من كانوا يستمعون خطبهم بعض املتسولني وتصدقوا  يسألون الناس املال إلعداد حروب صليبي1250عام 
وكان أثر ). 67(عليهم باسم حممد من قبيل السخرية بالرهبان أو احلقد عليهم، ألن حممداً يف رأيهم قد أظهر أنه أعظم قوة من املسيح

ث روح النشاط يف احلياة املدنية األوربية ملعرفة األوربيني احلروب الصليبية الذي يلي يف أمهيته إضعاف العقيدة الدينية املسيحية هو ب
فقد عرف . ذلك أن احلرب تسدى إىل الناس خرياً واحداً وهو أا تعلمهم علم تقومي البلدان. بأساليب املسلمني التجارية والصناعية

وسط، وتلقى املؤرخون اإلخباريون الرهبان التجار اإليطاليون الذين أثروا بفضل احلروب الصليبية كيف يرمسون خرائط للبحر املت
الذين رافقوا الفرسان آراء جديدة عن اتساع بالد آسيا واختالف أصقاعها ونقلوا هذه اآلراء إىل غريهم من الناس، وذا حتركت 

سة واىل داخل يف القلوب الرغبة يف الكشف واالرتياد، وظهرت كتب يف وصف األقاليم والبلدان ترشد احلجاج إىل البالد املقد
وسارت . البالد املقدسة؛ وأخذ األطباء املسيحيون العلم عن األطباء اليهود واملسلمني، وتقدم علم اجلراحة بفضل احلروب الصليبية

لقد خسر الفرسان فلسطني، ولكن األساطيل التجارية اإليطالية مل . التجارة وراء الصليب، أو لعل التجارة هي اليت قادت الصليب
نعم إن مدائن البندقية، . السيطرة على البحر املتوسط من أيدي املسلمني وحدهم بل انتزعها كذلك من أيدي البيزنطينيتنتزع 

وجنوى، وبيزا، وأملفي، ومرسيليا، وبرشلونة كانت قبل احلروب الصليبية تتجر مع بالد الشرق اإلسالمية، وختترق مضيق البسفور 
وكان الستيالء البنادقة على القسطنطينية، . بية قد وسعن نطاق هذه التجارة إىل أبعد حدوالبحر األسود، ولكن احلروب الصلي
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ونقلهم احلجاج واحملاربني إىل فلسطني، وتوريدهم املؤن إىل املسيحيني وغري املسيحيني يف بالد الشرق، واستريادهم احملاصيل الشرقية 
رة والنقل البحري انتعاشاً مل يكن له نظري منذ أيام جمد روما اإلمرباطورية،  كان هلذا كله أكرب األثر يف انتعاش التجا-إىل أوربا

 وكانت كلها من -وجاءت إىل أوربا بكميات موفورة من األقمشة احلريرية والسكر والتوابل كالفلفل، والزجنيل، والقرنفل، والقرفة
 إىل الغرب بكميات كبرية نباتات وحماصيل وأشجار عرفتها وانتقلت من الشرق. مواد الترف النادرة يف أوربا يف القرن احلادي عشر

ومن هذه الذرة، واألرز، والسمسم، واخلروب، والليمون، والبطيخ، واخلوخ، واملشمش، . أوربا من قبل من بالد األندلس اإلسالمية
الذي كان ينقل منه على ظهور ومسى البصل الصغري املعروف باسم الشالوت والعسقالين من اسم عسقالن الثغر . والكرز، والبلح

وجاء من بالد اإلسالم الدمقس، واملوصلني، ). 68(زمناً طويالً" برقوق دمشق"السفن من الشرق إىل الغرب، وظل املشمش يسمى 
 والساتان، واملخمل، واألقمشة املزركشة، والطنافس، واألصباغ، واملساحيق، والعطور، واجلواهر لتزدان ا بيوت أمراء اإلقطاع

وحلت املرايا الزجاجية املطلية بغشاء معدين حمل املرايا املصنوعة من ). 69(وأهل الطبقات الوسطى ويتحلى ا رجاهلم ونساؤهم
ومنت الصناعة الفلمنكية بوجود ". البندقي"الربنز أو الصلب املصقول، وأخذت أوربا عن الشرق صناعة تكرير السكر والزجاج 

شرق، وساعد هذا النماء على قيام البلدان ونشأة الطبقة الوسطى، وأدخلت من بالد بيزنطية واإلسالم أسواق جديدة هلا يف بالد ال
فنون لألعمال املصرفية أحسن مما كان موجوداً فيها قبل، فظهرت أشكال ووسائل جديدة لالئتمان، وازداد تداول النقود واآلراء 

نظام إقطاعي زراعي، نفخت فيه روح الرببرية األملانية املمتزجة بالعاطفة لقد بدأت احلروب الصليبية ب. كما ازداد عدد الرجال
  .الدينية؛ واختتمت بقيام الصناعة، واتساع نطاق التجارة، يف عهد ثورة اقتصادية مهدت السبيل لعصر النهضة وأمدته باملال

  الباب الرابع والعشرون 

  الثورة االقتصادية 

1066 -1300   

  الفصل األول 

  لتجارة انتعاش ا

وكان استيالء املسلمني على . كل ازدهار التجارة ميد جذوره يف اتساع نطاق التجارة والصناعية، ويستمد غذاءه من هذا االتساع
ثغور البالد الواقعة يف شرق البحر املتوسط وجنوبه، وعلى جتارة هذين القسمني، وغارات املسلمني وأهل الشمال وار على بالد 

ا من االضطراب أيام خلفاء شارملان، كان هذا كله سبباً يف احنطاط احلياة األوربية االقتصادية والعقلية يف القرنني أوربا، وما حل 
التاسع والعاشر إىل الدرك األسفل؛ فلما أن محى اإلقطاع الزراعة وأعاد تنظيمها، وروض قراصنة الشمال فأصبحوا الزراع والتجار 

ا الدين املسيحي، واستعادت التجارة اإليطالية معظم ثغور البحر املتوسط، وأعاد الصليبيون فتح البالد النورمان، وصد اهلون واعتنقو
الواقعة يف شرق هذا البحر، واستيقظ الغرب يف أثر اتصاله حبضارتني أرقى من حضارتا اإلسالم وبيزنطية، ملا حدث هذا كله أتيحت 

ووجد احلافز القوي هذا االنتعاش، والوسائل املادية الزدهار الثقافة يف القرن الثاين عشر، الفرصة يف القرن الثاين عشر النتعاش أوربا، 
وكان شعار الفرد واتمع يف ذلك . وواصلت هذا االنتعاش حىت منتصف القرن الثالث عشر أي إىل بداية اية العصور الوسطى
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وكانت اخلطوة . Primum est edere, deinde philosophariن جيب أن يتقدم الطعام على الفلسفة والثراء على الف: العهد هو
ذلك أن احلكومات القصرية النظر كانت تفرض . األوىل يف انتعاش االقتصادي هي إزالة القيود اليت كانت تعطل التجارة الداخلية

دام الطرق أو األار، أو القنوات،  تفرضها على دخول الثغور، وعبور القناطر، واستخ-مائة ضريبة وضريبة على نقل البضائع وبيعها
وكان سادة اإلقطاع يرون أن من حقهم أن جيبوا الضرائب على البضائع املارة . وعرض البضائع على املشترين يف األسواق واملوالد

 املسلحة وكرم بأمالكهم كما تفعل الدول يف هذه األيام، وكان منهم من يبسط محاية حقة وخدمات صادقة للتجار إذ ميدم باحلراسة

 ولكن تدخل الدول وسادة اإلقطاع يف شئون التجارة أدى إىل وجود اثنتني وستني حمطة الضيافة اليت تيسر هلم القيام بأعماهلم
؛ وكان التاجر يؤدي ستني يف املائة من بضاعته نظري نقلها يف ...ني على ر الدانوبجلباية املكوس على طول ر اإللب، وسبع وسبع

وتعرض التجار واملسافرون ألشد األخطار يف الطرق الربية واملسالك املائية املوبوءة باحلروب ). )21ر الرين أو على شاطئيه
" سلم اهللا"و" هدنة اهللا"غري أن . ملنتشرين يف األار والبحاراإلقطاعية، واجلنود غري النظاميني، واألشراف اللصوص، والقرصان ا

يسرتا التجارة الربية بتحديدمها فترات للسفر آمنة أماناً نسبياً؛ كما أن ازدياد قوة امللوك قلل بعض الشيء من السرقات، وأوجد 
باتاً من بعض الطرق واألسواق يف أيام املوالد نظاماً موحداً للمقاييس واملوازين، وحدد العوائد واملكوس ونظمها؛ ومنعها منعاً 

نعم إن البائعني اجلوالني كانوا بطبيعة احلال يترددون . وكانت هذه املوالد عصب احلياة التجارية يف العصور الوسطى. الكربى
يف املدن أيام األسواق، ببضائعهم الصغرية على األبواب، والصناع يبيعون مصنوعام يف حوانيتهم، والبائعني واملشترين جيتمعون 

. واألشراف يقيمون األسواق قريبة من قصورهم، والكنائس تسمح بإقامتها يف أفنينها، وامللوك يديروا يف خمازن يف عاصمة ملكهم

وقات معينة نعم إن هذا كله كان حيدث، ولكن جتارة اجلملة، والتجارة الدولية كانتا تتركزان يف املواسم اإلقليمية اليت كانت تقام يف أ
 ودويه Ypres بإجنلترا؛ ويف باريس، وليون، ورميس، وإقليم مشبانيا بفرنسا؛ ويف ليل، وإيرب Stourbridgeيف لندن واستوربرج 

Douai وبروج ،Bruge بفالندرز، ويف كولوين، وفرانكفورت، وليبزج، ولوبك Lübeck بأملانيا، وجنيفا بسويسرا؛ ونفجورود 
، إذا حل شهر يناير، Lagnyذه األسواق كلها وأحبها إىل اجلماهري ما كان يقام منها مبقاطعة مشبانيا يف آلين وكانت أشهر ه.. بروسيا
 يف Troyes يف شهري مايو وسبتمرب، ويف تراوي Provins أيام عيد الفصح، ويف بروفن Bar- sur- Aube األوب -  على-ويف بار

واسم يدوم ستة أسابيع أو سبعة، وكان تعاقبها على هذا النحو مبثابة سوق دولية وكان كل موسم من هذه امل. شهري سبتمرب ونوفمرب
وكانت أماكنها مما ييسر اجتماع املتاجر والتجار القادمني من فرنسا واألراضي الوطيئة، ووادي ر الرين، . تدوم معظم أسام السنة

شرق؛ وكانت هذه املواسم مصدراً كبرياً للثراء والسلطان لفرنسا يف بالقادمني من بروفانس، وأسبانيا، وإيطاليا، وإفريقيا، وبالد ال
ونشأت هذه املواسم يف مدينة تراوي يف القرن اخلامس امليالدي، مث اضمحل شأا حني انتزع فليب الرابع . القرن الثاين عشر

؛ فلما كان القرن الثالث عشر حلت حملها مشبانيا من أمرائها املستنريين ففرض عليها من املكوس والنظم ما أفقرها) 1314- 1285(
وكان بناء السفن واملالحة قد حتسنا حتسناً بطيئاً منذ أيام الرومان، فقد كان ملئات من املدن الساحلية . الثغور والتجارة البحرية

وكانت . أحواض واسعة - كالقسطنطينية، والبندقية، وجنوى، ومرسيليا، وبرشلونة-منارات حسنة إلرشاد السفن، وكان لكثري منها
السفن يف العادة ذات سطح واحد أو ال سطح هلا على اإلطالق، وكانت محولتها حوايل ثالثني طناً؛ وكان يف مقدورها لصغر حجمها 

وقلة محولتها أن تسري صعداً يف األار مسافات بعيدة؛ وهلذا كان يف مقدور سفن احمليطات أن تصل إىل أمثال مدائن نوبونة 
Narbonne وبوردو، ونانت ،Nantes ورون، وبروج، وبرمن، وإن كانت بعيدة بعض البعد عن البحار؛ وهلذا أضحت هذه املدن ،
وكانت بعض سفائن البحر املتوسط أكرب حجماً من السفن السالفة الذكر، حتمل ستمائة طن وتتسع أللف ومخسمائة . ثغوراً مزدهرة
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وكان الطراز .  سفينة يبلغ طوهلا مائة قدم ومثاين أقدام، وعدد حبارا مائة وعشرةوأهدت البندقية إىل لويس التاسع). 2(راكب
السائد ال يزال هو الطراز القدمي ذا الكوثل املزخرف، والسارية أو الساريتني، والشراع أو الشراعني، واهليكل املنخفض ذي الصفني 

وكان معظم اذفني رجاالً أحراراً متطوعني ألن البحارة العبيد . ذافأو الثالثة الصفوف من ااذيف، وقد يصل عددها إىل مائيت جم
وتقدم فن إدارة الشراع إىل الريح الذي كان معروفاً يف القرن السادس تقدماً بطيئاً حىت ). 3(كانوا قليلي العدد يف العصور الوسطى

، ولكن القوة احملركة الرئيسية ظلت هي ااذيف )4(فيةالقرن الثاين عشر حني أضيفت إىل الشراع املربع القدمي أشرعة أمامية وخل

 1200 ، يف سفن املسيحيني حوايل عام وظهرت البوصلة البحرية، اليت ال تعرف بدايتها على وجه التحقيق. كما كانت قبل

، ومع هذا فقد مرت مائة )5(ون الصقليون استعماهلا مستطاعاً يف املياه اهلائجة بتثبيت اإلبرة املمغنطة فوق قطب متحركوجعل املالح
.  على االبتعاد عن األرض وتسيري السفن وسط البحار الواسعة-  عدا أهل الشمال-عام بعد هذا االختراع قبل أن جيرؤ املالحون

 Hansetic نوفمرب عمالً استثنائياً ، فقد كانت حمرمة على سفن العصبة اهلانسية 22اير إىل  فرب11وكانت املالحة احمليطية من 

Leagueوظلت األسفار البحرية بطيئة كما كانت يف الزمن القدمي، . ، وكانت سفائن البحرين املتوسط واألسود تقف يف هذه الفترة
يوماً، ومل تكن األسفار البحرية توصف لشفاء األمراض، وكانت البحار فكان اجتياز املسافة من مرسيليا إىل عكا يتطلب مخسة عشر 

موبوءة بالقرصان، وكثرياً ما كانت السفن تتحطم أثناء سفرها، ومل تكن أقوى البطون تنجو من االضطراب؛ وحيدثنا فروسار 
Froissart أن سري هرفية دخ ليون Sir Herve de Leonر يوماً بني سومثبنت  ظل يتخبط على ظهر السفينة مخسة عش

Southampton وهارفلري Harflurوكان يعوض املسافرين عن هذه ). 6(، وأنه اعتل إىل حد مل يستطع بعده أن يستعيد صحته
ستة بنسات يف القرن ) حبر املانش(املتاعب بعض التعويض أن أجور السفر كانت قليلة، فقد كان أجر عبور نقل القناة اإلجنليزية 

وكانت أجور نقل البضائع واألسفار البعيدة تتناسب مع هذا األجر القليل، وهلذا امتاز النقل البحري على الربي امتيازاً الرابع عشر، 
من ) 1091(وقورسقة ) 1022(وملا استرد الصليبيون سردانية . تبادلت بسببه خريطة أوربا السياسية فغي القرن الثالث عشر

توسط للمالحة األوربية، كما استردت احلرب الصليبية األوىل مجيع الثغور اجلنوبية الواقعة على املسلمني فتح مضيق مسينا، والبحر امل
فلما حتررت التجارة من هذه القيود ربطت أوربا بشبكة من الطرق التجارية مل تقتصر نتيجتها على اتصاهلا . هذا البحر إال القليل منها

بالد املسلمني يف إفريقيا وآسيا، مث امتدت إىل أبعد من هذا، إىل بالد اهلند والشرق باملسيحيني يف آسيا، بل مشلت كذلك اتصاهلا ب
فقد كانت املتاجر حتمل من الصني أو اهلند، وجتتاز التركستان، وفارس، والشام إىل موانئ سوريا وفلسطني؛ أو ختترق بالد . األقصى

مث جتتاز اجلبال والصحراوات . لفارسي، مث تسري صعدا يف ر الفرات ودجلةاملغول إىل حبر اخلزر ور الفلجا؛ أو تنقلها إىل اخلليج ا
إىل البحر األسود، أو حبر اخلزر، أو البحر املتوسط؛ أو تسري السفن يف البحر األمحر مث تنقل بالقنوات أو القوافل إىل القاهرة أو 

 تنتشر من ثغور إفريقيا اإلسالمية إىل آسيا الصغرى - ومعظمها يف القرن الثالث جتارة مسيحية-وكانت التجارة. اإلسكندرية
؛ أو إىل ثغور سالنيك، وبريية، وكورنثة، وبتراس؛ أو إىل صقلية، )إقريطش(وبيزنطية، أو إىل جزائر قربص، ورودس، وكريت 

 التجارة الصاعدة يف ر وكانت القسطنطينية تضيف بضائعها الكمالية إىل هذا التيار اجلارف، وتغذى. وإيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا
واستولت مدائن البندقية، وبيزا، وجنوى على التجارة الغربية . الدانوب والدنيرب إىل أوربا الوسطى، والروسيا، ودول البحر البلطي

، وكان مركز إيطاليا بني الشرق والغرب. البيزنطية، وحاربت كما حيارب املتوحشون لكي تكون للمسيحيني السيادة على البحار
موغلة يف البحر املتوسط، وثغورها املتجهة إىل البحر يف ثالث جهات خمتلفة، وبلداا املشرفة على ممرات جبال األلب، مما يسر هلا يف 

فقد كان هلا على البحر األدرياوي . ثالث االستفادة أكثر من سائر األقطار من جتارة أوربا مع بيزنطية، وفلسطني، وبالد املسلمني
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؛ وكان هلا على )أقروطونة(ندقية، ورافنا، ورمييين، وأنكونا، وباري، وبرنديزي، وتارنتو؛ وكان هلا يف اجلنوب كروتون مدائن الب
الساحل الغريب رجيو، وسلرنو، وأملفي، ونابلي، وأستيا، وبيزا، ولوكا، وكانت هذه تنقل جتارة غنية واسعة؛ وكانت فلورنس املركز 

وكان ر األرنو والبو ينقالن بعض هذه التجارة يف داخل البالد إىل مدائن بدوا، . على شئوا املاليةاملصريف هلذه التجارة تسيطر 
وكانت روما تستويل على اإلتاوات والعشور من سكان أوربا األتقياء إىل كنائسها وأضرحتها؛ . وفرارا، وكرمونا، وبياسرتا، وبافيا

ى الطرق الداخلية الكربى الكثرية اإلنتاج؛ وكانت ميالن، وكومو، وبريشيا، وفريونا، ، وبولونيا تقعان عند ملتقSienaوكانت سينا 
والبندقية جتمع يف أحجارها مثار التجارة تنتقل فوق جبال األلب من حوضي الدانوب والرين؛ وكانت جنوى تسيطر على البحر 

نوى التجاري يتألف من مائيت سفينة عليها عشرون ألفاً وكان أسطول ج. الترهيين، كما كانت البندقية تتحكم يف البحر األدرياوي
وكانت جنوى تتجر بكامل حريتها مع بالد املسلمني كما تتجر . من البحارة، وكانت ثغورها التجارية متتد من قورسقة إىل طربزون

 للمسلمني يف أيام احلروب الصليبية، معها البندقية وبيزا؛ وأسبانيا اإلسالميتني؛ وكانت كثري من هذه املدن اإليطالية تبيع األسلحة
وكان البابوات األقوياء أمثال إنوسنت الثالث ينددون بالتجارة أياً كانت مع املسلمني؛ ولكن الذهب كان أقوى أثراً من الدين أو 

ندقية، وتطلعت واضمحلت جنوى من جراء حروا مع الب). 7(جتري يف جمراها العادي" التجارة احملرمة"الدم املراق، وهلذا ظلت 
ثغور فرنسا اجلنوبية وأسبانيا الغربية إىل نصيب من جتارة البحر املتوسط؛ واستعادت مرسيليا إىل حني ما كان هلا يف سابق أيامها من 

تفوق بعد أن كسدت جتارا أيام سلطان املسلمني، ولكن منبلييه أخذت يف خالل القرن الثاين عشر تنافسها يف أن تكون باب فرنسا 
وأفادت برشلونة .  غالية، وإسالمية، ويهودية-اجلنويب مدفوعة يف هذه املنافسة بسكاا املختلفي األجناس وثقافتها املتعددة األصول

وإذا كانت جبال الربانس . من أهلها الذين يتمىن بعضهم إىل األسر التجارية اليهودية القدمية اليت بقيت فيها أن استردت من املسلمني
وكانت ثغور . نيا املسيحية عن سائر أوربا فقد وجدت يف هذه املدينة ويف بلنسية وسيلة لالتصال بعامل البحر املتوسطتفصل أسبا

قادس، وبوردو، والروشل، ونانت ترسل سفنها لتسري بازاء ساحل احمليط األطلنطي إىل رون، ولندن، وبروج؛ كما كانت جنوى يف 
 ترسالن سفنهما إىل هذه الثغور األطلنطية كلها خمترقة مضيق جبل طارق؛ وقبل أن حيل 1317القرن الثالث عشر، والبندقية يف عام 

 كانت التجارة اليت تعرب جبال األلب قد نقصت، وأخذت جتارة احمليط األطلنطي تسمو بأمم هذا احمليط إىل تلك الزعامة 1300عام 
هي احلبال السائلة اليت تربط ا التجارة األقاليم الواقعة على شطآا وأثرت فرنسا من أارها و. اليت ضمنها هلا كوملبس فيما بعد

، واملوزل ازدهرت جتارا وأخصبت Oise الرون، واجلارونن واللوار، والساؤون، والسني، والواز -وبفضل هذه األار. وتوحدها
قعة على القناة اإلجنليزية كانت ترحب بالسفن حقوهلا، ومل يكن يف وسع بريطانيا وقتئذ أن تنافسها، ولكن الثغور اخلمسة الوا

وكان ر التاميز عند لندن حماطاً منذ ذلك العهد البعيد بأحواض السفن املتجاورة املمتدة على شاطئيه، وكانت . والبضائع األجنبية
صني، والفراء من الروسيا، تصدر منها املنسوجات، والصوف، والقصدير لتستورد بأمثاا التوابل من بالد العرب، واحلرير من ال

وكان أنشط من هذه كلها وأنشط من أي ثغر يف أوربا الشمالية مدينة بروج العاصمة التجارية واملنفذ اخلارجي . واخلمور من فرنسا
 واحملور الشمايل وعند هذه املدينة كان يتقاطع حموراً التجارة األوربية احملور الشرقي الغريب. لبالد فالندرز بغالا الزراعية والصناعية

وكان موقعها القريب من شاطئ حبر الشمال واملقابل إلجنلترا، مما يسرها استرياد . اجلنويب، كما كانا يتقاطعان عند البندقية وجنوى
. سفنوكانت إىل هذا بعيدة يف الداخل بعداً جيعل ثغرها مأوى أميناً لل. الصوف اإلجنليزي لينسج على األنوال الفلمنكية والفرنسية

ومسحت هلذه املدن بان توزع بضائعها مبائة طريق وطريق على الثغور . وهلذا اجتذبت إليها أساطيل جنوى والبندقية وفرنسا القريبة
وملا أن ازداد النقل البحري أمناً ورخصاً، اضمحلت التجارة الربية، وحلت بروج حمل املدن ذات املواسم التجارية، . األصغر منها
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 والرين Scheldt، والشلد Meuseليت تلتقي فيها التجارة األوربية؛ فكانت حركة النقل الثقيل على أار املوز فأضحت السوق ا
وانتعشت بلدان . حتمل إىل بروج بضائع أملانيا الغربية وفرنسا الشرقية لتصدر منهما إىل الروسيا، واسكنديناوة، وإجنلترا، وأسبانيا

، Gnent، وغنت Tonrai، وثورنيه Cambrai، وكمربيه Valencienneذكر منها فلنسني أخرى بفضل هذه التجارة النهرية ن
.  على ر املوزMaestricht، ومسترخت Liege، وليبج Dinant الواقعة على ر الشلد؛ ودينان Antwerp) أنفرس(وأنتورب 

بة وأمثاهلا أن املدائن التجارية يف أوربا الشمالية وكانت بروج أشهر مدائن القسم الغريب من العصبة اهلانسية، وكان منشأ هذه العص
 أي احتادات أو نقابات، دف إىل تشيع التعاون Hansesألفت من بينها يف القرن الثاين عشر أحالفاً خمتلفة مساها األملان هانسات 

ة أنفسهم من القراصنة، وقطاع الطرق، الدويل ضد املنافسة اخلارجية، وإقامة هيئات متجانسة من التجار البعدين عن أوطام، ومحاي
وكونت لند، وبروج، وإيرب، وترواي، وعشرون مدينة . وتقلب العملة، واملدينني املمماطلني، وجباة الضرائب، واملكوس اإلقطاعية

اسكنديناوة،  لتكون مرقباً خارجياً للحرب والتجارة األملانيتني مع 1158؛ وانضمت لوبك، اليت أسست يف عام "احتاد لندن"أخرى 

 يف احتاد مشابه هلذا، انضمت إليه فيما بعد دانزج، وبرمن، ونفجورود، ودوربات )1252(، وبروج )1210(إىل هامربج 
Dorpat وجمدبرج، وثورن ،Thorn وبرلني، وفزيب ،Visbyتوكهومل، وبرجن ، واسBergen ولندن؛ وبلغ هذا االحتاد عنفوانه يف ،

، weser الرين، والويزر -القرن الرابع عشر، وكان يضم وقتئذ اثنتني ومخسني بلدة، ويشرف على مصاب مجيع األار الكربى
وكان هذا احللف يسيطر على جتارة  اليت تنقل غالت أوربا الوسطى إىل حبر الشمال والبحر البلطي؛ -واأللب، واألودر، والفستيوال

ولقد . أوربا الشمالية من رون إىل نفجورود؛ وظل مدة طويلة حيتكر مصايد الرجنة يف البحر البلطي وجتارة القارة األوربية مع إجنلترا
 اخلارجة عنه، أنشأ احللف حماكم للفصل فيما يشجر بني أعضائه من نزاع، والدفاع عنهم فيما يقام عليهم من قضايا من البلدان

وقد سن احللف قوانني لتنظيم العمليات التجارية بل والسلوك األخالقي بني . وكان يف بعض األحيان حيارب بوصفه سلطة مستقلة
أعضائه مدناً كانوا أو رجاالً؛ وكان حيمى التجار املنظمني إليه من الشرائع االستبدادية، والضرائب والغرامات غري القانونية؛ ويفرض 

وأنشأ حمطة .  أعضائه مقاطعة املدن اليت تسيء إليه، ويعاقب املماطلني يف الدفع، واملخلني منضمة إليه، واملشترين بضائع مسروقةعلى
وظلت . جتارية يف كل مدينة منضمة إليه، وجعل جتاره خاضعني لقوانينه األملانية أينما ذهبوا، وحرم عليهم الزواج من األجنبيات

ناً من الزمان عامالً احلضارة، فقد ظهرت البحر البلطي وحبر الشمال من القراصنة، ونظفت ااري املائية؛ وعدلتها العصبة اهلانسية قر
فجعلتها مستقيمة، ورمست خرائط للتيارات البحرية واملد واجلزر، وأبانت عليها موضع القنوات، وأنشأت املنارات البحرية، 

. حرية ومجعتها يف كتب؛ ومجلة القول أا أحلت النظام مكان الفوضى يف جتارة أوربا الشماليةوالثغور، والقنوات، وسنت القوانني الب

ولقد ضمت هذه العصبة طبقة التجار، وألفت منهم هيئة قوية فحمت بذلك الطبقة الوسطى من األشراف، وعملت على حترير املدن 
ا ألن جنوده أتلفوا بضائع العصبة، وأرغمت ملك إجنلترا على أن من سادة اإلقطاع؛ وليس أدل على قوا من أا قاضت ملك فرنس

ويفضل هذه العصبة ). 8(يؤدي ما يلزم من النفقات إلقامة الصلوات طلباً لنجاة أرواح جتار العصبة اهلانسية الذين أغرقهم اإلجنليز
، ورفعت بلدان كوجنزبرج Estonia وإستونيا ،Livoniaانتشرت جتارة األملان ولغتهم وثقافتهم حنو الشرق إىل بروسيا، وليفونيا 

K?nigsburg وليباو ،Libau وميمل ،Memel ورجيا ،Rigaوكانت العصبة تتحكم يف أمثان البضائع .  إىل مصاف املدن الكربى
)  الشرقرجال( أي Easterlingsاليت يتجر فيها أعضاؤها وأوصافها، وبلغ اشتهار أعضائها باالستقامة أن استخدم اإلجنليز لفظ 

ولكن العصبة اهلانسية أضحت على . وأن أضيف ذا املعىن إىل لفظي فضة أو ذهب مبعىن موثوق به أو صادق" نقي أوصاف"مبعىن 
مر الزمن عامالً من عوامل االستبداد واحلماية معاً؛ فقد أسرفت يف فرض القيود االستبدادية على استقالل أعضائها، وأرغمت املدن 
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يها باستخدام سالح املقاطعة تارة وبالعنف تارة أخرى، وقاومت املدن واألحالف املنافسة هلا جبميع الوسائل الطيبة على االنضمام إل
منها واخلبيثة، ومل تتورع عن استئجار القراصنة لإلضرار بتجارة أولئك املنافسني؛ وبلغ من أمرها أن نظمت هلا جيوشاً خاصة، 

 الدول؛ وبذلت كل ما يف وسعها للضغط على طبقة الصناع اليت تستمد منها بضائعها وظلم وأقامت من نفسها دولة داخل كثري من
هذه الطبقة، وهلذا أصبح الكثريون من العمال وغريهم من الناس خيشوا وحيقدون عليها، ويرون أا أقوى وسيلة من وسائل 

 طاردوا كل املنضمني إىل العصبة 1381ال يف إجنلترا عام وملا أن ثار العم. االحتكار قيدت ا التجارة يف أي وقت من األوقات
) اخلبز واجلنب (Cheese Breadاهلانسية، واقتفوا آثارهم يف أماكن العبادة داخل الكنائس، وقتلوا كل من مل يستطيعوا النطق بلفظي 

ويد واختذت فزيب قاعدة وحصناً  التابعة للسGotland على جزيرة جتالند 1160واستولت العصبة يف عام ). 9(بلهجة إجنليزية
لتجارة البحر البلطي، وأخذت بعدئذ عقداً بعد عقد، تبسط سيطرا على جتارة الدمنرقة، وبولندا، والنرويج، والسويد، وفنلندة، 

عشر إن جتار العصبة اهلانسية يف القرن الثالث : Adam of Bremenوعلى سياسة تلك البالد، حىت قال آدم الربمين . والروسيا
وكانوا يبذلون من اجلهد للحصول على جلد طري الغطاس كأن يف هذا اجللد جنام إىل ابد .. بلغوا من الكثرة مبلغ ورث البهائم"

، وأقاموا فيها بوصفهم حامية جتارية Volkhovواختذ هؤالء التجار مقرهم يف نفجورود القائمة على ر فلخوف ). 10(الدهر
ديس بطرس خمزناً لبضائعهم، وأحاطوا مذحبها بدنان اخلمر، وأقاموا على هذه املخازن حراسة أشبه حبراسة مسلحة، واختذوا كنيسة الق

ومل تقنع العصبة ذا بل ). 11(الكالب املتوحشة، وعنوا يف أثناء ذلك بأداء مجيع ما يتطلبه التقي والصالح من الشعائر الدينية
أما يف . رين، وأرغمت كولوين على اخلضوع هلا مع أا كانت صاحبة عصبة مستقلةوجهت أفكارها حنو السيطرة على جتارة ر ال

، وورمز، Speyer من كولوين، وميرت، وأسبري 1254جنوب تلك املدينة فقد وقفت يف وجهها عصبة الرين املؤلفة يف عام 
 تقوم بالتجارة اآلتية Nurembergج ، ونورمربUlm، وأمل Augsburgويف جنوب هذه املدائن كانت أجزبرج . واستربرج، وبازل

.  القائم على القناة الكربىFondaco de Fedeschiمن إيطاليا؛ وال نزال حىت اليوم نرى يف البندقية مستوع هذه التجارة املسمى 

اء  وفينا على الطرف الغريب لنهر الدانوب، ذلك الشريان العظيم الذي كان حيمل غالت األجزRegensburgوقامت رجرتبرج 
الداخلية من أملانيا إىل حبر إجية عن طريق سالنيك، أو إىل القسطنطينية والروسيا والبالد اإلسالمية وبالد الشرق عن طريق البحر 

ترى أي . وهكذا دارت التجارة األوربية الداخلية دورة كاملة، وعمت التجارة اخلارجية يف العصور الوسطى يف كل مكان. األسود
أولئك التجار الذين كانوا يرسلون بضائعهم يف هذه الطرق جمتازة أرضني كثرية متباينة يسكنها أقوام ذوو صنف من الناس كان 

وجوه مرتابة ولغات غريبة وعقائد متحاسدة متباغضة؟ لقد كان أولئك التجار ينتمون إىل شعوب خمتلفة ويأتون من بالد كثرية 
وقلما كانوا من صنف رجال األعمال الذين نعرفهم .  واليهود، واألرمن، واليونانمتباينة، ولكن عدداً كبرياً منهم كان من الشوام،

اليوم رجاالً آمنني جالسني خلف مكاتبهم يف مدم؛ بل كانوا يف العادة ينتقلون يف البلدان مع بضائعهم؛ وكثرياً ما كانوا يقطعون 
ن األماكن اليت تكثر فيها، مث يعودون ليبيعوها غالية يف البلدان اليت مسافات طويلة ليبتاعوا بأرخص األمثان ما حيتاجونه من البضائع م

 grosserوقد ترجم اإلجنليز لفظ .  كما يقول الفرنسيونen grossوكانوا يف العادة يشترون ويبيعون باجلملة . يندر فيها وجودها

وكان التجار خالئق مغامرين، ومرتادين؛ ). 12(ة على من يبيع التوابل باجلملgrocer مث أطلقوا اللفظ ذه الصيغة grocerإىل 
ورمبا كان أشد . وفرسان القوافل مسلحني باخلناجر والرشا، متأهبني للقاء قطاع الطرق، والقراصنة، وآالف مؤلفة من الباليا واحملن

 واملالحة يتقدم على مر ما يضايقهم هو اختالف الشرائع وتعدد جهات التقاضي، وكان من أهم أعماهلم وضع قانون دويل للتجارة
لقد كان التاجر إذا سافر براً خيضع إىل قضاء حمكمة جديدة، ورمبا خضع إىل قوانني خمتلفة يف أمالك كل سيد إقطاعي، وكان . األيام
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قانون "من حق هذا السيد أن يستويل على بضائعه إذا سقطت على األرض يف الطريق، وإذا جنحت سفينته أصبحت مبقتضى 
 من حق السيد الذي جنحت عند ساحل أرضه؛ وكان مما يفتخر به أحد السادة الربيطانيني أن صخرة خطرة يف ساحل "التحطيم

وظل التجار يقاومون هذا الظلم الصارخ عدة قرون حىت بدءوا يلغونه تدرجياً يف القرن الثاين ). 13(بالده كانت أمثن درة يف تاجه
عوا يف هذه األثناء طائفة من القوانني التجارية يسريون على هديها؛ وأصبحت هذه النظم وكان التجار اليهود الدوليون قد مج. عشر

وأخذ هذا القانون التجاري ينمو عاماً بعد عام مبا ). 14(فيما بعد أساس القانون التجاري يف القرن التجاري يف القرن احلادي عشر
اية التجار أو الزوار القادمني من الدول األجنبية؛ وأنشئت حماكم خاصة يضاف إليه من األوامر اليت يصدرها النبالء أو امللوك حلم

لتنفيذ القانون التجاري؛ ومما هو خليق بالذكر أن هذه احملاكم قد أغلقت ضروب اإلثبات واحملاكمات القدمية كالتعذيب، واملبارزة، 
دي مبقتضى قوانني القوط الغربيني على حقهم يف أن وكان التجار األجانب قد حصلوا منذ القرن السادس امليال. والتحكيم اإلهلي

حياكموا يف املنازعات اخلاصة م وحدهم أمام مندوبني من بالدهم؛ وهكذا بدأ النظام القنصلي الذي تقيم األمة التجارية حسب 
ية هلا من هذا النوع يف ولقد أنشأت جنوى قنصل. هلا يف خارج بالدها أي مستشارين حلماية مواطنيها ومساعدم" قناصل"نصوصه 
، وحذت املدن الفرنسية حذوها يف هذا العمل يف أثناء القرن الثاين عشر؛ وكان ما عقد من االتفاقات لتبادل هذه 1180عكا عام 

اً وكان قدر من القانون البحري قد ظل قائم. احلقوق القنصلية من خري املصادر اليت استمد منها القانون الدويل يف العصور الوسطى
" قانون أهل رودس"من العهود القدمية؛ فلم ميح هذا القانون قط بني جتار رودس املستنريين، بل كان من أقدم الشرائع البحرية 

 يف أواخر القرن الثاين عشر جزيرة يف البحر قرب ساحل بوردو Lois d'Oleronوأصدرت قوانني أولريون . 1167الصادر يف عام 
ونشرت العصبة اهلانسية قانوناً مفصالً يف القواعد والنظم البحرية يسري . ذا عنها فرنسا وفالندرز، وإجنلترالتنظيم جتارة اخلمور مث أخ

وقد نص فيه على ما جيب اختاذه من االحتياطات لضمان سالمة الركاب والبضائع، وعلى احلقوق اليت يتمتع ا : عليه أعضائها
فن ومالحيها وأجورهم، والشروط اليت يصح للسفينة التجارية أو جيب عليها مبقتضاها أن النامجون ومن ينجوم وواجبات ربابنة الس

وكانت العقوبات املقررة يف هذه القوانني صارمة، ولكن يلوح أن هذه الصرامة كانت واجبة لتثبيت التقاليد . تتحول إىل سفينة حربية
ذلك أن العصور الوسطى قد ظلت تؤدب . اد عليها يف قلوب اخلاضعني هلاوالعادات اخلاصة باألنظمة البحرية، وبث الثقة ا واالعتم

  .الناس عشرة قرون ليظل أهل هذا الزمن احلديث أحراراً أربعمائة عام

  الفصل الثاني 

  تقدم الصناعة 

غري أن . ت التجارةتقدمت الصناعة بنفس اخلط اليت اتسع ا التجارة؛ ذلك أن اتساع األسواق زاد اإلنتاج، وزيادة اإلنتاج أنعش
وسائل النقل كانت أقل العوامل تقدماً، فقد كانت معظم الطرق الرئيسية يف العصور الوسطى مليئة باألتربة، واألقذار، واألوحال، 

. ومل تكن هناك قنوات أو برابخ تنقل املاء من الطرق، وهلذا كثرت فيها احلفر والربك؛ وكانت املخاضات كثرية والقناطر قليلة

نت األمحال تنقل على ظهور البغال أو اخليل وال تنقل يف العربات ألن العربات يصعب عليها جتنب احلفر كما تتجنبها دواب وكا
؛ وهلذا كانت هذه العربات غري )15(وكانت عربات الركوب كبرية مسجة عجالا ذات إطار من حديد غري ذات مرونة. احلمل

إن الناس رجاالً كانوا أو نساء كانوا يفضلون ركوب اخليل منفرجة سيقام ذكوراً وإناثاً مرحية مهما تكن زينتها، ومن أجل ذلك ف
وقد ظلت العناية بالطرق حىت القرن الثاين عشر موكولة إىل أصحاب األمالك ااورة هلا، ومل يكن هؤالء املالك . على اجلانبني
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وحذا فردريك الثاين . اليت ينتفع املارون ا أكثر مما ينتفع ا سواهميدركون كيف يطلب إليهم أن ينفقوا املال على إصالح الطرق 
يف القرن الثالث عشر حذو املسلمني والبيزنطيني فأمر بإصالح طرق صقلية وجنويب إيطاليا، وأنشئت يف هذا الوقت عينه أوىل 

 يف هذا القرن نفسه ترصف شوارعها بتثبيت مكعبات حجرية يف الثرى املفكك أو الرمال، وشرعت" الطرق الكربى امللكية"
الرئيسية، وأنشأت مدائن فلورنس، وباريس، ولندن، واملدن الفلمنكية قناطر غاية يف اجلودة، كذلك نظمت الكنيسة يف القرن الثاين 

إخوان وكان . عشر هيئات أخوية دينية إلصالح القناطر وتشييدها، وعرضت على من يشتركون يف هذا العمل الغفران من الذنوب
وبذلت بعض طوائف .  هم الذين أنشئوا جسر أفنيون الذي ال يزال حمتفظاً بأربع عقود من صنع أيديهمFreres Pontifsاجلسور 

الرهبان ال سيما الرهبان البندكتيني جهوداً كبرية للمحافظة على الطرق واجلسور؛ وظل ملك إجنلترا ورجال الدين فيها ومواطنوها 
 يقدمون أمواهلم أو جهودهم اجلسيمة إلنشاء جسر لندن، وقامت فوق هذا اجلسر بيوت وكنيسة 1209و1176فيما بني عامي 

صغرية، وكان اجلسر يقوم فوق عشرين عقداً من احلجر يعرب عليها ر التاميز؛ وأقيمت يف بداية القرن الثالث أوىل القناطر املعلقة 
وكانت املسالك املائية أكثر ما يستخدمه الناس يف النقل، . جببال األلب. Gothard Stاملعروفة فوق خانق يف ممر سان جوتار 

فأصبحت لذلك ذات شأن عظيم يف نقل البضائع ألن الطرق الربية كانت كثرية املتاعب، فقد كانت السفينة الواحدة حتمل ما حتمله 
 إىل الفلجا Tagusربا املنتشرة من ر التاجه مخسمائة دابة، وكانت إىل هذا أقل نفقة من الدواب، ومن أجل ذلك كانت أار أو

Volga ا العامل الرئيسي يف انتشار السكان، ومنو املدن، بل والسياسيةار ومصامن أهم مسالكها العامة، وكان اجتاه هذه األ 
فر بالرب والبحر على وكان الس. وكانت القنوات ال حصر هلا وإن كانت األحواض غري معروفة. العسكرية لألمم يف كثري األحيان

وكان يف وسع محلة الرسائل إذا . السواء شاقاً بطيئاً، فكان انتقال األسقف من كنتر بري إىل روما يتطلب تسعة وعشرين يوماً
استبدلوا اخليل يف مراحل الطريق أن جيتازوا مائة عام يف اليوم الواحد؛ لكن الرسل اخلصوصيني كانوا يكلفون كثرياً، وهلذا كان 

مقصوراً يف العادة على األعمال احلكومية، وكانت عربات عامة حافلة تسري ) الذي أعيد يف إيطاليا يف القرن الثاين عشر(ربيد ال
وكانت األخبار بطيئة االنتقال شأا يف هذا شأن . بانتظام يف أماكن متفرقة من القارة كالعربات اليت كانت تسري بني لندن وونشستر

وهلذا كان يف وسع الرجل يف العصور ). 16(ن نبأ موت بربروسه يف قليقية مل يصل إىل أملانيا إال بعد أربعة أشهرالرجال؛ مثال ذلك أ
الوسطى أن يتناول فطوره من غري أن تزعجه مصائب العامل اليت جيد الناس يف مجعها؛ وكان من حسن حظه أن ما يصله من أخبار هذه 

وخطا الناس بعض خطوات يف تسخري القوى الطبيعية واستخداماا .  يستطاع معه عالجهاملصائب قد بلغ من قدم العهد حداً ال
، ومثة رسم باق من 1086يسجل وجود مخسة آالف طاحونة مائية يف إجنلترا يف عام " كتاب يوم احلشر"وشاهد ذلك أن . ملنفعتهم

وبفضل هذا ). 17( التروس املتعاقبة املدرجة يف الصغر يصور عجلة مائية يضاعف دوراا البطيئة ويزيد سرعتها عدد من1169عام 
االزدياد يف السرعة أضحت العجلة املائية أداة رئيسية من أدوات الصناعة؛ وأخذت تنتشر يف بالد أوربا املختلفة، فظهرت يف أملانيا 

ستخدم لصنع اآلالت احلادة؛ ت) Douoi (1313؛ وكانت آلة أخرى يف دويه )18( آلة مائية لنشر اخلشب تدار باملاء1245عام 
، انتشاراً سريعاً بعد أن شاهد املسيحيون سعة 1105وانتشرت الطواحني اهلوائية، اليت عرفت ألول مرة يف أوربا الغربية عام 

وكان .  وحدها مائة وعشرون من هذه الطواحني يف القرن الثالث عشرYpres، فقد كان يف أيرب )19(انتشارها يف بالد اإلسالم
من ذلك أن . ن أدوات العمل وازدياد حاجات الناس عامالً هاماً يف تشجيع أعمال التعدين اليت ضت وقتئذ ضة فجائية عظيمةحتس

حاجة التجارة إىل عملة ذهبية موثوق ا، وقدرة الناس املتزايدة على إشباع شهوم يف لبس احللي قد أديا إىل جتدد العمل يف 
وكشف حوايل . ألار، ومن العروق املعدنية يف إيطاليا، وفرنسا، وإجنلترا، وار، ومن أملانيا بنوع خاصاستخراج الترب بغسل طني ا
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؛ وعلى أثر هذا )أي جبال املعدن (Erz Gebirge عروق غنية للنحاس األمحر، والفضة، والذهب يف إرز جبريج 1175عام 
 كما هرعوا إىل أمريكا بعد كشفها؛ وأطلق Annaberg وأنابرج ،Goslar، وجسالر Freibergالكشف هرع الناس إىل فرايربج 

 الصغرية على النقود اليت تسك فيها، مث اختصر هذا اللفظ اختصاراً حتتمه كثرة االستعمال Joachimsthalerاسم بلدة يوقيمثالر 
يا بعدئذ أكرب مورد للمعادن الثمينة إىل ؛ وأضحت أملان)20( اإلجنليزيةDollar األملانية وكلمة دوالر thalerواشتق منه كلمة ثالر 

فقد كان . أوربا، وكانت منامجها هي األساس الذي قامت عليه قوا السياسية، كما كانت جتارا هي اإلطار الذي حدد هذه القوة
ا، وصقلية، وعاد ، واألراضي الوطيئة، وإجنلترا، وفرنسا، وأسبانيWestphalia ومن وستفاليا Harzاحلديد يستخرج من جبال هارز 

، والقصدير من ديفون، Derbyshireوكان الرصاص يستخرج من ديب شري . الناس مرة أخرى إىل استخراجه من جزيرة إلبا
 من طبقاا Salzburgوكورنوول، وبوهيميا؛ والزئبق والفضة من أسبانيا، والكربيت والشب من إيطاليا، واشتق اسم سلزبرج 

 كما -جنليز يف القرن الثاين عشر إىل استخراج الفحم الذي كان يستخدم يف بالدهم أيام الرمان مث أمهلوعاد اإل. امللحية العظيمة
 لكثرة الدخان 1237 يف عهد السكسون، ومما يدل على كثرة استخراجه أن امللكة إليانور غادرت قصر نتنجهام يف عام - يلوح

مثل من العصور الوسطى إلحدى املصائب اليت يظن الناس أا من مصائب  ذلك -املتصاعد من الفحم ألن الدخان كان يسمم املدينة
فلما أن كانت يد اإلقطاع قوية يف . وكان امتالك الرواسب املعدنية منشأ كثري من االضطراب يف القوانني). 21(العصر احلديث

وكانت . ستخرج رواسبها بأيدي رقيق أرضهالبالد كان السيد اإلقطاعي يدعى أن املعادن املوجودة يف أرضه من حقه وحده، وكان ي
اهليئات الكنيسة تدعى لنفسها مثل هذه الدعوى، وتستخدم أرقاء األرض، أو العمال املأجورين يف استخراج الرواسب القيمة من 

ن ال ميكن وأصدر فردريك بربروسه قراراً ينص على أن امللك وحده صاحب مجيع املعادن اليت يف بالده، وأن هذه املعاد. أرضيها
فلما عاد هذا احلق امللكي الذي كان متبعاً أيام أباطرة الرومان ). 22(استخراجها إال على أيدي شركات تعمل حتت إشراف الدولة

أصبح هو القانون السائد يف أملانيا يف العصور الوسطى؛ وسار على هذه السنة نفسها ملوك إجنلترا فادعى امللك لنفسه ملكية مجيع 
ة والذهب، أما املعادن الدنيئة فكان يف استطاعة صاحب األرض أن يستخرجها بشرط أن يدفع عن ذلك إتاوة رواسب الفض

وكان فحم اخلشب هو الذي يستعمل يف صهر املعادن، وكان كثري من اخلشب يف أفران ظلت حىت ذلك الوقت حبالتها ). 23(للملك
جون أدوات مجيلة من الشبه، كما كان صناع األدوات احلديدية يف لييج، البدائية؛ ولكن النحاسني كانوا على الرغم من هذا خير

واشتهرت أشبيلية بصلبها اجليد، وأخذ احلديد . ونورمربج، وميالن، وبرشلونة، وطليطية يصنعون أسلحة وأدوات حديدية ممتازة
وكانت األدوات احلديدية كلها تقريباً ). ويةمئ800حيل حمل احلديد املطاوع امللني يف درجة ) مئوية°1535املصهور يف درجة (الزهر 

وكان صب .  السكسوين أي الطارق للحدادsmith ومن هذا الفظ اشتق لفظ امسث Smiting -"بالطرق"تصنع قبل هذا التغيري 
حسن األجراس من الصناعات اهلامة ألن الكنائس الكربى وأبراج املدن كانت تتنافس يف أوزان أجراسها، وارتفاع أصواا، و

اليت يضعها الناس على نريام إذا دقت أجراس ) Couvre feus( أي Curfewsوكان النحاسون يصنعون أغطية النريان . نغماا
 وهو مزيج من Pewter" بالتنك"واشتهرت بالد سكسونيا مبا فيها من مصاهر الربنز، كما اشتهرت إجنلترا . Curfewاملساء 

وكان احلديد املطاوع يستخدم يف صنع قوائم حديدية رشيقة للنوافذ، وأخرى . والقصدير) إلمتدا(النحاس، والبزمزت، واألنتيمون 
من احلديد املشغول ألمكنة املرتلني يف الكنائس، واملفصالت الضخمة ذات األشكال املختلفة اليت كانت تنتشر على األبواب لتقويتها 

 ألن الذهب والفضة مل يكن يستخدمها الناس للمباهات أو إلخفائها وكان احلدادون والصائغون كثريي العدد؛ وذلك. وتزينها
فحسب، بل كانا يستخدمان فوق ذلك لوقاية صاحبهما من العملة املنتقصة، وإعطائه يف األزمات نوعاً من الثروة يستطيع حتويله إىل 
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 فالندرز وإيطاليا، وكانت مؤسسات شبه واتسع نطاق صناعة املنسوجات يف القرن الثالث عشر اتساعاً عظيماً يف. طعام أو سلع
رأمسالية ينتج فيها آالف من الصناع سلعاً للسوق العامة وجيمعون املكاسب للمستثمرين الذين ال تقع عليهم أعينهم؛ وكان لنقابة 

ون الصوف يف فلورنس مصانع كبرية يشتغل فيها حنت سقف واحد غسالون، وقصارون، وقزازن، وغزالون، وناسجون، ومفتش
وكان املتجرون باجلملة يف األقمشة ينظمون ). 24(وكتبة يعملون بأدوات، وآالت، وأنوال ال ميتلكوا وليست هلم أية سيطرة عليها

املصانع، ويقدمون ما يلزمها من األدوات، وميدوا بالعمال ورؤوس األموال، وحيددون األجور واألمثان، وينظمون عملييت التوزيع 
وكان غريهم من ). 25(ن أخطار املغامرة، وما ينتج عن اإلخفاق من خسائر، وجينون ما يثمره النجاح من مكاسبوالبيع، ويتحملو

أصحاب األعمال يفضلون أن حيصلوا على املواد الغفل اليت حيتاجها األفراد أو األسر، مث توزعها تلك األسر أو هؤالء األفراد على 
؛ وهلذا )26( انضم آالف من الرجال والنساء يف إيطاليا، وفالندرز، وفرنسا إىل املهن الصناعيةالتجار نظري أجر أو مثن، وذه الطريقة

، ورميس، وتراوي، وكمربيه، وتورنيه، ولييج، ولوفان Provinsأصبحت مدائن أمني، وبوفيه، وليل، والون، وسان كنتان، وبروفن 
Louvainاقتها يف ذلك غنت، وبروج، وإيرب، ودويه واشتهرت كلها بأذواقها  وف- مركزاً عظيماً ألعمال الوساطة السالفة الذكر

 Cambric" الكمربيك" كلما أعارت كمربيه امسها إىل التيل الرفيع Lawnالفنية وثوراا، وأعارت الؤن امسها إىل شاش البطانات 

اج يعملون على األنوال؛ وكان يف  نس2300وكان يف غنت ). 27( من اسم مدينة إيربdiaperواشتق الطراز املضلع يف النسيج 
. وكانت ألكثر من عشر مدائن يف إيطالية صناعاا اخلاصة يف النسيج). 28(بروفن يف القرن الثالث عشر ثالثة آالف ومائتان

اية وختصصت نقابة الصوف يف فلورنس يف القرن الثاين عشر يف إنتاج البضائع الصوفية املصبوغة، كما نظمت نقابة األقمشة يف بد
 300 كان يف فلورنس 1306القرن الثالث عشر أعماالً واسعة النطاق السترياد الصوف وتصدير منسوجاته، وقبل أن حيل عام 

. وكانت جنوى تنسج املخمل اللطيف واحلرير ذا اخليوط الذهبية). 29( ألف نساج1336مصنع للنسيج كما كان فيها عام 

وكادت . ستورد النساجني الفلمنكيني، وسرعان ما نشأت فيها صناعة للنسيج خاصة اوأخذت فينا يف أواخر القرن الثالث عشر ت
ومن أجل هذا ارتبطت هذه البالد . إجنلترا حتتكر إنتاج الصوف يف مشايل أوربا؛ وكانت ترسل معظم منسوجاا منه إىل فالندرز

وكانت أسبانيا . ء ألنواع خمتلفة من األقمشة الصوفية أمساWorsteadبعجلتها يف شئون السياسة واحلرب واشتقت من اسم وورستد 
وكان العرب قد أدخلوا إنتاج احلرير . تنتج نوعاً جيداً من الصوف، وكانت أغنام املرينو اليت ا مصدراً من مصادر دخلها القومي

بلنسية، وقرطاجنة، وأشبيلية، ولشبونة، ونسجه يف أسبانيا يف القرن الثامن كما أدخلوها يف إيطاليا يف القرن التاسع، وواصلت مدائن 
وبالرمة، ذلك الفن بعد أن أضحت بالداً مسيحية، واستقدم روجر الثاين النساجني اليونان واليهود من كورنثة وطيبة اليونانيتني إىل 

ع أحناء إيطاليا؛ ، وأسكنها أحد قصورها، وبفضل هؤالء الرجال وأبنائهم انتشرت تربية دودة القز يف مجي1147بالرمه يف عام 
ونظمت لوكا صناعة احلرير على نطاق رأمسايل واسع، كانت تنافسها فيها مدائن فلورنس، وميالن، وجنوى، ومودينا، وبولونيا، 

وكان يف ميدان صناعات العصور . والبندقية؛ وختطت هذه الصناعة جبال األلب وأنتجت صناعاً مهرة يف زيورخ، وباريس، وكولوين
من خمتلف احلرف األخرى منها حرفة طالء اآلنية اخلزفية بطبقة زجاجية وذلك برش سطوحها وهي مبللة بالرصاص مث الوسطى مئات 

. حرقها يف نار غري شديدة؛ فإذا أرادوا أن يكون لون سطحها األملس الرباق أخضر ال أصفر أضافوا النحاس أو الربنز إىل الرصاص

الف يف مدن القرن الثالث عشر املطردة النماء حلت قطع القرميد حمل السقف املصنوعة من وملا أضحت املباين والنريان كثرية األك
وما من شك يف أن احلرف املتصلة بالبناء كانت متقدمة ألن . 1212القش، وفرضت مدينة لندن هذا التغيري على سكاا يف عام 
وكان الزجاج يصنع للمرايا، والنوافذ، واألواين، ولكنه كان . ذا العهدطائفة من أمنت املباين الباقية يف أوربا اآلن يرجع تارخيها إىل ه
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يصنع يف نطاق ضيق إذا قيس إىل غريه من املصنوعات، وكانت الكنائس حتتوي على أحسن ما صنع من أنواع الزجاج أما البيوت 
رن احلادي عشر إن مل يكن قبله، ولعل هذا وكانت صناعة الزجاج بالنفخ معروفة يف أوربا الغربية منذ الق. فلم يكن فيها شيء منه

أما الورق فقد ظل حىت القرن الثاين عشر يستورد من . الفن مل خيتف قط من إيطاليا منذ أن بلغ ذروة جمده يف أيام الدولة الرومانية
، وبدأت أوربا يف 1190عام  بأملانيا يف Ravensburgبالد الشرق اإلسالمية أو من أسبانيا، ولكن مصنعاً للورق افتتح يف رافرتيرج 

. وكانت اجللود من أهم السلع يف التجارة الدولية، كما كان دبغها منتشراً يف كافة األحناء. القرن الثالث عشر تصنع الورق من النيل

تورد إىل وكانت الفراء تس. وكان صناع القفازات والسروج، وأكياس النقود، واألحذية واألساكفة من أبرز الناس وأكثرهم تنافساً
وكانت اخلمر واجلعة تستخدمان بدل . داخل أوربا من الشمال والشرق، وكانت من مالبس امللوك واألشراف والطبقة الوسطى

وسائل التدفئة املركزية، وكانت كثري من املدن أرباحاً طائلة من احتكار البلديات لصناعة اخلمور، وكانت أملانيا يف ذلك العهد قد 
ويرجع معظم رخاء مدينة مهبورج يف القرن الرابع عشر إىل معاصرها اخلمسمائة واىل بيع منتجاا، . لصناعة القدميةتزعمت العامل يف ا

وبقيت الصناعات بوجه عام، إذا استثنينا منها صناعة النسيج، يف مرحلة الصناعات اليدوية، فكان الصناع الذين يعملون للسوق 
 هم املالكني ألدوام ومثار عملهم، وظلوا أحراراً من الناحية -دادين، والنجارين ومن إليهم كاخلبازين، واألساكفة، واحل-احمللية

وكانت معظم الصناعات ال تزال تقوم يف بيوت العمال أو احلوانيت املالصقة لبيوم؛ وكانت كثري من األسر تؤدي لنفسها . الفردية
وكانت خطى التقدم يف .  كانت تصنع خبزها، وتنسج ثياا، وختصف نعاهلا-نعكثرياً من األعمال اليت توكل اآلن للحوانيت أو املصا

هذه الصناعة املرتلية بطيئة؛ وكانت األدوات ساذجة، واآلالت قليلة، ومل تكن دوافع املنافسة والكسب مما حيفز الناس على اإلنتاج أو 
. ذا النظام هو أحسن صورة من التنظيم الصناعي يف التاريخ كلهعلى استبدال القوة اآللية باملهارة البشرية؛ ومع هذا فلرمبا كان ه

. نعم إن إنتاجه كان بطيئاً، ولكن أكرب الظن أن ما كان يبعثه يف نفوس الصناع من رضا وقناعة كان عالياً إذا قيس بغريه من العصور

ن ما يصنع؛ وكان إعجابه مبهارته يسمو خبلقه فقد بقي العامل قريباً من أسرته، وكان هو الذي حيدد ساعات عمله وحيدد بقدر ما مث
ويبعث فيه الثقة بنفسه؛ وكان فناناً وصانعاً معاً؛ وكان يغتبط اغتباط الفنان حني يرى الشي الكامل الذي يصنعه يتشكل شيئاً فشيئاً 

  .بني يديه

  الفصل الثالث 

  النقود 

اً يف األعمال املالية، فأما التجارة فلم يكن يف مقدورها أن تتقدم ما وأحدث هذا التوسع العظيم يف التجارة والصناعة انقالباً كبري
. دامت قائمة على املبادلة، بل أضحت تتطلب مستوى ثابتاً للقيم، وواسطة للتبادل سهلة، ووسيلة ميسرة مفتوحة الستثمار األموال

طاع أن يسكوا النقود، وهلذا عاىن االقتصاد األوريب وكان من حق سادة اإلقطاع وكبار رجال الدين يف القارة األوربية يف عهد اإلق
األمرين من جراء الفوضى النقدية اليت كانت أسوأ من فوضى هذه األيام؛ وزادت هذه الفوضى النقدية بفعل مزيفي العملة 

 أجسامهم وهم وقارضيها، وكان امللوك يأمرون بأن تقطع أطراف من يرتكبون هذه األعمال أو أعضاؤهم التناسلية أو أن تقلى

وقل وجود الذهب بعد أن فتح املسلمون بالد  . ، ولكن امللوك أنفسهم كثرياً ما كانوا خيفضون قيمة نقدهم)30(أحياء
عشر يصنع من الفضة أو املعادن اخلسيسة، ذلك أن الذهب واحلضارة يتالزمان الشرق، فكان النقد بأمجعه بني القرنني الثاين والثالث 
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التصال بني على أن العملة الذهبية ظلت تضرب يف اإلمرباطورية البيزنطية طوال العصور الوسطى؛ وملا أن كثر ا . كثرة وقلة
 يف بالد الغرب، أخذت هذه النقود يتعامل ا يف كافة Bezantsالغرب والشرق أخذت النقود البيزنطية الذهبية املعروفة بالبيزانط 

 بالد وملا رأى فردريك الثاين ما للعملة الذهبية املستقرة يف. أحناء أوربا، وكان هلا من االحترام يف العامل املسيحي أكثر ما لسائر النقود
ومسي هذه العملة أوغسطالس . الشرق األدىن من أثر طيب يف تلك البالد سك يف إيطاليا أوىل العمالت الذهبية يف أوربا الغربية

Augustalesذا يف صراحة نقد أغسطس ومكانته ًا، وإن كانت تقليداً لعملة .  مقلداذه التسمية، أل ا كانت خليقةواحلق أ
ومست من فورها إىل أعلى مستوى يف فن املسكوكات يف العصور الوسطى؛ وأصدرت جنوى . طابع فخمالشرق، كانت ذات 

 مسكوكات ذهبية؛ وكان الفلورين الفلورنسي، الذي تعادل قيمته زنة رطل من الفضة أمجل وأبقى هذه 1253وفلورنس يف عام 
 كان جلميع دول أوربا الكربى، ما عدا إجنلترا، عملة ذهبية  حىت1284املسكوكات، وكان يقبل يف مجيع أحناء أوربا؛ ومل حيل عام 

وقبل أن خيتتم القرن الثالث عشر كان .  وذلك جهد عظيم مشكور ضحى به يف الفوضى الضاربة أطناا يف القرن العشرين-يوثق ا
لقليل الذي ال يكاد يستحق الذكر ملوك فرنسا قد ابتاعوا أو صادروا كل ما لسادة اإلقطاع من حقوق ختول هلم سك العملة إال ا

 حمتفظاً باملصطلحات اليت وضعها له شارملان، وإن مل حيافظ على قيمتها؛ 1789من هذه احلقوق، وظل نظام النقد الفرنسي حىت عام 
 من 2slash12وهو ) denier( من اجلنيه، والدينار 1slash30وهو ) sou(أو اجلنيه الفضي، والصلدي ) Livra(فكان فيه اللريا 

وأدخلت غارة الرومان هذا النظام النقدي يف إجنلترا، وفيها أيضاً كان اجلنيه اإلجنليزي يقسم عشرين قسماً يسمى واحدها . الصلدي
 من األمساء األملانية penny, shilling, poundوأخذ اإلجنليز ألفاظ .  هي البنسات-شلناً، ويقسم كل منها اثىن عشر قسماً

pfenning, schilling ,pfund ولكنهم أخذوا الرموز الدالة عليها من اللغة الالتينية L من لربا Libra ،S من سليدس solidus ،
d من ديناريوس denarius غري أن عملتها الفضية اليت قررها هنري الثاين 1343، ومل يكن إلجنلترا عملة ذهبية إال يف عام ،
وضرب املارك الفضي يف أملانيا يف القرن العاشر، وجعلت قيمته نصف . رباظلت أكثر العمالت استقراراً يف أو) 1189- 1154(

ولكن النقد يف العصور، رغم هذا التطور كله، قد القى األمرين من جزاء تقلب قيمته، وعدم ثبات . قيمة اجلنيه الفرنسي أو الربيطاين
 يف مجع النقود كلها يف أي وقت، وتقاضى - ض األحيان واألشراف ورجال الدين يف بع-نسبة الفضة إىل الذهب، وحق امللوك واملدن

وتأثر النقد األوريب كله ملا أصابه من احنطاط . أجر على إعادة سكها، وإصدار عملة جديدة خمفضة تزداد فيها نسبة املعدن اخلسيس
 وسهولة أداء الديون الوطنية يف فترات غري منتظمة لعدم أمانة دور الضرب، وازدياد مقدار الذهب أسرع من ازدياد مقدار السلع،

 يف املائة مما كانت عليه أيام 1.2 تزيد على 1789ولنضرب لذلك مثالً اجلنيه الفرنسي فلم تكن قيمته يف عام . بالعملة املخفضة
ذلك أن من : ويف وسعنا أن حنكم على مقدار اخنفاض قيمة النقد من ذكر أمثان بعض السلع اليت تعد منوذجاً لغريها). 32(شارملان

 أربعة شلنات، ومثن الثور 1328واحداً؛ وكان مثن اخلرتير يف لندن عام " بنساً "1286االثنيت عشرة بيضة كان مثنها يف رافنا عام 
؛ )34(؛ وكان رأس الضأن يف فرنسا يف القرن الثالث عشر يشتري بثالثة فرنكات، واخلرتير يشتري بستة)33(مخسة عشر شلناً

لقد . بقي أن نعرف مصدر النقود الالزمة لتمويل التجارة والصناعة وتوسيع نطاقها .  على مر العصورفالنقد يزداد تضخماً
نظام ال يدانيه نظام سواه، وكان لديها على كان أهم مصدر منفرد هلذا املال هو الكنيسة، وذلك بفضل ما كان هلا يف مجع املال من 

وكانت الكنيسة أعظم قوة مالية يف العامل املسيحي، . الدوام رأس مال سائل تستطيع توجيهه يف مجيع األوقات ألي غرض تشاء
من أمواهلا وكانت الكنيسة تقرض . ويضاف إىل هذا أن كثريين من األفراد كانوا يودعون أمواهلم أمانات يف الكنائس واألديرة
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األفراد واهليئات يف أوقات الشدة، وكان أكثر من يقترضون املال هم القرويني الذين يرغبون يف إصالح ضياعهم، وكانت الكنائس 
 تقرض املال للمالك 1070، وكانت منذ عام )36(واألديرة مبثابة مصارف عقارية، وكان هلا فضل يف تكوين طبقة الزراع األحرار

، وقد أصبحت األديرة ذه الفروض املضمونة برهون أوىل هيئات اإلفراض يف العصور )37(ظري حصة من ريع أمالكهمااورين هلا ن
 يف فرنسا يقوم بعمل مصريف بلغ من اتساع نطاقه أن كان يستأجر املرابني اليهود St. Andreوكان دير سانت أندريه . الوسطى

ن، والكنائس، واملطارنة؛ ورمبا كانت أعمال الرهن اليت يقوم ا هؤالء الفرسان أوسع ليؤدوا للملوك واألمراء، واألشراف، والفرسا
غري أن هذه القروض اليت تقدمها اهليئات الكنسية كانت يف العادة تستخدم . األعمال املالية اليت من هذا النوع يف القرن الثالث عشر

وبدأ االئتمان التجاري حينما كان الفرد . م يف متويل الصناعة أو التجارةيف االستهالك أو يف األغراض السياسية، وقلما كانت تستخد
أو األسرة يستودع التاجر ماالً أو يعهد إليه به يستخدمه يف رحلة حبرية معينة أو مشروع معني على أن ينال يف نظري هذا جزءاً من 

طريقة " املوصي" نظام الشريك - ان هذه النظاموك. Commendaاملكسب، وكان هذا العمل يسمى يف العامل املسيحي إيداعاً 
 طريقة -وكان من شأن هذه الطريقة النافعة. رومانية قدمية أكرب الظن أن العامل املسيحي الغريب عاد فتعلمها من الشرق البيزنطي

-Com" (الكمبانية"تحالت  أن تنتشر انتشاراً واسعاً؛ وبذلك اس-االشتراك يف املكسب دون خمالفة أوامر الكنيسة اليت حترم الربا

panis ( أي االشتراك يف اخلبز، أو االستثمار يف داخل نطاق األسرة شركةsoietas تضم عدة أشخاص ال يتحتم أن يكونوا كلهم 
وظهر هذا النوع من املنظمات املالية يف جنوى . من ذوي القرىب وميولون طائفة أو سلسة من األعمال بدل أن ميولوا عمالً واحداً

لبندقية يف أواخر القرن العاشر، ووصل إىل درجة عليا من الرقي يف القرن الثامن عشر، وكان من أسباب منو التجارة اإليطالية وا
أي أسهماً يف عدد من السفن " أجزاء"وكثرياً ما كانت طوائف االستثمار هذه توزع ما تتعرض له من األخطار بأن تشتري . السريع

يف القرن الرابع عشر قابلة لالنتقال، نشأت من هذه الشركة ) partes(، وملا أن أصبحت هذه األسهم أو املشروعات يف وقت واحد
 أي املال الذي تؤخذ منه نفقات مشروع ما قبل أن يدر -وكان أعظم مصدر فردي لرأس املال. joint stock companyاحملاصة 

زمن القدمي بأن كان صرافاً يبدل النقود مث استحال من زمن بعيد إىل مراب وقد بدأ هذا املايل عمله يف ال.  هو املايل احملترف-دخالً
ومما جيدر التنبيه إليه . يستثمر ماله ومال غريه يف املشروعات التجارية أو يف إقراضها إىل الكنائس، أو األديرة، أو األشراف أو امللوك

لقد كان اليهودي ذوي حول وطول يف . ال قد بولغ فيه كثرياًيف هذا املقام أن الدور الذي كان يضطلع به اليهود يف إقراض امل
وكان أكرب مقرض مللوك ). 39(أسبانيا، ولكنهم ظلوا زمناً ما ضعفاء يف أملانيا، وكان يفوقهم املاليون املسيحيون يف إيطاليا وفرنسا

 Louchardالقرن الثالث عشر أسريت لوشار ؛ كما كان أكرب املقرضني يف فرنسا وفالندرز يف William Cadeإجنلترا هو وليم كيد 

مكتظة " أراس يف ذلك الوقت بأا William the Breton؛ وقد وصف وليم الربيطوين )40( يف أراسCrespinوكرسبان 
أي سوق )  أي كيسbussaمن (وكان من مراكز املال يف مشايل أوربا غري املراكز السالفة الذكر مصفق أو بورصة ). 41"(باملرابني

 إحدى مدن فرنسا اجلنوبية Cahorsوكان من طوائف املرابني املسيحيني طائفة أكرب من هؤالء مجيعاً نشأت يف كاهور . املال يف بروج
 البغيض انتشاراً مروعاً مل يكد يبقي Cohorisiansانتشر وباء الكهوريني ) 1235(ويف تلك األيام : يقول ماثيو باريس يف وصفها

ا كلها وخباصة بني املطارنة إال وقع يف شباكهم، ولقد كان امللك نفسه مديناً هلم مببالغ ال حتصى، وكانوا خيادعون معه إنسان يف إجنلتر
وعهدت البابوية شئوا املالية يف ). 42(املعوزين وحيتالون عليهم يف حاجام، ويغشون ما يقومون به من أعمال الربا بستار االجتار

الكهوريني فترة من الزمان، ولكن قسوم أثارت غضب اإلجنليز إىل حد جعلهم يقتلون أحد أفراد تلك إجنلترا إىل رجال املصارف 
 Robertالطائفة يف أكسفورد، ولعنهم روجر أسقف لندن، مث نفاهم هنري الثالث من إجنلترا، وندد ربرت جروستست 
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Groseteste أغلظ أكياداً من "الذين هم " فة من رجال موالنا الباباالتجار والصيار" أسقف لنكلن وهو على فراش املوت بابتزاز
فقد . وكان اإليطاليون هم الذين ارتقوا باألعمال املصرفية يف القرن الثالث عشر إىل درجة مل يكن هلا مثيل من قبل). 43"(اليهود

من هؤالء أسرتا بونسنيوري و: نشأت أسر مصرفية عظيمة لتمد التجارة اإليطالية الواسعة النطاق باملال وهو عصب حياا
Buonsignori وجلراين Gallerani يف سينا Siena وأسر فرسكوبلدي Frescobaldi وباردي ،Bardi وبروزي ،Peruzzi يف 

وقد مدت هذه األسر أعماهلا املالية إىل ما وراء جبال األلب، وكانوا ..  يف البندقيةTiepoli وتيبويل Pisaniفلورنس، وأسرتا بيزاين، 
رضون ملوك إجنلترا وفرنسا الذين ال تنقطع حاجتهم إىل املال مبالغ طائلة، كما كانوا يقرضون األشراف، واألساقفة، ورؤساء يق

وكان البابوات وامللوك يستخدمون أولئك املرابني لتحصيل إيرادهم، واإلشراف على دور الضرب والشئون املالية، . األديرة، واملدن
وكانوا يشترون الصوف، والتوابل، واحللي، واحلرير مجلة، وميتلكون السفن والرتل يف أقصى أوربا . لسياسةواالستعانة بآرائهم يف ا

، كما كان أهل الشمال يسمون مجيع رجال املصارف "اللمبارد"وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر كان هؤالء ). 44(وأدناها
وكانوا قوماً مكروهني من أجل ثرائهم؛ ألن الناس يف كل جيل يقترضون املال . اإليطاليني، أعظم رجال املال يف املال قوة ونشاطاً

وكان قيام هذه الطائفة ضربة قاصمة وجهت إىل رجال املصارف الدوليني اليهود، ومل يتورع أفرادها عن أن . وينددون مبن يقرضونه
 هم شركات املصارف الفلورنسية، ويف وسعنا أن نعد مجيعاً" اللمبارد"وكان أقوى ). 45(يشريوا بنفي منافسيهم ذوي الصرب واجللد

وكانت هذه الشركات متول عملها احلمالت السياسية واحلربية اليت يقوم ا البابوات . 1347و1260منها مثانني شركة بني عامي 
 نافعاً لتلك العمليات اليت قلما وجتىن من وراء عملها هذا أرباحاً طائلة، وكانت من حيث هي املصارف اليت متد البابوات باملال ستاراً

وكانت جتىن من األرباح ما ال يكاد يقل عن أرباح املصارف يف هذه األيام؛ مثال ذلك أن . كانت تتفق مع آراء الكنيسة عن الربا
لية كادت ولكن هذه الشركات اإليطا). 47(1308شركة بروزي وزعت على املسامهني فيها أرباحاً قدرها أربعون يف املائة يف عام 

وملا أخذ جنمها يف األفول خلفت وراءها يف مجيع اللغات . تكفر عن مها مبا كانت تؤديه من اخلدمات احليوية للتجارة والصناعة
 ,banco, credito ,debito, cassa, conto, disconto, conto corrente, nettoاألوربية تقريباً بعض مصطلحاا وهي ألفاظ 

bilanza, banca rotta ،ومعناها على التوايل املصرف، والدائن، واملدين، وصندوق النقد أي اخلزانة، واحلساب، واخلصم 
وكانت الشركات املصرفية الكربى يف البندقية وفلورنس، وجنوى ). 48(واحلساب اجلاري، والرصيد، وامليزان احلسايب، واإلفالس

ال اليت تقوم ا املصارف يف هذه األيام كما تدل على ذلك األلفاظ السالفة يف أثناء القرن الثالث عشر أو قبله تقوم جبميع األعم
فكانت تقبل الودائع، وتفتح احلسابات اجلارية بني اجلماعات اليت تقوم بسلسلة من األعمال املالية مل تصل بعد إىل ايتها، . الذكر

). 49( بعمليات مقصورة على عمليات إمساك الدفاتر ينظم تبادل احلسابات بني عمالئه1171وكان مصرف البندقية منذ عام 

وكانت تقرض املال، وتقبل ضماناً له احللي، والدروع الغالية الثمن، والقراطيس املالية احلكومية، أو حق جباية الضرائب أو تدبري 
قاا الدولية أن تصدر خطابات وكان يف مقدورها بفضل عال. وكانت ختزن البضائع املعدة للنقل إىل خارج البالد. شئون اإليرادات

). 50( وهي وسيلة مصرفية املعبد-االعتماد اليت يستطاع ا تسليم املال املودع يف بلد ما إىل مودعه أو من ينيبه عنه يف بلد آخر

ن يسدد ما فكان التاجر إذا أخذ بضاعة أو قرضاً، يكتب على نفسه صكاً بأ: وكانت تقوم أيضاً بعكس هذه العملية فتكتب السفاتج
وكانت هذه الصكوك تسوى . عليه إىل الدائن قبل وقت معني يف إحدى األسواق املومسية الكربى أو يف إحدى املصارف الدولية

وذه الطريقة أصبحت مئات . بعضها مع بعض يف السوق املومسية أو املصرف حبيث ال يؤدي نقداً إال صايف احلساب بعد التسوية
وملا . جارية تسوى من غري أن يكلف املتعاملون أنفسهم مشقة محل مبالغ طائلة وأثقال كبرية من النقد أو تبادهلاالعمليات املالية والت
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أصبحت املراكز املصرفية بيوت مقاصة، وفر رجال املصارف على أنفسهم عناء الذهاب إىل األسواق املومسية، فكان يف وسع التجار 
وا األموال من حسابام يف مصارف إيطاليا مث تسوى حسابام بعمليات إمساك الدفاتر بني املقيمني يف سائر أحناء أوربا أن يسحب

 -"نظام االئتمان"ومل يكن . وذه الطريقة زادت فائدة النقود وزاد تداوهلا عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل. املصارف املختلفة

كذلك كانت بداية نظام . صادية شأناً أو أقلها داللة على الشرف واألمانةالذي قام على أساس الثقة املتبادلة أقل مظاهر الثورة االقت
التأمني يف القرن الثالث عشر، فكانت نقابات التجار تؤمن أعضاءها من حوادث احلريق، وغرق السفن، وغريمها من الكوارث 

 سواء كان هؤالء األعضاء مذنبني أو -بوهاواألضرار، بل تعدت هذا النوع إىل تأمينهم من القضايا اليت تقام عليهم جلرائم ارتك
فإذا قدم هلا الشخص مبلغاً معيناً من املال تعهدت بأن متده . وكانت أديرة كثرية تعطى املؤمن مرتباً سنوياً طوال حياته). 51(بريئني

 القرن الثاين عشر بالتأمني وقام أحد مصارف بروج منذ). 53(بالطعام، والشراب، وبالثياب، واملسكن أحياناً، طوال حياته الباقية
وكان آل باردي يف فلورنس يؤمنون ). 54(1310على البضائع، ويبدو أن شركة قانونية للتأمني قد أسست يف هذا البلد عام 

وأصدرت مدينة البندقية أوىل السندات احلكومية يف عام . األقمشة اليت تنقل بطريق الرب من األخطار اليت تتعرض هلا يف الطريق
 وأنشئت إدارة -، وكان سبب إصدارها أن مطالب احلرب اضطرت هذه اجلمهورية أن تطلب قروضاً إجبارية من أهلها،1157

، مث تعطى من يقدموا شهادات تكون مبثابة ضمان من احلكومة بسداد هذه القروض مضافاً إليها -خاصة لتسليم هذه القروض
 قابلة للتحويل واالنتقال من يد إىل يد، وكان من املستطاع بيعها أو 1206وأصبحت هذه السندات احلكومية بعد عام . فائدة

 على أا 1250 عامComoوكانت شهادات مثلها منصوص فيها على مديونية البلدية يف كومو . شراؤها أو اختاذها ضماناً للديون
كومة بالدفع، فإن هذه الشهادات الذهبية القابلة وغذ مل تكن أوراق النقد إال وعداً من احل. مساومة لقدر معني من النقود املعدنية

وتطلبت العمليات املعقدة اخلاصة بأصحاب املصارف، والبابوات، وامللوك، نظاماً ). 55(للتحويل تعد بداية أوراق النقد يف أوربا
واألموال الواردة واملنصرفة، ولذلك امتألت احملفوظات، ودفاتر احلسابات، وبسجالت اإلجيار، والضرائب، . دقيقاً إلمساك الدفاتر

وقد بقيت طرق احملاسبة، اليت كانت متبعة يف روما يف عهد اإلمرباطورية، متبعة يف القسطنطينية بعد . والديون اليت ألصحاا أو عليهم
ثناء احلروب أن ضاعت منذ القرن السابع يف أوربا الغربية؛ ومن هذه املدينة أخذها العرب، مث عادت إىل الوجود يف إيطاليا أ

 وإن ضياع - القيد املزدوج- نظاماً كامالً لطريقة الدوبيا 1340وإنا لنجد يف احلسابات العامة ملدينة حنوي يف عام : الصليبية
 ليترك لدينا جماالً للترجيح على أن هذا التقدم كان أيضاً من األعمال 1340و1278سجالت جنوى اخلاصة باألعوام احملصورة بني 

  ).56( ظهرت يف القرن الثالث عشرايدة اليت

  الفصل الرابع 

  الربا 

: وكان هلذه العقيدة عند املسيحيني ثالثة مصادر. كانت العقيدة الدينية املسيحية يف الربا أكرب العقبات يف منو النظام املصريف وتقدمه

، ومعارضة آباء )58(ن املسيح على الربا، وطع)57(طعن أرسطو على الربا وقوله إنه عمل غري طبيعي إذ هو توليد املال للمال

 أمثال بروتس يتقاضون "رجال شرفاء"أما القانون الروماين فقد شرع الربا وكان . الكنسية لألعمال التجارية وللربا يف روما
:  قد عارض النظرية القائلة إن من حق اإلنسان أن يفعل مباله ما يشاء إذ قالAmbrouseوكان أمربوز . مرباً فاحشاً على أواهل
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؟ أال فقل يل ماذا متلك؟ أي ثروة جئت ا معك حني خرجت من بطن أمك؟ إن ما تأخذه فوق كفايتك إمنا تأخذه "إنه ملكي"أتقول 
بيننا بالتساوي فتنال أنت منها حظاً موفوراً ويبقى غريك حمتاجاً فقرياً؟ أو هل األصح فهل اهللا ظامل إذ مل يوزع وسائل العيش . بالعنف

من هذا أنه أراد أن حيبوك بدالئل حنوه عليك، يف الوقت الذي وهب الذي وهب غريك من الناس فضيلة الصرب؟ وإذن فهل تظن 
 وحدك مبا مينك أن يكون مصدر احلياة لكثري من الناس؟ أنت يا من وهبك اهللا نعمته أنك ال ترتكب الظلم حني حتتفظ لنفسك أنت

إن الذي تقبض عليه بيدك هو خبز اجلياع، وإن ما ختزنه هو كساء العرايا، وإن املال الذي تكترته هلو الذي ينقذ الفقراء من 
إن االنتفاع بكل ما يف ": واقترب غري أمربوز من آباء الكنسية من الشيوعية؛ فها هو ذا كلمنت اإلسكندري يقول). 59(بؤسهم

ولكن الناس يظلم بعضهم بعضاً إذ يقول واحد منهم إن هذه الشيء ملكه، ويقول . العامل جيب أن يكون حقاً مشاعاً للناس مجيعاً
وكان جريوم يرى أن الكسب كله حرام، كما كان أوغسطني يرى أن ). 60"(اآلخر إن ذاك له، وهكذا حدث االنقسام بني الناس

وكان البابا ليو األول قد رفض هذه العقائد ). 61"(املالية إمث ألا تصرف الناس عن السعي للراحة احلقة، أعين اهللا" عمالاأل"مجيع 
املتطرفة، ولكن الكنسية ظلت ال تعطف على التجارة، وترتاب يف مجيع أنواع املضاربات واملكاسب، وتعارض مجيع صنوف 

 هذه اللفظ األخري يطلق يف العصور الوسطى على فائدة املال أياً كان قدرها، ويف ذلك يقول وكان". الربا"و" اجلبء"و" االحتكار"
 هذا التعريف اجلامد يف القانون الكهنويت الذي Gratian، وقد أدخل جراتيان )62"(الربا هو كل مال يضاف إىل رأس املال: "أمربوز

وقد حرمت على رجال ) 626(، وكليشي Macon، وماسون )538 (، وأورليان)325(وكانت جمامع نيقية . تسري عليه الكنيسة
 وجمالس الكنيسة اليت عقدت يف القرن 789الدين أن يقرضوا املال ليكسبوا بإقراضه، وتوسعت قوانني شارملان الصادرة يف عام 

 القرن الثاين عشر شجعت عودته التاسع، يف هذا التحرمي حىت مشل غري رجال الدين؛ فلما أن عاد القانون الروماين إىل الوجود يف
وكان يف وسعهم أن يؤيدوا حججهم مبا جاء يف قانون جستنيان، . يف بولونيا على الدفاع عن الربا" الشراح" وIrneriusإرنريوس 

توا وهو أن الذين جيهرون بالربا ال يقبلون يف العشاء الرباين، وإذا ما"جدد هذا التحرمي وقرر ) 1179(ولكن جملس التران الثالث 
وما من شك يف أن إنوسنت الثالث كان يرى رأياً أقل ). 63"(على إمثهم ال يدفنون دفن املسيحيني، وليس لقسيس أن يقبل صدقام

لكي حتصل منها على دخل " يعهد ببائنة الزوجة يف بعض احلاالت إىل تاجر من التجار" بأن 1206صرامة من هذا، ألنه أشار يف عام 
غري أن جرجيوري التاسع عاد إىل القول بأن الربا هو كل ما يناله اإلنسان من كسب نظري ). 64"(ريفبطريق الكسب الش

وكانت ثروة الكنيسة يف األرض ال يف التجارة، فقد كانت . 1917، وظل هذا الرأي قانون الكنيسة الرومانية حىت عام )65(قرض
فكان يبدو هلا أما وحدمها مصدر كل الثروة ) وتدخل فيه اإلدارة(عمل تزدري التجار كما يزدريهم سادة اإلقطاع، أما األرض وال

وكل القيم، وكانت تنظر بعني السخط إىل سلطان طبقة التجار وثرائها املتزايدين ألن هذه الطبقة مل تكن متيل إىل املالك اإلقطاعيني 
ترى من حقها أن تبدي سخطها على الشروط الصارمة اليت وال إىل الكنيسة؛ وقد ظلت قروناً طواالً تظن أن مجيع املرابني يهود، و

وميكن القول بوجه عام إن ما بذلته الكنيسة من جهود لإلشراف . يفرضها املرابون على اهليئات واملعاهد الدينية اليت حتتاج إىل املال
سمو على ما كان يدنس احلياة على طرق الكسب كان عمالً مقروناً بالشجاعة يهدف إىل تثبيت قواعد األخالق املسيحية، وي

والشرائع اليونانية والرومانية من سجن املدين أو استرقاقه، ولسنا واثقني من أن الناس يف هذه األيام أسعد حاالً مما عساهم أن يكونوا 
ت احملاكم املدنية وظل تشريع احلكومات زمناً طويالً يؤيد موقف الكنيسة يف هذه الناحية، وكان. لو عملوا برأي الكنيسة يف الربا

ذلك أن اتساع نطاق التجارة . ، ولكن تبني أن حاجات التجارة أقوى أثراً من خشية السجن أو اجلحيم)66(نفسها حترم الربا
والصناعة تطلب استخدام املال املتعطل يف املشروعات النشيطة، ووجدت الدول يف أثناء احلرب أو األزمات الطارئة أن االقتراض 
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 الضرائب؛ وكانت النقابات تقرض املال وتقرضه بالربا، وكان املالك الذين يرغبون يف توسيع أمالكهم، أو يسافرون أيسر من فرض
لالشتراك يف احلروب الصليبية يرحبون باملرايب، بل إن الكنائس نفسها واألديرة كانت تتغلب على أزماا، أو نفقاا املتزايدة، أو 

واستطاع الناس أن جيدوا بذكائهم منافذ هلم يف هذا القانون، من . أو الكهوريني أو اليهود" اللمبارد"حاجتها للمال بااللتجاء إىل 
ذلك أن املقترض كان يبيع األرض رخيصة للمقرض، ويترك له حق االنتفاع بريعها نظري فائدة ماله، مث يعود بعدئذ فيشتري األرض 

مثال ذلك أنه إذا باع أ إىل .  جزءاً من ريع أرضه أو دخلها، أو ريعها أو دخلها كلهماأو كان املالك يبيع للدائن). البيع الوفائي(منه 
. ب ريع جزء من أرضه يغل عشر جنيهات مببلغ مائة جنيه، فإن ب يف واقع األمر يقرض أ مائة جنيه بفائدة قدرها عشرة يف املائة

 من اللفظ الالتيين الذي Zinsانيا حيث اشتق اللفظ املقابل للفائدة  وخباصة يف أمل- وكانت أديرة كثرية تستثمر أمواهلا ذه الطريقة
). 68(كذلك كانت املدن تقرض املال بأن تبيع املقرض جزءاً من دخلها). Census(67كان يطلق يف العصور الوسطى على الريع 

، حىت لقد شكا البابا ألكسندر الثالث )69(ريةوكان األفراد واهليئات ومنها األديرة تقرض املال نظري عطايا تناهلا سراً أو بيوع صو
يقرضون املال ملن هم يف حاجة إليه، ويرنون أمالكهم ضماناً )" وخباصة يف األديرة(كثريين من رجال الدين " من أن 1163يف عام 

ربا املألوف ألنه حمرم حترمياً له، مث حيصلون على مثار هذه األمالك املرنة مضافة إىل رأس املال املقرض، وإن كانوا حيجمون عن ال
تزيد زيادة مطردة عن كل يوم أو شهر يتأخرون فيه عن أداء الدين، " تعويضات"وكان بعض املدينني يتعهدون بدفع ). 71"(صرحياً

قرضون وكان الكهوريون ي). 71(وكان يوم السداد حيدد عمداً يف أجل قريب حىت تصبح هذه الفائدة اخلفية حمققة ال مفر من أدائها

وكانت بعض الشركات املصرفية  . بعض األديرة املال على هذا األساس بشروط ترفع سعر الفائدة إىل ستني يف املائة يف السنة
ه يف رأيها ال ينطبق إال على األفراد، ومل تكن مدن إيطاليا ترى أية غضاضة تقرض املال جهرة بالربا وتدعى احلصانة من القانون، ألن

 بأنه لو طرد مجيع املرابني من 1208يف دفع فوائد عن سنداا احلكومية، وبلغ انتشار الربا حداً جعل إنوسنت الثالث جيهر يف عام 
واضطرت الكنيسة على كره منها أن تكيف نفسها ). 73(الكنيسة كما يتطلب ذلك القانون الكنسي، لوجب إغالق الكنائس مجيعها

 جبرأة عظيمة مببدأ كهنويت جديد عن الربا قال فيه إن من 1250وفق الظروف الواقعية، فتقدم القديس تومس أكويناس حوايل عام 
، وفسرت اخلسارة بأا )74(ةيستثمر ماله يف مشروع جتاري حيق له شرعاً أن ينال نصيباً من رحبه إذا شارك فعالً يف التعرض للخسار

 والبابا إنوسنت الرابع St. Bonaventuraوارتضى القديس بونافنتورا ). 75(تشمل التأخر يف أداء الدين عن تاريخ معني مشروط
بابا مارتن وأقر ال). 76(هذا املبدأ وتوسعاً فيه حىت قاال بشرعية أداء عوض للدائن نظري ما يصيبه من اخلسارة لعدم انتفاعه براس ماله

Martin ما وضعته من القوانني لتحرمي 1400 شرعية بيع الريع، مث ألغت معظم الدول األوربية بعد عام 1425 اخلامس يف عام 
وحاولت الكنيسة أن جتد حالً للمسألة بتشجيعها القديس . الربا، ومل يكن حترمي الكنيسة إال كامالً مهمالً يتفق مجيعاً على إغفاله

-" تالل احلب" ما يسمى 1251 وغريه من رجال الدين على أن ينشئوا ابتداء من عام St. Bernardinoفلتري برنردينو ال

montes pietattis - حيث كان يف وسع احملتاجني املوثوق بأمانتهم أن حيصلوا على قروض من غري فائدة إذا أودعوا شيئاً هلذا 
 الرهون احلاضرة مل تعاجل إال جانباً صغرياً من املشكلة، وبقيت حاجات التجارة اليت كانت متقدمة حملال" التالل"ولكن هذه . القرض

وكان املرابون احملترفون يتقاضون فوائد باهضة، ومل . والصناعة كما كانت من قبل، ووجدت رؤوس األموال للوفاء ذه احلاجات
ماهلم وفقد حيام؛ ذلك أم مل يكن يف مقدورهم على يكن هذا ألم شياطني ال ضمري هلم، بل كان سببه أم يتعرضون خلسارة 

الدوام أن يلزموا مدينيهم بأن يوفوا بالتزامام بالتجائهم إىل القانون، وكانت مكاسبهم عرضة ألن يستويل عليها امللوك أو األباطرة، 
وما أكثر القروض اليت مل ترد .  ملعوننيوكانوا معرضني يف أي وقت من األوقات خلطر النفي من البالد، وكانوا يف كل حني مكروهني
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. ألصحاا؛ وما أكثر املدينني الذين ماتوا مفلسني، أو انضموا إىل جيوش الصليبيني، وأعفوا من أداء الفوائد، مث مل يعودوا منها أبداً

ألخرى؛ إذ ينبغي أن تتحمل الديون وإذا عجز املدينون عن الوفاء، مل يكن يف وسع الدائنني إال أن يرفعوا سعر الفائدة على الديون ا
وكان السعر يف فرنسا . الراحبة خسائر الديون اخلاسرة كما تتحمل أمثان السلع اليت تستريها نفقات السلع اليت تتلف قبل بيعها

 ؛ وقد اخنفض يف إيطاليا يف%86، وكان يبلغ يف بعض األحيان )77% (43و% 33وإجنلترا يف القرن الثاين عشر يتراوح بني 

، ولكنه %10 أن خيفض هذا السعر إىل 1240وحاول فردريك الثاين حوايل عام ). 78%(20واىل % 12.5عهد الرخاء إىل 
). 79%(40وكانت حكومة نابلي جتيز أن يكون أعلى سعر قانوين للفائدة . سرعان ما أدى سعراً أعلى من هذا لدائنيه املسيحيني

، وزادت املنافسة بني املقرضني؛ وبعد أن ختبط الناس يف ألف من التجارب واألخطار وكان السعر ينخفض كلما زاد ضمان القروض
  .عرفوا كيف يستخدمون األدوات املالية اجلديدة، أدوات االقتصاد التقدمي، وبدأ بذلك عصر املال يف أثناء عصر اإلميان

  الفصل الخامس 

  النقابات الطائفية 

كانت فيها مجاعات . طوائف، وهيئات، واحتادات، ونقابات: ت تطلق عليها أمساء خمتلفةكان يف روما عدد ال حصر له من اجلماعا
ترى هل بقيت مجاعة من هذه اجلماعات فنشأت . للصناع، والتجار واملقاولني، واألندية السياسية، واإلخوة السرية، واإلخوة الدينية

تشريان إىل ) 604- 590(لدينا رسالتان من رسائل جرجيوري األول . عنها النقابات الطائفية اليت كانت قائمة يف العصور الوسطى؟
 Botharisوجود هيئة من صناعي الصابون يف نابويل، وأخرى من اخلبازين يف أترانتو؛ ونقرأ يف كتاب قوانني امللك بوثارس 

 ويسمي بعضهم بعضاً Como ، ويلوح أن هؤالء كانوا كبار البنائني من كرمو"الرؤساء الكوموسيني"عن ) 652-636(اللمباردي 
وقد ورد ذكر مجاعات لعمال النقل كانت قائمة يف ). 80( أي الذين يزامل بعضهم بعضاً يف مجاعة واحدة- Collegantesالزمالء 

بازين  إىل مجاعة اخل- وظلت النقابات القدمية قائمة يف اإلمرباطورية البيزنطية). 81(روما يف القرن السابع ويف ورمز يف القرن العاشر
يف القرن السادس، واىل هيئات املوثقني والتجار يف القرن التاسع، والسماكني يف القرن العاشر، واىل موردي األطعمة يف القرن 

وما ). 82(ونسمع عن مجاعات الصناع يف البندقية يف القرن التاسع، وجبماعة للبستانيني بروما يف القرن احلادي عشر. احلادي عشر
الكثرة الغالبة من النقابات واالحتادات يف الغرب قد قضت عليها غارات القبائل املترببرة، وما أعقبها من فاقة، من شك يف أي أن 

ومن عودة العمال إىل األعمال الزراعية ولكن يبدو أن بعضها قد بقي يف ملباردي؛ وملا أن عادت التجارة والصناعة إىل االنتعاش يف 
ومن أجل هذا . اليت أوجدت اجلماعات القدمية هي اليت بعثت النقابات الطائفية بعثاً جديداًالقرن احلادي عشر، كانت الظروف 

ففي . كانت النقابات الطائفية أقوى ما تكون يف إيطاليا، حيث بقيت اهليئات واألنظمة الرومانية القدمية حافظة لكياا على خري وجه
 كاملوثقني، وصناع املالبس، وجتار الصدف، وأصحاب املصارف، واألطباء، -رففلورنس مثالً جند يف القرن الثاين عشر احتادات للح

ويلوح أن هذه النقابات الطائفية قد ) 83...(والصيادلة، والبزازين، وجتار الفراء، والدابغني، وصانعي األسلحة، وأصحاب الرتل
طائفية القدمية كان يف مشال جبال األلب أمت منه يف ويبدو أن تدمري االحتادات ال). 84(أنشئت على غرار نظائرها يف القسطنطينية

، وأوامر )789-779(، وشرائع شارملان )630( األول Dagobertإيطاليا، ولكننا مع ذلك جند هلا ذكراً يف شرائع دجوبرت 
 عشر، وسرعان ما وعادت النقابات الطائفية إىل الظهور يف فرنسا وفالندرز يف القرن احلادي). 852(هنكمار كبري أساقفة رميس 

يف ) اهلانز(وتفرعت النقابات الطائفية ". الشركات"أو " اإلخوة"أو " املتصدقني"تضاعف عددها وأطلق عددها وأطلق عليها اسم 
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 وهي هيئات حملية لتبادل املعونة، وأداء الشعائر الدينية، واالحتفال -markgenossenschaftenأملانيا من اجلماعات القدمية 
واستحال كثري من هذه اجلماعات قبل أن حيل القرن الثاين عشر إىل احتادات للصناعات واحلرف، وقبل أن حيل القرن . باألعياد

، ومل تكن )85(الثالث عشر بلغت هذه االحتادات من القوة درجة أمكنها ا أن تنازع االس البلدية سلطتها السياسية واالقتصادية
-Ine ،(688وورد ذكر النقابات الطائفية اإلجنليزية ألول مرة يف قوانني امللك أين . ه االحتاداتالعصبة اهلانسية إال واحدة من هذ

". الفداء" وهي مجاعات كان يساعد بعضها بعضاً فيما يفرض عليهم من مال - Gegilan" ججلدان"فقد ذكر فيها لفظ ) 726

 أي النقابة الطائفية يف العصور الوسطى وهي قريبة يف guildاليت اشتقت منها كلمة ( اإلجنليسكسونية gildوكانت كلمة جلد 
تعين يف أول األمر االشتراك يف مال عام، مث أصبحت تعين فيما )  اإلجنليزيتنيyield وgold األملانية وكلميت geldأصلها من كلمة 

، ومل حيل 1093ائفية اإلجنليزية يف عام ووردت أقدم إشارة إىل النقابات الط. بعد االشتراك يف اجلماعة اليت تشرف على هذا املال
االشتراكية "القرن الثالث عشر حىت كان لكل مدينة مهمة يف إجنلترا تقريباً نقابة طائفية أو أكثر من نقابة، وحىت كان نوع من 

مجيعها تقريباً نقابات للتجار، وكانت نقابات القرن احلادي عشر الطائفية . البلدية يسيطر على أحوال الناس يف إجنلترا وأملانيا" النقابية
ومل تكن تضم إال التجار املستقلني ورؤساء العمال، وكانت حترم من االنضمام إليها مجيع من يعتمدون على غريهم، وكانت هيئات 

ملرتفعة أو تعمل صراحة لفرض قيود على التجارة، فكانت عادة حتمل املدن اليت توجد فيها على أن متنع بالضرائب اجلمركية احلامية ا
بغريها من الوسائل دخول السلع اليت تنافس ما تصنعه هي؛ وإذا ما مسح هلذه البضائع األجنبية بدخول املدينة بيعت بأمثان حتددها 

وكثرياً ما كانت إحدى نقابات التجار الطائفية حتصل من املقاطعة أو امللك على ترخيص . النقابة اليت تؤثر دخوهلا يف بضائعها هي
مثال ذلك أن الشركة الباريسية للنقل التجاري املائي كادت متلك . ار سلعة أو سلع يف اإلقليم الذي تعمل فيه أو الدولة كلهاباحتك

وكانت النقابة الطائفية ترغم الصناع عادة بأوامر تصدرها املدينة أو بالضغط االقتصادي على أال تعمل معها أو . ر السني كله
وأصبحت أكرب هذه النقابات على مر الزمن هيئات متحدة قوية، تتجر يف أنواع . تجه إال للنقابة أو عن طريقهابرضاها وأال تبيع ما تن

خمتلفة من البضائع، وتشتري املواد الغفل مجلة، وتؤمن التجارة من اخلسائر، وتنظم توريد الطعام ملدا ونقل فضالا، وترصف 
رافئ، وتؤمن الطرق الرئيسية بتعيني الشرطة فيها، وتشرف على األسواق، وتنظيم الشوارع، وتنشئ الطرق واألحواض وتعمق امل

). 87(األجور، وساعات العمل وظروفه، وشروط التمرن على الصناعات، وطرق اإلنتاج والبيع، وأمثان املواد اخلام واملصنوعات

وكانت تزن . افزاً قوياً لإلنتاج وجمزياً جلميع املهتمني اتراه ح" مثناً عادالً"وكانت حتدد للسلع أربع مرات أو مخس مرات يف كل عام 
وختترب وتعد مجيع ما يشتري ويباع من احلاصالت املتصلة حبرفتها ويف الدائرة اليت تعمل فيها، وتبذل كل ما يف وسعها لتمنع البضائع 

وسادة اإلقطاع، واملكوس، والعمال وكانت النقابات تتحد ملقاومة اللصوص، ). 88(املغشوشة أو املنحطة من دخول السوق
وكان هلا شأن كبري يف السياسة، وكانت تسيطر على كثري من االس . املشاكسني، واحلكومات اليت تفرض الضرائب الفادحة

هيئة البلدية، وكثرياً ما أمدت األقاليم بتأييد قوى يف كفاحها ضد األشراف واألساقفة وامللوك، مث تطورت هي آخر األمر فأصبحت 
وكان لكل نقابة طائفية يف العادة غرفتها اخلاصة، وكان بعض هذه الغرف يف العصور الوسطى صروحاً . أجلركية من التجار واملاليني

وكانت هلا حماكمها ... وكان هلا طائفة من املوظفني الكبار، ومسجلني، وخزنة لألموال، ومأمورين، وشرطة. مزخرفة أحسن زخرف
أعضاؤها، وكانت حتتم على أعضائها أن يعرضوا منازعام على حمكمة النقابة الطائفية قبل أن يلجئوا إىل قانون اخلاصة حياكم فيها 

وكانت تفرض على أعضائها أن ميدوا باملعونة زمالئهم النقابيني يف حاالت املرض والكوارث، وأن تنقذهم أو تفتديهم إذا . الدولة
 أخالق أعضائها وآدام، وثيام، وتفرض عقوبة على كل من حيضر اجتماعاا بغري وكانت تشرف على). 89(هومجوا أو سجنوا
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 فما كان من زمالئهما Boston يف تالكم يف سوق بسطن Leicesterوحدث أن اشتبك عضوان من نقابة التجار يف ليستر . جورب
وكان لكل نقابة طائفية عيد سنوي متجد فيه شفيعها . )90(إال أن فرضوا عليهما غرامة قدرها برميل من اجلعة، يشربه أعضاء النقابة
وكانت النقابة تشترك يف متويل كنائس املدينة صغريها . القديس، يبدأ بصالة قصرية يقضون بعدها اليوم كله يف يدمنون الشراب

 وكان كبار رجاهلا ميشون .وكبريها وتزيينها، ويف إعداد التمثيليات الدينية اليت نشأت منها املسرحيات احلديثة ويف متثيلها
وكانت تؤمن أعضاءها من احلريق، والفيضان، . االستعراضات البلدية بأثوام الزاهية، رافعني أعالم حرفهم يف مواكب فخمة

وكانت تنشئ املستشفيات، وبيوت الصدقات، ومالجئ األيتام واملدارس؛ وتتحمل ). 91(والسرقة، والسجن، والعجز، والشيخوخة
. ات املوتى والصلوات اليت تنجي أرواحهم من العذاب يف املطهر، وقلما كان األغنياء من أعضائها ينسوا يف وصاياهمنفقات جناز

وكان أرباب احلرف يف كل صناعة ممنوعني عادة من االنضمام إىل نقابات التجار الطائفية، وإن كانوا خاضعني لنظمها االقتصادية 
 نقابات 1099 القرن الثاين عشر يؤلفون يف كل بلدة نقابات طائفية خاصة م، فنجد يف وسلطاا السياسي، وهلذا أخذوا يف

لطوائف النساجني يف لندن ولنكلن، وأكسفورد، وحذا حذوهم بعد قليل من ذلك الوقت القصارون ودابغو اجللود، والقصابون، 
يع أحناء أوربا ومسيت فيها بأمساء خمتلفة كأرباب احلرف، وانتشرت هذه النقابات الطائفية يف القرن الثالث عشر يف مج... والصياغ

واجلمات، فكان يف مدينة البندقية منها مثان ومخسون، ويف جنوى ثالث وثالثون، ويف فلورنس إحدى وعشرون، ويف كولوين ست 
كتاباً "ان لويس التاسع يف أي" شهبندر التجار "Etienne Boileau أصدر إتني بوالو 1245ويف عام . وعشرون، ويف باريس مائة

ومما يثري الدهشة ما حيتويه هذا التثبت من . رمسياً أثبت فيه القواعد والنظم اخلاصة مبائة نقابة طائفية ونقابة قائمة يف باريس" للحرف
صناع فكانت يف صناعة اجللد مثالً احتادات خاصة بعمال السلخ، والدباغة، واألساكفة، وصناع عدد اخليل، و: تقسيم للعمل

وكان يف النجارة احتادات خاصة بكل من عمال الصناديق، واألثاث، وبناء السفن، . السروج، وصناع األدوات اجللدية الدقيقة
وكانت كل نقابة طائفية حترص على أسرار حرفتها، وحتيط ميدان عملها بسياج يصد . وصناع العجالت، والرباميل، وفاتلي احلبال

وكانت نقابة احلرف الطائفية تتخذ هلا ). 92(غل نفسها بكثري من املنازعات القضائية اخلاصة ذه احلرفةعنه من ال ينتمي إليه، وتش
ومل يكن يف وسع أحد . شكالً دينياً، وقديساً شفيعاً، وترتع إىل االحتكار؛ وكانت يف هذا كله تساير روح العصر الذي تعيش فيه

وكان مجيع املنتمني إىل احلرفة هم الذين خيتارون زعماءها مرة يف ) 93(لنقابة اخلاصة اعادة أن يشتغل حبرفة إال إذا كان عضواً يف ا
 بالقدر الذي تسمح به نقابات -وكانت أنظمة النقابة. كل عام، ولكنهم كانوا كثرياً ما خيتارون ألقدميتهم يف النقابة أو لثروم

األحوال اليت يعمل فيها أعضاؤها، واألجور اليت يتقاضوا، واألمثان اليت  تعني -التجار، وأوامر البلديات، والقوانني االقتصادية
وكانت قواعد النقابات حتدد عدد الرؤساء يف كل منطقة، وعدد الصبيان الذين يدربون عند كل رئيس، وحترم استخدام . حيددوا

ة السادسة مساء، وتعاقب األعضاء ملا يطلبونه نساء يف الصناعات عدا زوجة الرئيس؛ كما كانت حترم استخدام الرجال بعد الساع
وكانت النقابة يف . من أمثان عالية، وما عساهم يقدمون عليه من معامالت غري شريفة أو يصنعونه من سلع يستخدمون فيها مواد بالية

كان هذا العمل موضع فخر كثري من األحيان تدمغ منتجاا بطابعها أو عالمتها التجارية ليكون هذا شهادة منها جبودة نوعها، و
). 95(؛ وقد أخرجت نقابة النسيج يف بروج من املدينة عضواً من أعضاء النقابة زور طابع مدينة بروج على بضاعة رديئة)94(هلا

أو وكانت النقابة تعارض يف قيام املناقشة بني الرؤساء يف زيادة مقدار اإلنتاج أو خفض مثنه، خشية أن يتمكن أعظم الرؤساء مهارة 
أكثرهم جداً من أن يزيدوا ثروم على حساب غريهم من الرؤساء، ولكنها كانت تشجع املنافسة اليت قوم بني الرؤساء أو بني املدن 

وكانت نقابات احلرف تقوم مبا تقوم به نقابات التجار من بناء املستشفيات واملدارس، وتقوم بالتأمني املختلف . لتحسني نوع املنتجات
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قدم املعونة إىل الفقراء من أعضائها، والبائنات إىل بنام، وتدفن موتاهم، وتعين بأراملهم، وتتربع بالعمال واملال لبناء األنواع، وت
ومل متنع الرتعة األخوية بني رؤساء . الكنائس الصغري والكبرية، وتصور العمليات اليت تؤديها، وتنقش شاراا على زجاج الكنائس

فيها درجات متفاوتة يف العضوية والسلطان، فكان يف الدرجة السفلى منها صيب التمرين الذي يبلغ العاشرة نقابات احلرف أن يكون 
أو الثانية عشرة من العمر، يرسله والداه ليعيش مع صانع متمرن مدة من الزمن تتراوح بني ثالث سنني واثنيت عشرة سنة، ويقوم 

هذه اخلدمة الطعام، والكساء، واملأوى، وتعلم احلرفة، ويعطى يف السني األخرية من وكان مينح يف نظري . خبدمته يف حانوته ومرتله
اخلدمة أجراً وأدوات؛ فإذا ما قضي مدة التمرين أعطى منحة من املال يبدأ ا عمله مستقالً، فإذا هرب من معلمه أعيد إليه وعوقب 

إذا أمت خدمته عني عامالً باملياومة، ينتقل من رئيس إىل رئيس ويعمل و. على هربه، فإذا داوم على اهلرب حرم عليه االشتغال باحلرفة
فإذا مر عليه وهو ذه احلال عامان أو ثالثة أعوام، وكان لديه من املال ما يستطيع به فتح حانوت مستقل امتحن ملعرفة . بأجر يومي

 ومل يكن هذا إال - وكان يطلب إىل الرئيس أحياناً.  أصبح رئيساًكفايته الفنية أمام جلنة من أعضاء نقابته الطائفية، فإذا اجتاز االمتحان
 -وكان الصائغ الذي خترج على هذا النحو.  أن يعرض على رؤساء النقابة عينة من صنعه يرضون عنها-يف أواخر العصور الوسطى

بها املستهلك مباشرة، وكان هذا  ميتلك أدواته، وكان يف العادة ينتج سلع االستهالك اليت يطل-أو الرئيس كما كانوا يسمونه
ومل يكن الوسيط يف هذا النظام . املستهلك يف بعض األحيان يقدم له املادة الغفل، وكان حيق له أن يأيت أي وقت لرياقب سري العمل

دد ما ينتجه، وكانت السوق اليت ينتج هلا الصانع هي اليت حت. هو الذي يسيطر على املسالك القائمة بني صانع السلعة واملنتفع ا
وكانت هذه السوق عامة أو ألهواء املستثمرين أو املشترين البعيدين عنه؛ ومل يكن يعرف ما يطرأ على السوق من تقلبات اقتصادية 

 ولكنه كان خيتارها -وكانت ساعات عمله كثرية ختتلف من مثان إىل ثالث عشرة ساعة. جنونية بني رخاء تارة وكساد تارة أخرى
ل على مهل، ويستمتع بكثري من األعياد الدينية، وكان يأكل الطعام املغذي املفيد، ويبتاع األثاث املتني ويلبس الثياب بنفسه، ويعم

نعم إنه مل يقرأ كثرياً، . البسيطة الطويلة األجل، وكانت له حياة ثقافية ال تقل عن حياة الصانع يف هذه األيام إن مل يكن خرياً منها
ثري من السخف الباطل املضل، ولكنه كان يشترك اشتراكاً فعلياً يف املغاين، واملراقص، والتمثيليات، والشعائر وكان هلذا ينجو من ك

وظلت النقابات الطائفية طوال القرن الثالث عشر يزداد عددها، ويعظم سلطاا، وكانت قيداً دميقراطياً . الدينية اليت تقام يف بيئته
غري أن نقابات الصناع الطائفية أصبحت على مر الزمن أرستقراطية عمال، ترتع إىل قصر . جلركيةحيد من سلطان نقابات التجار األ

رؤساء الصناع على أبناء الصناع أنفسهم، وخفض أجور عمال املياومة الذين ثاروا عليها يف القرن الرابع عشر ثورات كثرية 
). 96(ريدون االنضمام إليها، أو الدخول يف البلدان اليت تقوم فيهاأضعفت سلطاا، وتضع العقبات املطردة الزيادة يف سبيل من ي

على أا كانت منظمات ممتازة لعصر صناعي، كثرياً ما ضيقت صعاب النقل فيه األسواق اليت تصرف فيها السلع وجعلتها مقصورة 
في لتمويل األعمال التجارية والصناعية الواسعة على املشترين احملليني، ومل تكن رؤوس األموال املتجمعة من الكثرة والسيولة حبيث تك

فلما ظهرت األموال املتجمعة فقدت النقابات، سواء كانت نقابات جتار أو أرباب حرف، ما كان هلا من إشراف على . النطاق
را بسبب ما وقضت الثورة الصناعية على هذه النقابات يف إجنلت. السوق، ومن مث فقدت ما كان هلا من إشراف على ظروف العمل

حل ا من نكبات ناشئة من تغري األحوال االقتصادية؛ مث ألغتها الثورة الفرنسية إلغاء فجائياً تاماً، ألا كانت يف نظر القائمني ذه 
  .الثورة ال تتفق مع حرية العمل وكرامته، ومها احلرية والكرامة اللتان كلفتهما قبل يف ساعة من أملع الساعات

  الفصل السادس 
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   )القومونات(احلكومات احمللية 

أحدثت الثورة االقتصادية اليت متخض عنها القرنان الثاين عشر والثالث عشر ثورة أخرى يف اتمع ونظم احلكم، شأا شأن الثورتني 
ذلك أن طبقات جديدة نشأت يف عامل السلطتني االقتصادية والسياسية، وحققت . القرنان الثامن عشر والعشروناللتني متخض عنهما 

هذا . للمدينة يف العصور الوسطى ذلك االستقالل القوي الذي نشأ عنه كثري من الرتاع واخلصام، والذي بلغ غايته يف عصر النهضة
د أثره إىل نشأة مدن أوربا كما ميتد إىل نشأة نقاباا؛ ترى هل نشأت هذه املدن من وإن اجلدل الثائر حول الوراثة والبيئة ليمت

البلديات الرومانية، أو أا أثر من آثار التطور االقتصادي الذي ظل جيري يف جمراه زمناً طويالً؟ احلق أن كثرياً من املدن الرومانية قد 
ر واالحنالل؛ ولكن عدداً قليالً منها يف إيطاليا وفرنسا اجلنوبية الشرقية هي حافظت على وجودها املستمر خالل قرون الفوضى والفق

وأما يف مشال األلب فإن . اليت احتفظت بالنظم الرومانية القدمية، ومل حيتفظ بالقانون الروماين القدمي إال أقل من هذا العدد القليل
ض العادات السياسية السائدة يف القبيلة والقرية األملانية إىل البلديات قوانني القبائل اهلمجية طغت على التراث الروماين، وتسربت بع

وكانت الكثرة الغالبة من املدن القائمة يف مشال جبال األلب تابعة لألمالك اإلقطاعية حيكمها موظفون معينون من قبل سادة . القدمية
ة غري مألوفة عند الفاحتني التيوتون، أما النظم اإلقطاعية فكانت اإلقطاع وتتحكم إرادم يف شئوا، ذلك أن النظم البلدية كانت غريب

. هي الطبيعية املألوفة عندهم، وهلذا نشأت مدينة العصور الوسطى خارج إيطاليا من تطور املراكز والطبقات والسلطات التجارية

وكانت . اري املائية احليوية، أو عند احلدودوقامت املدينة اإلقطاعية عادة على ربوات عالية، عند ملتقى الطرق، أو على ضفاف ا
الصناعات واحلرف املتواضعة اليت تشغل ا سكان املدن قد نشأت ببطيء حول أسوار القصر اإلقطاعي أو الدير احملصن؛ وملا خفت 

 التجار والصناع الذين وطأة غارات الشماليني وار اتسع نطاق هذا النشاط القائم خارج األسوار، وتكاثر عدد احلوانيت، واستقر
غري أن اخلوف وعدم األمان عادا يف أيام احلرب إىل ما كانا . كانوا من قبل أشخاصاً عابرين وأصبحوا من أهل املدن املقيمني الدائمني

 وحوانيتهم عليه من قبل، فأنشأ األهلون املقيمون خارج السور سوراً ثانياً أطول حميطاً من اخلندق اإلقطاعي ليحتموا يف داخله هم
وظل السيد اإلقطاعي أو األسقف ميلك وحيكم هذه املدينة اليت اتسعت رقعتها بوصفها جزءاً من أمالكه، ولكن سكاا . وبضائعهم

املتزايدين كان يزاد بينهم العنصر التجاري والدنيوي، فأخذوا يتربمون من الفروض والسيطرة اإلقطاعية، ويعملون سراً وعلناً 
ونشأت من التقاليد السياسية القدمية واحلاجات اإلدارية اجلديدة مجعية من املواطنني وطائفة من . دينة حريتهاليستخلصوا للم

.  البقعة اجلغرافية- تأخذ على عاتقها شيئاً فشيئاً تنظيم شئون املدينة-  اهليئة السياسية-املوظفني؛ وشرعت هذه احلكومة احمللية

 الشريف على األسقف، والفارس على الشريف، -الذي هو من طبيعتهم ليثروا سيد على سيدواستخدم أفراد هذه اهليئة الذكاء 
منها أن : وسلك أهل املدن سبالً كثرية خمتلفة ليحصلوا ا على حريتهم. وامللك على كل واحد من هؤالء الثالثة أو عليهم مجيعاً

 يفرضها عليهم الشريف أو األسقف، ويقاوموا من يريد جباا يقسموا أغلظ األميان أن ميتنعوا عن أداء املكوس والضرائب اليت
منهم؛ ومنها أن يعرضوا على السيد اإلقطاعي مبلغاً حمدوداً من املال مجلة واحدة أو قسطاً سنوياً يشترون به ميثاقاً ينص على 

ملال يؤدوا له أو خدمات يقومون ا يف ونال أهل املدن اليت تدخل يف أمالك امللك اخلاصة استقالهلم الذايت بات من ا. حريتهم
فقد حاربت مدينة تور مثالً اثنيت . ومن املدن ما أعلنت استقالهلا دون مباالة، وثارت ثورات عنيفة دفاعاً عن هذا االستقالل. احلرب

ستعد منهم للحروب الصليبية، وباع عدد من سادة اإلقطاع املدينني أو احملتاجني، وخباصة من كان ي. عشرة حرباً قبل أن تنال حريتها
مواثيق باحلكم الذايت للمدن اليت يسيطرون عليها إقطاعياً؛ وكانت هذه هي الطريقة اليت نالت ا كثري من املدن اإلجنليزية احلكم 

مناؤها ومن سادة اإلقطاع، وخباصة يف فالندرز، من أعطوا مواثيق باحلرية الناقصة للمدن اليت كان . الذايت من رتشرد األول
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وقاوم رؤساء األديرة واألساقفة هذه الرتعة االستقاللية أطول من غريهم ألن ميينهم اليت اقسموها . االقتصادي سبباً يف زيادة دخلهم
حني تولوا مناصبهم كانت حتتم عليهم أال ينقصوا موارد أديرم أو كراسيهم األسقفية، وهي املوارد اليت كانوا يعتمدون عليها يف 

وكان ملوك أسبانيا . اجبام الكثرية، ومن اجل هذا كان كفاح املدن ضد حاكميها من رجال الدين شاقاً مريراً إىل أقصى حدأداء و
يبسطون رعايتهم على احلكومات احمللية ليتخذوها معوالً لتقويض سلطان األشراف املشاكسني، وهلذا كانت املواثيق اليت منحوها 

 ونالته برغوس 1020 عهدها من ملك قشتالة يف عام Leonاحلرية، وعلى هذا األساس نالت ليون للمدن كثرية بعيدة املدى يف 
Burgos وناجريا 1073 يف عام ،Nagera ونالته بعدها بزمن قليل، كمبستيال 1085، وطليطلة يف عام 1076 يف عام ،

Compostelaاملدن يف إيطاليا، من الضعف الذي حل باإلمرباطورية وأفاد اإلقطاع يف أملانيا، وأفادت. ، وقادس، وبلنسية، وبرشلونة 
والبابوية كلتيهما أثناء احلروب اليت شبت بينهما بسبب التنازع على املناصب والسلطان وغري ذلك من أسباب اخلصام بني الكنيسة 

قبل ذلك الوقت او بعده؛ وكما كانت والدولة، وكان للمدن القائمة يف مشايل إيطاليا من السلطان السياسي ما ال يكاد يعرف له نظري 
ااري املتدفقة من جبال األلب متد مبائها األار العظيمة يف ملبارديا وتسكانيا، فتحمل املتاجر وختصب السهول، كذلك كانت جتارة 

ة طبقة جتارية وسطى استخدمت أقاليم أوربا الواقعة يف مشال األلب وجتارة آسيا الغربية اللتان تلتقيان يف مشايل إيطاليا سبباً يف نشأ
ثروا يف جتديد املدن القدمية، وتشييد مدن جديدة، وتشجيع اآلداب والفنون باملال الوفري، وبث روح العزة واإلباء اليت حطمت ا 

يت فيها؛ وأخذ األشراف يشنون من قصورهم احلصينة يف الريف حرباً خاسرة على حركة استقالل املدن واحلكم الذا. أغالل اإلقطاع
أما األساقفة، الذين . فلما خضعوا ملا البد من اخلضوع له، انتقلوا إىل اإلقامة يف املدن الكبرية وأقسموا ميني الوالء حلكومام احمللية

ات، وكانوا ظلوا قروناً طواالً احلكام احلقيقيني واحلكام القادرين احلازمني لبلدان ملبارديا، فقد خضعوا هلذه احلكومات مبساعدة البابو
 1084، مث جندهم يف عام Luccaحيكمون لوقا " قناصل" عن 1080فأخذنا نسمع منذ عام . قد جتاهلوا هذه السلطة من زمن بعيد

.  يف فلورنس1138 يف بافيا، ويف عام 1105 يف جنوى، ويف عام 1099، ويف عام Arezzo يف أرزو 1098يف بيزا، ويف عام 

؛ )97( القرن اخلامس عشر تعترف بسيادة اإلمرباطورية الرمسية وتصدر أوراقها احلكومية بامسهاوظلت مدائن مشايل إيطاليا حىت
 الدولة بكل ما فيه من فوضى ومن -ولكنها كانت من الوجهة العملية الواقعية حرة مستقلة، وقد عاد إليها العهد القدمي عهد املدينة

، )Le Mans (1069يف كثري من األحيان؛ فقد أفلح األساقفة احلاكمون يف له مان وتطلب حترير املدن يف فرنسا كفاحاً عنيفاً . حافز
، مبا كانوا يصدرونه من أحكام احلرمان تارة وبالقوة تارة أخرى، أفلحوا يف القضاء على )1139(ورميس ) 1076(وكمربية 

؛ )1108(لبلدة عهداً حبريتها من تلقاء نفسه  فقد منح األسقف اNoyonاحلكومات احمللية اليت أقامها األهلون؛ أما يف نوايون 
، 113 يف Amiens، وأمني 1100، ومرسيليا يف 1099، وبوفيه يف 1080 نفسها يف عام St. Quentinوحررت سان كننت 

 مث  فأنشأوا حكومة ذاتية؛ فلما عاد رشوه باملال حىت أقسم أن حيميها،1115 غياب أسقفهم الفاسد يف عام Laonواغتنم أهل الؤن 
 ملا Guibert ofونرى يف وصف الراهب جويربت النوجنيت . أغرى امللك لويس السادس بعد عام من ذلك الوقت بأن يقضي عليها

عال صخب مضطرب يف ... يف اليوم اخلامس من أسبوع عيد الفصح: حدث بعدئذ مثالً من عنف ثورة املدن يف سبيل احلكم الذايت
ودخل أهل املدينة وقتئذ فناء األسقف، مشرعة "!... احلكم الذايت احمللي"ينادون بأعلى أصوام مجيع أحناء املدينة، وأخذ الناس 

وهرع األشراف من .. سيوفهم، وبلطهم احلربية الصغرية والكبرية، وأقواسهم، وعصيهم الضخمة، وحرام، وكانوا مجاعة جد كبرية
وأخذ يتوسل إليهم توسالً ... وخبأ نفسه يف برميل...  باحلجارة والسهامفقاوم هو وبعض أعوانه األهلني.. كل فج ليساعدوا األسقف

وبينا . يبعث الرمحة واألسى يف النفوس، ويعدهم بأنه لن يكون أسقفهم بعد ذلك اليوم، وأنه سيهبهم ثروة ال حد هلا، ويغادر البالد
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ته احلربية، وأطار ا مخ ذلك الرأس املقدس اآلمث؛ كانوا هم يسخرون منه بقلوم املتحجرة، إذ رفع رجل منهم يدعى برنار بلط
فلما قضي . وانفلت هو من األيدي املمسكة به، ومات قبل أن يصل إىل األرض إذ عاجلته ضربة أخرى حتت وقب عينه وفوق أنفه

ودام ). 98(ا، فقطعها يف إصبع األسقف خامتاً مل يقو على انتزاعه منهThibautحنبه قطعت ساقاه، وأثحن باجلراح؛ وابصر ثيبوت 
 رئيس الدير، وأقاموا فيها حكومة حملية؛ وثارت Arnaudأرنود ) Vezelay (1106هذا الكفاح مائة عام؛ وقتل األهلون يف فيزالي 

، ولكنه ألغي هذا 1146 عهداً حبريتها يف عام Sensومنح لويس السابع مدينة سان . ، ولكن ثروا مل تفلح1137أورليان يف عام 
د بعد ثالث سنني بناء على طلب من رئيس الدير الذي كانت تلك البلدة ضمن أمالكه؛ مث قتل أهل املدينة رئيس الدير وابن العه

ليقضي على ) 1196-1190(وواصل أسقف تورناي احلرب األهلية ست سنني . أخيه، ولكنهم عجزوا عن إعادة احلكومة احمللية
 وبوا 1194مان مجيع أهل املدينة من الكنيسة؛ وثار أهل رون يف يوم أحد الفصح من عام حكومتها احمللية، وأصدر البابا قرار حبر

 استوىل العامة على 1235ويف عام .  أصدر البابا قراراً احلرمان على املدينة1207بيوت قساوسة كنيستها الكربى، ويف عام 
 ومتاريس يف الثورة اليت قاوما ا على أكرب رئيس ديين يف غالة، ووىل احلجارة اليت جيء ا إىل املدينة لبناء كنيستها، واختذوها قذائف

هو ومن معه من رجال الدين األدبار، ومل يعودوا إال بعد عامني من ذلك الوقت، ملا أن محل البابا لويس السابع على إلغاء احلكومة 
لكربى، ولكن الكثرة الغالبة من املدن الفرنسية نالت وعجزت كثري من مدن فرنسا على نيل حريتها إىل أن قامت الثورة ا. احمللية

وكانت احلكومات احمللية . ، وبدأت أزهى عصورها بفضل ما بعثته فيها احلرية من روح دافعة قوية1200و1080حريتها بني عامي 
بأن منحوا هذه املدن عهوداً وضم امللوك يف إجنلترا املدن إليهم يف كفاحهم ضد األشراف . هي اليت أنشأت الكنائس القوطية الكربى

فقد منح وليم الفاتح مدينة لندن عهداً من هذه العهود؛ ومنح هنري الثاين مدائن لنكلن، . حتقق هلا قسطاً حمدوداً من احلكم الذايت
م ، وبرستل، وأكسفورد، وسلزبري، وسومثبنت عهوداً شبيهة ذا العهد؛ وابتاعت كمربدج يف عاCarlisleودرهام، وكارليل 

ونزل األشراف احلاكمون يف فالندرز عن كثري من احلقوق ملدائن غنت، .  لنفسها حقوق احلكم احمللي من امللك يوحنا1201
. ولكنهم تغلبوا على مجيع ما بذلته املدن من حماوالت للحصول على االستقالل البلدي العام... وبروج، ودويه، وتورناي، وليل

 وغريها من املدن اهلولندية Delft، ودلفت Drodrecht، ورتردام، ودرودرخت Haarlem  وهارليمLydenوحصلت مدائن ليدن 
أما يف املانيا فقد تطلب حترير مدا زمناً طويالً، وكان هذا الحترير يف الغالب . يف القرن الثالث عشر على عهود باحلكم الذايت احمللي

كمون املدن حكماً إقطاعياً من قبل األباطرة، إىل مدائن كولوين، وتريري بطريق السلم؛ فقد منح األساقفة الذين ظلوا عدة قرون حي
Trierومل تطو صحفية القرن . ، ومتز، وميرت، واسبري، واسترسبورج، وورمز، ومنحوا هذه املدن حق اختيار موظفيها وسن قوانينها

 يف أوربا الغربية، فقد خلعت املدن عن عاتقها نري سادا الثالث عشر حىت كانت الثورة القائمة يف سبيل احلكم احمللي قد مت هلا النصر
اإلقطاعيني، وختلصت من الضرائب واملكوس اإلقطاعية أو خفضتها، وحددت حقوق رجال الدين يف أضيق نطاق، وإن كانت كثرا 

الكنائس؛ وضيقت نطاق ما كان وحرمت املدن الفلمنكية إنشاء أديرة جديدة، واإليصاء باألرض إىل . الغالبة مل تنل حريتها كاملة
وكان رجال ). 99(لرجال الدين من حق يف أن حياكموا أمام احملاكم الكنسية، ونازعتهم حقهم يف أن يشرفوا على املدارس االبتدائية

ومات احمللية الطبقة الوسطى من التجار هم املسيطرين على احلياة البلدية واالقتصادية، واعترف بنقابات التجار الطائفية يف كل احلك
وكانت احلكومة احمللية هي ونقابة التجار الطائفية؛ وليس أدل على هذا من أن نقابات املدينة . تقريباً بأا هيئات ذات حكم ذايت

 لندن؛ ذلك أن امتالك املال قد أصبح وقتئذ وألول مرة يف مدى ألف عام اآلخذ Lord Manorالطائفية هي اليت كانت ختتار عمدة 
ووجهت طبقة التجار الوسطى ثروا، ونشاطها، وقدرا للحصول على املنافع . دياد يتحدى سلطان األشراف ورجال الدينيف االز
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السياسية ووجهتها بدرجة أعظم مما كانت توجه يف الزمن القدمي، وإن كان يف ذلك عظيماً يف ذلك الوقت نفسه؛ فقد حرمت الفقراء 
ف العامة، واستبدت بالفالح والصانع، واحتكرت مكاسب التجارة، وأرهقت األهلني بالضرائب يف معظم املدن من االس والوظائ

الفادحة، وأنفقت معظم إيراد احلكومة احمللية يف املنازعات الداخلية أو احلروب اخلارجية اليت تبغي ا االستحواذ على األسواق 
، وحرمت عليهم حق اإلضراب، وإال تعرضوا لإلعدام أو النفي، وحاولت أن تقضي على هيئات الصناع. والقضاء على املنافسني

). 100(وكان ما تضعه من القواعد لتحديد األمثان واألجور يهدف إىل مصاحلها هي، واىل إحلاق األذى الشديد بالطبقة العاملة

ألعمال أكثر مما كانت لسائر وحدث وقتئذ ما حدث يف أيام الثورة الفرنسية، فكانت هزمية سادة اإلقطاع نصراً لطبقة رجال ا
غري أن احلكومات احمللية للمدن كانت على الرغم من هذه املساوئ تأكيداً جليالً للحرية اإلنسانية؛ فقد كان سكان املدينة . الطبقات

دافع به عن إذا مسعوا دقات اجلرس من برجها يسارعون إىل االجتماع ليختاروا حكامها، وكان للمدن جيشها اإلقليمي اخلاص ا، ت
، وحاربت به بعضها البعض حىت أكت )1176(نفسها أقوى الدفاع، حىت استطاعت أن زم به جيوش اإلمرباطور املدربة يف لنيانو 

نعم إن جمالسها اإلدارية مل تلبث أن ضعف نظامها حىت أضحت أرستقراطية من التجار، ولكن اجلمعيات البلدية كانت . قواها مجيعاً
؛ )101( مبدأ الدميقراطية احلديثةMagns Cartaات النيابية منذ عهد تيبرييوس، وكانت هي ال العهد اإلجنليزي األعظم أوىل احلكوم

 - األميان، واملبارزة، والتحكيم اإلهلي- وهي اليت أحلت مناقشة الشهود مناقشة قانونية منظمة حمل البقايا الرجعية للقوانني والقبلية

 الدم الغرامات أو السجن، أو العقاب البدين، وهي اليت قللت من املماطلة والتأجيل يف تطبيق القانون، واستبدلت بالفداء أو مثن
وأحلت التعاقد القانوين حمل العالقات اإلقطاعية والوالء اإلقطاعي، ونشأت فيها جمموعة كاملة جديدة من القوانني املنظمة لشئون 

وسرعان ما استحالت هذه الدميقراطية الفتية نظاماً اقتصادياً شبه اشتراكي . ة يف أوربااملال والتجارة قامت على أساسها حياة جديد
فكانت احلكومة احمللية للمدينة تسك عملتها، وتنظم األشغال العامة وتشرف عليها، وتنشئ الطرق، والقناطر، . حتت إشراف الدولة

 ، واالحتكار، وابتياع السلعة كلها من هلا، وحترم اإلجباءوتشق القنوات، وترصف بعض شوارع املدينة، وتنظم توريد املؤن 
السوق، وأوجدت االتصال املباشر بني البائع واملشتري يف األسواق واملواسم التجارية؛ وفحصت عن املكاييل واملقاييس، وفتشت 

لسلع، وعاقبت من يغش فيها، وفرضت الرقابة على الصادرات والواردات، وخزنت احلبوب للسنني العجاف، وأمدت السكان ا
وكانت إذا وجدت أن الثمن الذي حددته لسلعة . باحلبوب بأمثان معتدلة يف أوقات األزمات، ونظمت أمثان األطعمة األساسية واجلعة

تاجها، أجازت لبعض أمثان اجلملة أن توازن نفسها بطريق املنافسة، ولكنها أنشأت حماكم أو مرغوب فيها منخفض اخنفاضاً يقلل إن
). 102(للخبز واجلعة تعمل على بقاء أمثان األشتات يف هاتني السلعتني متناسبة تناسباً دائماً مع أمثان القمح أو الشعري" جلسات"

يتضمن مثن املادة املصنوعة " مثناً عادالً"لة، مفترضة أنه البد أن يكون لكل سلعة وكانت بني الفينة والفينة تنشر قوائم باألمثان املعتد
واحتكرت . منها وأجر العمل الالزم إلنتاجها، وقد أغفلت هذه النظرية عامل العرض والطلب وما يطرأ على قيمة النقد من تقلبات

ما احتكرت غريها مثل حكومة نورمربج صنع مخورها،  وجنوى جتارة امللح، كBasel مثل حكومة بال -بعض احلكومات احمللية
وكانت الضرائب اجلمركية احلامية اليت تفرضها البلديات حتول دون تداول ). 103(ومنها ما كانت ختزن احلبوب يف خمازن البلدية

هم للبيع يف املدينة قبل أن ، كما كان يعطل هذا التداول أحياناً إرغام أصحاب التجارة العابرة على أن يعرضوا بضاعت)104(البضائع
وكان حيدث يف تلك األيام ما حيدث يف أيامنا هذه فيحتال بعض املواطنني املتمردين للخروج على هذه القواعد؛ ). 105(خترج منها

د ، وكانت األضرار الناشئة من بعض هذه القيود أكثر من نفعها، وهلذا أمهلت بع)106(كما كانت األسواق السوداء كثرية العدد
غري أننا حيق لنا نقول بوجه عام أن قامت ا احلكومات احمللية ملدائن العصور الوسطى من أعمال ينطق مبهارة رجال . زمن قليل
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فقد استعملت أوربا بفضل توجيههم احلكيم يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر . األعمال الذين كانوا يشرفون عليها وبشجاعتهم
وتكاثر سكان أوربا يف عهد هذا النظام تكاثراً مل يكن له نظري منذ ألف عام على الرغم من .  منذ سقوط رومابرخاء مل تعرف له مثيالً

وكان أولئك السكان قد أخذوا يتناقصون يف القرن الثاين، وأكرب الظن أم وصلوا إىل احلد . انتشار األوبئة وااعات واحلروب
بفضل ) 1349( يزداد مرة أخرى يف الفترة الواقعة بني القرن احلادي عشر واملوت األسواد األدىن يف القرن التاسع؛ مث أخذ عددهم

انتعاش التجارة والصناعة؛ ويغلب على الظن أن أهل اإلقليم احملصور بني املوزل والرين قد تضاعفوا عشرة أضعاف، ولعلهم بلغوا يف 
وقد كان من آثار الثورة االقتصادية أن ). 107( عليه يف القرن الثاين عشرفرنسا عشرين مليوناً، أي أم ال يكادون يقلون عما كانوا

، وقرطبة وبالرم البالغ عدد سكاما 800.000نعم إن القسطنطينية البالغ عدد سكاا . أخذ السكان يهاجرون من القرى إىل املدن
دن القائمة يف مشال جبال األلب هي اليت كان يسكنها نصف مليون كانتا مزدمحتني بالسكان من زمن بعيد؛ ولكن عدداً قليالً من امل

 كان يف باريس حنو مائة ألف، ويف كل من دويه، 1200وقبل أن حيل عام ). 108( أكثر من ثالثة آالف نسمة1100قبل عام 
 150.000يس  كان يف بار1300وقبل أن حيل عام . وليل، وإيرب، وغنت، وبروج حنو مخسني ألفاً؛ وكان يف لندن عشرون ألفاً

، ويف لوبك، ونورمربج، )110(30.000 ومودينا Siene، ويف سينا )109(ألفاً، ويف البندقية، وميالن، وفلورنس مائة ألف
وغين عن البيان أن هذه األرقام تقريبية وأا . 10.000، ويف فرانكفورت، وبال، ومهربج، ونوروك، ويورك 20.000وكولوين 

فأما أنه نتيجة من : ن ازدياد السكان نتيجة من نتائج التطور االقتصادي وسبباً من أسبابه يف آن واحدوكا. عرضة إىل اخلطأ الكبري
نتائج هذا التطور فألن الناس أصبحوا يأمنون على أنفسهم وأمواهلم أكثر من ذي قبل، وأم صاروا أقدر مما كانوا على استغالل 

وأما أنه .  األطعمة والسلع قد زاد انتشارها بفضل رواج التجارة وازدياد الثروةمصادر الثروة الطبيعية بفضل تقدم الصناعة، وأن
كان سبباً من أسبابه فألنه أوجد أسواقاً مطردة االتساع للتجارة والصناعة، لألدب، والتمثيل، واملوسيقى، والفن، وكان تنافس 

 وأاء املدن، وأبراج النواقيس، والفساقي، واملدارس، واجلامعات؛ احلكومات احمللية وتفاخرها سبباً يف توجيه ثروا إىل بنا الكنائس،
وعربت احلضارة البحار واجلبال يف إثر التجارة؛ فانتقلت من بالد اإلسالم وبيزنطية إىل إيطاليا، وأسبانيا، وختطت جبال األلب إىل 

ات املاضية، ومتخضت أوربا مرة أخرى عن حياة فنية وأصبحت العصور املظلمة إحدى الذكري. أملانيا، وفرنسا، وفالندرز، وبريطانيا
نعم إا تبدو للناس يف . وليس من حقنا أن ندعي أن مدينة العصور الوسطى هي األمثل األعلى ملا جيب أن تكون عليه املدن. نشيطة

واخ، وحوانيت ذات سقف من القش هذه األيام يف صورة مجيلة، يتوج تال فيها قصر منيع، وحييط ا سور ذو أبراج، فيها بيوت وأك
ولكننا جيب أن نضيف إىل هذه الصورة أن شوارعها كانت أزقة . أو القرميد تزدحم حول الكنيسة أو القصر احلصني أو امليدان العام

حذية يسري فيها الناس واملاشية على وقع حوافر الدواب وطقطقة األ) وتلك أحسن وسيلة للدفاع ومنع وهج الشمس(ضيقة ملتوية، 
وكانت . اخلشبية، وأصوات املارة وهم سائرون فيها على مهل يف ذلك العصر الذي مل تكن فيه آالت تريح عضالم وتبلي أعصام

وكانت لندن من املدن . حتيط بكثري من مساكن املدينة حدائق، وأخنان الدجاج، وحظائر اخلنازير، ومراعي البقر، وأكوام الروث
، أما يف غريها فقد كانت اخلنازير جتوس مبلء حريتها خالل "كل من يريب خرتيراً أن حيتفظ به يف بيته"مرت الشديدة على أهلها، فأ

وكانت األمطار متأل األار من حني إىل حني فتطفي على احلقول واملدن، حىت كان الناس يسريون ). 111(أكوام الفضالت املكشوفة
وكانت الشوارع تظل بعد املطر مليئة بالوحل عدة أيام؛ وكان للرجال وقتئذ ). 112(ربالقوارب تدفعها ااذيف إىل قصر وستمنست

وقد رصفت بعض املدن شوارعها . حيتذون أحذية طويلة، وأما النساء فكن حيملن يف عربات وكراسي تتقلب من حفرة إىل حفرة
 شوارعها غري مرصوفة، تتعثر فيها األقدام وتنبعث منها الرئيسية باحلجارة يف القرن الثالث عشر، أما الكثرة الغالبة منها فقد ظلت
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، أما األكواخ فلم يكن هلا من هذا، )113(وكانت لألديرة والقصور احلصينة وسائل صاحلة لصرف الفضالت. الروائح الكريهة
وكانت بيوت . انات املارةوكانت يف أماكن متفرقة من املدينة ميادين كَِلئة، ا مضخة يستقي منها الناس وحوض ترتوي منه احليو

املدن القائمة يف مشايل األلب تقريباً من اخلشب، ومل يكن فيها بيوت من اآلجر أو احلجارة إال بيوت أغىن األشراف والتجار، وكانت 
وبوفيه، ولنضرب لذلك مثالً مدائن رون، . احلرائق كثرية، وإذا شبت انتشرت يف معظم األحيان يف مجيع املدينة ال يعوقها عائق

، ودمرت رون النارست مرات بني 1188 فقد دمرا كلها احلرائق يف عام Moissacوأراس، وتراوي، وبروفن، وبواتيه، ومواساك 
، ومل يعتد الناس صنع السقف من القرميد إال يف القرن الرابع عشر، وكانت النار تكافح بالدالء )114(1225و1200عامي 

ان يف املدينة خفراء مسلحون خبطاطيف طويلة يهدمون ا البيت احملترق إذا كان وجوده خطراً تستخدمها فرق باسلة عاجزة، وك
وإذ كان األهلون مجيعاً يرغبون يف السكىن جبوار القصر احلصني ليأمنوا بذلك على أنفسهم وأمواهلم، فقد . على غريه من البيوت

نت األطباق العليا تربز يف الشارع بروزاً يكسيها روعة وجيعلها خطراً يهدد كانت املباين ترتفع عدة أطباق تصل أحياناً إىل ستة، وكا
وكان يف وسع األهلني أن يستمتعوا باحلياة يف مدينة العصور الوسطى على . وكانت املدن تصدر قرارات حتدد ا ارتفاع املباين. املارة

عمهم كلهم تقريباً، فقد كانت األسواق مزدمحة بالناس، وكان الرغم من هذه الصعاب اليت قلما كان حيس ا الناس، ألا كانت ت
حديثهم كثرياً، وأثوام وبضائعهم زاهية جذابة، وكان البائعون اجلائلون ينادون على سلعهم بأعلى أصوام، والصناع ال ينقطعون 

ترك فيه التجار املزهوون، والصناع األقوياء، بتمثيل مسرحية دينية يف أحذ امليادين، أو موكب ديين يسري أحياناً يف أحد الشوارع يش
أو تكون كنيسة فخمة تشاد يف املدينة، أو تطل . ورجال الدين بأثوام الوقورة، ورجال الدنيا بثيام الزاهية، وترتل فيها األناشيد

ويف املساء تدق . شاق احلسامفتاة حسناء من شرفة مرتل، أو تدق نواقيس برج املدينة تدعو املواطنني إىل االجتماع أو إىل امت
األجراس يب باألهلني أن يعودوا سراعاً إىل بيوم، ألن الشوارع كانت حمرومة من األضواء، ما عدا ضوء الشموع يتراءى من 

اعل أو فإذا أراد كبري من أهل املدينة أن يسري فيها ليالً سبقه خدمه حيملون املش. نوافذ البيوت وضوء مصباح هنا وهنا أمام ضريح
وكان املواطن احلكيم يبكر يف العودة إىل داره فراراً من ملل الليايل . الفوانيس والسالح ألن رجال الشرطة قلما كان هلم وجود

  .الظلماء، وعلماً منه بأن الديكة سوف توقظه بصياحها يف مطلع الفجر، وأن العمل يف انتظاره يطلب إليه أن ينجزه

  الفصل السابع 

  عية الثورة الزرا

وبدل منو الصناعة والتجارة، وانتشار االقتصاد النقدي، وازدياد الطلب على العمال يف املدن، بدل هذا كله نظام الزراعة تبديالً 
 يوماً دون أن يطلبه سيد 366ذلك أن البلديات حلرصها على أن تظفر بعمال جدد أعلنت أن أي شخص يقيم يف مدينة . كبرياً

يته، ويستويل عليه ألنه من أرقاء أرضه، أي شخص تنطبق من هذه الشروط يصبح من تلقاء نفسه حراً، إقطاعي، ويتحقق من شخص
 مجيع الفالحني املقيمني يف 1106وذهبت فلورنس إىل أبعد من هذا فدعت يف عام . يتمتع حبماية قوانني حكومة املدينة وسلطاا

 وغريها من املدن املال إىل سادة اإلقطاع لكي Bolognaراً؛ ودفعت بولونيا القرى ااورة هلا للمجيء إليها واإلقامة فيها أحرا
وفر عدد كبري من أرقاء األرض أودعوا ليفلحوا أرضني جديدة يف شرق ر اإللب، . يسمحوا ألرقاء أراضيهم بأن ينتقلوا إىل املدن

قطاع فقد أخذوا يعارضون يف أداء الضرائب والرسوم أما الذين بقوا يف ضياع سادة اإل. وأصبحوا فيها أحراراً من تلقاء أنفسهم
وحذا كثري من أرقاء األرض . اإلقطاعية اليت أضحت لطول العهد بأدائها مقررة واجبة األداء؛ ونشأت من هذه املعارضة متاعب مجة
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والضرائب اإلقطاعية، مث سرقوا حذو عمال املدن فأنشئوا هلم مجعيات ريفية، وأقسموا أن يعملوا جمتمعني لالمتناع عن أداء الرسوم 
أو أتلفوا ما عند سادم من وثائق تسجيل استرقاقهم أو التزامام، وأحرقوا قصور املعاندين من أولئك السادة، وأنذرهم بأم 

من تلك  بوفيه أم سيتزوجون - ده- أعلن أرقاء األرض يف سانت ميشيل1100ويف عام . سيغادرون أمالكهم إذا مل جييبوا مطالبهم
 رفض أرقاء األرض يف سانت 1202ويف عام . الساعة بأية امرأة يرغبون يف زواجها، وسيتزوجون بنام من أي شخص يرغبون فيه

 أن يؤدوا إىل سيدهم رئيس الدير ضريبة األموات التقليدية أو الغرامة اليت تفرض St. Arnoul de Crepy كرييب - ده-أرنول
وشبت فنت أخرى من هذا النوع يف أكثر من عشر مدن منتشرة من فالندرز إىل . رج أمالك سيدهمعليهم إذا زوجوا بنام خا

أسبانيا، حىت وجد سادة اإلقطاع أن من العسري عليهم أن حيصلوا على ربح من استخدام أرقاء األرض، وزادت هذه الصعوبة أمامهم 
منهم إشرافاً مستمراً كثري النفقة يف كل مرحلة من مراحل العمل؛ ذلك أ ضروب املقاومة املتزايدة كانت تتطلب . على مر األيام

وأراد سادة . وكان عمل هؤالء األرقاء يف حوانيت الضيعة أكثر نفقة وأقل جودة من العمل احلر الذي خيرج السلع نفسها يف املدن
بدلوا بالقروض اإلقطاعية القدمية مقادير من املال اإلقطاع أن يستبقوا الفالحني يف أرضهم، وجيعلوا عملهم مرحباً ألولئك السادة، فاست

تؤدي دفعة واحدة، وباعوا أرقاء األرض حريتهم بأمثان يؤدوا من مدخرام، وأجروا مساحات متزايدة من أرضهم إىل الفالحني 
الد الشرق اإلسالمية وحذت أوربا الغربية حذو ب. األحرار بأجر نقدي، واستأجروا عماالً أحراراً يعملون يف حوانيت ضياعهم

والبيزنطية فشرعت من بداية القرن احلادي عشر تنتقل انتقاالً يزداد عاماً بعد عام من الدفع عيناً يف أكثر األحوال إىل الدفع نقداً يف 
املال واشتدت رغبة مالك األراضي اإلقطاعيني يف احلصول على السلع املصنوعة اليت يعرضها التجار عليهم، فزادت يف . معظمها

كذلك . يبتاعون به هذه السلع؛ وملا ساروا إىل قتال املسلمني يف احلروب الصليبية كانوا أحوج إىل املال منهم إىل الطعام والبضائع
كانت احلكومات تطالب بأداء الضرائب نقداً ال عيناً؛ فلم ير املالك بداً من اخلضوع إىل مقتضيات الظروف، فباعوا حمصوالم 

وكان هذا االنتقال إىل االقتصاد النقدي . جلة بدل أن يستهلكوها باهلجرة الشاقة املتعبة من قصر ريفي إىل قصر آخر مثلهبالنقود العا
ذلك أن إجيار أرضهم واألموال اليت كانوا حيصلون عليها من الزراع نظري الرسوم املفروضة . كثري النفقة على املالك اإلقطاعيني

ت يف العصور الوسطى ما للعادات املألوفة، ومل يكن يف مقدورهم أن يزيدوها بنفس السرعة اليت تنخفض عليهم قد أصبح هلا من الثبا
وحسبنا دليالً .  وباعوها عادة إىل رجال الطبقة الوسطى الناشئة-ا قيمة النقد؛ ولذلك اضطر كثريون من األشراف إىل بيع أرضهم

). 115( وهو ال ميلكون أرضاً، ومنهم من مات فقرياً معدما1250ًأي منذ عام على هذا أن بعض النبالء قد ماتوا من زمن بعيد 

وكان من نتيجة هذه األحوال أن أعتق فليب اجلميل ملك فرنسا مجيع أرقاء األراضي امللكية يف أوائل القرن الرابع عشر، وأن أمر 
وأخذ نظام رقيق األرض يتالشى شيئاً ). 166"(حلةبشروط عادلة صا" بتحرير مجيع أرقاء األرض 1315ابنه لويس العاشر يف عام 

فشيئاً يف عدد من البالد املختلفة الواقعة غرب ر اإللب وذلك يف أوقات خمتلفة من بداية القرن الثاين عشر إىل اية القرن السادس 
ل الفالحون يف القرن عشر، وحلت حملها ملكية الفالحني ألرضهم، وتقسمت ضياع اإلقطاع الكربى إىل مزارع صغرية، وحص

وفقدت القرى احملاكم اإلقطاعية ما كان هلا من سلطان . الثالث عشر على درجة من احلرية والرخاء مل يستمتعوا مبثلها مدى ألف عام
على الفالحني، وأخذ سكان القرى خيتارون حكامهم، ومل يكن هؤالء يقسمون ميني الوالء لسيد اإلقطاع املالك ألرضهم بل للملك 

، فقد ظل عدد كبري من سادة اإلقطاع يطالبون 1789على أن حترير رقيق األرض يف أوربا الغربية مل يتم كله قبل عام . فسهن
حبقوقهم القدمية من الوجهة القانونية، ولقد حاولوا يف القرن الرابع عشر أن يستعيدوها من الوجهة العملية؛ غري أن احلركة اليت 

وكان احلافز اجلديد للحرية، . قل مل يكن يستطاع وقفها طاملا كانت التجارة والصناعة آخذتني يف النماءدف إىل العمل احلر املنت
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مضافاً إىل اتساع األسواق الزراعية، من أسباب حتسن أساليب الزراعة، وأدواا، وحمصوالا، كما كان تكاثر سكان املدن، وازدياد 
. كل هذا كان سبباً يف اتساع نطاق االقتصاد الريفي وزيادة غناه÷ ال التجارية واملاليةالثراء، وأساليب اجلديدة اليت يسرت األعم

 قصب السكر، وبذر اليانسون، والكمون، -وتطلبت الصناعات اجلديدة حمصوالت صناعية غري اليت كانت موجودة من قبل
محة بالسكان مشجعاً على تربية املاشية، وصناعة وكان قرب املدن املزد. والكتان، والعنب اهلندي، والزيوت النباتية واألصباغ

وجرت السفن باخلمور يف األار ويف الرب والبحر من آالف الكروم املنتشرة يف أودية التيرب، . منتجات األلبان، وغرس حدائق اخلضر
سني، واملوزل، واملوز، والرين، واآلرنو، والبو، والوادي الكبري، والتاجه، واإلبرة، والرون، واجلروند، واجلارون، واللوار، وال

والدانوب، وجرت السفن ذه اخلمور لتفرج كرب العمال الكادحني يف حقول أوربا، حوانيتها، وغرف احلاسبني فيها؛ وحىت إجنلترا 
بحر وخرجت األساطيل الضخمة يف ال. نفسها كانت تعصر اخلمر يف الفترة املمتدة من القرن احلادي عشر إىل القرن السادس عشر

البلطي، وحبر الشمال لتصيد منهما الرنكة وغريها من أنواع السمك لتطعم املدن اجلائعة اليت تكثر فيها أيام الصوم، ويرتفع فيها مثن 
 مدينة حبياا إىل جتارة الرنكة، وأقر جتار لوبك بفضلها عليهم بأن نقشوا الرنكة على مقاعدهم Yarmouthاللحم؛ فكانت يارموث 

وحتسنت أساليب ). 118(مدينة أمستردام الشاخمة" شادوا على الرنكة"، واعترف اهلولنديون الشرفاء بأم )117(يف الكنيسة
الزراعة الفنية على مهل، فلقد تعلم املسيحيون من العرب يف أسبانيا، وصقلية، وبالد الشرق، وأدخل الرهبان البندكتيون 

 األساليب الرومانية القدمية واإليطالية احلديثة اخلاصة بالزراعة، وتربية املاشية، واالحتفاظ خبصب Cisterciansوالسسترسيون 
ءون ومل يفرض عليهم التربة يف األقطار الواقعة مشال جبال األلب؛ وترك الزراع يف الضياع اجلديدة يبتكرون ويغامرون كما يشا

وكان الزراع الذين يفلحون يف القرن الثالث عشر حقول فالندرز املستحصلة من . تقسيم أراضيهم بني املزروعات املختلفة
املستنقعات يتبعون الدورة الزراعية الثالثية، فكانت األرض تزرع كل عام ولكن خصبها كان جيدد مرة كل ثالث سنني بزرع الكأل 

وكان زوجان من الثريان القوية جيران احملاريث ذات السهام احلديدية تتعمق األرض أكثر من . اء للحيوان أو البقولالذي يتخذ غذ
ومل يكن يعرف التسميد إال أصقاع قليلة، ). 1300(غري أن الكثرة الغالبة من احملاريث ظلت مع ذلك تصنع من اخلشب . ذي قبل

وكانت تربية املاشية من األعمال الشاقة لطول فترات اجلفاف؛ ولكن القرن . ن حديدوقلما كانت عجالت العربات تطوق بإطار م
ومل تتقدم صناعة مستخرجات األلبان، فلم تكن البقرة العادية يف . الثالث عشر شهد التجارب األوىل يف جني السالالت وأقلمتها

مع أن البقرة احلسنة التربية تنتج اآلن ما بني (ل واحد يف األسبوع القرن الثالث عشر تدر إال قليالً من اللنب، وقلما كان يصل إىل رط
وبينما كان السادة يف أوربا يقاتل بعضهم بعضاً، كان فالحوها خيوضون ). عشرة أرطال وثالثني رطالً من الزبد يف األسبوع الواحد

 وال يتغىن مبدحيهم إنسان؛ تلك هي معارك اإلنسان معارك أعظم شأناً، وتتطلب من الشجاعة والبطولة ما يسمو على املعارك احلربية،
فقد طغى البحر بني القرنني احلادي عشر والثالث عشر مخساً وثالثني مرة على اجلسور، وأغرق األراضي الوطيئة، وشق . مع الطبيعة

ونقل الفالحون أهل . ائة عامخلجاناً وأجواناً جديدة يف البقاع اليت كانت من قبل أرضاً صلبة، وأهلك مائة ألف من السكان يف م
هذه األقاليم يف خالل الفترة املمتدة من القرن احلادي عشر إىل القرن الرابع عشر بإشراف أمرائهم ورؤساء أديرم جالميد الصخر 

تاريخ كله الذي أنشأ البلجيكيون واهلولنديون وراءه دولتني من أعظم دول ال" السور الذهيب"من اسكنديناوة وأملانيا وشادوا ا 
حضارة، وانتزعت بذلك آالف األفدنة من البحر، ومل يستهل القرن الثالث عشر حىت كانت شبكة من القنوات تشق األراضي 

 بني حبرية جميوري ور البو فأخصبوا ا Naviglio Grande القناة العظمى 1257و1179واحتفر اإليطاليون بني عامي . الوطيئة
 الواقعة Mooren، وسكسونيا، وأرض الرين مناقع املورن Frisiaهاجرون القادمون من فالندرز، وفريزيا  فداناً، وأحال امل86.485
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وقطعت غابات فرنسا الزائدة على احلاجة شيئاً فشيئاً وحلت مكاا الضياع اليت ظلت تطعم . بني ر اإللب واألودر حقوالً غنية
ولعل هذه البطولة اجلماعية اليت بذلت يف تقطيع الغابات، وجتفيف . واالًفرنسا خالل االضطراب السياسي الذي دام قروناً ط

املستنقعات، وإرواء األرض وزراعتها، ال االنتصارات احلربية أو التجارية، هي العامل األساسي الذي أدى آخر األمر إىل انتصار 
  .احلضارة األوربية يف األعوام السبعمائة األخرية

  الفصل الثامن 

  ات حرب الطبق

وكانت الكثرة الغالبة من . طبقة األملان الغالبني وطبقة األهلني املغلوبني: مل يكن يف أوربا الغربية يف بداية العصور الوسطى إال طبقتان
نصرية األشراف الذين وجدوا فيما بعد يف إجنلترا، وفرنسا، وأملانيا، ومشايل إيطاليا من أبناء الفالحني، وظلوا يعتزون ذه العالقة الع

هي األشراف الذين حياربون، ورجال الدين الذين يصلون، : وكانت الطبقات يف القرن احلادي عشر ثالثاً. حىت يف أثناء حروم
وكان معظم الفالحني، كما . وأصبح هذا التقسيم تقليداً ثابتاً إىل حد ظن الناس معه أنه مرتل من عند اهللا. والفالحون الذين يشتغلون

وأضافت الثورة االقتصادية . بالء، يرون من واجب اإلنسان أن يبقى يف الطبقة اليت ولد فيها قانعاً ا البقاء صابراً عليهكان معظم الن
 وقوامها اخلبازون - أهل املدن أو الطبقة الوسطى العاملة-اليت قامت يف القرن الثاين عشر طبقة جديدة إىل هذه الطبقات الثالث

حلرف من أهل املدن، ومل تكن هذه الطبقة قد ضمنت وقتئذ أرباب املهن، وكانت تسمى يف فرنسا الطبقة والتجار، ورؤساء أرباب ا
 األملاين، Dietوقد سيطرت هذه الطبقة على الشئون البلدية، واستطاعت أن تصل إىل مقاعد الربملان اإلجنليزي، والديت . الثالثة

 للطبقات وهي جملس فرنسا القومي النيايب الذي مل جيتمع إال States General األسباين، واىل اجلمعية العامة Cortesوالكورتز 
نادراً؛ ولكن هذه الطبقة اجلديدة قلما كان هلا أثر يف السياسة القومية قبل القرن الثامن عشر، فقد ظل األشراف حيكمون الدولة 

إال يف (ناً يف املدن؛ ذلك أم كانوا يعيشون يف الريف ويصرفون شئوا اإلدارية، وإن أصبحوا يف ذلك الوقت أقل من غريهم سلطا
، وحيتقرون سكان املدن، وخيرجون من طبقتهم كل من تزوج من أفراد الطبقة الوسطى، وال يشكون يف أن حكم األشراف ال )إيطاليا

وكان التجار األغنياء . غاةبديل منه، إال حكم رجال األعمال األثرياء، أو رجال الدين أصحاب األساطري، أو رجال احلرب الط
يربمون من غطرسة األشراف، وحيتقرون ويستغلون طبقة الصناع، ويقيمون يف بيوت مزخرفة، ويبتاعون األثاث اجلميل، ويتغذون 

وكانت نساؤهم يغطني أجسامهن الكبرية باحلرير والفراء واملخمل . باألطعمة الوبة من خارج البالد، ويلبسون الثياب الغالية
 ملكة فرنسا وحز يف نفسها أن وجدت ستمائة من نساء الطبقة الثالثة يف Jenne of Navarreاجلواهر؛ وكان مما آمل جني النافارية و

وشكا األشراف من هذا وأخذوا يطالبون بأن تسن القوانني . بروج قد خرجن من هذا الستقباهلا يف ثياب ال تقل فخامة عن ثياا هي
ر الوقح؛ وسنت من حني إىل حني قوانني هلذا الغرض، ولكن امللوك كانوا يف حاجة إىل تأييد هذه الطبقة واىل لوقف تيار هذا التظاه

وأفادت الطبقة اجلديدة املالكة للعقار يف املدن فائدة كبرية من زيادة . أمواهلا، وهلذا مل تنفذ هذه القوانني إال يف أوقات قليلة متفرقة
ذلك أن صعاليك املدن من اخلدم، وتالميذ . ناشئ من هذه الزيادة املسيطرة على طبقة العمال اليدوينيعامرها، ويسر هلا التعطل ال

الصناعة، وعمال املياومة مل يكن هلم إال حظ قليل من التربية، ومل يكن هلم شيء من القوة السياسية، وكانوا يعيشون يف درجة من 
فقد كان أجر عامل املياومة يف إجنلترا يف القرن الثالث عشر حنو بنسني يف . اء األرضالفاقة أشد يف بعض األحيان مما كان يعانيه أرق

؛ وكان التجار يتقاضى 1948 وتعادل القيمة الشرائية هلذا األجر حوايل دوالرين من نقد الواليات املتحدة األمريكية يف عام -اليوم
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والرات، واملهندس املعماري اثين عشر بنساً يضاف إليها بدل انتقال د3والبناء )  دوالرات4.12(أربعة بنسات ومثن بنس يف اليوم 
فقد كان الرطل من حلم البقر يباع يف إجنلترا : لكن األمثان كانت منخفضة ذه النسبة عينها). 119(وهبات يف بعض األحيان

 ، وكان مثن الكوارتر)الر من الدو84slash100(؛ وكانت الدجاجة تباع ببنس واحد ) من الدوالر31slash100بفارذبج 

وكان العامل يبدأ عمله يف مطلع الفجر وينتهي منه ). 120)( دوالرا57.90ً(من القمح مخسة شلنات وتسعة شلنات ونصف بنس 
وكان يف السنة ما يقرب من ثالثني يوماً من أيام األعياد، . ام األعياد فكان ينتهي قبل ذلك إال يف مساء السبت أو أي-يف غسق الليل

وكانت ساعات العمل تزيد قليالً على مثيالا . لكن األيام اليت كان يستريح فيها العامل من الكدح يف إجنلترا مل تكن تزيد على ستة

 أسوأ منها يف تلك الفترة، بل إن بعضهم ليقول إا مل تكن األجور احلقيقيةيف إجنلترا يف القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، و
ن كل جيل يشهد وتطور الرتاع بني الطبقات يف أواخر القرن الثالث عشر فأصبح حرباً مسلحة بينها؛ فكا). 121(كانت أعلى منها

 ثار الفالحون يف فرنسا وفالندرز على من كانوا يستبدون م من املالك 1251ثورة يقوم ا الفالحون وخباصة يف فرنسا؛ ففي عام 
 وشنوا حرباً ثورية شبيهة باحلروب Pastoureuxوأطلق هؤالء على أنفسهم اسم الرعاة . سواء كانوا من رجال الدين أو الدنيا

وزحفوا من فالندرز واخترقوا أمني إىل باريس، وانضم إليهم يف ". سيد بالد ار"قيادة واعظ غري مرخص معروف بلقب الصليبية ب
طريقهم املتذمرون من الفالحني وصعاليك املدن حىت بلغ عددهم مائة ألف رجل أو يزيدون؛ وكانوا حيملون أعالماً دينية، وينادون 

ذ سجيناً عند املسلمني يف مصر؛ ولكنهم كانوا مسلحني باهلروات، واخلناجر، والفؤوس، بوالئهم للويس التاسع، وكان وقتئ
وكانوا ينددون بفساد احلكم، واستبداد األغنياء بالفقراء، ونفاق . واحلراب، والسيوف فكانوا بذلك مجيعاً خطراً خيشى بأسه

وانتحلوا ألنفسهم حق الوعظ الديين، وأخذوا . قوالالقساوسة وشرههم؛ وكان العامة يهتفون هلم حني يسمعون منهم هذه األ
وملا واصلوا يف زحفهم . يغفرون للناس ذنوم، ويعتقدون عقود الزواج، وبلغ من أمرهم أن ذحبوا بعض من عارضوهم من القساوسة

 املدينة ويف بوردو، فقبض إىل أورليان ذحبوا فيها عشرات من رجال الدين وطلبة اجلامعة، ولكن رجال الشرطة تغلبوا عليهم يف تلك
على زعمائهم وأعدموا، مث صيد البائسون الباقون أحياء كما تصاد الكالب يف هذا الزحف العدمي النفع، وشتتوا تشتيتاً أدى م إىل 

رت نقابات وثا. وفر بعضهم إىل إجنلترا، وقاموا فيها بفتنة صغرى أثارها الفالحون قلمت أظفارها هي أيضاً. ضروب من البؤس خمتلفة
احلرف يف املدن الصناعية الفرنسية فتكرر إضراا عن العمل وقيامها بثورات مسلحة على احتكار طبقة التجار السياسي 

). 1233( من الغوغاء عمدة املدينة وبعض رجال املصارف وأساءوا معاملتهم 1500ففي بوفيه هاجم . واالقتصادي، وحتكمها فيهم

؛ ويف باريس حل امللك فيليب )1281(على جتر األقمشة وقتلوا عمدة املدينة حني تدخل يف الرتاع ومترد عمال النسيج يف رون 
؛ غري أن نقابات احلرف الطائفية استطاعت مع ذلك أن تكسب حق )1295٬1307(اجلميل احتادات العمال حبجة أا تدبر الثورة 

، وأمني، ومنبلييه، )Arles (1225، وأفنيون وآرل )1213( مرسيليا االشتراك يف اجلمعيات البلدية ويف الوظائف العامة يف مدينة
ومع ذلك ما قاله . وكان أحد رجال الدين ينحاز أحياناً إىل جانب الثائرين، وميدهم بالعبارات اليت تلوكها ألسنتهم... Nimesونيمز 

وقامت فنت من هذا النوع ). 123"(صكل الغىن مصدره السرقة، وكل غىن لص أو وارث ل: "أحد أساقفة القرن الثالث عشر
، ويف غنت عام 1281، والنساجون يف تورناي عام 1255 عام Dinantاضطربت ا مدن فالندرز، فثار النحاسون يف دينان 

، على الرغم أن اإلعدام أو النفي كان هو العقوبة اليت حتكم ا على زعماء حركة 1292 عام Hinault، ويف هينولت 1274
، وهزموا جيشاً فرنسياً عند كورتريه، 1302، ودويه، وغنت، وليل، وبروج، بفتنة جامعة عام Ypres وقام عمال إيرب .االضطراب
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وحصلوا على حق قبول ممثليهم يف جمالس احلكومات البلدية ووظائفها، وألغوا القوانني االستبدادية اليت كانت أجلركية التجار تضايق 
 فاحناز - بل أن ينقصوها-النساجون شيئاً من السلطة إىل حني، حاولوا أن حيددوا أجور القصارينوملا أن نال . ا أرباب احلرف

، وسرعان ما عرضوا بعد ذلك 1191وسيطرت نقابات التجار الطائفية على لندن يف عام ). 124(هؤالء إىل جانب التجار األغنياء
). 125)(1200(ا ألغى نقابات النساجني، ووافق امللك على هذا العرض على امللك يوحنا أن ميدوه بقدر من املال يف كل عام؛ إذا م

 أو ذو اللحية الطويلة، وأخذ خيطب يف الفقراء من أهل لندن منادياً Fitzobert قام رجل يدعى وليم فتزوبرت 1194ويف عام 
يقتلوه، ففر منهم إىل إحدى الكنائس، بضرورة الثورة، وأصغى آالف من الناس إىل ندائه هذا، وحاول اثنان من أثرياء املدن أن 

وعده أتباعه . ولكنه أخرج منها بعد أن سلط عليه الدخان، وانتحر بأن بقر بطنه بطريقة ال تكاد تفترق يف شيء عن الطريقة اليابانية
د الذي يسرق وإن حب الناس لربن هو). 126(من القديسني الشهداء وعبدوه، وقدسوا التراب الذي جرى عليه دمه، واحتفظوا به

أموال األشراف ورجال الدين ولكنه يشفق على الفقراء، وانتشار قصته، ليوحيان إلينا مبا كان عليه شعور الطبقات بعضها حنو بعض 
فقد حدث يف أول األمر أن انضم . وكان أشد املنازعات إثارة لألحقاد ما قام منها يف إيطاليا. يف بريطانيا خالل القرن الثاين عشر

ل إىل نقابات التجار الطائفية وقاموا معاً بسلسلة من االضطرابات الدموية العنيفة املوجهة ضد األشراف؛ ومت النصر للمتحالفني العما
يف هذا الكفاح قبل أن خيتتم القرن الثالث عشر؛ واشترك عمال الصناعات يف حكم فلورنس إىل حني، غري أن كبار التجار ورجال 

ت هلم السيطرة يف جملس املدينة، ففرضوا على املوظفني نظماً استبدادية متعسفة، أدت يف القرن الرابع املشروعات سرعان ما أصبح
وكانت هذه .  مرحلة احلروب املتقطعة املتباعدة بني رجال الصناعة األغنياء وعمال املصانع-عشر إىل دخول الرتاع يف مرحلته الثانية

قام فيها القديس فرانسس ينادي بإجنيل الفقر، ويذكر األغنياء األشرار بأن املسيح مل  هي اليت -  مشاهد الرتاع الداخلي-املشاهد
واضمحلت احلكومات احمللية كما اضمحلت النقابات الطائفية يف القرن الرابع عشر بسبب نطاق ). 127(يكن له قط ملكاً خاصاً

ا واحتكارمها حجر عثرة يف سبيل تقدم االختراع، اتساع اقتصاد البلديات وحتوله إىل اقتصاد قومي وأسواق وقفت قواعدمه
وكان من أسباب اضمحالهلا فوق ذلك ما كان فيها من منازعات داخلية أشاعت فيها الفوضى، واستغالل قاس . والصناعة، والتجارة

بة غري املستقرة، وحروا شديد الوطأة للريف احمليط ا، ووطنيتها الضيقة املقصورة على حدود املدينة، وسياستها، وعملتها املضطر
التافهة احلقرية بعضها على بعض يف فالندرز وإيطاليا، وعجزها عن أن تنتظم يف احتاد يشمل عدة مدائن ذات حكم ذايت، كان ميكن 

 وليس أدل على ضعف هذه احلكومات احمللية من أن عدداً منها يف فرنسا التمس من امللك يف. أن يبقى بعد أن قوى سلطان امللوك

ومع هذا كله فإن الثورة االقتصادية اليت قامت يف القرن الثالث عشر هي اليت خلقت أوربا .  أن يتوىل هو حكمها1300عام 
احلديثة، فهي اليت قضت آخر األمر على اإلقطاع الذي أدى مهمة احلماية الزراعية والتنظيم الزراعي، وأصبح حجر عثرة يف سبيل 

. وهي اليت حولت ثروة اإلقطاع اجلامدة إىل موارد سائلة متداولة يستخدمها االقتصاد العاملي. ديةاتساع نطاق املشروعات االقتصا

وهي اليت أمدت األعمال الصناعية والتجارية باآلالت الالزمة لتقدمها، وما نشأ عن هذا التقدم من زيادة كبرية يف سلطان الرجل 
 أوربا رخاء استطاعت به أن تبين يف قرنني من الزمان مائة كنيسة كربى تتطلب وبفضلها عم. األوريب، ووسائل راحته، ويف معلوماته

وكان ما تنتجه لألسواق املطردة االتساع هو الذي هيأ السبيل للنظم االقتصادية . كل واحدة منها وفرة عجيبة من املهارات واألموال
ليت أطلقتها الثورة االقتصادية من عقاهلا كانت هي األخرى القومية اليت قامت عليها الدول احلديثة، ولعل حرب الطبقات نفسها ا

وملا هدأت عاصفة االنتقال كان صرح أوربا االقتصادي والسياسي قد تبدل، وكان تيار . حافزاً إضافياً لعقول الناس ونشاطهم
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األمام من جمد الكنائس الكربى الصناعة والتجارة اجلارف قد اكتسح العقبات املتأصلة من طريق التطور البشري، ودفع الناس إىل 
  .املشتت إىل مراحل النهضة الشامل

  الباب الخامس والعشرون 

  أوربا تفيق من رقدتها 

1095 -1300   

  الفصل األول 

  بيزنطة 

على أثر مؤامرة من طراز املؤامرات ) 1118-1108( حكمه الطويل Alexius I Comnenusاختتم ألكسيوس األول كمنينوس 
.  بيزنطية، وذلك بعد أن قاد سفينة اإلمرباطورية بنجاح يف حروب الترك والنورمان، ويف احلرب الصليبية األوىلاليت اختصت ا

 مضرب املثل يف العلم، كما كانت ملمة خبالصة الفلسفة، وكانت شاعرة Anna Comnenaوكانت ابنته الكربى أنا كمنينا 
وملا خطبت إىل ابن اإلمرباطور ميخائيل السابع . كتابتها إىل الكذب واالختالقموهوبة، وسياسية ذات اء، ومؤرخة مهذبة متيل يف 

حسبت أا حبكم مولدها وبفضل مجاهلا ومواهبها الذهنية قد اختارا األقدار للتربع على عرش اإلمرباطورية؛ ومل تكن تغفر ألخيها 
ها افتضح وعفي عنها، وآوت إىل أحد األديرة، وكتبت  أنه ولد وارث للعرش، فدبرت مؤامرة الغتياله، ولكن تدبريJohnجون 

أوربا بالتمسك بالفضائل الشخصية، ) 1143-1118(وأدهش جون كمنينوس . Alexiadسرية أبيها يف قصة نثرية تدعى ألكسياد 
اً من الدهر أنه سيعيد وبكفايته اإلدارية، وبانتصاره يف حروبه ضد أعدائه من الوثنيني واملسيحيني واملسلمني، وخيل إىل الناس حين

وكان ابنه مانويل . الدولة إىل ما كانت عليه من جمد وسعة رقعة، ولكن خدشاً من سهم مسموم يف كنانته قضي على حياته وأحالمه
إله احلرب جمسماً، وهب نفسه للحرب ومتعتها؛ يسري على الدوام يف طليعة جنوده؛ ويرحب ) Manuel I (1143-1180األول 

وكان يف ميدان القتال رواقياً يف مبادئه، أما يف . لفردية، وقد انتصر يف كل واقعة خاض غمارها إال األخرية من هذه املواقعباملبارزة ا
وعادت اآلداب والعلوم إىل سابق ازدهارها بفضل . قصره فكان أبيقورياً، مترفاً يف طعامه ولباسه، سعيداً يف عشقه احلرام البنة أخيه

 Zanarasانت سيدات البالط يشجعن املؤلفني، وقد نزلن هن أيضاً من عليائهن ليقرضن الشعر؛ ومجع زناراس ترفه ومناصرته؛ وك

 على شاطئ Blachernaeوشاد مانويل لنفسه قصراً جديداً هو قصر البالشرين . يف أيامه كتابه الضخم الذي أمساه موجز التاريخ
أمجل بناء يف العامل، فقد كانت عمده وجدرانه مغطاة " يظنه Odom of Deuilالبحر عند طرف القرن الذهيب؛ وكان أودم الدويلي 

لقد كانت القسطنطينية يف القرن الثاين عشر صورة ). 1"(إىل نصفها بالذهب، ومرصعة باجلواهر اليت كانت تتألأل حىت يف ظالم الليل
 شنتها اإلمرباطورية العجوز لتصد عنها املوت، تطلبت وتطلبت فخامة العاصمة، واحلروب الكثرية اليت. أخرى من النهضة اإليطالية

وكانت النتيجة إن زاد فقر الفالحني، واستسلموا . هذه وتلك ضرائب فادحة ألقاها املترفون على املنتجني لضرورات احلياة
أفذارها ما ال حيصى من لالسترقاق األراضي، وأن سكن عمال املدن اليدويون يف مساكن قذرة كثرية الضجيج، يرتكب يف ظلماا و

، ولكن هذه احلركات قد عفا ذكرها لكثرة )2(وكانت حركات ثورية شبه شيوعية تضطرم نارها يف قلوب صعاليك املدن. اجلرائم
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وكان استيالء الصليبيني على فلسطني قد فتح ثغور الشام لتجارة الالتني، وخسرت القسطنطينية . ما حدث من أمثاهلا على مر األيام
وكان من أعظم اآلمال اليت تداعب قلوب املسيحيني واملسلمني . جتارا البحرية اليت استولت عليها املدن الناهضة يف إيطالياثلث 

على السواء أن يستولوا على ما فيها من الكنوز اليت أنفقت يف مجعها ألف عام؛ وحدث أن زار املدينة أحد املسلمني الصاحلني يف أيام 
وحىت البندقية نفسها ). 3(عا اهللا أن مين على املسلمني بفضله وكرمه فيجعل القسطنطينية عاصمة بالد اإلسالممانويل الزاهرة فد

ومل تعش اململكة الالتينية اليت أقامتها احلملة الصليبية . ربيبة بيزنطية دعت فرسان أوربا ألن ينضموا إليها يف انتهاب ملكة البسفور
، ذلك أن اململكة اجلديدة مل تقو على البقاء إال ريثما كانت بيزنطية )1261- 1204(عاً ومخسني سنة الرابعة يف القسطنطينية إال سب

أما هي فلم تكن هلا أصول تقوم عليها من عنصرية الشعب أو دينه أو عاداته، . املتحفزة للثأر منها تعوزها الوحدة وقوة السالح
لروما، ويضعضعها انقسامها إىل إمارات إقطاعية تدعى كل منها لنفسها وكانت تكرهها الكنيسة اليونانية اليت خضعت مكرهة 

السيادة الكاملة، وتعوزها مجيعاً التجربة اليت ال غىن عنها لتنظيم اقتصادياا الصناعية والتجارية، وامجها اجليوش البيزنطية من 
املعادين هلا ما حتتاجه من املال للدفاع العسكري عن خارجها، وحترقها املؤامرات يف داخلها، وال تستطيع أن تستمد من سكاا 

ذلك أن الفرجنة، والبنادقة، وغريهم من . لكن الغزاة الفاحتني كان مصريهم يف بالد اليونان خرياً من مصريهم يف القسطنطينية. كياا
ر اجلميلة فوق التالل العالية تشرف على ما األشراف الطليان عجلوا بتقسيم تذلك البالد التارخيية إىل أقسام إقطاعية، وشادوا القصو
وحل مطارنة الكنيسة الالتينية حمل أساقفة . حوهلا من املواقع، وشرعوا وأظهروا يف حكم السكان املتراخني ادين حكماً حازمٍا جريئاً

ديرة كانت من روائع الفن املذهب األرثوذكسي الذين نفوا من الالبد، وأنشأ الرهبان القادمون من بالد الغرب على التالل أ
، وجاء شكسبري يف غري منطق سليم وأخطأ خطأ يغتفر له، "دوق أثينا"وقام رجل فخور من الفرجنة فلقب نفسه . ومستودعاً لكنوزه

ليها ورجع به إىل الوراء ألفي عام، ومساه ثيسيوس، ولكن الروح احلربية اليت أقامت هذه املمالك الصغرية كانت هي بعينها القاضية ع
لكثرة ما ثار بينها من املنازعات واألحقاد القاتلة؛ فقد كانت األحزاب املتنافسة حيارب بعضها بعضاً على تالل املورة وسهول بؤوتيا 

الكربى املؤلفة من مجاعة املغامرين " Catalian Companyالشركة القطلونية "حرباً طاحنة قضت عليها مجيعاً؛ وملا أن غزت اليونان 
، وأضحت املنهوكة Cephisusذحبت زهرة فرسان الفرجنة يف املعركة اليت دارت قرب ر سفسوس ) 1311( من قطلونيا القادمني

 محو ألكسيوس Theodoae Lescarisوبعد عامني من سقوط القسطنطينية أقام لسكاريس . القوى ألعوبة يف أيدي القراصنة األسبان
 ورحبت حبكمه مجيع األناضول مبا فيها مدائن بورصة، وفلدلفيا، وأزمري، وإفسوس الغنية؛ .الثالث حكومة بيزنطية يف منفاه يف نيقية

وأفاءت إدارته احلازمة القديرة العادلة على هذه األقاليم رخاء جديداً، وبعثت يف اآلداب اليونانية حياة جديدة، وأحيت قلوب 
مانويل يف شرق تلك البالد ويف طربزون بالذات مملكة بيزنطية أخرى، وأنشأ ألكسيوس كمنينوس ابن . الوطنيني اليونان آماالً جديدة

 زوج ابنه لسكاريس وخليفته John Vatatzesونشأت مملكة ثالثة يف إبريوس برياسة ميخائيل أجنلوس؛ وضم جون فتاتزيس 
ويل على القسطنطينية نفسها ، وكاد يست)1246(جزءاً من أبريوس إىل مملكة نيقية، واسترد سالونيك من الفرجنة ) 1254- 1222(

لوال أنه عاد إىل آسيا الصغرى ألنه عرف أن البابا إنوسنت قد دعا املغول الزاحفني غرباً إىل اإلغارة على بالده من جهة الشرق 
إثارة األحقاد بني "ورفض املغول مشروع البابا حمتجني بتلك احلجة الساخرة وهي أم ال يريدون أن يعملوا على ). 1248(

وكان حكم امللك جون الطويل األمد من خري األحكام يف التاريخ وأعظمها تشريفاً لصاحبها، فقد ). 4"(املسيحيني بعضهم وبعض
استطاع أن خيفف الضرائب، ويشجع الزراعة، وينشئ املدارس، ودور الكتب، والكنائس، واألديرة، واملستشفيات ومالجئ لكبار 

وازدهرت ). 5(وب الكثرية النفقات اليت خاض غمارها ليعيد ا وحدة اإلمرباطورية البيزنطيةالسن والفقراء، على الرغم من احلر
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وكان ابنه ثيودور . اآلداب والفنون يف عهده، وأصبحت نيقية يف القرن الثالث عشر من أكثر مدن العامل ثروة وأعظمها مجاالً
اً ومضطرب العقل؛ مات بعد حكم قصري، واغتصب العرش بعد شغوفاً بالعلم معتل اجلسم، عامل) 1258-1254(لسكاريس الثاين 

وإذا جاز لنا أن نصدق املؤرخني ). 1282- 1259( زعيم األشراف املتذمرين Michael Paleologusموته ميخائيل بليولوجوس 
ولكنه كان واسع احللية ). 6"(شرهاًكذوباً بغريزته، مغروراً، قاسياً، ... أنانياً، منافقاً" كان -قلنا إن ميخائيل كان متصفاً بكل نقيصة

شديد الدهاء، دبلوماسياً، معقود لواء النصر، استطاع مبعركة واحدة أن يثبت قدمه يف ابريوس، كما استطاع حبلفه مع جنوى أن 
 على العاصمة  أن يتظاهر باهلجومStrategopulusيفوز مبعونتها على البنادقة والفرجنة يف القسطنطينية؛ وأمر قائده استراتيجوبولس 

وزحف استراتيجولس على املدينة ومل يكن معه أكثر من ألف رجل، فلما وجد حاميتها خفيفة دخلها واستوىل . من ناحية الغرب
عليها دون عناء، وفر امللك بلدوين الثاين هو وحاشيته، وتبعه رجال الدين الالتني الذين كانوا يف املدينة وقد استوىل عليهم رعب 

، وهكذا بعثت اإلمرباطورية البيزنطية )1261(وعرب ميخائيل البسفور وهو ال يكاد يصدق النبأ وتوج إمرباطور .  بهكانوا خليقني
من رقادها، وكان الناس يظنوا قد قضت حنبها، واستعادت الكنيسة اليونانية استقالهلا، وظلت الدولة البيزنطية الفاسدة قائمة 

يهما باآلداب القدمية ونقلتها إىل العامل الغريب، وصدت رغم ضعفها جيوش املسلمني يف تلك تصرف شئوا قرنني آخرين احتفظت ف
  .الفترة من الزمان

  الفصل الثاني 

  األرمن 

)1060-1300 (  

 أن غادرت أسر أرمنية كثرية بالدها لعدم رضائها عن سيطرة السالجقة عليها، وعربت جبال طوروس، 1080وحدث حوايل عام 
وبينما كان األتراك، والكرد، واملغول، حيكمون أرمينية احلقيقية، احتفظت الدولة . ة أرمينية الصغرى يف قليقيةوأنشأت مملك

أن يصد هجمات ) 1219-1185( يف حكمه الذي دام أربعة وثالثني عاماً Leo IIواستطاع ليو الثاين . باستقالهلا مدى ثالثة قرون
، ويعقد حلفاً مع )وهي اآلن يف تركيا (Sis وينشئ عاصمة مملكته يف سيس Isauriaسالطني حلب ودمشق، ويستويل على إسوريا 

الصليبيني، ويدخل الشرائع األوربية يف بالده، ويشجع الصناعة، والزراعة، ومينح جتار البندقية وجنوى عدداً من االمتيازات، ويقيم 
استمتع رعاياه يف أيامه برخاء منقطع النظري، وكسب حبق اسم ليو و. املالجئ لأليتام، واملستشفيات للمرضى، واملدارس لطالب العلم

-Hethumi (1226ووجد صهره هثوم األول . األفخم، وكان من أعظم ملوك العصور الوسطى حكمة وأكثرهم خرياً وصالحاً

فلما أن اعتنق ). 1240 (املسيحيني غري أهل ألن يعتمد عليهم، فتحالف مع املغول، وسره أن يطردوا السالجقة من أرمينية) 1270
، 1335وفتح املماليك املصريون أرمينية يف عام ).  وما بعدها1303(املغول اإلسالم حاربوا أرمينية الصغرى ودمروها تدمرياً 

وظل األرمن من خالل هذا االضطراب يبدون ضروباً من املهارة الفنية يف العمارة، . وقسمت البالد بعد الفتح بني سادة اإلقطاع
ذقاً عظيماَ يف النقش الدقيق، يستمسكون بنوع من الكثلكة املستقلة عن سائر املذاهب، استطاعوا به أن يصدروا كل احملاوالت وح

  . اليت بذلتها القسطنطينية أو روما للسيطرة على بالدهم

  الفصل الثالث 



 
 Will Durant  554   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

  روسيا والمغول 

)1054-1315 (  

، والبلغار، Cumans على بالد روسيا اجلنوبية، وهذه القبائل هي الكومان كانت قبائل نصف مهجية تسيطر يف القرن احلادي عشر
 أمهها -أما ما بقي من روسيا األوربية فكان مقسماً إىل أربع وستني إمارة... Patzinaks، والبلوفتسي، والبتزيناك Khazarsواخلزر 
، وشرنيجوف Ryazan، وريازان Smolensk ، وامسولنسكSuzdalia، ونفجورود، وسزداليا Volhynia، وفلهينيا Kievكيف 

Chernigov وبرياسالفل ،Pereyaslavl . وكانت معظم هذه اإلمارات تعترف بسيادة كيف عليها؛ وملا قربت منية يارسالف
Yaroslav وزع هذه الواليات بترتيب أمهيتها بني أبنائه حسب سنهم؛ فأعطى أكربهم إمارة كيف، مث ) 1054( أمري كيف األكرب

وانقسمت . ع نظاماً دورياً فذاً يقضي بأنه إذا مات أمري ينتقل الباقون من األمراء كل منهم إىل الوالية اليت تلي واليته يف األمهيةوض
طائفة من هذه اإلمارات يف القرن الثالث عشر إىل عدد من اإلقطاعيات وراثية على مر الزمن، فكانت أساساً للنظام اإلقطاعي املعدل 

 فيما بعد هو وغارات املغول على إبقاء بالد الروسيا حباهلا اليت كانت عليها يف العصور الوسطى بعد أن خرجت أوربا الذي تعاون
على أن بالد الروسيا كان هلا يف هذه الفترة صناعات يدوية نشيطة، وجتارة أغىن مما أصبح هلا يف كثري من . الغربية من هذه العصور

 وجملس من Veche كل أمري وراثية يف العادة، ولكنها كانت حتددها مجعية شعبية تسمى الفيشي وكانت سلطة. القرون املتأخرة
وتركت معظم الشئون اإلدارية والقانونية يف أيدي رجال الدين، . Boyarskaya dumaأعيان البالد يدعى بويارسكايا دوما 

وقد استعان هؤالء بالنصوص أو . ألعيان، والتجار، واملرابنيوكادت معرفة القراءة والكتابة تقتصر على هؤالء هم وعدد قليل من ا
وبفضل جهودهم هذبت وحددت احلقوق أو القوانني الروسية . النماذج البيزنطية، فأنشئوا للروسيا آداا، وقوانينها، ودينها، وفنوا

Russkaya Pravda وجعلت للكنيسة الروسية ). 1160حول ( اليت وضعت أول مرة يف أيان يارسالف، وصيغت صياغة قانونية
الوالية النامة على شئون الدين ورجاله، وشئون الزواج واألخالق والوصايا، وكان هلا سلطان مطلق على األرقاء وغريهم من 

ولكن وارتفعت بفضل جهودها مرتلة العبيد يف الروسيا من الوجهة القانونية إىل حد ما، . املوظفني الذين يعملون يف أمالكها الواسعة
وشهد هذا القرن نفسه اضمحالل مملكة كيف وسقوطها، فقد ). 7(جتارة الرقيق ظلت قائمة حىت بلغت ذروا يف القرن الثاين عشر

كان للفوضى اإلقطاعية السائدة يف غرب أوربا ما مياثلها من الفوضى السائدة بني القبائل واألمراء؛ وشبت بني عامي 
هلية يف الرسيا، وأغري عليها ست وأربعون مرة، وشنت دول روسية ست عشرة حرباً على  ثالث ومثانون حرباً أ1054٬1224

 اضطرابات ثورية يف كيف كان سببها 1113وحدثت يف عام ). 8( أمرياً عرش أربع وستني إمارة293شعوب غري روسية، وتنازع 
وهامجت اجلماهري احلانقة . واالستغالل، والتعطلما حل باألهلني من فقر من جراء احلروب، وارتفاع سعر الفائدة على الديون، 

واستدعت اجلمعية . الثائرة بيوت رجال األعمال واملرابني وبتها، واحتلت دواوين احلكومة وبسطت سيادا عليها حلظة من الزمان
ها مبا قام به صولون يف  أمري برياسالفل ليكون أمري كيف األعظم؛ وجاء األمري وهو كاره، وقام فيMonomakhالبلدية مونوماخ 

م، فخفض سعر الفائدة على القروض، وقيد بيع املدينني املفلسني أرقاء من تلقاء أنفسهم، كما قيد سلطة أرباب .ق594اثنينا عام 
رة  اليت مل يرض عنها األغنياء ووصفوها بأا مبثابة مصاد- األعمال على العمال واملوظفني؛ فاستطاع بفضل هذه الوسائل وأمثاهلا

وبذل جهوداً ). 9( أن ينجي املدينة من الثورة ويعيد تنظيم السالم يف ربوعها-ألمواهلم، وعاا الفقراء ألا يف نضرهم غري كافية
ولكن هذا العمل كان أكرب من أن يقوم به . كبرية للقضاء على نزاع األمراء وحروم، وتوحيد بالد الروسيا من الوجهة السياسية
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ويف هذه . وعاد الرتاع بيم األمراء وبني الطبقات بعد موته إىل ما كان عليه من قبل.  يدم أكثر من اثين عشر عاماًيف حكمه الذي مل
األثناء كانت سيطرة القبائل األجنبية سيطرة مستمرة على ااري الدنيا ألار الدنيستر، والدنيرب، والدن؛ وكان منو التجارة اإليطالية 

بحر األسود، وموانئ الشام، قد حوال إىل خلجان البحر املتوسط كثرياً من التجارة اليت كانت تنتقل قبل ذلك يف القسطنطينية، وال
ونقصت من جراء ذلك ثروة كيف وضعفت . الوقت من بالد اإلسالم وبيزنطية إىل دويالت البحر البلطي مارة بأار الروسيا

 يغريون على ما وراءها من األصقاع وما حوهلا من الضواحي، 1096هلمج منذ عام وسائلها املادية وروحها املعنوية، وأخذ جرياا ا
وأضحت كيف مكاناً غري أمني، فنقص سكاا، وأدى هذا إىل نقص . ينهبون األديرة ويبيعون من يأسروم من الفالحني بيع الرقيق

، وبها وخرا ختريباً كامالً، 1169يف يف عام  كAndrey Bogolyubskiوهاجم جيش أندرى جبوليوبسكي . األيدي العاملة فيها
وأمت هذه اخلراب الذي حل . يعفو ذكرها من التاريخ مدى ثالثة قرون" أم املدائن الروسية"واسترق آالفاً من أهلها حىت كادت 

. 1240 إىل عام 1229، وغارات املغول اليت امتدت من عام 1204بكيف استيالء البنادقة والفرجنة على القسطنطينية يف عام 

األكثر منهم " الروس الكبار"أهل أكرنيا إىل " الروس الصغار"وانتقلت زعامة الروسيا يف النصف الثاين من القرن الثاين عشر من 
وكانت موسكو قد أنشئت . غلظة وأقدر منهم على حتمل املشقة، وهم أهل اإلقليم احمليط مبوسكو واملمتد على ضفيت الفلجا األعلى

اليت كانت متتد يف اجلهة الشمالية من  (Suzdalia، ومل تكن يف ذلك الوقت إال قرية صغرية تستخدمها سوزداليا 1156 يف عام
وحارب أندري .  بكيفSuzdal وسزدال Vladimirمركزاً أمامياً على حدودها على الطريق الذي يصل مدائن فالدمري ) موسكو

ولكنه اغتيل . يا اجلالس هو على عرشها صاحبة السيادة على الروسيا بأمجعهاليجعل إمارة سوزدال) 1174-1157(جبوليوبسكي 
وكانت مدينة نفجورود واقعة يف الشمال الغريب من الروسيا على . وهو يقاتل ليخضع نفجورود لسلطانه كما اخضع كيف من قبل

 يف Lagogaفلخوف يصب يف حبرية لدوجا وإذ كان ر . Ilmen قرب خمرج هذه النهر من حبرية إملن Volkhavضفيت ر فلخوف 
الشمال، وكانت أار أخرى خترج من حبرية إملن متجهة حنو اجلنوب والغرب واىل البحر البلطي عن طريق حبرية لدوجا، فإن هذه 

رة داخلية وخارجية املدينة مل تكن قريبة من احلدود قرباً يهدد أمنها، وال هي بعيدة عنها بعداً يضر بتجارا، وهلذا نشأن فيها جتا
فكانت تتجر عن طريق ر الدنيرب مع كيف وبيزنطية، وعن طريق . نشيطة، وأضحت هي املركز الشرقي لتجارة مدن العصبة اهلانسية

 يف الغرب إىل احمليط PskoVوكادت حتتكر جتارة الفراء الروسية ألن سلطاا كان ميتد من بسكوف . ر الفلجا مع بالد اإلسالم
 على اجلمعية اليت 1196وسيطر جتار نفجورود األقوياء األشراف بعد عام .  الشمايل، ويكاد يصل إىل جبال أورال يف الشرقاجلامد

سيدي نفجورود " الدولة مجهورية حرة تطلق على نفسها اسم -فقد كانت هذه املدينة. كانت حتكم اإلمارة عن طريق أمريها املنتخب
من املدينة؛ فإذا " سكاا يقدمون له واجب االحترام ويرشدونه إىل طريق اخلروج" رضاء أهلها فإن فإذا مل ينل أمري هلا". األكرب

) 1015( أمري كيف األكرب أن ينصب ابنه أمرياً عليهم رغم أنوفهم Sviatopolkقاومهم زجوه يف السجن؛ وملا أراد اسفياتوبولك 

ولكن اجلمهورية مل تكن دميقراطية، ألن العمال ). 10"(ليس هو يف حاجة إليهابعثه إىل هنا إن كان له رأس : "قال له أهل نفجورود
وبلغت نفجورود . وصغار التجار مل يكن هلم صوت يف حكومتها، ومل تكن يف وسعهم أن يؤثروا يف سياستها إال بالعصيان املتكرر

راد البابا جرجيوري التاسع أن خيرج فقد أ) Alexander Nevsky (1238-1263ذروة جمدها يف عهد األمري ألكسندر نفكي 
الروسيا من املذهب املسيحي اليوناين إىل املذهب الالتيين، ودعا إىل حرب صليبية على نفجورود؛ وظهر جيش سويدي على ر 

من أن وكان نصره هذا أعظم . واشتق لقبه من اسم هذا النهر) 1240(النيفا، فهزمه ألكسندر بالقرب من مدينة ليننغراد احلالية 
يبقيه رئيساً جلمهورية، فنفي بسببه من املدينة، فلما أن تويل األملان احلرب الصليبية، واستولوت على بسكوف وتقدموا حىت أصبحوا 
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على بعد سبعة عشر ميالً من نفجورود، توسلت اجلمعية املرتاعة إىل ألكسندر أن يعود، فعاد، واسترد املدينة، وهزم فرسان ليفونيا 
Livonine  ذلك أن املغول . وقضي سنيه األخرية ذليالً مهيناً يتزعم أهل بلده حتت نري املغول) 1242(على جليد حبرية بيبوس

جاءوا من التركستان، واخترقوا جبال القفقاس، وأبادوا عندها جيشاً من الكرج، وبوا بالد . دخلوا الروسيا بقوات ال حصر هلا
لقد امتلكوا اليوم ديارنا، وسيملكون دياركم : " عدة قرون حياربون كيف، بالروس وقالوا هلمواستنجد القومان، الذين ظلوا. القزم
وبعث املغول رسالً . وعرف بعض املراء الروس صدق قوهلم وقادوا عدة فرق يريدون أن ينضموا ا للدفاع عن القومان) 11"(غداً

 بالقرب من Kalak الرسل ودارت معركة على شاطئ ر كلكا منهم يعرضون على الروس أن حيالفوهم ضد القومان، فقتل الروس
، هزم فيها املغول جيش الروس والقومان، وأسروا عدداً من قواد الروس باخليانة، وكبلوهم باألغالل، وأقاموا Azovحبر آزاق 

مث ارتد ). 1223(ن اختناقاً فوقهم طواراً جلس عليه كبار رجال املغول ليطعموا وليمة النصر، بينا كان األسرى األشراف ميوتو
 1237املغول إىل منغوليا، وصرفوا جهودهم يف فتح الصني، وعاد األمراء الروس إىل احلرب فيما بينهم، ولكن املغول عادوا يف عام 

 كلهم تقريباً من الفرسان؛ وكان الطريق الذي جاءوا منه500.000 ابن ابن أخي جنكيز خان؛ وكانت عدم Batuبقيادة باتو 

 Bolgarحول الطرف الشمايل من حبر اخلزر، وأعملوا السيف يف رقاب الضاربني على ضفيت ر الفجا، وخربوا مدينة بلغار 

إن يف : "، فرد عليه بقوله"إن كنت تبغي السلم فأعطنا عشر ما عندك: "وبعث باتو برسالة إىل أمري ريازان يقول فيها. عاصمتهم
، واستنجدت ريازان باإلمارات الروسية، فأبت أن تنجدها؛ فقاتلت وحدها قتال )12"(ن منوتوسعك أن تأخذ كل ما عندنا بعد أ

األبطال، وخسرت مجيع ما متلكه، فقد ب املغول الذين ال يغلبون مجيع مدن ريازان، وحاصروا فلدمري؛ واجتاحوا سورذاليا، وبددوا 
واختبئوا يف الكنائس ولبسوا مسوح الرهبان، فلما أحرقت جيشها، وحرقوا مسكو، وحاصروا فلدمري؛ وقص النبالء شعرهم 

وزحف املغول ). 1238(الكنيسة واملدينة كلها قتلوا عن آخرهم؛ ودمرت النريان سوزال، ورستوف، وعدداً كبرياً من قرى اإلمارة 
 وبريسالفن، وبلغوا يف Chernigovعلى نفجورود، فلما وقفت يف سبيلهم الغابات الكثيفة، واألار الغزيرة املياه، خربوا شرجنوف 

زحفهم مدينة كيف وبعثوا برسلهم يطلبون إىل املدينة االستسالم؛ وملا قتل أهل كيف الرسل، عرب املغول ر الدنيرب، وتغلبوا عليها 
ين هذه املدينة بعد ست بالقوة بعد مقاومة ضعيفة، وخربوا املدينة، وقتلوا آالفاً مؤلفة من أهلها؛ وملا أن رأى جيوفين ده بيانو كربي

ومل تكن . سنني من ذلك الوقت، وصفها بأا بلدة حتتوي على مائيت كوخ، وأن األرض اليت حوهلا كانت تتناثر فيها اجلماجم
ن الطبقات الوسطى والعليا جترؤ يف يوم من األيام على أن تسلح الفالحني أو العامة من سكان املدينة، فلما أن جاء املغول كان األهلو

وتقدم املغول إىل وسط أوربا يغلبون . فأخذ الفاحتون يقتلون أو يسترقوم كما حيلو هلم. ضعافاً عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم
 واختذوها عاصمة Saraiويغلبون، مث عادوا أدراجهم خمترقني الروسيا يعيثون فيها فساداً، فأقاموا على أحد روافد الفلجا مدينة سراي 

وظل باتو وخلفاؤه يسيطرون على اجلزء األكرب من الروسيا مدة مائيت عام وأربعني عاماً .  تعرف باسم احلشد الذهيبلعشائر مستقلة
من ذلك الوقت؛ ومسح لألمراء الروس بأن حيتفظوا بأرضهم على شرط أن يؤدوا عنها جزية سنوية خلان احلشد الذهيب، أو للخان 

. ن حني إىل حني بزيارة هلذا أو ذاك يقدمون هلما فروض الوالء، ويقطعون فيها مسافات طويلةاألعظم لقرقورم املغولية، وأن يقدموا م

وكان املراء جيمعون هذا اخلراج ويفرضونه على األهلني باملساواة القاسية، يدفع الغين منه بقدر ما يدفع الفقر، ومن عجز عن الدفع 
 املغول ألا محتهم من الثورات االجتماعية، وانضموا إىل املغول يف هجومهم على واستسلم األمراء وخضعوا لسيادة. ِبيع بيع الرقيق

وتزوج كثريون من الروس مغوليات، ولرمبا دخلت بعض مالمح الوجوه، . الشعوب األخرى ومن بينها اإلمارات الروسية نفسها
وملا أصبحت الروسيا . اليبهم يف التحدث وامللبسوأخذ بعض الروس عن املغول أس). 13(واألخالق املغولية، يف السالالت الروسية
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حاكم "تابعة لدولة أسيوية انفصلت إىل حد كبري عن احلضارة األوربية، وتعاون استبداد اخلان مع استبداد أباطرة بيزنطية على إجياد 
 الروسيا بالقوة وحدها، وعرف زعماء املغول أم ال يستطيعون إخضاع. يف الدولة املسكوفية املتأخرة" مجيع الروس املطلق

فاصطلحوا مع الكنيسة الروسية، ومحوا هلا ممتلكاا ورجاهلا، وأعفوا هذه املمتلكات وأولئك الرجال من الضرائب، وجعلوا اإلعدام 
سادة  فأوصت الروس باخلضوع لل- أو لعلها أرغمت على رده إرغاماً-وقابلت الكنيسة هذا اجلميل مبثله. عقاباً ملن ينتهك حرماا

وأراد آالف من الروس أن يضمنوا ألنفسهم األمن والسالم وسط عواصف ). 14(املغول، ودعت اهللا جهرة أن يهبهم السالمة
. الرعب فترهبوا؛ وتوالت اهلبات على املؤسسات الدينية، حىت أثرت الكنيسة الروسية ثراء فاحشاً وسط الفقر السائد يف مجيع البالد

لكن الروسيا ظلت مع . وع واالستسالم، ومهدت السبيل إىل االستبداد الذي سلط عليها قروناً طواالًومنت يف الشعوب روح اخلض
ذلك هي الروسيا وإن حنت رأسها لعاصفة املغول اهلوجاء، ووقفت سداً منيعاً تصد عن أوربا سيل الغزاة األسيويني، فقد حتطمت قوة 

 وارية؛ وقضت أوربا - الروس، والبوهيميني، واملورافيني، والبولنديني-التيار البشري اجلارف على صخرة األجناس الصقلبية
ولعل بقية أوربا استطاعت أن تسري يف طريقها حنو احلرية . الغربية فترة من الزمن ترجتف من اهلول ولكنها مل تكد ميسها أذى

  .م مغلوبة، ذليلة، راكدة، فقريةوالسياسة والعقلية، وحنو الثروة، والنعيم، والفن، ألن الروسيا ظلت مائيت عا

  الفصل الرابع 

  بحر البلقان المضطرب 

يرى الناظر إىل بالد البلقان عن بعد أا خليط مضطرب من العواصف السياسية والدسائس، ومن اخلداع اجلذاب واملهارة التجارية، 
اليوغساليف فريى كل منهم أن أمته هي مثرة ألف عام من أما البلغاري، والروماين، واري، و. واحلروب واالغتيال، واملذابح املدمرة

الكفاح للظفر باستقالهلا من اإلمرباطوريات احمليطة ا، واالحتفاظ بثقافة فذة باهرة، والتعبري عن خصائصها القومية يف البناء، 
ت من قبل دولة قوية يف عهد كروم وظلت بلغاريا، اليت كان. واللباس، والشعر، واملوسيقى والغناء دون أن يعوقها عن ذلك عائق

Krum وسيمون Simeon مثانية عاماً ومائة عام خاضعة لبيزنطية، ووجد تذمر البلغار والفالخ ،Vlach أهل والشيا Wallachia 

 إىل كنيسة القديس كمتريوس Trnova كان هلما األخوان أهل ترنوفا Asenمن يعرب عنه يف شخص أخوين مها يوحنا وبطرس آسن 
نعاهم بأن هذا القديس غادر مدينة سالنيك اليونانية ليتخذ ترنوفا موطناً له، وأن يف وسع بلغاريا إذا انضوت حتت لوائه أن وأق

وأفلحا يف بلوغ هدفهما، وقسما الدولة اجلديدة تقسيماً ودياً بينهما، فاختذ يوحنا ترنوفا مقراً حلكمة واختذ بطرس . تستعيد حريتها
؛ ذلك أن هذا )1241- 1218(ان أعظم ملك من نسلهما، ويف تاريخ بلغاريا كله، هو يوحنا آسن الثاين وك. Preslavبرسالف 

امللك مل يضم إىل ملكه تراقيا، ومقدونية، وإبريوس، وألبانيا فحسب، بل حكم هذه البالد حكماً عادالً أحبه من اجله رعاياه من 
 هلم، وبإغداق األموال على األديرة؛ وشجع التجارة، واآلداب والفنون وكسب رضاء البابوات بإظهار الوالء. اليونان أنفسهم

مبناصرا ومبا سنه هلا من القوانني املستنرية، وجعل ترنوفا من أكثر مدائن أوربا مجاالً، ورفع مرتلة بلغاريا يف الثقافة واحلضارة إىل 
 يرثوا منه حكمته؛ وأشاعت غزوات املغول االضطراب يف لكن خلفاءه على العرش مل. مصاف معظم األمم الراقية يف تلك األيام

وأفلح . ، وأدى ذلك إىل خضوعها يف القرن الرابع عشر إىل الصرب أوالً مث إىل األتراك فيما بعد)1295-1292(الدولة وأضعفتها 
ليم الصربية املختلفة  يف إخضاع العشائر واألقا1159 يف عام Stephen Nemangaاستيفن منانيا ) الزعيم (Zhupanالزهوبان 

 يؤدي لألمة Savaوكان ابنه سافا . حلكمه، فكان هو املؤسس احلقيقي ململكة الصرب، اليت ظلت خاضعة حلكم أسرته مائيت عام
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وكانت البالد ال .أعمال كبري األساقفة واحلاكم السياسي يف وقت واحد، فأصبح فيما بعد أعظم قديسيها مرتلة يف نفوس األهلني
 Ragusaوكانت هلا فرصة حبرية مزدهرة هي مدينة راجوسا . ة، حىت كانت القصور امللكية نفسها تقام من اخلشبتزال فقري

.  خاضعة حلماية البندقية1221أصبحت يف عام . ، ولكن هذه املدينة كانت دولة مستقلة مفردة) احلاليةDubrovnikدبرفنيك (

 خاصاً به وبلغ درجة عظيمة من اإلتقان يف هذا الطراز اخلاص، نتبينهما يف الصور واختذ الفن الصريب يف خالل هذين القرنني طرازاً
، فهي )1164حوايل عام  (Nerez ذات الدير يف نريز Panteleimonوالنقوش املرسومة على جدران كنيسة القديس بنتيليمون 

ن بعض أساليب التصوير اليت كانت يف ظن الناس تكشف عن واقعية مسرحية مل نعتدها يف التصوير البيزنطي، وتسبق بقرن من الزما
وتظهر يف هذه الصور اجلدارية وغريها مما رسم يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر . Giotto وجيتو Duccioمن ابتكار دشيو 

 العصور الوسطى وبنما كانت بالد الصرب يف). 15(صور للملوك تنم عن فردية ال تضارعها فيها أية صورة بيزنطية قبل ذلك العهد
تسري حنو حضارة راقية، حطمت االضطهادات واملروق من الدين وحدة األمة، ولرمبا كان يف وسعها لوال هذا أن تقف زحف 

 Ban بعد أن بلغت ذروة جمدها يف العصور الوسطى حتت حكم البان Bosniaكذلك أضعفت املنازعات الدينية البوسنة . األتراك

وعم االضطراب هنغاريا بعد موت . 1254، وما زالت كذلك حىت خضعت إىل ار عام )Kulin (1180-1204كولني ) أي امللك(
من جراء الفنت اليت أثارها ار الوثنيون على امللوك الكاثوليك، وما بذله هنري الثالث من حماوالت لضم ) 1038(استيفن األول 

 وملا جدد اإلمرباطور هنري الرابع هذه احملاولة فوت امللك جيزا األول  هنري،Andrew Iوهزم اندرو األول . هنغاريا إىل أملانيا
Giza I وأدى التنافس على العرش ). 1076( عليه غرضه بأن أعطى هنغاريا إىل جرجيوري السابع، مث استردها منه إقطاعية بابوية

ء إقطاعيات واسعة نظري تأييدهم هلم، حىت بلغ هؤالء يف القرن الثاين عشر إىل تقوية اإلقطاع يف البالد، فقد منح املتنافسون النبال
) جمنا كارتا(شبيه شبهاً عجيباً بالعهد األعظم " Golden Bullمرسوم ذهيب " ما مكنهم من انتزع 1222النبالء من القوة يف عام 

 يدعى جملس كل عام، وأال وقد أنكر هذا املرسوم وراثة اإلقطاعيات، ولكنه وعد أن. 1215الذي وقعه جون ملك إجنلترا يف عام 
. يسجن أي نبيل إال بعد أن حياكم أمام كونت من القصر اإلمرباطوري، وأال تفرض ضريبة ما على ضياع األشراف أو رجال الدين

 وظل هذا املرسوم امللكي املعروف باسم املرسوم الذهيب نسبة إىل غالفه أو خامته صك احلرية ألشراف هنغاريا، وأضعف سلطة امللكية

ويف وسعنا أن ندرك ما بلغه املغول من . اهلنغارية وقت أن كان املغول يستعدون إليقاع أوربا يف أزمة من أشد األزمات يف تارخيها كله
 ثالثة جيوش للزحف على كوريا والصني 1235 اخلان األعظم سري يف عام Ogadiسعة امللك وقوة السلطان إذا ذكرنا أن أجادي 

ومل يكن هذا اجليش حشداً غري . ، وكانت عدته ثالمثائة ألف مقاتل1237لثالث بقيادة باتو ر الفلجا يف عام وعرب اجليش ا. وأوربا
نظامي، بل كان قوة جيدة التدريب، حسنة القيادة جمهزة بآالت قوية للحصار وبأسلحة نارية جديدة عرف املغول طريقة استعماهلا 

وكأمنا كان باتو غري قادر على أن يفكر يف . ى ثالث سنني الروسيا اجلنوبية كلها تقريباًوخرب هؤالء احملاربون يف مد. من الصينيني
 وعرب ر األودر Lubiln ولبلني Cracowاهلزمية فقسم هذا اجليش قسمني، زحف أحدمها على بولندة، واستوىل على كركوفيا 

دة باتو نفسه جبال الكربات، وهاجم هنغاريا، والتقى بقوات ؛ وتسلق اجليش الثاين بقيا)Leignitz (1241وهزم األملان يف ليجنتز 
 عدد القتلى من املسيحيني مبائة ألف، - وأوقع ا هزمية االعتدال فيما يذكرون من األرقامMohiهنغاريا والنمسا املتحدة عند موهي 

ومن سخريات التاريخ أن ). 16"(حلربية للملكةال يكاد يقل عن مجيع القوة ا"وقدر اإلمرباطور فردريك الثاين خسائر اهلنغاريني مبا 
الغالبني واملغلوبني يف هذه البالد كانوا من دم واحد، فقد كان للقتلى من أشراف هنغاريا أبناء ار املغول الذين اجتاحوا البالد قبل 

ة من املغول ر الدانوب، ؛ وعربت قو)Eztergom (1241 وإزترجوم Pesthواستوىل باتو على بست . ثالثة قرون من ذلك الوقت
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 حىت وصلت إىل شاطئ البحر األدرياوي، وكانت أينما حلت ترتل اخلراب Bela IVوأخذت تطارد امللك اهلنغاري بيال الرابع 
وأخذ فردريك الثاين يهيب بأوربا أن تتحد لتستطيع الوقوف يف وجه تيار الغزو األسيوي اجلارف، ولكن نداءه كان صرخة . والدمار

وحاول أنوسنت الثالث أن يدعو املغول إىل املسيحية واىل السالم، ولكن دعوته هو اآلخر ذهبت أدراج الرياح؛ وكان الذي . اديف و
ومل حيدث يف التاريخ كله ختريب . أجنى املسيحية وأوربا هو موت أجادي وعودة باتو إىل قوقورم لالشتراك يف انتخاب خان جديد

وعاد بيال الرابع إىل بست املخربة .  فقد امتد من احمليط اهلادي إىل البحرين األدرياوي والبلطيأمشل من هذا التخريب أو أوسع
؛ وأعاد على مهل اقتصاديات بالده )1247( على الضفة األخرى من الدانوب Budaوعمرها باألملان، ونقل عاصمة ملكه إىل بودا 

راعي والضياع الكربى اليت كان الرعاة الفالحون األذالء ينتجون منها وقامت طبقة جديدة من األشراف فأعادت تنظيم امل. احملطمة
وكانت حياة . Transylvaniaوهبط عمال املناجم األملان من أرزجريج واستخرجوا املعادن اخلام الغنية من ترنسلفانيا . الطعام لألمة

وقام الرجال يف هذه البيئة اليت . اخاً من األغصان والطنياألهلني وعادام ال تزال خشنة غليظة، وأدوات العمل بدائية، والبيوت أكو
تضطرب فيها األجناس واللغات، وينقسم فيها األهلون إىل طبقات ومذاهب دينية متنابذة متعادية، قام الرجال يف هذه البيئة يعملون 

  .لتحصيل أرزاقهم ومكاسبهم، ووصل أسباب االقتصاد الذي هو منبت احلضارة

  الفصل الخامس 

  دول التخوم 

كما أن كل نقطة يف الكون الالائي ميكن أن تعد مركزاً له، كذلك نرى كل أمة وكل نفس يف موكب احلضارات والدول تفسر 
وكان يف مشال جبال البلقان خليط آخر من . مسرحية التاريخ واحلياة تفسرياً يدور حول صفاا هي والدور الذي قامت به فيه

، والبولنديني، واللتوانيني، والليفونيني، والفنلنديني، كل واحد منها جيعل تارخيه القومي احملور الذي حوله  من البوهيميني-الشعوب
وكان الفلنديون الذين تربطهم بار والصرب . العامل كله مستمسكاً يف ذلك بالعزة القومية اليت تبعث احلياة يف نفوس الشعوب

وقبل أن يستهل القرن الثامن . Okaر الوسطى على ضفيت ر الفلجا األعلى واألوكا صالت دم بعيدة، يعيشون يف بداية العصو
 أو Suomiهاجر أولئك األقوام إىل األراضي اجلدباء املسرحية املناظر املعروفة عند غريهم باسم فنلندة وعندهم هم باسم السؤمي 

. 1157 ملك السويد إىل فتح بالدهم يف عام Eric Ixلتاسع أرض املناقع، وملا أخذوا يغريون على سواحل اسكنديناوة اضطر إرك ا

وترك إرك أسقفاً عندهم يف أبساال لينشر بينهم احلضارة، فقتل الفنلنديون األسقف هنري مث اختذوه بعد قتله قديسهم الشفيع، 
. معون الفراء، وجياهدون ضد الثلوجوجي) 17"(اآلالف حبرية"وأخذوا يف بسالة هادئة يزيلون وجيففون املناقع، ويصرفون مياه العشرة 

 أو Borussiansوأخذت قبائل قريبة يف أصوهلا من الفنلنديني تعمل بالفأس وارف جنوب خليج فنلندة، وهي قبائل الربوسيني 
Prussians واإلسث ،Esths) اإلستونيني( ،واللف ،Livs) اللفونيني( واللتفا ،Litva) واللت ) اللثوانينيLettsفكانوا . ني واللتفي

يصيدون احليوان من الغابات، والسمك من مياه البحار واألار، ويربون النحل، ويفلحون األرض، ويتركون وراءهم تراثاً من 
وظلت هذه القبائل كلها ما عدا األستونيني . اآلداب والفنون ملن هم أقل منهم قوة من خلفائهم الذين كانوا هم يكدحون من أجلهم

وملا وجد اللفونيون أن األملان يتخذون الدين . ن الثاين عشر حني نشر األملان بينهم املسيحية واحلضارة بالنار والسيفوثنية حىت القر
 ليتطهروا فيه من دنس التعمد، Dvinaاملسيحي وسيلة للتسلل إىل بالدهم والسيطرة عليهم قتلوا املبشرين، ونزلوا إىل ر الدفينا 

 ر الدفينا حلكم Albertودعا إنوسنت الثالث إىل شن حرب صليبية عليهم، ودخل األسقف ألربت . وعادوا إىل آهلتهم القدامى



 
 Will Durant  560   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 العسكريني طائفتا الفرسان اللفونيني، والفرسان التيوتون إخضاع دول البحر -وأمتت طائفتان من الفرسان الدينيني. 1201األملان 
وقويت قلوب الفرسان ). 18(ا الدين املسيحي بني أهلها، واختذوهم رقيق أرضالبلطي ألملانيا، وامتلكوا فيها أرضني واسعة، ونشرو

التيوتون ذا النجاح، فتقدموا حنو الروسيا يرجون أن خيضعوا يف القليل والياا الغربية ألملانيا وللمسيحية الالتينية، ولكنهم هزموا 
وكان حبر آخر من الصقالية ميوج حول هذه . يت ال حيصى هلا عدديف واقعة من مواقع التاريخ احلامسة ال) 1242(عند حبرية بيبوس 

، Oder واألودر Warthe وكانت تفلح أودية أار الوارث -"شعب احلقول"وكان منهم طائفة تسمى البوالنيني أي . الدول البلطية
أي  (Pomerzaniتدعى البومرزاين ، وطائفة ثالثة Vistula، تسكن على ضفيت ر الفستيوال Mazursوطائفة أخرى تسمى املازور 

 أن جينب بالده Mieszko Iوأراد األمري البولندي ميسزكو األول . Pomeraniaهي اليت اشتق منها اسم مبرانيا ") جبانب البحر"
، وألقت فتح األملان، فوضع بولندة حتت محاية البابابوات، وأدارت بولندة من ذلك احلني ظهرها حنو صقالبة الشرق نصف البيزنطيني

ابن ميسزكو بومرانيا، ) Boleslav I ،(992-1025وفتح بلسالف األول . بنفسها يف أحضان أوربا الغربية واملسيحية الرومانية
 Boleslav IIIوقسم بلسالف الثالث .  ونصب نفسه أو ل ملك على بولندةCracow وكركوفيا Breslauوضم إىل بالده برسلو 

ئه األربعة؛ وضعفت امللكية بعد هذا التقسيم، وقسم األشراف األرض إمارات إقطاعية، وأخذت اململكة بني أبنا) 1139- 1102(
، واستولوا على 1241واندفع عليها تيار املغول اجلارف يف عام . بولندة تنقلب بني احلرية تارة واخلضوع ألملانيا وبوهيميا تارة أخرى

ار األسيويني طغت يف أثره موجة من املهاجرين األملان على بولندة الغربية، وملا احنسر تي. كركوفيا عاصمة البالد، ودكوها دكاً
باليهود الفارين ) 1246(وخلقت فيها مزجياً قوياً من لغة األملان وشرائعهم، ودمائهم، ورحب بلسالف اخلامس يف هذا الوقت عينه 

 ملك بوهيميا ملكاً Wenceslas IIواختري ونسسالس الثاين من املذابح يف أملانيا، وشجعهم على تنمية األعمال التجارية واملالية، 
واستقر الصقالبة يف بوهيميا ومورافيا يف القرنني اخلامس والسادس؛ وقام . ، وضم األمتني حتت تاج واحد1310على بولندة يف عام 

وغزا . 658 ماتت مبوته يف عام  وحرر بوهيميا من حكم اآلفار وأسس فيها دزلة ملكية مطلقة623زعيم صلقيب يدعى سامو يف عام 
 894حىت إذا كان عام . ، وظلت بوهيميا ومورافيا جزأين من الدولة الكارولنجية زمناً ال نعرف مداه805شارملان أرضها يف عام 

. )957-907( كال اإلقليميني لسلطاا الدائم، ولكن ار حكموا مورافيا نصف قرن من الزمان Premyslأخضعت أسرة برمييزل 

-Wencaslas I ،(928وعم الرخاء بوهيميا يف عهد الدوق ونسسالس األول .  أخضع هنري األول بوهيميا لألملان928ويف عام 

 قد ربته تربية St. Ludmillaوكانت أم هذا الدوق القديسة لدمال . على الرغم من خضوعها لألملان هذا اخلضوع املتقطع) 935
كم مسيحياً خملصاً يطعم الفقراء ويكسوهم، وحيمي األرامل واأليتام، ويستضيف الغرباء، مسيحية خالصة، وظل بعد أن توىل احل

وحاول أخوه أن يغتاله ألنه تعوزه الرذائل اليت البد من وجودها يف امللوك، فضربه ونسسالس بيده وعفا عنه، . وحيرر األرقاء من ماله
؛ وال 935ضور القداس يف اليوم اخلامس والعشرين من شهر سبتمرب عام ولكن غريه من املتآمرين اغتالوا امللك وهو يف طريقه حل

وخلفه أدواق ذوو نزعة حربية، وزحف . تزال أهل بوهيميا حيتفلون ذا اليوم ويسمونه عيد ونسسالل قديس بوهيميا وحارسها
من ) 1037-1055( Bratislav I، وبراتسالف األول )999-967(والثاين ) Boleslav I (939-967بلسالف األول 

عاصمتهم ذات املوقع احلريب املنيع وفتحوا مورافيا، وسيليزيا، وبولندة؛ ولكن هنري الثالث أرغم براتسالف على اجلالء عن بولندة 
 بوهيميا وصار أول ملوكها، وأخضع أتوكار الثاين Attokar I 1197-1230مث حرر أتوكار األول . والعودة إىل أداء اجلزية ألملانيا

 وكارنثيا؛ وكان أرتوكا هذا شديد الرغبة يف تنمية الصناعة وإجياد طبقة وسطى يف البالد يقاوم ا النبالء Styriaنمسا، واسترييا ال
املتمردين، فشجع األملان على أن يهاجروا إىل بالده حىت أصبح العنصر األملاين هو الكثرة الغالبية من سكان مدن بوهيميا ومورافيا 
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وأعلن األملان .  أساس رخاء بوهيميا ومطمع غزاا الكثريينKutna Hora، وأصبحت مناجم الفضة يف كتناهورا )19(كلها تقريباً
، وأىب أشراف بالده أن يساعدوه على الغزاة، فتخلى هلم عن فتوحه، واحتفظ بعرشه بوصفه أمرياً 1274احلرب على أتوكار يف عام 

 يف شئون بوهيميا الداخلية عبأ أتوكار Rudolf of Hapsburgل اإلمرباطور ردولف هبسربج وملا أن تدخ. إقطاعياً خاضعاً ألملانيا
؛ وختلى عنه النبالء للمرة الثانية، فألقى بنفسه يف وطيس املعمعة بني Durnkrutجيشاً جديداً حارب به األملان عند درنكروت 

األملان على أن يعود أمرياً ) 1305-1287(ونسسالس الثاين وصاحل . صفوف األعداء املتراصة، ومات وهو يقاتل قتال املستيئس
وانتهى مبوته عهد األسرة الربميسلية بعد أن حكمت . إقطاعياً خاضعاً هلم، وبذل جهوداً جبارة يف إعادة النظام والرخاء إىل البالد

هاجرين الصقالبة الذين كانوا ميلئون من قبل كان البوهيميون، واملورافيون، والبولنديون هم كل من بقي من امل. البالد مخسمائة عام
  .أملانيا الشرقية إىل حدود ر اإللب، كانوا يف الوقت الذي نتحدث عنه خاضعني لسلطان األملان

  الفصل السادس 

  ألمانيا 

 األدواق -ملانياكان الذين كسبوا املعركة يف الرتاع التارخيي القائم حول تويل غري رجال الدين املناصب الكهنوتية هم أشراف أ
وقد سيطر هؤالء على امللكية الضعيفة بعد هزمية هنري الرابع؛ وأقاموا يف البالد نظاماً . واللوردة، واألساقفة، ورؤساء األديرة

إقطاعياً يعمل على تفكيكها وإضعاف سلطان حكومتها املركزية، وأدى هذا النظام إىل حرمان أملانيا يف القرن الثالث عشر من زعامة 
وملا رفض بسكال . أباه عن العرش، وواصل كفاح أبيه ضد البارونات والبابوات) 1126-1106(وخلع هنري اخلامس . أوربا

 أن يتوجه إمرباطوراً إال إذا نزل عن حقه يف تولية غري رجال الدين املناصب الكهنوتية، زج بالبابا والكرادلة يف Paschael IIالثاين 
 Lothair، وولوا لوثري الثالث Franconianراف نظام امللكية الوراثية، وقضوا على األسرة الفرنكونية وملا مات ألغي األش. السجن

III السكسوين ملكاً على البالد، وبعد ثالثة عشر عاماً من ذلك الوقت أسس كنراد الثالث Conrad III أسرة هوهنستاوفن 
Hohenstaufenومل يوافق الدوق هنري البافاري على من وقع عليه اختيار . ا كله السوابية أقوى أسرة ملكية يف تاريخ أملاني

 Ghibelline؛ وشب الرتاع من هذا الوقت بني جلف وغبلني Guelf أو جلف Welfالناخبني، وأيده يف هذا الرفض عمه ولف 

وحاصر جيش آل  . وهو الرتاع الذي اختذ يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر صوراً كثرية، وكانت له نتائج متعددة
هي "وتقول إحدى الروايات القدمية إن املدينتني املتنازعتني .  وقلعتهاWeisbergهوهنستاوفن العصاة البافاريني يف بلده ويزبرج 

ني املقتتلتني، وتقول القصص الظريفة إنه ملا قبل السوابيون املنتصرون استسالم املدينة على سجلتا اسم الطائفت" هي ويبلنج"ز!" ولف
أن يؤمن النساء وحدهن من القتل، وان يسمح هلن مبغادرا ومعهن كل ما يستطعن محله، خرجت من القتل، وأن يسمح هلن 

 حني خرج كنراد للحرب الصليبية، ولكن كنراد 1142وعقدت هدنة يف عام ). 20(مبغادرا وهن حيملن أزواجهن على ظهورهن
وخيل إىل الناس أن بيت هوهنستاوفن قد تلطخ امسه بالعار حني جلس على العرش أعظم رجل من . أخفق يف غرضه وعاد جيلله العار

ومل يكن . ملكاًيف سن الثالثني حني اختري ) 1190-1152(أو فردريك األول ) سيد السالم (friedrichوكان فريدريخ . رجاله
 فقد كان قصري القامة، أبيض البشرة، أصفر الشعر، ذا حلية محراء أكسبته يف إيطاليا اسم بربروسه -رجالً مهيب الطلعة

Barbarossa ولكنه كان ذا عقل صاف وعزمية ماضية؛ قضي حياته يف العمل خلري الدولة، وأعاد أملانيا إىل زعامة العامل املسيحي ،
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وإذ كان جيري يف عروقه دم آل هوهنستاوفن وآل ولف مجيعاً، فقد نادى بسلم يف البالد .  بكثري من اهلزائموإن كان قد مين
Landfriedويصفه معاصروه بدماثة . ، وصاحل أعداءه، وهدأ أصدقاءه، وقضى بشدة على املنازعات، واالضطرابات، واجلرائم

حىت كانت قسوة قوانينه اجلنائية، ومهجيتها " شديد الوطأة على األشرار"كان اخللق، وباستعداده الدائم ابتسامة رقيقة جذابة، وإن 
وكان الناس يثنون حبق على حياته اخلاصة ملا عرف عنه من متسكه بأهداب العفة والفضيلة، وإن . عامالً يف تقدم احلضارة يف أملانيا

وإذ كان .  كونت برغندية فنال ذا الزواج مع عروسة مملكةكان قد طلق زوجته األوىل لقرا إليه من ناحية العصب، وتزوج بوريثة
 أن يساعده على الرومان املتمردين، والنورمان Eugenius IIIيتوق ألن يتوجه البابا إمرباطوراً، فقد وعد يوجنيوس الثالث 

يث التقى دريان الرابع البابا  القريبة من روما حNepiاملشاكسني، إذا حقق البابا رغبته، وقدم امللك الشاب الفخور إىل نييب 
وبذلك نزل . اجلديد، وأغفل الشعرية املعتادة القاضية بأن ميسك احلاكم الزمين زمام جواد البابا وركابه ويساعده على الرتول

وظل . وتاج اإلمرباطورية إال إذا أدى فردريك هذه الشعرية" قبلة السالم"هدريان إىل األرض من غري معونة، وأىب على فردريك 
أعوان البابا وامللك يومني كاملني يتناقشون يف هذه املسألة وجيعلون تاج اإلمرباطورية معلقاً على أداء املراسم الشكلية، حىت خضع 

فردريك آخر األمر، فانسحب البابا وعاد إىل املدينة ممتطياً صهوة جواده، وأمسك فردريك بزمام فرس البابا وركابه، وظل من ذلك 
. دث عن اإلمرباطورية املقدسة، يرجو من وراء هذا أن يعترف العامل بأن اإلمرباطور هو البابا النائبان عن اهللا يف األرضاحلني يتح

وجعله لقبه اإلمرباطوري ملكاً على ملبارديا أيضاً؛ ومل يكن حاكم أملاين بعد هنري الرابع يستمسك حبرفية هذا اللقب، ولكن فردريك 
وقبلت بعض املدن أولئك السادة األجانب ومل . لد من بلدان إيطاليا الشمالية حاكماً يصرف أمورها بامسهسرعان ما بعث إىل كل ب

وإذ كان فردريك حيب النظام أكثر من احلرية، ولعله أيضاً كان يرغب يف السيطرة على املنافذ اإليطالية لتجارة أملانيا . يقبلهم بعضها
واستدعى إىل بالطه يف رنكاجليا . ليخضع البالد الثائرة اليت تعشق احلرية أكثر من النظام 1158مع بالد الشرق، فقد خرج يف عام 

Roncaglia فقهاء القانون الذين كانوا حييون الشريعة الرومانية يف بولونيا؛ وسره أن يعرف منهم أن هذه الشريعة جتعل اإلمرباطور 
الك لكل ما فيها، وختوله حق تعديل احلقوق الشخصية أو إلغائها إذا رأى صاحب السلطة املطلقة على مجيع أجزاء اإلمرباطورية وامل

ورفض البابا اسكندر الثالث هذه االدعاءات خلوفه منها على حقوق البابوية الزمنية، وأيد هذه . يف تعديلها أو إلغائها مصلحة للدولة
يك على االستمساك مبطالبه حرمه البابا من الكنيسة الرفض بإعالنه أن هذه احلقوق هبات من بيبني وشارملان؛ وملا أصر فردر

وحاصر فردريك . وانتقلت وقتئذ صيحات مدينيت جلف وغبلني لتمثل أوالمها مؤيدي البابا والثانية مؤيدي اإلمرباطور). 1160(
هذه القسوة مدائن وأغضبت ). 1162(مدينة ميالن العنيدة عامني كاملني، حىت إذا استوىل عليها آخر األمر حرقها عن آخرها 

فريونا، وفيسرتا، وبدوا، وترفيزو، وفرارا، ومانتوا، وبرشيا، وبرجامو، وكرمونا، وبياسرتا، وبارما، ومودينا، وبولونيا، وميالن، 
وهزمت جيوش تلك اجلامعة جيش فردريك األملاين عند لنيانو يف عام ) 1167(فعقدت فيما بينهما حلف جامعة املدن اللمباردية 

واصطلح اإلمرباطور والبابا بعد عام من ذلك الوقت، ووقع فردريك معاهدة .  وأرغمته على أن يعقد هدنة تدوم ست سنني،1176
وأقرت هذه املدن يف نظري هذا بالسيادة االمسية لإلمرباطورية . أعاد ا احلكم الذايت إىل املدن اإليطالية) 1183(صلح يف كنستانس 

وهكذا هزم فردريك يف . شهامة على أن متد فردريك وحاشيته مبا يلزمه من الزاد يف زيارته للمباردياعليها، ووافقت كرماً منها و
وفرض . إيطاليا ولكنه انتصر يف مجيع البالد األخرى، وأفلح يف تثبيت دعائم السلطة اإلمرباطورية على بولندة، وبوهيميا، وهنغاريا

 يكن بالقول، مجيع حقوق تويل املناصب اليت كان يطالب ا هنري الرابع، وكسب من جديد على رجال الدين األملان، بالفعل إن مل
ونعمت أملانيا مبا ناله من جمد، وسرها أن تستدعيه من إيطاليا، واغتبطت ). 21(معونة هؤالء الرجال حىت على البابوات أنفسهم
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 على رأس مائة ألف 1189خرج اإلمرباطور الشيخ يف عام و. مبواكب الفرسان اليت كانت تسري يف حفالت تتوجيه، وزجياته، وأعياده
من الرجال إىل احلرب الصليبية الثالثة، ولعله كان يرغب يف أن يؤلف من الشرق والغرب إمرباطورية رومانية تعود إىل رقعتها 

 مشبعاً إىل أقصى حد بالتقاليد وكان فردريك كما كان شارملان. ومات اإلمرباطور غريقاً يف قليقية بعد عام من ذلك الوقت. القدمية
وحزن أنصار امللكية املطلقة املعجبون ا ملا مين به من اهلزائم، . الرومانية، وقد أك قواه مبا بذله من اجلهد إلحياء ماضيها امليت

 إىل أعماله بعينه هو رأيناه وإذا ما نظرنا. وعدوها انتصاراً للفوضى، أما عشاق الدميقراطية فيسرون ا ويروا مراحل يف طريق احلرية
على حق فيما فعل؛ فقد كانت أملانيا وإيطاليا تسريان مسرعتني يف طريق الفساد واختالل النظام، ومل تكن سلطة غري سلطة 

ن اإلمرباطورية القوية تستطيع القضاء على املنازعات واالضطرابات اإلقطاعية واحلروب القامتة بني املدن املختلفة، وكان البد أ
ونسجت حول فردريك األول يف عهود الضعف األملانية املقبلة أقاصيص دالة . يستتب النظام ليمهد السبيل إىل نشأة احلرية القومية

فقيل إنه مل : على حب الشعب له، وخلع على بربروسه بعد حني من الصفات ما كان القرن الثالث عشر يتصور وجوده يف حفيده
، وكان يف مقدور الناس أن يروا Thuringia بثورجنيا Kyffhauserأنه كان نائماً يف جبال كيفهوزر ميت حبق بل كل ما يف األمر 

حليته الطويلة تنمو خمترقة ما يغطيه من الرخام؛ وسوف يستيقظ من نومه يف يوم من األيام، وينفض الثرى عن كتفيه، ويعيد إىل أملانيا 
وكاد هنري ). 22(يا املوحدة قال هذا الشعب الفخور إنه هو بربروسه ض ظافراً من قربهوملا أنشأ بسمارك دولة أملان. النظام والقوة

 جنويب إيطاليا وصقلية من النورمان مبعونة جنوى وبيزا، 1194حيقق حلم أبيه، فقد انتزع يف عام ) 1197-1190(السادس 
، وبرغندية؛ وألساس، ولورين، وسويسرا، Cauphine وضمت بروفانس، ودوفينيه. وخضعت له إيطاليا كلها عدا الواليات البابوية

وهولندة، وأملانيا، والنمسا، وبوهيميا، ومورافيا، وبولندة ضمت هذه كلها إىل أمالك هنري، واعترفت إجنلترا بسيادته عليها، وأدى 
هنري ينظر بنهم إىل فرنسا له املسلمون املوحدون اجلزية، وطلبت إنطاكية، وقليقية، وقربص أن تضم إىل اإلمرباطورية، وكان 

وأسبانيا، وقد وضع اخلطط لالستيالء على بيزنطية، وكانت الفرق األوىل من جيشه قد أحبرت إىل بالد الشرق حني أصيب بزحار 
ومل يكن هنري قد حسب حساب مناخ هذه البالد اليت فتحها وأعد . البطن وقضي حنبه يف صقلية وهو يف الثالثة والثالثني من عمره

ومل يكن له إال ولد واحد هو طفل يف الثالثة من عمره، وأعقبت موته فترة من الفوضى دامت حنو عشر سنني . عدة التقاء ثأرها منهال
وملا أن بلغ فردريك الثاين سن الرشد جتددت احلرب بني اإلمرباطورية والبابوية، . أخذ املطالبون بالعرش فيها يقتتلون فيما بينهم

وأعقبت موت .  نورماين أصبح إيطاليا، سنتحدث عنه فيما بعد حني نتكلم على إيطاليا-على يد ملك أملاينجتددت يف إيطاليا 
، باع فيه األمراء "العهد املرعب الذي ال سادة فيه: "حنو ثالثني عاماً أخرى من الفوضى يسميها شلر) 1250(فردريك الثاين 

وتكشف عهد الفوضى عن اية أسرة . يف أن يوطدوا أركان سلطام املستقبلالناخبون عرش أملانيا لكل مستضعف يتركهم أحراراً 
وأراد رودلف أن يكسب تاج .  أسرة جديدة واختذ فينا عاصمة له1273هوهنستاوفن، وأنشأ رودلف اهلبسربجي يف عام 

تاماً؛ ويتخلى فيه عن مجيع مطالبه يف  إعالناً يعترف فيه خبضوع السلطة امللكية البابوية خضوعاً 1279اإلمرباطورية، فوقع يف عام 
ومل يصبح رودلف إمرباطوراً قط، ولكنه استطاع بشجاعته، وإخالصه، ونشاطه أن يعيد النظام والرخاء إىل . إيطاليا اجلنوبية وصقلية

اجلهود آخر ) 1313-1308(وبذل هنري السابع . 1918أملانيا، وأن ينشئ أسرة قوية ظلت حتكم النمسا وهنغاريا حىت عام 
 ، Walloonمبعونة ضئيلة من األشراف األملان وقوة صغرية من فرسان الوالون ) 1310(لتوحيد ـأملانيا وإيطاليا فعرب جبال األلب 

ورحبت به كثري من مدن ملبارديا، وكانت قد سئمت حرب الطبقات ونزاع املدن بعضها مع بعض، وتاقت نفسها إىل التحرر من 
رحب دانيت بالغزاة برسالة عن امللكية، أعلن فيها بشجاعة حترر السلطة الزمنية من السلطة الروحية، وطلب و. سلطان الكنيسة عليها
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فيها إىل هنري أن ينقذ إيطاليا من سيطرة البابوية، ولكن اجللف من أهل فلورنس أصبحت هلم الغلبة يف البالد، وسحبت املدن 
اء، حبمى املالريا وهي الداء الذي جتزي به إيطاليا بلني الفنية والفنية عاشقيها املشاكسة تأييدها، ومات هنري، وهو حموط باألعد

وصدت أملانيا يف اجلنوب حواجز من طبيعة األرض، واختالف العنصر، واللعنة، فوجدت هلا خمرجاً وتعويضاً يف جهة . اململقني
 أمخاس أملانيا من الصقالبة؛ وانتشر األملان الكثري والنسل الشرق، فاستردت اهلجرات والفتوح واالستعمار األملاين واهلولندي ثالثة

على ضفيت الدانوب ووصلوا هنغاريا ورومانيا؛ وأقام التجار األملان أسواقاً وثغوراً يف فرانكفورت على األودر، ويف برسالو، وبراج، 
 املمتدة من حبر الشمال والبحر البلطي إىل ، ومراكز جتارية يف كل مكان يف الرقعةReval وريفال Dorptودانترج ورجيا ودوربات 

لقد كانت فتوحهم وحشية، ولكن النتائج أدت إىل رقي ال يستطاع تقديره يف حياة سكان احلدود . جبال األلب والبحر األسود
 إىل ضمان تأييد وكان اماك األباطرة يف هذه الفترة السالفة الذكر يف شئون إيطاليا، وحاجتهم املتكررة. االقتصادية والثقافية

األشراف والفرسان، أو مكافأم على هذا التأييد بات األرض أو السلطان، وما طرأ على سلطة امللوك األملان من الضعف بسبب 
مقاومة البابا هلم وخروج اللمبارد عليهم، كان هذا كله قد ترك األشراف أحراراً يتملكون األرض يف الريف، ويرتلون الفالحني 

وأصبح . رقيق؛ فعالً بذلك شأن اإلقطاع يف القرن الثالث عشر يف أملانيا بينما كان سلطان امللوك يقضي عليه يف فرنسامرتلة ال
األساقفة الذين قرم األباطرة األولون ليكونوا يف ظهر األشراف، أصبح هؤالء طبقة ثانية من النبالء، ال يقلون ثروة وقوة واستقالالً 

 هم كرباء أساقفة ميرت وتريري، وكولوين، - حىت عهد اإلقطاعيون إىل سبعة من األشراف1263 ومل حيل عام .عن األشراف الدنيويني

هؤالء الناخبون من سلطان احلاكم، وحد .  برندنربج حق اختيار امللكودوقا سكسونيا وبارفيا، وكونت بالتني ومارجريف
ولقد كان يسعهم أن يعملوا عمل احلكومة املركزية ويهيئوا لألمة وحدا، . واغتصبوا االمتيازات امللكية، واستولوا على أراضي التاج

وكل ما كان موجوداً هم ولكنهم مل يفعلوا، بل كانوا فيما بني االنتخابني يسريون كما حيلو هلم، ومل تكن أمة أملانية قد وجدت بعد، 
وكذلك مل يكن هناك برملان قومي، بل كانت يف البالد املختلفة جمالس إقليمية تسمى ... السسكون والسوابني، والبافاريون، والفرجنة

، اضمحل فيما بني 1247 أو جملس موعة البالد األملانية يف عام Reichstagوملا قام جملس ريشستاغ . Landtageالندتاج 
.  من رقيق األرض أو األحرار املعينني من قبل امللوك-، وكانت طائفة من املوظفني1338دي االنتخاب، ومل يعل شأنه إال يف عام عه

ومل يكن للبالد عاصمة موحدة يتركز فيها والء . يؤلفون بريوقراطية مفككة ويكسبون نظام احلكم نوعاً من االستمرار غري املترابط
تكن هناك جمموعة موحدة من القوانني حتكم ا البالد كلها، فقد احتفظ كل إقليم بعاداته وقوانينه رغم ما الشعب واهتمامه؛ ومل 

 أن صيغت قوانني سكسونيا يف كتاب واحد 1225وحدث يف عام . بذله بربروسه من اجلهد لفرض القانون الروماين على أملانيا كلها
" املرآة السوابية" صيغت قوانني سوابيا وعاداا يف 1275ام ، ويف عSachsenspiegelمسي املرآة السكسونية 

Schwabenspiegel ؛ وأيد هذان القانونان ما كان للشعب من حق قدمي يف اختيار ملوكه، وما كان للفالحني من حق االحتفاظ
طبيعة البشرية ومع إرادة اهللا، حبريتهم وأرضهم، وقالت املرآة السكسونية يف هذا الصدد إن رق األرض واالستعباد يتعارضان مع ال

-1183(وكان عهد آل هوهنستاوفن . ، لكن رق األرض أخذ مع ذلك ينمو ويزداد)23(وأن أصلهما يرجع إىل القوة أو الغش

نعم إن عادات الشعب وآدابه كانت ال تزال خشنة غليظة، وكانت قوانينه مضطربة . أعظم العهود األملانية قبل بسمارك) 1254
ى سواء، وأخالقه خليطاً من األخالق املسيحية والوثنية، ومسيحيته نصف ستار النتهاب األراضي واغتصاا من هي والفوض

كذلك مل تكن ثروة الشعب أو وسائل نعيمه تضارع ثروة شعب إيطاليا أو فالندرز إذا وازنا مدينة يف أملانيا مبدينة مثلها يف . أصحاا
حني األملان كانوا جمدين كثريي النسل، وكان التجار األملان مغامرين ذوي إقدام، واألشراف ولكن الفال. ذينك البلدين األخريين
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أكثر سكان أوربا ثقافة وقوة، وامللوك هم الرؤساء الزمنيني للعامل الغريب حيكمون بالداً متتد من ر الرين إىل ر الفستيوال، ومن ر 
ونشأت وترعرعت مائة مدينة ومدينة بفضل . إىل الدانوب، ومن حبر الشمال إىل صقليةالرون إىل جبال البلقان، ومن البحر البلطي 

حياا االقتصادية الناشطة، وكان لكثري منها صكوك ومواثيق تؤيد حكمها الذايت؛ وأخذت على مر السنني تزداد ثروا وتزدهر 
ها، وإنا ليعترينا اآلن األسى واحلزن على ما كان هلا من مجال فنوا حىت كانت يف عصر النهضة فخر أملانيا وشاهداً على عظمتها وجمد

  .زال ومل يبق له وجود

  الفصل السابع 

  اسكنديناوة 

بعد أن ظلت مائة عام تنعم ) Waldemar I (1157-1182عادت الدمنرقة إىل الظهور يف التاريخ مرة أخرى يف عهد ولدمار األول 
 على إقامة حكومة قوية، طهرت البحار من Lund كبري أساقفة لند Absalonوزيره أبسالون باالختفاء عنه، فقد استعان هذا امللك ب

مرفأ " أي Copenhagen مدينة كوبنهاجن 1167واعتنت الدمنرقة حبماية التجارة وتشجيعها، وأسس أبسالون يف عام . القراصنة
، Holsteinات األملانية باالستيالء على هولستني على االعتداء) 1241- 1202(ورد ولدمار الثاين . Kjoebenhaven -"السوق

ضد صقالبة البحر البطلطي " صليبية"مث قام بثالث حروب . ومهربج، وعلى البالد األملانية الواقعة يف الشمال الشرقي من ر اإللب
إحدى هذه احلروب وهو يف وهوجم يف . Revalواستوىل على إستونيا الشمالية، وأسس مدينة ريفال " تكرمياً للعذراء املباركة"

معسكره؛ ويقول الرواة إنه جنا من املوت بسببني أوهلما شجاعته وثانيهما أنه نزلت من السماء يف وقت اهلجوم عليه راية محراء عليها 
ونت  أي القماش الدمنرقي علم القتال الدمنرقي؛ وأسره الكDannebrogوأصبحت هذه الراية املعروفة باسم الدنربج . صليب أبيض

، ومل يطلق سراحه بعد أن قضي يف األسر عامني ونصف عام إال 1223 يف عام Count Henry of Schwerinهنري الشويريين 
وقضي هذا امللك بقية حياته العجيبة النافعة يف . Rügenبعد أن نزل لألملان على مجيع فتوحه األملانية والصقلبية ما عدا روجن 

وكانت مساحة الدمنرقة حني وفاته ضعفي مساحتها يف هذه األيام، وكانت تشمل . يع شرائع الدمنرقةاإلصالحات الداخلية وتقنني مج
مث . جمتمعني) 200.000(والنرويج ) 300.000(اجلزء اجلنويب من بالد السويد، وكان عدد سكاا مساوياً لعدد سكان السويد 

 على عهد Eric Glipping حصل األشراف من إرك جلبنج 1282م ضعفت سلطة امللوك بعد وفاة ولدمار الثاين، حىت إذا كان عا
وليس يف نقدور كائن من كان أن جيعلنا نتصور أعمال أهل اسكنديناوة يف . برملان قومي" Danehofالدف "يعترف فيه بأن مجعيتهم 

 جبارة تبذل يف سبيل االستيالء على هذه هذه األيام األوىل اللهم إال إن كان قصاصاً واسع اخليال، وحسبنا أن نقول عنها إا جهود
لقد كانت احلياة ال تزال فيها بدائية؛ وكانت موارد الغذاء األولية فيها . الشبه اجلزيرة الوعرة اخلطرة يوماً بعد يوم وقدماً بعد قدم

احليوان الربي، وجر املاء إىل وكان البد من تقطيع أشجار الغابات املترامية األطراف، وتأنيس . هي صيد احليوان والسمك والزراعة
جمار متكن األهلني من اإلنتاج، وإنشاء املرافئ البحرية؛ وكان البد من أن يعتاد الرجال اجللد وحتمل املشاق ملغالبة الطبيعة اليت بدت 

ذا الكفاح الذي  شأن عظيم يف هCistercianوكان للرهبان السسترسيني . وكأا تغضب من تطفل اإلنسان عليها وتدخله يف شئوا
وكان من . قضوا فيه حيام جيالً بعد جيل، فكانوا يقطعون األشجار، ويفلحون األرض، ويعلمون الفالحني أساليب الزرع الراقية

فهو الذي ألغي رق األرض، وأقام حكم . 1266 إىل 1248 رئيس وزراء السويد من Earl Birgerأبطال هذا الكفاح إيرل برجر 
بأن أجلس ابنه ) Folkung (1250-1363، وأنشأ أسرة فولكنج )1255حوايل عام  (Stokholmينة استكهومل القانون، وأسس مد
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 القائمة على جزيرة جتلند Visbyوأثرت مدينة برجن ألا كانت منفذ جتارة النرويج، وأضحت مدينة فزيب . ولدمار على العرش
Gotlandوشيدت كنائس فخمة ممتازة، وتضاعف عدد الكنائس الكربى . ية مركز االتصال بني بالد السويد والعصبة اهلانس

 القائمة بعيداً عن البالد يف Icelandواملدارس، وأخذ الشعراء يغنون قصائدهم؛ ويف القرن الثالث عشر أضحت جزيرة أيسلندة 
  .ضباب احمليط اجلامد الشمايل أكثر املراكز االسكندويناوية يف العامل نشاطاً يف األدب

   الثامن الفصل

  إنجلترا 

   وليم الفاتح 1

فلما أن رفعه إىل العرش . حكيم وليم الفاتح إجنلترا حكماً مجع فيه مبهارة عظيمة بني الشدة، والقانون، والتقوى، والدهاء، واخلداع
بعض األعيان يف غريب وانتهز .  حتت تأثري اخلوف واإلرهاب، أقسم أن يطيع القوانني اإلجنليزية املعمول ا وقتئذWitanالويتان 

، فعاد إليهم واندفع يف البالد ينتقم من أهلها )1067(إجنلترا ومشاليها فرصة غيابه يف نورمندي وحاولوا إيقاد نار الثورة يف البالد 
إجنلترا من أشد االنتقام، فأطلق لنفسه فيه العنان يقتل األهلني، ويهلك احلرث والنسل، ويدمر البيوت بأساليب منظمة حمكمة مل تنج 

وقسم أخصب أراضي اململكة إىل ضياع واسعة وزعها على أعوانه النورمان، وشجعهم ). 24(آثارها كلها حىت القرن التاسع عشر

واحتفظ هو مبساحات من األرض  . على بناء قصور حصينة يتخذوا قالعاً يدافعون ا عن أنفسهم ضد السكان املعادين
ودمر كل ما يف هذه . واسعة لتكون ملكاً للتاج، واختذ قطعة من هذه األرض طوهلا ثالثون ميالً، مسارح للملك يصيد فيها الوحوش

أيالً أو أيلة يف الغابة اجلديدة بفقء البقعة من منازل، وكنائس، ومدارس ليفسح الطريق للخيل والكالب، وكان يعاقب كل من يقتل 
وهكذا نشأت يف إجنلترا طبقة األشراف اجلدد الذين ال يزال أبناؤهم من حني إىل حني يسمون بأمساء فرنسية، وانتشر ). 25(عينه

كاً للملك، وجعلت األرض كلها مل. اإلقطاع الذي كان من قبل ضعيفاً نسبياً يف طول البالد وعرضها، وحول الشعب أرقاء األرض
وأراد . ولكنه مسح لإلجنليز الذين استطاعوا أن يربهنوا على أم مل يقفوا يف وجه الفاحتني بأن يعودوا إىل شراء أرضيهم من الدولة

 ليسجلوا اسم مالك كل قطعة من األرض يف إجنلترا، وحاهلا، وحمتوياا؛ 1083وليم أن يسجل مغامنه ويعرفها، فأرسل عماله يف عام 
بل وال ثور أو بقرة، أو ... شدد عليهم يف أوامره تشديداً مل تبق معه ياردة واحدة من األرض، ال" ورد يف هذا السجل أن امللك وقد

وكانت نتيجة هذا العمل هو كتاب األحكام وهو اسم ينذر مبا سيكون له من شأن خطري إذ أصبح ). 26"(خرتير، مل يكتب يف سجله
وأراد وليم أن يضمن لنفسه معونة البالد احلربية، وحيد من سلطان أتباعه العظام، .  املنازعات العقاريةاألخري يف مجيع" احلكم"هو 

، وجعل كل )Salisbury (1086 إىل اجتماع عقد يف سلزبري - وكان عددهم ستني ألفاً- فاستقدم إليه مجيع كبار املالك يف إجنلترا
ان عمله هذا احتياطاً حكيماً ضد اإلقطاعية الفردية اليت كانت وقتئذ تقطع أوصال وك. واحد منهم يقسم ميني اإلخالص التام للملك

وهذا ما حدث يف إجنلترا وقتئذ، فقد أقام وليم أو خلع فرساناً . وبعد فالبد لإلنسان أن يتوقع قيام حكومة قوية بعد الفتح. فرنسا
وأن يتمسك مبا له من حق تعيني رجال . يزج يف السجن لوردة عظماءونبالء، وأساقفة ورؤساء أساقفة وأديرة؛ ومل يتردد حلظة يف أن 

ويقاربه يف هذه الناحية جرجيوري السابع الذي كان مثله ذا حول وطول، والذي كان يف هذا الوقت عينه . الدين يف مناصبهم

وأراد امللك أن مينع احلرائق فأمر سكان إجنلترا بإطفاء نار املدافئ أو  . Canossaيستقدم اإلمرباطور هنري الرابع إىل كنوسا 
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واشتدت ). 27(هلون إىل فراشهم يف فصل الشتاء يف هذا الوقت قبل الساعة الثامنة مساء، ومعىن هذا أن يأوي األتغطيتها
حاجته إىل املال لإلنفاق منه على حكومته اآلخذة يف االتساع، وعلى فتوحه املترامية األطراف، ففرض ضرائب باهظة على مجيع 

وملا علم .  من قبل إدوارد املعترفوأعاد مجيع الضرائب اليت ألغاها. البيوع، والواردات، والصادرات، واستخدام القناطر، والطرق
أن بعض اإلجنليز أودعوا أمواهلم يف سراديب األديرة ليخففوها عنه، أمر بتفتيش مجيع األديرة وبنقل كل ما هو خمبأ فيها إىل بيت ماله، 

صراحة تامة حكومة لقد كانت حكومته يف ). 28(ومل يكن بالطه امللكي يتورع عن قبول الرشا، وتسجيلها بأمانة يف السجل العام
وكان لرجال الدين النورمان نصيبهم من النصر، . فاحتني يعتزمون أن جيعلوا مكاسب مغامرم تتناسب مع ما تعرضوا له من األخطار

فلما جاء وجد .  ونصب كبرياً ألساقفة كنتربري وكبرياً لوزراء امللكCaen القدير املرن من كائن Lafrancفقد جئ بالفرانك 
، فاستبدل م قساوسة وأساقفة، ورؤساء أديرة من )29(ين األجنليسكسون مولعني بالصيد، ولعب النرد، والزواجرجال الد

النورمان؛ ووضع دستوراً جديداً لألديرة هو املعروف بعادات كنتربري، ورفع مستوى رجال الدين اإلجنليز من الناحيتني العقلية 
 قراراً بفصل احملاكم الكنسية عن احملاكم املدنية، وأمر بأن ينظر يف مجيع املسائل -ب الظن بإحياء منه يف أغل-وأصدر وليم. واخللقية

وأمر بأن جتىب العشور من . الروحية مبقتضى قانون الكنيسة، وتعهد بأن تنفذ الدولة كل ما حتكم به احملاكم الكنسية من عقوبات
 بابوي أو رسالة بابوية يف إجنلترا بغري موافقته، وأال يدخل إجنلترا مبعوث الشعب ملعونة الكنيسة، ولكنه طلب أال يذاع أو ينفذ قرار

وفصلت من ذلك احلني مجعية األساقفة الوطنية عن الويتان وكانت من قبل جزءاً منه، وأصبحت هيئة . من قبل البابا إال بإذن ملكي
ن حكم مملكته أيسر عليه من حكم أسرته، شأنه يف هذا شأن ووجد وليم أ). 30(مستقلة، ال تنفذ قراراا إال إذا صادق عليها امللك

فقد كانت اإلحدى عشرة السنة األخرية من حياته مليئة بالرتاع بينه وبني زوجته امللكة ماتلدا . الكثرة الغالبة من عظماء الرجال
Matilda خرج على أبيه، وحاربه وليم ، وطلب ابنه روبرت أن يكون له السلطان الكامل على نورماندي، فلما رفض طلبه هذا

وزاد جسم امللك زيادة صعب عليه معها أن يركب اخليل؛ . حرباً غري حامسة، مث صاحله على أن يوصي له ذه الدوقية بعد وفاته
 -وحارب فليب األول ملك فرنسا خلالف على احلدود؛ وملا طال مكثه يف رون، وكاد يعجز عن احلركة لبدانته، سخر منه فليب

، وأن الشموع ستوقد يف االحتفال العظيم الذي سيقام يف "مالزم الفراش للنفاس" بأن قال إن ملك إجنلترا -د قول بعضهمعلى ح
 عن آخرها هي وما جاورها، وأن تتلف كل احملصوالت والفاكهة، Mantesوأمر وليم جيشه أن حيرق مانت . الكنيسة بعد أن يلد
يسري فوق جواده وسط مظاهر التخريب والتدمري وهو مثل خبمرة النصر إذ عثر به اجلواد وبينما كان وليم . ونفذ أمره حبذافريه

 القريبة من رون، حيث اعترف بذنوبه اعترافاً Gervaseفسقط فوق قربوس السرج احلديدي، فحمل إىل صومعة القديس جوفاس 
وترك أبناؤه . لكنيسة، ووهب املال إلعادة بناء مانتكامالً، وأدىل بوصيته، وكفر عن هذه الذنوب بأن وزع ثروته على الفقراء وا

مجيعاً، عدا، هنري، فراش موته ليقتتلوا من أجل وراثة العرش، وفر ضباطه وخدمه مبا استطاعوا أن يستولوا عليه من املغامن؛ ومحل 
لذي صنع له ال يتسع ووجد أن التابوت ا). 1087( يف كائن Abbay aux Hommes" دير الرجال"جثته قروي من أتباعه إىل 

جلثته؛ فلما أراد اخلدم أن حيشروا جسمه الضخم يف هذا التابوت الضيق، انفجر اجلسم؛ ومأل الكنيسة كلها برائحة امللك 
وكانت نتائج الفتح النورماين كثرية خيطئها احلصر، فقد فرض شعب جديد وفرضت طبقة جديدة على الدمنرقيني ). 31(الكريهة

 ؛ وكان البد أن متر جنليز والسكسون، الذين غلبوا الربيطانيني الرومان، الذين فرضوا سيادم على الكلتالذين حلوا حمل اإل
 الربيطانية؛ وكان بني النورمان والدمنرقيني أواشج عدة قرون قبل أن يثبت األجنليسكسون والكلت وجودهم يف الدم الربيطاين واللغة
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 أصبحوا فرنسيني، فلما نزلوا بإجنلترا أصبحت عاداا الرمسية ولغتها Rolloقرىب، ولكنهم يف املائة السنني اليت جاءت بعد رولو 
نظام اإلقطاع بكل ما فيه من زينة وجاء مع الفاحتني من فرنسا إىل إجنلترا . الرمسية عادات ولغة فرنسية، وظلت كذلك ثالثة قرون

وفرض رق األرض على إجنلترا فرضاً كامالً قاسياً إىل حد . اخليول، وفروسية، وعالمات الدروع ونقوشها، واملفردات اليت تعرب عنها
 ونشاـ من االتصال ، وكان املرابون اليهود الذين جاءوا مع وليم حافزاً جديداً للتجارة والصناعة؛)32(مل تعرفه من قبل يف تارخيها

الوثيق بني إجنلترا والقارة األوربية أفكار جديدة يف األدب والفن، وبلغ فن العمارة النورماين ذروة جمده يف بريطانيا؛ وجاء األشراف 
 وحسن األشراف واألساقفة. اجلدد بعادات جديدة وأخالق جديدة، وحيوية جديدة، وبنظام زراعي خري مما كان يف البالد من قبل

النورمان النظام اإلداري للدولة حتسيناً كبرياً فقد أصبح احلكم مركزياً، ووحدت الدولة وإن مل يكن هذا التوحيد قد مت عن طريق 
احلكم املطلق، وأصبحت احلياة واألموال أكثر أمناً من ذي قبل، وأقبلت إجنلترا على عهد طويل من السالم الداخلي مل تغز بعده أبداً 

  .غزواً ناجحاً

   تومس أبكت 2

من األقوال املأثورة يف إجنلترا أن يتوسط ملك ضعيف بني كل ملكني قويني، ولكن احلقيقة أن امللوك الضعاف الذين يتوسطون ملكني 
ومصداقاً هلذا نقول إنه ملا مات وليم الفاتح استوىل ابنه روبرت على نورمندي وجعلها مملكة مستقلة، وتوج . قويني ال حد لعددهم

ملكاً على إجنلترا بعد أن قطع على نفسه عهداً بأن يسلك مسلكاً حسناً مع ) 1100-1087األمحر (نه األصغر منه وليم روفس اب
، مث مرض ووعد بأن يكون حسن السلوك، فلما 1093وحكم هذا امللك حكماً استبدادياً حىت عام . النفكرانك متوجه ووزيره

وظل الرجل التقي أنسلم الذي أصبح بعد . لك حىت اغتالته يد جمهولة يف أثناء صيدهشفي من مرضه، عاد إىل استبداده وظل كذ
ودعا ابن ثالث من أبناء وليم الفاتح يدعى هنري . النفرانك كبري أساقفة كنتربري يقاوم مقاومة طويلة، أعيد بسببها إىل فرنسا

مللك عن اختيار األساقفة، فلما رفض امللك هذا الطلب  الفيلسوف أن ميتنع ا-أنسلم إىل العودة، فطلب املطران) 1135- 1100(
نشب بينهما نزاع طويل اتفق بعده على أن ختتار مجعيات رجال الكنائس والرهبان حبضور امللك نفسه األساقفة اإلجنليز ورؤساء 

ال ويكره التبذير؛ وهلذا فرض األديرة، وأن يقدموا له مراسم الوالء بوصفه مصدر أمالكهم وسلطام اإلقطاعية وكان هنري حيب امل
 يف -الضرائب الفادحة ولكنه راعى جانب االقتصاد والعدالة يف حكمه؛ وحافظ على السلم والنظام يف إجنلترا، عدا معركة واحدة

بنائهم يضبطوا أنفسهم يف معامالم لزوجام وأ"وأمر النبالء أن .  استرد فيها نورمندي إىل التاج الربيطاين-1106تنشربيه عام 
، ولكنه أوتى من الكياسة )34(وكان له هو أبناء غري شرعيني وبنات غري شرعيات من عشيقاته املتعددات). 33"(وبنات رجاهلم

 سليلة امللوك االسكتلنديني واإلجنليز السابقني على عهد النورمان، فطعم بذلك األسرة املالكة Maudواحلكمة ما جعله يتزوج مود 
وأرغم هنري األشراف والقساوسة على أن يقسموا ميني الوالء البنته ماتلدا وابنها الشاب الذي . ليزي القدمياجلديدة بالدم اإلجن

 وحفيد وليم، وظلت إجنلترا أربعة عشر عاماً تعاين Bloisفلما مات امللك اغتصب العرش استيفن بلوا . أصبح فيما بعد هنري الثاين
وكرب هنري الثاين يف هذه ). 35(داخلية امتازت بأشد ضروبات القسوة واإلرهابكوارث املوت والضرائب الفادحة يف حرب 

 واستوىل على دوقيتها، وغزا إجنلترا، وأرغم استيفن على االعتراف به Eleanor of Aquitaineاألثناء، وتزوج اليانور األكتانية 
انتهى عهد أسرة النورمان وبدأ عهد أسرة ؛ وبذلك )1154(وملا تويف استيفن صار ملكاً على إجنلترا . وارثاً للعرش

وكانت له ). 36(وكان هنري رجالً حاد الطبع، كثري املطامع، قوي الذهن، مييل بعض امليل إىل الكفر باهللا . البالنتجنت
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كة متتد من أسكتلندة إىل جبال الربانس، وتشمل نصف فرنسا، ولكنه ألفى نفسه بادي العجز يف جمتمع السيادة االمسية على ممل
إقطاعي، مزق فيه كبار األشراف جبنودهم املرتزقة وحصوم املنيعة الدولة إىل إقطاعيات حيكموا بأنفسهم، وهلذا شرع امللك بنشاط 

ضعهم سيداً بعد سيد، ويدمر القصور اإلقطاعية احلصينة، ويوطد أركان النظام رهيب جيمع املال والرجال، وحيارب األشراف وخي
وأخضع حلكم إجنلترا أيرلندة اليت غلبها وبها قراصنة ويلز؛ وكان يف إخضاعها حكيماً مقتصداً يف ماله . واألمن والعدالة والسلم

 إجنلترا كله، قد ذل وحتطم حني التقي بتومس أبكت ولكن هذا الرجل القوي، الذي يعد من أعظم الرجال يف تاريخ. ويف جنده
Thomas àBecketولد تومس . ، وهو رجل ذو إرادة ال تقل مضاء عن إرادته ودين أعظم قوة من أية دولة قائمة يف ذلك الوقت

كبري أساقفة كنتربري  Theobaldواسترعى الغالم انتباه ثيوبولد .  من أبوين نورمانيني من أبناء الطبقة الوسطى1118يف لندن عام 
وملا عاد إىل إجنلترا .  ليدرس الشرائع املدنية والكنسيةAuxerre وأكسري Bolognaبذكائه الناضج قبل األوان، فأرسله إىل بولونيا 

 ولكنه كان مثل كثريين غريه. انتظم يف سلك رجال الدين، وما لبث أن ارتقى يف املناصب الدينية حىت صار كبري مشامسة كنتربري

من رجال الدين يف تلك القرون املاضية، رجل عمل أكثر مما كان رجل دين؛ فكانت الشئون اإلدارية والدبلوماسية أكثر ما تظهر 
وساد الوئام بينه . فيها مهارته؛ وأظهر يف هذين امليدانني مقدرة فائقة رفعته إىل مقام الوزارة ومل يتجاوز السابعة والثالثني من عمره

 حني، فكان املستشار الوسيم موضع ثقة امللك يف أخص شئونه، يشاركه ألعاب الفروسية، ويكاد يشاركه يف ثروته وبني هنري إىل
وكان يف احلرب يقود . وكانت مائدته أفخم املوائد يف إجنلترا كلها، وكانت صدقاته للفقراء تضارع كرم ضيافته ألصدقائه. وسلطانه

عداء فرداً لفرد، ويضع اخلطط احلربية؛ وملا أرسل يف بعثة إىل باريس ارتاع الفرنسيون حني بنفسه سبعمائة من الفرسان، ويبارز األ
رأوا حاشيته الفخمة املؤلفة من مثان مركبات، وأربعني جواداً، ومائتني من األتباع؛ وقالوا يف أنفسهم ترى ماذا يكون امللك الذي له 

، فلم يكد يتوىل منصبه حىت تبدلت أساليبه تبدالً فجائياً كامالً كأمنا 1162عام وعني كبرياً ألساقفة كنتربري يف ! مثل هذا الوزير
حدث ذلك بسحر ساحر، فتخلى عن قصره الفخم، وثيابه امللكية، وأصدقائه من األشراف، وبعث إىل امللك باستقالته من الوزارة 

، واملاء، وكان كل ليلة يغسل قدمي ثالثة عشر وارتدى الثياب اخلشنة، فلبس شعاراً من الصوف، وعاش على اخلضر، واحلبوب
وكان من بني هذه االمتيازات عدم . متسوالً وأضحى من ذلك الوقت مدافعاً عن مجيع حقوق الكنيسة، وامتيازاا، ومصادر إيرادها

ى كافة الطبقات، حني وثارت ثائرة هنري، وهو الذي كان يطمع يف أن يبسط سلطانه عل. حماكمة رجال الدين أمام احملاكم املدنية
وهلذا دعا فرسان إجنلترا وأساقفتها . وجد أن احملاكم الكنسية كثرياً ما تترك رجال الدين دون أن تعاقبهم على ما يرتكبونه من اجلرائم

، ومحلهم على أن يوقعوا دستور كالرندن الذي قضي على كثري من احلصانات )Clarendon (1164إىل اجتماع عقده يف كالرندن 
ولكن بكت رفض أن خيتتم الوثائق خبامت أسقفيته الكربى، فما كان من هنري إال أن أذاع القوانني . اليت كان يتمتع ا رجال الدين

وجاء بكت، وعارض يف هدوء أساقفته . اجلديدة غري عابئ ذا الرفض، وقدم الرئيس الديين املريض للمحاكمة أمام احملكمة امللكية
وملا أمرت احملكمة بالقبض عليه أعلن أنه . لك أنه مذنب خلروجه على قوانني سيده اإلقطاعي ملك البالدالذين أعلنوا مع امل

وأطعم يف ذلك املساء عدداً كبرياً . سيستأنف القضية أمام البابا، مث خرج ساملاً من القاعة بثيابه األسقفية اليت مل جيرؤ أحد على ملسها
 يف أثناء الليل متخفياً سالكاً طرقاً ملتوية إىل القناة اإلجنليزية، وعرب املضيق املضطرب املاء قارب من الفقراء يف بيته بلندن، مث فر

يف بالد ملك فرنسا، مث قدم استقالته من منصب كبري األساقفة إىل . Omer Stضعيف، ووجد ملجأ له يف دير قائم يف سانت أومر
وأعاد تعيينه يف كرسيه، ولكنه أرسله ليعيش مؤقتاً معيشة راهب سسترسي يف دير بنتين وأيده البابا يف موقفه، . البابا اسكندر الثالث

Pontigny .ًوملا جاء هنري إىل نورمندي خرج . ونفي هنري من إجنلترا مجيع أقارب بكت ذكوراً وإناثاً، صغاراً كانوا أو كبارا
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ع رجال الدين اإلجنليز الذين أيدوا دستور كالرندن ، وأعلن حرمان مجيVezelayتومس من صومعته وصعد منرباً يف فيزالي 
وكان جواب هنري أن هدد مبصادرة أمالك مجيع األديرة والصوامع القائمة يف إجنلترا، ونومندي، وأجنو، وأكتني، ). 1166(

لدير، وعاش الرجل املتمرد وتوسل الرئيس املرتاع إىل بكت أن يغادر ا. واملنتسبة إىل دير بنتين إذا استمر هذا الدير على إيواء بكت
وأغرى لويس السابع ملك فرنسا البابا اسكندر الثالث، فأمر هنري أن يعيد . Sensاملريض من الصدقات يف نزل قذر ببلدة سان 

 واألقاليم اخلاضعة حلكم إجنلترا. كبري األساقفة إىل كرسيه، وأنذره إذا رفض بأنه سيحرم إقامة مجيع الصلوات واخلدمات الدينية

، والتقى ببكت، ووعده بأن يصلح كل ما يشكو منه، Avranchesفاضطر هنري إىل اخلضوع، وجاء إىل أفرانش ). 1169(
فلما عاد تومس إىل كنتربري كرر قرار ). 1169(وأمسك بركاب كبري األساقفة املنتصر وهو يهم بالركوب عائداً إىل إجنلترا 

. عضهم إىل هنري يف نومندي وأثاروا غضبه، ولعلهم بالغوا يف وصف مسلك بكنفذهب ب. احلرمان على األساقفة الذين قاوموه

على أن يهني امللك واململكة مجيعها، وال يأخذ حبقي واحد من أولئك ... أجيرؤ رجل يطعم خبزي!... عجباً: "فصاح هنري قائالً
لترا أربعة من الفرسان الذين مسعوه، من غري علم وذهب إىل إجن". اخلدم الكساىل الذين يطعمون على مائديت فيغسل تلك اإلهانة؟

، فقطعوا جسمه 1170 من ديسمرب سنة 30امللك على ما يظهر؛ ووجدوا كبري األساقفة عند مذبح كنيسة كنتربري يف يوم 
فاعتزل . العاموروعت املسيحية كلها وثار ثائرها على هنري ودمغته من تلقاء نفسها بطابع احلرمان . بسيوفهم وهو واقف يف مكانه

امللك العامل يف حجرته ثالثة أيام ال يذوق فيها الطعام؛ أصدر بعدها أمره بالقبض على القتلة، وبعث بالرسل إىل البابا يعلنون براءته 
يف بالده مث ألغي دستور كالرندن، ورد إىل الكنيسة مجيع ماهلا . من اجلرمية، ووعد بأن يكفر عن ذنبه بالطريقة اليت يرتضيها اإلسكندر

وقام الناس يف هذه األثناء يقدسون بكت ويعلنون أن معجزات كثرية حدثت عند قربه، وأعلنت الكنيسة قداسته . من حقوق وأمالك
وجاء هنري أخرياً إىل كنتربري حاجاً نادماً؛ ومشى الثالثة . حتج إىل ضرحيه. ، وسرعان ما أخذت اآلالف املؤلفة)1172(رمسياً 

من الطريق على احلجارة الصوان حايف القدمني يرتف الدم منهما؛ مث استلقى على األرض أمام قربه عدوه امليت، األميال األخرية 
وطلب إىل الرهبان أن يضربوه بالسياط، وتقبل ضربام؛ وهكذا حتطمت إرادته القوية أمام السخط العام عليه واملتاعب املتزايدة يف 

ردها امللك الزاين وسجنها، تأمتر به مع أبنائه لتخلعه عن العرش؛ وتزعم هنري أكرب أبنائه فتنتني وأخذت زوجته إليانور، اليت ط. بالده
مث حتالف ولداه رتشرد وجون، بعد أن طال انتظارمها . ، ومات وهو خارج على أبيه1183و1173إقطاعيتني قامتا عليه يف عامي 

 جهر بالطعن على اإلله الذي Le Mansأبيهما، وملا طرد من ملان موته، مع فليب أغسطس ملك فرنسا وانضما إليه يف حرب ضد 
؛ وكان آخر ما نطق به أن سب أوالده الذين غادروا به، )Chinon (1189حرمه من البلدة اليت ولد فيها وأحبها، ومات يف شينون 

نعم إنه قد . لكنه مل خيفق اإلخفاق كله. هلزميةواحلياة اليت وهبته اد والسلطان، والغىن، والعاشقات، واألعداء، والعار، والغدر، وا
ذلك أن احملاكم املدنية هي : سلم لبكت امليت مبا مل يسلم به لبكت احلي، لكن حجة هنري هي اليت كسبت املعركة على توايل األيام

لدين أو رجال اليت وسعت اختصاصها وبسطت سلطاا يف عهد كل ملك جاء بعده على رعايا امللك سواء كانوا من رجال ا
ولقد حرر القانون اإلجنليزي من القيود الكنسية واإلقطاعية، ومهد السبيل لنمائه ذلك النماء الذي جعله من أجل ). 37(الدنيا

ولقد حذا حذو جده العظيم وليم الفاتح فقوى حكومة إجنلترا ووحدها . األعمال التشريعية اليت ظهرت منذ عهد روما اإلمرباطورية
وكان جناحه يف هذه الناحية أكثر مما جيب أن . شراف املتمردين الذين أشاعوا الفوضى يف البالد إىل القانون والنظامبإخضاع األ

ذلك أن احلكومة املركزية قويت حىت كادت تصبح حكومة مطلقة غري مسئولة إىل أقصى حد، وحىت كانت اجلولة الثانية يف : يكون
  .ة هي اليت قام ا األشراف املناضلون عن احلريةاملعركة التارخيية بني النظام واحلري
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   العهد األعظم أو مجنا كارتا 3

لقد ورث ريتشارد األول امللقب بلقب األسد عرش أبيه دون أن ينازعه منازع، وكان رتشرد ابن إليانور املغامرة املتهورة اليت ال 
 وانتدبته أمه ليصرف شئون أمالكها يف 1157رتشرد يف أكسفورد وولد . تغلب، ولقد تتبع خطاها ومل يتبع خطا هنري القدير النكد
وكان حبه . ومل يعد قط رجالً إجنليزياً" املرحة"الشعراء الغزليني " بعلوم"أكتني، وفيها أشربت نفسه بثقافة بروفانس املتشككة، و

 اليت عاشها حبوادث روائية تكفي ألن متأل مائة للمغامرات والغناء أكثر من حبه للسياسة واإلدارة، وامتألت االثنتان واألربعون سنة
وقد قضي اخلمسة الشهور األوىل من حكمه يف مجع املال الالزم . عام، وكان لشعراء زمانه مثاالً حيتذونه ونصرياً يلقون منه التشجيع

وظفني مث أعاد تعيينهم نظري جعل حلرب صليبية؛ فخص ذا الغرض مجيع األموال اليت خلفها وراءه هنري الثاين، وأقصى آالفاً من امل
 مارك، ومل يقبل 15.000يتقاضاه منهم، وباع صكوكاً باحلرية للمدن اليت تستطيع أداء مثنها، واعترف باستقالل اسكتلندة نظري 

إىل فلسطني، ومل ميض على اعتالئه العرش نصف عام حىت أحبر . هذا الثمن القليل ألنه يزهد يف املال بل ألنه شديد احلب للمغامرات
ومل يكن حرصه على سالمته أكثر من حرصه على حقوق غريه؛ وقد أثقل كاهل البالد بالضرائب إىل أقصى طاقتها، وبدد ما مجعه من 

املال يف الترف، والوالئم، واملظاهر الكاذبة، واندفع يف العمل خالل العقد األخري من القرن الثاين عشر جبرأة وور جعال زمالءه 
وحارب صالح الدين وأحبه، وعجز عن هزميته وأقسم أن يهزمه، وقفل .  يضعونه يف صف اإلسكندر، وآرثر، وشارملانالشعراء

ليوبولد دوق النمسا، وكان قد أساء إليه يف آسيا، وأسلمه ليوبولد يف بدء عام ) 1192(راجعاً إىل بالده وأسره يف طريق عودته 
هلنري هذا ثأر قدمي عند هنري الثاين ورتشرد، واحتفظ هنري السادس مبلك إجنلترا وكان .  إىل اإلمرباطور هنري السادس1193

 على ر الدانوب على الرغم من القانون الذي كان معترفاً به يف أوربا بوجه عام والذي Dürnsteinسجيناً يف حصن ببلدة درنشتني 
أي نصف )  دوالر أمريكي15.000.000( مارك 150.000حيرم اعتقال رجال احلروب الصليبية؛ وطلب إىل إجنلترا فدية قدرها 

وكان جون أخو رتشرد وقتئذ حياول اغتصاب العرش، فلما لقي مقاومة فر إىل فرنسا وانضم . اإليراد السنوي ألمالك التاج الربيطاين
م األمالك اإلجنليزية يف ونكث فليب بعهد قطعه على نفسه باحملافظة على السلم، فهاج. إىل فليب أغسطس يف هجومه على إجنلترا

وضاقت نفس رتشرد بسجنه املريح، وكتب . فرنسا واستوىل عليها، وعرض رشا كبرية على هنري السادس ليبقى رتشرد أسرياً
وكانت إليانور يف أثناء هذه األحداث املضطربة حتكم . ، يطلب فيها إىل بالده أن تفتديه من األسر)38(قصيدة من الشعر املمتاز

 Hubertكماً ناجحاً بوصفها نائبة عن امللك معتمدة على النصائح احلكيمة اليت يقدمها هلا القاضي األكرب هيوبرت ولتر البالد ح

Walter1194(وملا أطلق سراح رتشرد آخر األمر .  كبري أساقفة كنتربري، ولكنهما وجدا من العسري عليهما مجع الفدية املطلوبة (

وتقول . ب ومجع اجلند وقاد بنفسه جيشاً عرب به القناة اإلجنليزية ليثأر لنفسه وإلجنلترا من فليبأسرع إىل إجنلترا، وجىب الضرائ
فلما مت له استعادة مجيع األمالك اليت . الرواية املأثورة إنه ظل عدة سنني يرفض القداس لئال يطلب إليه أن يصفح عن عدوه الغادر

وتنازع يف هذه األثناء مع أحد أتباعه اإلقطاعيني وهو أدمهار . فليب من أن يعيشاستوىل عليها فليب ركن إىل السلم اليت أمكنت 
Adhemar فيكونت مدينة ليموج Limoges ،وكان قد وجد كرتاً من الذهب خمبوءاً يف أرضه، وعرض على رتشرد جزءاً منه ،

" قلب األسد"أدمهار احلصني فمات رتشرد وأصاب رتشرد سهم منطلق من قصر . لكن رتشرد أىب إال أن يأخذه كله، وحاصر أدمهار

بعد أن لقي ) 1216-1199(وخلفه على العرش أخوه جون . يف الثالثة واألربعني من عمره إثر نزاع قام على كومة من الذهب
أي األعيان (بعض املقاومة وعدم الثقة، وبعد أن اضطره ولتر كبري األساقفة أن يقسم حني تتوجيه أنه قد نال عرشه منتخباً من األمة 

ولكن جون الذي خان أباه، وأخاه، وزوجه، مل تكن تقف يف وجهه ميني أخرى بعد أميانه املاضية أو يهتم كثرياً . وبنعمة اهللا) واملطارنة
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 ذه اليمني، ومل يكن يبدو عليه شيء من التمسك بالعقائد الدينية شأنه يف هذا شأن هنري الثاين ورتشرد األول، حىت ليقال إنه مل

وامه الرهبان بالكفر وقالوا إنه اقتنص مرة ). 39(يتناول قط القربان املقدس بعد أن بلغ سن الرشد، بل مل يتناوله أيضاً يف يوم تتوجيه
وغضب الرهبان من قوله هذا ألنه " ولكين أقسم أنه مل يسمع قط بالقداس! ما أمسن هذا احليوان وما أحسن طعامه: "وعالً مسيناً وقال

ومل يكن صديقاً محيماً "وكان جون رجالً حاد الذهن جمرداً من الضمري، وكان إدارياً حازماً ممتازاً ). 40(فيه سخرية ببدانتهمرأوا 
؛ ومل )Holinshed(41، وهلذا افتري عليه بعض االفتراء املؤرخون اإلخباريون من رجال األديرة كما يقول هولنشد "لرجال الدين

ولكنه كثرياً ما أغضب الناس مبزاجه احلاد، وملحه، وفكاهاته البذيئة الشائنة، واستبداده وغطرسته، وما يكن خمطئاً على الدوام، 
ونال جون يف . فرضه من الضرائب الفادحة اليت حيس أنه مضطر إليها للدفاع عن األمالك اإلجنليزية يف القارة ضد فليب أغسطس

 حبجة أا متت إليه بصلة القرابة، Gloucester أمرية جلوسستر Isabelيق إزبل  على إذن من البابا إنوسنت الثالث بتطل1199عام 
. Lusignan رغم أا كانت خمطوبة لكونت لوزنيان Isabella of Angulemeومل يلبث بعد طالقها أن يتزوج بإزبال أمرية أجنوليم 

واحتج يف الوقت نفسه بارونات أجنو، وتورين، . ه حبقهوغضب األشراف يف كال البلدين هلذا العمل واستنجد الكونت بفليب ليأخذ ل
وكانت فروض الطاعة اإلقطاعية اليت ترجع إىل عهد تسليم . ، ومني لدى فيليب قائلني إن جون يستبد بأقاليمهمPoitouوبواتو 

لترا، مبلك فرنسا سيداً إقطاعياً نورمندية إىل رولو تقضي بأن يعترف األعيان اإلقطاعيون يف فرنسا، حىت يف املقاطعات اليت متلكها إجن
عليهم؛ وكان جون حسب قانون اإلقطاع، بوصفه دوق نورمندية، تابعاً مللك فرنسا، وأمر فليب تابعة امللكي بالقدوم إىل باريس، 

، ومنحت ليربئ نفسه من عدة م وادعاءات، وأىب جون أن يطيع األمر، فقضت حمكمة اإلقطاع الفرنسية مبصادرة أمالكه يف فرنسا
وطالب آرثر بعرش إجنلترا، وحشد لذلك جيشاً، .  وحفيد هنري الثاينBriltanyنورمندية، وأجنو، وبواتو آلرثر كونت بريطاين 

. ، فقادت امللكة بنفسها، وهي يف الثمانني من عمرها، قوة للدفاع عن ولدها املشاكسMirabeauوحاصر امللكة إليانور يف مريابو 

ها، وقبض على آرثر، ويبدو أنه أمر بقتله، فما كان من فليب إال أن غزا نورمندية، وكان جون وقتئذ يقضي وأنقذها جون من عدو
وفر جون إىل إجنلترا، وانتقلت نورمندية، ومني، وأجنو، وتورين . شهر العسل يف رون ويف شغل شاغل عن قيادة جنده، فمنوا باهلزمية

الثالث، ومل يكن على وئام مع فليب، كل ما يف وسعه ملساعدة جون، مث دب الرتاع بينه وبذل البابا إنوسنت . إىل التاج الفرنسي
محل امللك كبار الرهبان يف كنتربري على أن خيتاروا ) 1205(وكان سبب هذا الرتع أنه على أثر وفاة هيوبرت ولتر . وبني جون

ن طائفة من الرهبان الشبان اختارت رجنلد  للمنصب الشاغر، ولكNorwich، أسقف نوروك John de Grayجون ده جراي 
Reginaldوأسرع املرشحان املتنافسان إىل رومة يطلب كل منهما تأييد البابا؛ ولكن .  نائب رئيس ديرهم ليكون كبرياً لألساقفة

قضى اخلمس ، وهو مطران إجنليزي Stephen Langtonإنوسنت رفض أن يؤيدمها مجيعاً، وعني يف املنصب الشاغر استيفن الجننت 
واحتج جون على هذا االختيار وقال إن . والعشرين سنة األخرية مقيماً يف باريس، وكان وقت اختياره أستاذاً لالهوت يف جامعتها

وجتاهل . الجننت مل يكن لديه ما يؤهله ألن يشغل أكرب منصب ديين يف إجنلترا، وهو منصب جيمع بني الوظائف السياسية والدينية
وحتدى جون .  من أعمال إيطالياViterpoيف فيتربو ) 1207( جون، ودشن استيفن كبرياً ألساقفة كنتربري إنوسنت احتجاج

بأن ينفي كل " بأسنان اهللا"الجننت بأن يطأ بقدمه أرض إجنلترا، وأنذر رهبان كنتربري العصاة حبرق األديرة فوق رؤوسهم، وأقسم 
.  حبرماا، ويسمل أعني بعضهم وجيدع أنوفهم جزاء وفاقاً هلم على فعل رئيسهمقس كاثوليكي من إجنلترا إذا أصدر البابا قراراً

وأغلق القساوسة . ، وامتنعت كل اخلدمات الدينية يف إجنلترا ما عدا التعميد واملسح وقت الوفاة)1208(وأصدر البابا قرار احلرمان 
لى هذه األعمال مبصادرة مجيع أمالك الكنائس واألديرة ورد جون ع. الكنائس، وسكنت األجراس، ودفن املوتى يف أرض مل تدشن
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وأعطاها لغري رجال الدين؛ وحرم إنوسنت امللك من حظرية املسيحية، ولكن جون مل يعبأ بقرار احلرمان، وانتصر يف عدة وقائع حربية 
بانتهاب أمالك الكنيسة ألن ذلك ووجفت قلوب الشعب هلعاً من قرار احلرمان، ولكن األشراف رضوا . أيرلندة، واسكتلندة، وويلز

واختال جون عجباً بانتصاره املؤقت، وأساء إىل الكثريين بتطرفه وعنته؛ فقد . االنتهاب حيول م امللك إىل حني عن أمالكهم هم
بعض هجر زوجته الثانية ليلد أطفاالً غري شرعيني من عشيقات مستهترات، وزج اليهود يف السجن لينتزع منهم أمواهلم، وترك 

املطارنة السجناء ميوتون من فرط املشقة، وأغضب األشراف بأن أضاف اإلهانات إىل الضرائب الفادحة، وتشدد يف تنفيذ قانون 
 إىل آخر ملجأ له، فأصدر مرسوماً خبلع امللك اإلجنليزي عن العرش، وأعفي رعايا 1213وجلأ إنوسنت يف عام . الغابات البغيض

. سموها له، وأعلن أن أمالك امللك أضحت غنيمة مشروعة لكل من يستطيع انتزاعها من يديه النجستنيجون من بني الطاعة اليت أق

واستعد جون لصد الغزو، ولكنه تبني . وقبل فليب أغسطس الدعوة، وحشد جيشاً رهيباً، وزحف به على شاطئ القناة اإلجنليزية
واستشاط امللك غضباً من فعلتهم، ورأى يف . قوة مادية ودينية معاًوقتئذ أن أعيان البالد لن يساعدوه يف حرب ضد بابا مسلح ب

، مبعوث البابا مضمونه أنه إذا ألغى إنوسنت قرار احلرمان Pandulfفعقد اتفاقاً مع بندلف . الوقت نفسه خطر اهلزمية حمدقاً به
 يتعهد بأن يرد إىل الكنيسة كل ما صادره من الصادر على امللك وعلى إجنلترا، وقرار اخللع، واستحال من عدو إىل صديق، فإن جون

واتفق الطرفان على هذا، وأسلم جون إجنلترا كلها للبابا، مث استعادها . أمالكها، وأن يضع تاجه ومملكته حتت سيادة البابا اإلقطاعية
وأقلع جون إىل بواتو ). 1213(منه بعد مخسة أيام بوصفها إقطاعية بابوية تدين للبابا بالوالء وتؤتى اجلزية عن يد وهي صاغرة 

 Bouvinesوأدت هزمية جون عند بوفني . ليهاجم فليب، وأمر بارونات إجنلترا أن يتبعوه بالسالح والرجال، ولكنهم مل يطيعوا أمره

. اف احلانقنيإىل حرمانه من األملان وغريهم من أحالفه الذين كان يتطلع إىل معونتهم ضد توسع فرنسا، فعاد إىل إجنلترا ليواجه األشر

واستاء النبالء من فدح الضرائب املفروضة عليهم لتمويل حروبه املخربة، ومن خروجه على السوابق القدمية والقوانني املرعية، 
وأراد جون أن حيسم األمر فيما بينه وبينهم فطلب إليهم أن يؤدوا له قدراً من املال . وتسليمه إجنلترا ليشتري به عفو البابا وتأييده

ل اخلدمة العسكرية، ولكنهم بعثوا إليه بدالً من هذا املال بوفد يطلب إليه العودة إىل قوانني هنري األول، اليت محت حقوق بد
، وبينا Stamfordفلما مل يتلق األشراف جواباً مرضياً حشدوا قوام املسلحة عند استامفورد . األشراف وحددت سلطات امللك
إىل كبار أساقفته، وأساقفته، ورؤساء أديرته، ومحلة ألقاب .... جون ملك إجنلترا بعناية اهللا تعاىلكان جون يتلكأ يف أكسفورد من 

 أن ستكون -1: اعلموا أننا ذا العهد احلاضر نؤكد عنا وعن ورثتنا إىل أبد الدهر. حتية. ومجيع رعاياه األوفياء... إيرل وبارون
 أننا مننح مجيع األحرار يف مملكتنا، عنا وعن ورثتنا إىل أبد الدهر، -2... ها وحريااكنيسة إجنلترا حرة ال يعتدي على شيء من حقوق

 لكي جيتمع الس العام -14. إي الس العام ململكتنا..  أال يفرض بدل خدمة أو معونة-12... مجيع احلريات املدونة فيما بعد
بار األساقفة، واألساقفة، ورؤساء األديرة، ومحلة ألقاب إيرل، وكبار سنأمر باستدعاء ك.. املختص بتقدير املعونات وبدل اخلدمات

  لن جنيز يف املستقبل لكائن من كان أن يأخذ معونة من-15... وغريهم ممن هم حتت رياستنا ... البارونات يف البالد

، إال إذا كان ذلك الفتدائه، أو تنصيب ابنه األكرب فارساً، أو مرة واحدة لزواج ابنته الكربى؛ ولن )غري األرقاء(مستأجريه األحرار 
 -36.  لن تعرض الشكاوي العادية على حمكمتنا، بل ينظر فيها يف مكان حمدد-17... تكون املعونة يف هذه احلالة إال معونة معقولة

أي أنه جيب أال (بل جيب أن يعطى هذا األمر بغري مقابل ... ؤخذ بعد اآلن شيء نظري أمر يطلبه شخص ببحث حالهلن يعطى أو ي
 ال يقبض على رجل حر، أو يسجن، أو يرتع ملكه، أو خيرج من محاية القانون، أو ينفى، -39). يطول حبس إنسان من غري حماكمة

 -40. أو مبقتضى قانون البالد) أي املساوين له يف املدينة( حماكمة قانونية أمام أقرانيه إال بناء على... أو يؤذي بأي نوع من اإليذاء
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 يتمتع مجيع التجار حبق الدخول يف إجنلترا واإلقامة فيها -41. لن نبيع العدالة أو حقاً من احلقوق إلنسان ما ولن حنرم منها إنساناً ما
 كل العادات واحلريات - 60. دون أن تفرض عليهم ضرائب غري عادلة... راء والبيعواملرور ا براً أو حبراً ساملني مؤمنني للش

. جيب أن يراعيها أهل مملكتنا كلهم، سواء منهم رجال الدين وغري رجال الدين، كل فيما خيصه، حنو أتباعهم... السالفة الذكر

امس عشر من شهر يونيه من السنة السابعة عشرة من وقعناه بيدنا حبضور الشهود، يف املرج املعروف باسم رمينيد يف اليوم اخل
. والعهد األعظم أساس احلريات اليت يتمتع ا العامل الناطق باللغة اإلجنليزية يف هذه األيام، واحلق أنه خليق ذه الشهرة). 42(حكمنا

وق الشعب كله، ومل تبني فيه الوسائل نعم إنه مقيد ببعض القيود، فهو ينص على حقوق النبالء ورجال الدين أكثر مما ينص على حق
 من العهد؛ ولقد كان العهد انتصاراً لإلقطاع ال 60الكفيلة بتنفيذ اإلشارة الدالة على التقي والصالح الواردة يف املادة رقم 

أقر نظام كل هذا صحيح ولكنه نص على احلقوق األساسية ومحاها، وقرر عدم إطاعة حبس إنسان بال حماكمة، كما . للدميقراطية
احمللفني، وأعطى الربملان الناشئ سلطة على املال اختذا األمة فيما بعد سالحاً ملقاومة االستبداد، وبدل امللكية املطلقة ملكية دستورية 

غداة بيد أن جون مل يفكر قط يف أنه قد خلد امسه بالرتول عن سلطاته ومطالبه االستبدادية، فقد وقع العهد وهو مرغم، وأخذ . مقيدة
فقد جلأ إىل البابا، وكانت سياسة إنوسنت الثالث وقتئذ دف إىل استعانة إجنلترا على فرنسا، فخف ملعونة تابعه . توقيعه يأمتر إللغائه

الذليل املهان بأن أعلن أن العهد باطل ال قيمة له، وأمر جون أال خيضع لشروطه، كما أمر األشراف أال ينفذوها، فلما رفض 
طاعة أمره، أصدر قراراً حبرمام هم وأهل لندن والثغور اخلمسة؛ غري أن استيفن الجننت الذي كانت له اليد الطوىل يف البارونات إ

صياغة العهد أىب أن ينشر قرار احلرمان؛ وقرر مبعوثو البابا يف إجنلترا وقف الجننت عن العمل، وأذاعوا قرار البابا، وجندوا جيشاً من 
ويبدو أن األشراف مل . وفرنسا، وهامجوا النبالء اإلجنليز، وأعملوا فيهم النار والسيف، والسلب والقتل والفسقاملرتزقة يف فالندزر 

يلقوا من الشعب معونة خليقة بأن يعتمدوا عليها؛ وهلذا فإم بدل أن يقاوموا الغزاة بقواهم اإلقطاعية، دعوا لويس ابن ملك فرنسا 
تويل على عرش البالد جزاء له على عمله؛ ولو جنحت هذه اخلطة ألصبحت إجنلترا جزءاً من ليغزو إجنلترا، ويدافع عنهم، ويس

ووصل لويس إىل . وحذر مبعوثو البابا لويس من عبور القناة، فلما خالف أمرهم حرموه هو ومجيع أتباعه من حظرية الدين. فرنسا
ن وخارج عن مدينة لندن التجارية، وكان حني ينتصر قاسياً لندن، وتقبل والء البارونات وخضوعهم، ولكن جون انتصر يف كل مكا

جمرداً من الرمحة، ولكنه وهو يف عنفوان نشاطه ونصره أصيب بزحار البطن، واختذ طريقه وهو يف شدة األمل إىل أحد األديرة، ومات 
 السادسة من عمره ملكاً على إجنلترا وتوج قاصد رسويل ابناً جلون ال يتجاوز.  يف التاسعة واألربعني من عمرهNewarkيف نيوارك 

وشجع األشراف ارتقاء واحد . Pembroke؛ وعني له جملس وصاية برياسة إيرل مبربوك )1272-1216(باسم هنري الثالث 
وحي وشب هنري وكان ملكاً فناناً، خبرياً باجلمال، وكان هو امل. منهم إىل هذا املنصب، فاحنازوا إىل هنري وأرجعوا لويس إىل فرنسا

وفرض الضرائب . وحسب العهد قوة تعمل على التفكك وحاول إلغاءه ولكنه عجز. ببناء دير وستمنستر وواهب املال هلذا البناء
وكان . على النبالء وأرهقهم إرهاقاً أوشكوا من أجله أن يثوروا عليه، وكان كلما فرض ضريبة أقسم أا ستكون آخر الضرائب

املال، وأخذوا جيبون العشور من األبرشيات اإلجنليزية برضاء امللك ليمدوا البابوية باملال يف حرا مع البابوات أيضاً يف حاجة إىل 
وكان إدوارد األول .  وهنري الثاينWycliffeوكانت ذكرى هذا االبتزاز هي اليت مهدت السبيل لثورة ويكلف . فردريك الثاين

داهية يف . كان رجالً طموحاً، قوي اإلرادة، صبوراً يف احلرب.  امللك من أبيهأقل شغفاً بالعلم وأكثر عناية بشئون) 1307- 1272(
السياسة، خبرياً بالفنون العسكرية وجر املغامن، ولكنه يستطيع إذا شاء أن يكون معتدالً حذراً، بعيد النظر يف أهدافه؛ وهلذا كان 

د تنظيم اجليش، ودرب قوة كبرية من الرماة على استخدام القوس فقد أعا. حكمه من أكثر األحكام جناحاً يف التاريخ اإلجنليزي كله
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. السمحة، وأنشأ قوة من اجليش املرابط بأن أمر كل إجنليزي قادر على محل السالح أن يكون لديه سالح وأن يتعلم طريقة استخدامه

القوة فتح ا بالد ويلز، وكسب اسكتلندة مث وملا متت له هذه . ولقد وضع ذا العمل على غري علم منه أساساً عسكرياً للدميقراطية
فقدها، ورفض أداء اجلزية اليت تعهد جون بأدائها للبابوات، وألغى سيادة البابا على إجنلترا، ولكن أهم ما حدث يف حكمه هو منو 

التوفيق، يف احلكم ويف  وهو -الربملان، ولعل إدوارد قد صار بغري رضاه أهم شخصية يف أعظم ما حدث يف إجنلترا من أعمال جليلة
  .األخالق، بني احلرية والقانون

   نشأة القانون 4
 هي اليت اختذ فيها قانون إجنلترا واختذت فيها حكومتها الصورتني اللتني احتفظتا - من فتح النورمان إىل إدوارد الثاين- وهذه الفترة

األوىل بعد أن بسط القانون اإلقطاعي النورماين سلطانه على فقد أصبح القانون اإلجنليزي قومياً للمرة . ما حىت القرن التاسع
 أو القانون الدمنرقي بل Mercia أو مرسيا Essexفلم يعد القانون اإلجنليزي بعدئذ هو قانون إسكس . القانون اإلجنليسكسوين احمللي

ه العبارة السالفة الذكر حني نطق ما رانلف ، وإن من العسري علينا أن ندرك اآلن ما تنطوي عليه هذ"قانون البالد وعاداا"أصبح 
ولقد اشتهر القانون اإلجنليزي واحملاكم اإلجنليزية بفضل الدفعة ). 43)(1190املتوىف عام  (Ranulf de Glanvilleده جالنفيل 

مع شيء من (ملنازعات القوية اليت دفع ا هنري الثاين وبفضل قيادة جالنفيل كبري القضاة، اشتهرا باإلنصاف وسرعة الفصل يف ا
ولرمبا كان جالنفيل هو ). 44(شهرة محلت ملوك أسبانيا املتخاصمني على أن يعرضوا منازعام على حماكم إجنلترا) الفساد والرشوة

لة  اليت تعزوها إليه الرواية املأثورة، وسواء كان ذلك أو مل يكن فإن هذه الرساTractatus de Legibus" رسالة يف القانون"مؤلف 
أخرج هنري ده براكنت ) 1256-1250(وبعد نصف قرن من ذلك الوقت . هي أقدم ما لدينا من الكتب يف القانون اإلجنليزي

Henry de bracton ا" أول خالصة منظمة للقانون اإلجنليزي يف كتابهيف قوانني إجنلترا وعادا "Delegibus et 

Consuetudinibus Angliseوكانت حاجة امللك . ات ومرجع من أهم املراجع يف القانون اإلجنليزي وهو كتاب يف مخسة جملد
.  اإلجنليسكسوين حىت أصبح هو الربملان اإلجنليزيWitengemotاملتزايدة إىل املال واجلند هي اليت أدت إىل اتساع الوتنجموت 

يصرب حىت يوافقوا على طلباته، فاستدعى فارسني ذلك أن هنري الثالث أراد أن حيصل على املال أكثر مما يرغب يف أن ميدوه به، وأال 
وملا تزعم سيمون ده منت فورت . 1254من كل مقاطعة لينضموا إىل البارونات واملطارنة يف الس العظيم الذي عقد يف عام 

Simon de Montfortا النبالء على هنري الثالث يف أراد 1264 عام ، وهو ابن حمارب صلييب من األسرة األلبجنسية، ثورة قام ،
أن يضم الطبقات الوسطى إىل قضيته، فلم يكتف بدعوة فارسني من كل مقاطعة بل دعا أيضاً اثنني من املواطنني البارزين من كل 

وكان خليقاً ؤالء الرجال أن يستشاروا هل يؤدون املال أو . قصبة مقاطعة أو كل بلدة لينضموا إىل البارونات يف مجعية وطنية
وأفاد إدوارد األول من املثل الذي ضربه له . بالكالم، وذلك ألن البلدان كانت آخذة يف النماء، وكان التجار ذوي ماليكتنفون 

سيمون، فلما أن تورط يف احلرب مع اسكتلندة، وويلز، وفرنسا يف وقت واحد، اضطر أن يطلب املال من مجيع طبقات األمة، فدعا 
ما ميس الناس "وقال يف مرسوم الدعوة إن .  وهو اول برملان كامل يف تاريخ إجنلترا1295 عام يف" الربملان النموذجي"هلذا الغرض 

وهلذا دعا إدوارد اثنني من ). 45"(مجيعاً جيب أن يوافقوا مجيعاً عليه، وإن األخطار العامة جيب أن تقابل بوسائل يتفقون عليها مجيعاً
حضور يف الس األكرب الذي سيعقد يف وستمنستر، ونص على أن خيتار أولئك لل" كل مدينة، وقصبة مقاطعة، وبلدة كبرية"أهل 

الرجال ذوو املكانة من املواطنني يف كل منطقة، ذلك أنه مل يكن أحد حيلم وقتئذ حبق االنتخاب العام يف جمتمع ال تعرف القراءة فيه إال 
ومل يكن قد وجد بعد برملان سنوي . كن هلم من السلطان ما لألشرافنفسه مل ي" الربملان النموذجي"يف " العامة"أقلية صغرية، بل إن 
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 على املبدأ القائل بأن القانون الذي يقره الربملان 1195ولكن اتفق يف عام . جيتمع مبحض إرادته ويكون هو املصدر الوحيد للتشريع
 بعد موافقة الربملان؛ هذه هي املبادئ البسيطة اليت  على أال جتىب الضرائب إال1297ال ميكن أن يلغيه إال الربملان، مث اتفق يف عام 

وكانوا جيلسون فيه . ومل حيضر رجال هذا الربملان الواسع إال وهو كارهون. قامت عليها أكثر احلكومات دميقراطية يف تاريخ العامل
يمية، وظلت احملاكم الكنسية تنظر يف مجيع منفصلني عن سائر الطبقات، ويأبون أن يقترعوا على األموال املطلوبة إال يف مجعيام اإلقل

وكان يف االستطاعة حماكمة رجال . القضايا اليت للقانون الكنسي شأن فيها، ويف معظم القضايا اليت يكون أحد رجال الدين طرفاً فيها
يانة العظمى فكانوا حسب الدين إذا ارتكبوا جناية كربى أمام السلطات الزمنية؛ أما من حيكم عليهم يف جرائم أقل من جرمية اخل

يضاف إىل هذا الكثرة الغالبة من . يسلمون إىل حمكمة كنسية من حقها وحدها أن تعاقبهم على جرائمهم" ميزات رجال الدين"
مث أصبحت احملاكم الدينية يف عهد . القضاة كانت من رجال الكنيسة، ألن دراسة القانون كانت مقصورة يف الغالب على رجال الدين

د األول أكثر مدنية مما كانت قبله، وملا امتنع رجال الدين عن أن ينضموا إىل غريهم من الطبقات يف االقتراع على األموال إدوار
املطلوبة، قال إدورد األول إن على الذين يتمتعون حبماية الدولة أن يتحملوا نصيبهم من أعبائها، مث أمر حماكمه أال تنظر يف القضايا 

وزاد ). 46(فيها أحد رجال الكنيسة، وأن تنظر يف كل قضية يكون أحد رجال الكنيسة هو املدعي عليه فيهااليت يكون املدعي 
 أن متنح اهليئات الكنسية أرضاً بغري Mortmain على هذا بأن حرم مبقتضى قانون مورمتني 1279جملس إدوارد املنعقد يف سنة 

 يف أيام وليم األول، وهنري الثاين، وجون، وإدوارد األول على الرغم من تعدد ومنا القانون اإلجنليزي منواً سريعاً. موافقة امللك
وكان هذا القانون إقطاعياً حمضاً شديد الوطأة على رقيق األرض، فقد كانت اجلرائم . جهات االختصاص على النحو السالف الذكر

انون جييز للنساء أن ميتلكن املال ويورثنه ويتصرفن فيه اليت يرتكبها األحرار على أرقاء األرض يعاقب عليها بالغرامة؛ وكان الق
بالوصية، كما أجاز هلن أن يتعاقدن، ويقاضني غريهن ويقاضني، وجعل من حق املرأة أن ترث ثلث أمالك زوجها العقارية بعد وفاته، 

وكانت ). 47(ج، تصبح ملكاً للزوجولكن مجيع املنقوالت اليت جاءت ا إىل البيت وقت زواجها، أو حصلت عليها يف أثناء الزوا
وكانت ضيعة السيد اإلقطاعي كلها يف العادة يوصي ا . األرض كلها من الناحية القانونية ملكاً للملك يناهلا أصحاا منه إقطاعياً

على من جتزئة التبعة ألبنه األكرب، ومل يكن يقصد ذا أن تبقى األمالك غري جمزأة، بل يقصد به فوق ذلك محاية السيد اإلقطاعي األ
أما الفالحون األحرار فلم يكن مثة قانون يلزمهم بأن يورثوا أمالكهم أكرب . اإلقطاعية يف جباية املكوس وأداء التزامات احلرب

وكانت حمكمة للمقاييس واملوازين حتدد مستوى املوازين، . وظل قانون التعاقد غري ناضج يف هذا التشريع اإلقطاعي. أبنائهم
عهد "و) 1283" (بقانون التجار"وبدأ التشريع التجاري املستنري يف إجنلترا . اييس، والنقود؛ وتفرض رقابة الدولة على استعماهلاواملق

وحتسنت طرق .  ومها عمالن جليالن آخران من األعمال اليت متت يف عهد إدوارد األول-)Carta Mercatoria (1203" التجار
كنستبل (ولكل حاضرة إقليم شرطي " رقيب"طيئاً، واتبعت لتنفيذ القوانني عدة وسائل، فجعل لكل حي اإلجراءات القانونية حتسناً ب

Constable (م . ولكل إقليم حاكمإذا شهدوا اعتداء " بصرخة وزعقة"وكان القانون يفرض على مجيع الرجال أن يرفعوا عقري
ومن فضائل القانون اإلجنليزي أن التعذيب مل يكن يلجأ إليه يف . الةعلى القانون، وأن يشتركوا يف مطاردة املعتدي، وأجيزت الكف

من ذلك أنه ملا أغرى فليب الرابع ملك فرنسا إدوارد الثاين بأن يقبض على فرسان املعبد اإلجنليز، ومل . مناقشة املتهمني أو الشهود
ترامى إلينا أنك حترم : "بال ريب، إىل إدوارد يقولجيد هذا امللك دليالً يأخذهم به، كتب البابا كلمنت اخلامس، بتحريض فليب 

وهلذا آمرك أن تعذب . التعذيب ألنه خمالف لقانون بلدك، ولكن ما من قانون للدولة ميكن أن يسمو على القانون الكنسي، قانوننا
 القانونية اإلجنليزية إال يف عهد وخضع إدوارد ألمر البابا، ولكن التعذيب مل يلجأ إليه مرة أخرى يف اإلجراءات). 48"(هؤالء الرجال
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وأدخل النورمان إىل إجنلترا نظام الفرجنة القدمي، نظام التحقيق القضائي أمام احمللفني، وهم طائفة ). 1558- 1553" (اللعينة"مريي 
بـأن " احمللفني"بنظام ) 1166حوايل عام (وارتقت حمكمة كالرندن . من املواطنني احملليني، وذلك يف شئون األقاليم املالية والقانونية

أجازت للمتقاضني أال يقرروا صدقهم أو كذم عن طريق القتال، بل أمام جلنة حمكمني مؤلفة من اثين عشر فارساً خيتارهم من بني 
 أما يف وكانت هذه هي الدورة القضائية الكربى،. املواطنني يف اإلقليم أمام احملكمة نفسها أربعة من الفرسان يعينهم حاكم اإلقليم

الدورة الصغرى اليت كانت تعقد للنظر يف القضايا العادية فكان حاكم اإلقليم نفسه خيتار اثين عشر من أحرار اإلقليم ااور 
وكان الناس وقتئذ يعارضون يف نظام احمللفني كما يعارضونه اآلن، ومل يكن يدور خبلدهم قط أن هذا النظام سيصبح أساساً . للمحكمة

ومل ينته القرن الثالث عشر حىت كان حكم احمللفني قد حل يف إجنلترا كلها تقريباً حمل أنظمة التحقيق القدمية . قراطيةمن أسس الدمي
  .اليت كانت جتري حسب الشريعة اهلمجية

   البالد اإلنجليزية 5
خلفتها يف هذه األيام قرى صغرية، وكان  ريفاً، وكان ا مائة بلدة تعد يف نظر املدائن اليت 1300كانت تسعة أعشار إجنلترا يف عام 

 أي أربعة أضعاف أية مدينة أخرى يف ذلك الوقت، -))49ا مدينة واحدة هي لندن تزهو على غريها بسكاا البالغني أربعني ألفاً
وكانت . الرم، أو روماولكنها أقل كثرياً يف ثروا ومجاهلا من باريس، أو بروج، أو البندقية، أو ميالن، دع عنك القسطنطينية أو ب

. بيوا من اخلشب، تعلو طبقتني أو ثالث طبقات، ذات سقف هرمية، وكثرياً ما كانت الطبقات العليا تربز عن الطبقات اليت حتتها

 كانوا وكانت قوانني املدن حترم إلقاء فضالت املطابخ، أو حجر النوم، أو احلمامات من النوافذ، ولكن سكان الطبقات العليا كثرياً ما
وكانت مياه املنازل القذرة تتخذ طريقها إىل مياه املطر اليت جتري عند حافة . يلجئون إىل هذه الوسيلة اهلينة للتخلص من فضالم

وكانت االس البلدية تبذل ). 50(اإلفريز، وكان إلقاء الرباز يف هذه املياه اجلارية حمرماً أما البول فكان إلقاؤه فيه مسموحاً به 
 فكانت تأمر أهل املدن بتنظيف الشوارع أمام بيوم، وتفرض الغرامات على من يهملون -دها لتحسني وسائل الصحة العامةجه

وكان كثريون . منهم أمرها هذا، وتستأجر عماالً جيمعون الفضالت واألقذار وحيملوا يف عربات إىل قوارب الفضالت يف ر التاميز
اشية، واخلنازير، والدجاج، ولكن هذا العمل مل يكن كثري الضرر، ألن األماكن اخلالية كانت كثرية، من السكان يربون اخليل، وامل

، ودير Temple Churchوكانت تقوم يف أماكن متفرقة أبنية من احلجارة، مثل كنيسة املعبد . وألن كل بيت تقريباً كانت له حديقة
وكان أهل لندن من ذلك الوقت .  عاصمته ويضع فيه املسجونني املمتازينوستمنستر، وبرج لندن الذي بناه وليم الفاتح ليحمي

إم أعظم خطراً من مجيع سكان بقية إجنلترا، ألم أقوى أهل  "Froissartالبعيد يفخرون مبدينتهم، وسرعان ما قال عنهم فرواسار 
يكادون يكونون أكثر الناس " بأم Thomas of Walsingham، ووصفهم الراهب تومس الولسنجهامي "البالد ماالً ورجاالً

وأنتج امتزاج سالالت النورمان، واألجنليسكسون، ). 51"(كربياء، وغطرسة، وشرهاً، وأقلهم استمساكاً بالعادات القدمية وإمياناً باهللا
وملا . جنليزية، واألخالق اإلجنليزيةوالدمنرقيني، والكلت، ولغام، وأساليبهم يف احلياة، أنتج هذا االمتزاج األمة اإلجنليزية، واللغة اإل

وظلت صفات . انفصلت نورمندية عن إجنلترا، نسيت أسر النورمان املقيمة يف إجنلترا بالد نورمندية، وتعلمت حب بالدها اجلديدة
 مقدور الكلت الصوفية الشعرية باقية، وخباصة عند الطبقات الوسطى، ولكنها قد خفف منها بأس النورمان ودينونتهم، وظل يف

الربيطاين الناشئ من هذا املزيج، وسط نزاع األمم، والطبقات، وكوارث القحط والوباء، ظل يف مقدور الربيطاين أن جيعل من 
أمة مجة النشاط، والفكاهة النابية، ) Henry Huntingdon) 1084-1155، كما يسميها هنري اهلنتنجدوين "إجنلترا املرحة"
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ومن هذه األصالب واألجيال القوية نشأت شهوانية . الطيبة، واحملبة للرقص واألغاين الشعرية، واجلعةواأللعاب الصاخبة، والرفقة 
  . العارمة، والعبارات الطنانة املزوقّة اليت كان ينطق ا رجال العصر اإللزبيثي املتفاخرونChaucerحجاج تشوسر 

  الفصل التاسع 

   ويلز - إسكتلندة - إنجلترا 

)1066-1318 (  

 Nicholas وتوىل البابوية يف العام نفسه إجنليزي يدعى نقوالس بريكسبري 1154 هنري الثاين على عرش إجنلترا يف عام جلس

Breakspearوبعد عام من ذلك الوقت بعث هنري جون السلزبري إىل روما برسالة تنم عن كثري من .  ومسي باسم هدريان الرابع
ى هلا من الفوضى السياسية، واالضمحالل األديب، واالحنطاط اخللقي، وعدم االستقالل الديين الدهاء قال فيها إن أيرلندة يف حال يرث

وسأل البابا هل يسمح له باالستيالء على هذه اجلزيرة اليت تسودها الرتعة الفردية، ويعيد إليها النظام االجتماعي، . واالحنالل
 وأصدر مرسوماً Giraldus Cambrensisن نصدق جرالدس كمربنسس ويرغمها على طاعة البابا هنري إىل طلبه، إذا جاز لنا أ

بابوياً منح فيه هنري أيرلندة، مشترطاً عليه أن يعيد إليها احلكومة النظامية، وأن جيعل رجال الدين األيرلنديني اكثر تعاوناً مع روما، 
 كل عام على كل بيت يف أيرلندة يؤدي إىل يف)  من الدوالر األمريكي83slash100(وأن يفرض بنس واحد، أي ما يعادل اآلن 

ومل تكن مشاغل هنري وقتئذ متكنه من أن يفيد من حالة الفوضى السائدة يف أيرلندة، ولكنه ظل ). 52(كرسي القديس بطرس
  درموت ماك مروBenfni، ملك بوفين Tiernan o'Rourke أن هزم ترينان أورورك 1166وحدث يف عام . متحفزاً لإلفادة منها

Dermot Mac Murroughوملا طرد رعايا درموت .  ملك لينستر يف حرب قامت بني امللكني ألن ثانيهما أغوى زوجة األول
 إىل إجنلترا وفرنسا، وحصل على خطاب من هنري الثاين يؤكد فيه عطفه على فرد Evaمليكهم من البالد فر هو وابنته احلسناء إيفا 

وكانت نتيجة هذا التأكيد أن تلقي درموت من رتشرد فتز جلربت . د عرش لينسترمن رعاياه يساعد درموت على استردا
Richdrd Fitz Gilbert وعداً باملساعدة العسكرية إذا تعهد له بأن يزوجه بإيفا وأن " بالقوس السمحة" إيرل مبربوك بويلز امللقب

ة من أهل ويلز إىل أيرلندة، وأعاد درموت إىل  على رأس قوة صغري1169وزحف رتشرد يف عام . خيلفه على عرش مملكة درموت
 ملك Rory o' Connorفما كان من روري أكنور . ورث مملكته) 1171(عرشه مبساعدة قساوسة لينستر، وملا تويف درموت 

 وهجم .أيرلندة األعلى وقتئذ إال أن سار على رأس جيش لقتال الغزاة من أهل ويلز، وحاصرهم يف دبلن وسد عليهم مجيع املسالك
واستدعى هنري الثاين . احملاصرون هجمة صادقة على األيرلنديني وفكوا احلصار، وفر اإليرلنديون السيئو التدريب الناقصو العتاد

رتشرد فعرب البحر إىل ويلز، وقابل امللك، ووافق على أن يسلمه دبلن وغريها من الثغور األيرلندية، وأن يتوىل ما بقي من لينستر 
على رأس قوة تبلغ أربعة آالف رجل، ) Waterford (1171ونزل هنري إىل الرب قرب ووترفورد . لتاج الربيطاينإقطاعية من ا

 فروض الوالء، وتبدل Ulster وألسستر Connoughtوتلقي معونة رجال الدين األيرلنديني، وقدمت له أيرلندة كلها عدا كونوت 
وعقد املطارنة األيرلنديون جملساً دينياً أعلنوا فيه خضوعهم للبابا خضوعاً . ون إراقة دماء إجنليزياً د- فتح ويلز أليرلندة فتحاً نورمانياً

ومسح للكثرة الغالبة من ملوك . تاماً، وقرروا أن تكون شعائر الكنيسة األيرلندية من ذلك احلني متفقة مع شعائر كنيسيت إجنلترا وروما
ونال هنري بغيته . نوا والءهم اإلقطاعي مللك إجنلترا، وأن يؤدوا إليه جزية سنويةأيرلندة أن حيتفظوا بعروشهم، على شريطة أن يعل
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يضاف . مبهارة فائقة واقتصاد يف املال واألرواح، ولكنه أخطأ إذ ظن أن القوة اليت تركها وراءه تستطيع احملافظة على السلم والنظام
أعوام وجنودهم ينهبون البالد دون أن تفرض عليهم إال أقل رقابة، إىل هذا أن عماله أخذوا يقتتلون القتسام الغنائم، كما شرع 
وعمد األيرلنديون إىل حرب العصابات يقاومون ا الفاحتني، وكانت . وسخر الفاحتون جهودهم لتحويل أهل أيرلندة إىل أرقاء أرض

 عرض بعض الزعماء األيرلنديني بالدهم نتيجة هذا أن هوت البالد يف وهدة الفوضى والدمار، وظلت ذلك قرناً من الزمان، حىت
 االسكتلندي قد هزم اإلجنليز توا عند بنكبرين Robert Bruceوكان ربرت بروس . 1315على اسكتلندة يف عام 

Bannockbnrnونزل إدوارد أخو روبرت يف أيرلندة ومعه ستة آالف رجل؛ وأصدر البابا يوحنا الثاين عشر قراراً .  قبل ذلك
 يساعد األسكتلنديني، ولكن أليرلنديني مجيعهم تقريباً ثاروا إجابة لنداء إدوارد، وتوجوه ملكاً على البالد يف عام حبرمان كل من

 Ranulfويقول رانلف هجدن . ولكنه هزم وقتل بعد عامني من ذلك الوقت، وأخفقت الثورة وسط مظاهر الفقر واليأس. 1316

Higdenرجاله أقوياء، غالظ إىل حد كبري، "مرح"ابع عشر، إن االسكتلنديني شعب ، وهو رجل بريطاين عاش يف القرن الر ،
وهم قساة على أعدائهم، يكرهون القيود أكثر من كراهيتهم كل شيء آخر، . ولكنهم إذا امتزجوا باإلجنليز صلحت حاهلم كثرياً

وبقيت أيرلندة أيرلندية ). 53(يف ميدان القتالويرون أن العار كل العار أن ميوت منهم رجل يف فراشه، والفخر كل الفخر أن ميوت 
ولكنها فقدت حريتها، وأصبحت اسكتلندة بريطانية ولكنها بقيت حرة؛ وتضاعف عدد اإلجنليز، والسكسون، والنورمان يف 

) Malcolm III (1058-1093وكان ملكومل الثالث . األراضي املنخفضة، وأعادوا تنظيم احلياة الزراعية حسب األساليب اإلقطاعية

رجالً حمارباً غزا إجنلترا عدة مرات، ولكن زوجته امللكة مرجريت كانت أمرية أجنليسكسونية نشرت اللغة اإلجنليزية يف البالط 
االسكتلندي، وجاءت إىل البالد برجال الدين الذين يتكلمون اللغة اإلجنليزية، وربت أبناءها على أسس التربية اإلجنليزية واختذ دافد 

، Kelsoآخر هؤالء األبناء وأقواهم الكنيسة أداته املختارة حلكم البالد، وأنشأ يف كلسو ) David I ،)1126-1153األول 
للمرة ( أديرة يتكلم رهباا اللغة اإلجنليزية، وجىب العشور Holyrood، وهويل رود Melrose، وملروز Dryburghودراي بريج 

دق املال على األساقفة ورؤساء األديرة إغداقاً جعل الناس حيسبونه من القديسني وإن مل يكن ملعونة الكنيسة، وأغ) األوىل يف اسكتلندة
لكنها مل تكن أقل استقالالً مما كانت قبل، فقد ). 54(منهم؛ وأضحت اسكتلندة يف عهد دافد األول كلها عدا مرتفعاا والية إجنليزية

وغزا . Bruce وآل بروس Stuartهم اجلديد، وخرج من بينهم آل استيورت استحال املهاجرون اإلجنليز اسكتلنديني حمبني لوطن
-William the Lion (1165؛ وحاول وليم األسد )1165- 1153(دافد األول نورمثربلند وافتتحها، مث فقدها ملكومل الرابع 

وبعد مخسة ). 1174(دي مللك إجنلترا أن يستردها، فـأسره هنري الثاين ومل يطلقه إال بعد أن تعهد بإخضاع التاج االسكتلن) 1214
عشر عاماً من ذلك الوقت استطاع أن يتحلل من هذا العهد بأن ساعد رتشرد األول باملال يف احلرب الصليبية الثالثة، ولكن امللوك 

 من Hebridesجزائر هربيدة ) 1268-1249(واسترد اسكندر الثالث . اإلجنليز ظلوا يطالبون بسيادم اإلقطاعية على اسكتلندة
وتنازع ربرت بروس، . النرويج، واحتفظ بصالت الود والصداقة مع إجنلترا، ووهب اسكتلندة عصراً ذهبياً يسوده السلم والرخاء

وانتهز إدوارد األول ملك إجنلترا هذه الفرصة وتدخل .  ولدا دافد األول على العرش بعد وفاة اسكندرJohn Balliolوجون بليول 
فلما أمر إدوارد ). 1292(بليول ملكاً على اسكلندة بفضل تأييده له، واعترف بسيادة إجنلترا العليا على بالده يف الرتاع وأصبح 

بليول أن جيهز جيشاً ليقاتل مع إجنلترا يف فرنسا، مترد النبالء واألساقفة االسكتلنديون، وأمروا بليول أن يعقد حلفاً مع فرنسا على 
، وتقبل خضوع أشراف البالد، وخلع بليول عن العرش، وعني )1296(االسكتلنديني عند ودنبار ، وهزم إدوارد )1295(إجنلترا 

وكان كثريون من النبالء االسكتلنديني ميلكون أرضاً يف . ثالثة من اإلجنليز ليحكموا اسكتلندة بالنيابة عنه، وعاد بعد ذلك إىل إجنلترا
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ولكن قدماء الغاليني االسكتلنديني ساءهم هذا االستسالم أشد االستياء، . يكهاإجنلترا، فكان عليهم هلذا السبب واجب الطاعة ملل
، وبدد مشل احلامية اإلجنليزية، وظل عاماً " جيشاً من عامة االسكتلندينيWillaim Wallaceفأعد واحد منهم يدعى وليم والس 

، وأمر به 1305، وقبض عليه يف )Falkirk (1298ك مث عاد إدوارد وهزم والس يف فولكري. كامالً حيكم إجنلترا نائباً عن بليول
وأرغم مدافع آخر عن استقالل أيرلندة على اخلروج إىل امليدان بعد عام . فبقرت بطنه وقطعت أطرافه عمالً بقانون اخليانة اإلجنليزي

 John كومني  تنازع مع جون1286ذلك أن ربورت بروس حفيد بروس الذي كان يطالب بالعرش يف عام . من ذلك الوقت

Comnومل يكن أمام بروس بعد هذا العمل إال العصيان، فتوج نفسه ملكاً على . ، من كبار ممثلي إدوارد األول يف اسكتلندة، وقتله
وزحف إدوارد مرة أخرى صوب . اسكتلندة، وإن مل يؤيده إال نفر من أعيان البالد، وإن كان البابا قد حرمه جزاء له على جرميته

وكان عجز إدوارد الثاين نعمة على بروس وبركة، فقد انضوي رجال اسكتلندة ورجال ). 1307(نه مات يف الطريق الشمال ولك
 ببسالة Sri James Douglasالدين فيها حتت لواء طريد القانون، واستولت جيوشه يقودها أخوه إدوارد وسري جيمس دجالس 

 على اسكتلندة بأكرب 1304وزحف إدوارد الثاين يف عام . من االسكتلندينعظيمة على إدنربة، وغزت نورمثربلند، وانتزعت درهام 
وكان بروس قد أمر رجاله بأن . Bannockburnجيش شهدته البالد يف تارخيها املاضي كله، والتقى باالسكتلنديني عند بنكبرين 

ن منهم يف هذه احلفر، وهلك اجليش اإلجنليزي حىت حيفروا أمام موقعه حفراً خيفوا عن األعني، فلما هجم عليه اإلجنليز سقط الكثريو
، ووقعوا معاهدة نورمثبتون 1328واشتبك األوصياء على إدوارد الثالث يف حرب مع فرنسا يف عام . مل يكد يبقى منه أحد

Northamptonتيجة السابقةوقام يف هذه األثناء نزاع آخر يف ويلز أسفر عن نتيجة ختتلف عن الن. ، وحتررت اسكتلندة مرة أخرى .

ومل يتسع له الوقت لضمها إىل .  املنهزمHaroldذلك أن وليم األول طالب بالسيادة عليها بوصف كوا جزءاً من مملكة هرولد 
، وشجع رؤساء هذه املقاطعات على أن Earlفتوحه، ولكنه أقام على حدودها الشرقية ثالث مقاطعات على رأس كل منها إيرل 

يف بعض أمساء ) أي ابن (Fitzوكان القراصنة النورمان جيتاحون وقتئذ ويلز اجلنوبية، وهم الذين تركوا فتز . لزيوسعوا حدودها يف وي
؛ وهزم أهل ويلزا اإلجنليز 1094 أولئك النورمان يف عام Cadwgan ap Blepynمث أخضع كدرجان آب بلدين . أهل تلك البالد

اين بالرتاع مع بكت، فاعترف باستقالل ويلز اجلنوبية حتت حكم مليكها ؛ وشغل هنري الث1165 يف عام Corwenعند كروين 
 حكمه على مجيع البالد Llywelyn the Great، وبسط لويلني األكرب )Rhys ap Graffyn ،(1171املستنري رايس آب جرفيد 

 أحناء البالد، ولكن حفيده لويلني آب بفضل مقدرته العظيمة يف احلرب والسياسة؛ مث تنازع أبناؤه فيما بينهم وأشاعوا االضطراب يف
وعقد إدوارد األول . رد إىل البالد وحدا، وعقد الصلح مع هنري الثالث، وأنشأ لنفسه لقب أمري ويلز) 1282املتوىف عام (جرفيد 

ني حني التقى ؛ وقُِتل لويل)1282(عزمه على أن يضم ويلز واسكتلندة إىل إجنلترا، فغزا ويلز جبيش ضخم وعمارة حبرية قوية 
مصادفة بقوة صغرية على احلدود، وقبض إدوارد على أخيه دافد، وعلق رأسه بعد أن فصل عن جسمه هو ورأس لويلني من برج 

، وخلع إدوارد يف عام )1284(وأضحت ويلز جزءاً من إجنلترا . لندن، وتركهما حىت حنلت شعرمها الشمس والرياح واألمطار
واحتفظ أهل ويلز يف أثناء هذا االرتفاع واهلبوط بلغتهم وعادام، وظلوا يفلحون .  عهد إجنلترا لقب أمري ويلز على ويل1301

وصاغ شعراؤهم يف . أرضهم الصلبة بشجاعة وجلد، ويسلون أنفسهم يف الليل والنهار باألقاصيص، والشعر، واملوسيقى، والغناء
وكان .  فذاً مقطوع النظري باحلنان الصويف ذي النغم اجلميل، ومزجوا األدب مزجاMabinogionًذلك الوقت قصص مابينوجيون 

، تعقد فيه املباريات يف 1176الشعراء واملغنون اجلائلون جيتمعون يف كل عام يف جملس وطين نستطيع أن نرجع بتارخيه إىل عام 
 ولكنهم مل يكونوا يصربون على احلرب اخلطابة، والشعر، والغناء، والعزف على اآلالت املوسيقية؛ وكان أهل ويلز مقاتلني بواسل،
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الطويلة األمد، وكانوا يتوقون إىل العودة إىل أوطام حيمون بأنفسهم نساءهم وأطفاهلم وبيوم، وكان من أمثاهلم مثل يتمنون فيه أن 
  ).55"(كل شعاع من أشعة الشمس خنجراً يطعن صدور احملبني للحرب"يكون 

  الفصل العاشر 

  بالد نهر الرين 

)1066-1315 (  

فقد كان يف جنوب الرين . كانت األقاليم احملتشدة حول حوض الرين األدىن ومصابه الكثرية من أغىن أقاليم العامل يف العصور الوسطى
ة وكان هذا اإلقليم من الوجهة الرمسية إقطاعي. Sheldt خمترقاً بلجيكا احلالية إىل ر الشلد Calaisإقليم فالندرز املمتد من كاليه 

من ملك فرنسا، ولكنه كان من الوجهة الفعلية حتت حكم أسرة مالكة من النبالء املستنريين ال حيد من سلطتهم إال ما كان للمدن 
وكان األهلون القريبون من الرين ينتمون إىل العنصر الفلمنكي، وأصلهم من عنصر أملاين يسكن البالد . من استقالل ذايت تفخر به

 وهم خليط من -Walloons فكانوا من الولون Lysجة أملانية؛ أما من كانوا يقطنون يف غرب ر ليس املنخفضة ويتكلمون هل
، وكورتربه، وإيربس، Audenaardeوأثرت غنث وأودنارد .  ويتكلمون هلجة فرنسية-األملان والفرنسيني امتزجوا بأصل كليت

وليل، ودويه يف اإلقليم اجلنويب الغريب الولوين، أثرت هذه البلدان  يف اإلقليم الشمايل الشرقي الفلمنكي؛ وبروج، Kasselوكاسل 
وكانت كثافة السكان يف هذه املدن أكثر منها يف سائر املدن األوربية القائمة . من جتارا وصناعتها وإن كانتا قد سببتا هلا االضطراب

؛ فقد كان قضاة املقاطعات الكربى يؤلفون 1300م يف مشال جبال األلب، وكانت هذه املدن تسيطر على حكامها األشراف يف عا
وكان أولئك احلكام األشراف يف العدة ). 56(من بينهم حمكمة عليا للبالد ويتفاوضون مستقلني مع املدن واحلكومات األجنبية

 -لترا مبائيت عام أي قبل إجن-1100يتعاونون مع املدن، ويشجعون التجارة والصناعة، وكانت هلم عملة مستقرة، ووضعوا منذ عام 

لكن حرب الطبقات قضت يف آخر األمر على حرية املدن وحرية حكامها . نظاماً عاماً للمقاييس واملوازين يعمل به يف مجيع املدن
والسبب يف ذلك أن صعاليك املدن زاد عديدهم، واشتد غضبهم وسلطام، وأن احلكام األشراف انضموا إليهم ليناهضوا . األشراف
قة الوسطى الغنية املغترة بنفسها؛ فلجأ التجار إىل فليب أغسطس يطلبون إليه املعونة، فوعدهم ا يرجو بذلك أن خيضع م الطب

وكانت إجنلترا حترص على أن تبقى أهم سوق تصرف فيها صوفها بعيدة عن . فالندرز إىل التاج الفرنسي خضوعاً أمت من ذي قبل
 Otto IV وأتو الرابع Brabant دوق برابانت Hainaultام فالندرز، مع هينولت سيطرة ملك فرنسا، فعقدت حلفاً مع حك

ومل . ، وأخضع حكام فالندرز، ومحى النظام األجلركي للتجار)1214(وهزم فليب جيوش هذا احللف عند بوفني . إمرباطور أملانيا
 Guy de Dampierre الكونت جي ده دمبيري  حتالف1297ينقطع نزاع السلطات والطبقات بعد هذه اهلزمية؛ حىت إذا كان عام 

مرة أخرى مع فالندرز وإجنلترا؛ فما كان من فليب اجلميل إال أن غزا فالندرز، وزج جي يف السجن، وأرغمه على تسليم البالد إىل 
.  واستولوا على املدينةفلما أن زحف اجليش الفرنسي الحتالل بروج، ثار العامة عليه، وهزموا اجلنود، وذحبوا أغنياء التجار،. فرنسا

وبعث فليب جبيش قوي ليغسل هذه اإلهانة اليت حلقته؛ وألف عمال املدن من أنفسهم جيشاً مرجتالً عاجالً هزموا به الفرسان واجلنود 
؛ واخرج جي ده دمبيري الشيخ من سجنه وأعيد إىل منصبه، واستمتع )1302(املرتزقة اليت بعثت ا فرنسا يف معركة كورتريه 

وظلت البالد املعروفة لنا اآلن باسم هولندة جزءاً من . احللف العجيب بني احلكام األشراف والصعاليك الثوار بالنصر عشر سنني
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 اليت أنشأا  هي الطرف الشمايل لدولة لورين احلاجزة843مملكة الفرجنة من القرن الثالث حىت التاسع؛ مث أصبحت يف عام 
وقطع . وقسمت تلك البالد يف القرنني التاسع والعاشر إقطاعيات كي تستطيع صد غارات الشماليني. Verdunمعاهدة فردون 

. عليه اسم هولندة، أي أرض الغاباتاألملان األشجار من اإلقليم الكثيف الغابات الواقع يف مشال ر الرين، واستقروا فيه، وأطلقوا 

وكان معظم أهله أرقاء أرض، منهمكني يف كدحهم النتزاع القوت من أرضني البد هلم أن يقيموا احلواجز حوهلا لوقايتها من ماء 
اباً، بل تعتمد غري أا كانت تضم أيضاً مدناً ليست كاملدن الفلمنكية ثروة أو اضطر. البحر أو لتجفيفها بعد أن تطغى املياه عليها

 أكثر هذه املدن رخاء؛ كما كانت Dordrechtوكانت دوردرخت . اعتماداً سليماً على الصناعة املستقرة والتجارة املنتظمة
 عاصمة البالد إىل حني، مث انتقلت العاصمة Delft مركزاً للعلوم، وهارمل مقر كونت هولندة؛ وأضحت دلفت Utrechtأوترخت 

 حني شاد أحد األعيان اإلقطاعيني 1204وكان أول ظهور أمستردام يف عام  . The Hagueهاي  إىل ال1250حوايل عام 
والقنوات الكثرية اليت  Zuider Zee؛ واجتذب هذا املوقع األمني على الزيدرزي Amstelقصراً حصيناً عند مصب ر أمستل 

 ثغراً حراً تفرغ فيه املتاجر ويعاد شحنها دون أن 1297 اجتذب هذا املوقع التجارة، مث جعلت املدينة يف عام -ختترقه يف كل مكان
ة تؤدي ضرائب مجركية؛ وأضحى هلولندة الصغرية من ذلك احلني شأن عظيم يف شئون العامل االقتصادية، وفيها غذت التجارة الثقاف

، يهجو حياة رجال Maerlantكما حيدث يف غريها من البلدان، فنحن نسمع يف القرن الثالث عشر عن شاعر هولندي مارالنت 
وبدأ الفن اهلولندي حياته الفذة العجيبة يف األديرة، وكان يشمل النحت، وصناعة اخلزف، والتصوير، . الدين املترفني هجاء الذعاً

، وبركسل ولوفن Antwerpبرابانت تقوم إىل جنوب هولندة، وكانت تشمل وقتئذ مدائن أنفرس وكانت دوقية . وتزيني الكتب
Louvain . أما لييج فكان حيكمها أساقفتها حكماً مستقالً، وكانوا يتركون هلا قسطاً كبرياً من احلكم الذايت؛ وكان إىل جنوب

، ونانسي Trierربج؛ مث دوقية لورين ومدائنها تريري ، ولكسمLimburg، وملربج Namurبرابانت مقاطعات هينولت، ونامور 
Nancy ومتز؛ مث عدة إمارات أخرى خاضعة خضوعاً امسياً إلمرباطور أملانيا، ولكنها كانت متروكة يف األغلب األعم ألشرافها ،

وكان يف جنوا . قل إىل غريهاوكان لكل من هذه األقاليم تارخيه احلافل بأحداث السياسة، واحلب، واحلرب؛ فلنودعها ولننت. احلكام
وغرا إقليم برغندية اليت تكون اآلن اجلزء الشرقي من وسط فرنسا؛ وكانت حدودها تتبدل على الدوام تبدالً ال يشجعنا على 

لة بأن متأل جملدات تعيينها، أما أحداثها السياسية فإا تتبدل على الدوام تبدالً ال يشجعنا على تعيينها، أما أحداثها السياسية فإا كفي
؛ وإن رودلف الثالث أوصى يف عام 888وحسبنا أن نقول عنها إن رودلف األول جعلها مملكة مستقلة يف عام . ضخمة عدمية الفائدة

وكان أدواق برغندية، كما كان . ولكن جزءاً منها ضم فرنسا يف هذا العامل نفسه وأصبح دوقية تابعة هلا.  بضمها إىل أملانيا1032
ويقع أزهى عصورهم . كها السابقون حيكموا، حكماً يدل على احلكمة والذكاء، وكانت الكثرة الغالبة منهم حترص على السلمملو

، Raeti، والرئييت Helvetii اهللفييت - وكانت سويسرا يف العصور القدمية موطن عدد من القبائل املختلفة. يف القرن اخلامس عشر
 اهلضبة الشمالية Alemaniواحتلت قبائل األملاين .  من األصول الكلتية، والتيوتونية، واإليطالية وهم خليط-Lepoutiوالليبنيت 

غري أن . وصبغتها بالصبغة األملانية؛ مث قسمت البالد بعد ايار الدولة الكارولنجية إىل إقطاعيات خضعت للدولة الرومانية املقدسة
فإن أهل سويسرا سرعان ما حرروا أنفسهم من االسترقاق اإلقطاعي وإن ظلوا استعباد سكان اجلبال من أشق األعمال، ولذلك 

وكان أهل القرى اتمعون يف مجعيات دميقراطية خيتارون موظفيهم، وحيكمون أنفسهم مبقتضى . يؤدون بعض االلتزامات اإلقطاعية
مقاطعات  "Lucerneحون ااورون لبحرية لوسرن وألف الفال.  والربغندينيAlemanniالشرائع األملانية القدمية شرائع األملاين 
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ومن هذه . Schwyz، وشويز Nidewalden، وندولدن Uriأوري :  وهذه املدن هي-للدفاع املتبادل) Waldst?lte" (غابية
تانس،  جنيف، وكنس-وكان األهلون األشداء سكان املدن اليت نشأت عند ممرات األلب. املدينة األخرية اشتق اسم دولة سويسرا

 ينتخبون موظفيهم، وينفذون قوانينهم اخلاصة م، ومل يكن سادم اإلقطاعيون يعترضون على هذا - وفريبورج، وبرين، وبازل
غري أن كونتات آل هبسربج الذين كانوا يسيطرون على . األسلوب من احلكم، ما دامت الضرائب اإلقطاعية األساسية تؤدي هلم

 مل يكونوا يسريون على هذه القاعدة، وملا أن حاولوا فرض االلتزامات اإلقطاعية بأشد ضروب 1173األقاليم الشمالية منذ عام 
وأقسم أهلها أن يتعاونوا على صد الغارات " حلفاً أبدياً "1291القسوة، أغضبوا أهل شويز، فألفت الثالث املقاطعات الغابية يف عام 

ا كل منازعام بالتحكيم، وأال يعترفوا بقاض ينصب عليهم إذا كان من غري أهل األجنبية، والقضاء على الفنت الداخلية، وأن يفضو
وسري أدواق هبسربج . وسرعان ما انضمت مدائن لوسرن، وزيورخ، وكنستانس إىل هذه اجلامعة. واديهم، أو كان قد ابتاع منصبه

قطاعية، ولكن مشاة شويز وأوري املسلحني  جيشني على سويسرا لريغموا أهلها على أداء مجيع االلتزامات اإل1315يف عام 
، هزمية انسحبت على أثرها القوات النمساوية، "مراثون سويسرا"بالرماح ذات البلط يف رؤوسها هزموا الفرسان النمساويني يف 

يسرا قد ومل تكن سو. ، وأنشأت االحتاد السويسري)1315 ديسمرب سنة 9(وجددت املقاطعات الثالث ميني املساعدة املتبادلة 
أصبحت بعد دولة مستقلة، فقد كان املواطنون األحرار يعترفون ببعض االلتزامات اإلقطاعية، وبسيادة إمرباطور الدولة الرومانية 

ولكن السادة اإلقطاعيني واألباطرة املقدسني عرفوا كيف حيترمون أسلحة املقاطعات واملدن السويسرية وحرياا، ومهد . املقدسة

   .تن السبيل لقيام أكثر الدميقراطيات استقراراً وأعظمها متسكاً بالعقل واالتزان يف التاريخ كلهانتصار مورجار

  الفصل الحادي عشر 

  فرنسا 

)1060-1328 (  

   فيليب أغسطس 1

دولة صغرى تكتنفها الصعاب، وال يكاد أحد يرجو هلا عظمة ) 1180(عرشها فليب الثاين أغسطس كانت فرنسا حينما جلس على 
 وهي أمالك تعادل مساحتها ثالثة أضعاف -فكانت إجنلترا متتلك نورمندية، وبريطاين، وأجنو، وتورين، وأكتني. يف مستقبل األيام

 الشطر األكرب من برغندية يف حوزة أملانيا، وكانت مقاطعة فالندرز وكان. املمتلكات اليت يسيطر عليها ملك فرنسا سيطرة مباشرة
. Cnambery، وشامبريي Savoy، وسافوي Lyonsاملزدهرة إمارة مستقلة يف واقع األمر، شأا يف هذا شأن مقاطعات ليون 

، Arlesالشعراء؛ ومدائن أرل  الغنية باخلمر والزيت، والفاكهة، و- اجلنوب الشرقي من فرنسا-وكانت هذه أيضاً حال بروفانس
وكان إقليم الدوفنيه احمليط بفينا قد ترك ألملانيا بوصف كونه جزءاً من برغندية، وكان يف هذا الوقت . وأفنيون، وإيكس، ومارسيليا
األصلية وكانت فرنسا . الذي كان شعار أسرته) الدخس (dolphin اشتق لقبه من الدلفني dauphinإقليماً مستقالً حيكمه دوفن 

) مأموريات(، وبيلياجات sensechalties دوقيات، وكنتيات، وسنيوريات، وسنسكلتيات -مقسمة إىل مقاطعات حتمل أمساء خمتلفة

Bailliages حيكمها بترتيب أمهيتها أدواق، وكونتون counts سادة(، وسنيورون ( وسنسكالونsensechal) رؤساء خدم امللوك .(

 منذ القرن التاسع، خاضعاً مللك فرنسا خضوعاً Franciaذا احلشد املفكك، الذي كان يسمى فرنسيا  وكان هbailiffsومأمورون 
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 مدينة ذات مبان من اخلشب، وشوارع كثرية 1180وكانت باريس عاصمة امللك يف عام . متفاوت الدرجات، مقيداً بقيود كثرية
، وامشأزت نفس فليب أغسطس من الروائح الكريهة املنبعثة من "لوحلبلدة ا" امسها الروماين Lutetiaاألوحال، وكان معىن لوتيتيا 

وكان فليب أول ملوك ثالثة رفعوا ). 59(الشوارع املارة جبوار ر السني، فأمر أن ترصف شوارع باريس كلها باحلجارة الصلدة
لوكاً أقوياء قد سبقوه يف فرنسا، منهم فليب فرنسا يف ذلك الوقت إىل مكان الزعامة الذهنية، واألدبية، والسياسية يف أوربا، ولكن م

 كونت أجنو بأن يسلم Fulkالذي خلد امسه يف التاريخ بأنه طلق امرأته وهو يف سن األربعني وأرغم فولك ) 1108-1060(األول 
 فرنسا داعياً إىل ووجد القس الذي يبارك هذا الزىن ويعده زواجاً، ولكن إربان الثاين حني جاء إىل. Bertradeله الكونتة برتراد 

وأصر فليب على إمثه اثنيت عشرة سنة، مث طرد بعدها برتراد ورفع عنه احلرمان، ولكنه مل يلبث . احلرب الصليبية األوىل حرم امللك
ها أن تاب من توبته، واسترد ملكته، وسافرت معه إىل أجنو، وعلمت زوجيها أن يتصافيا، وخييل إلينا أا متعت كل منهما بكل ما في

، )1137-1108(وتضخم جسم فليب وهو يف سن األربعني، فترك شئون الدولة اخلطرية البنه لويس السادس ). 60(من مفاتن
لكنه كان خليقاً خبري من هذا االسم، فقد ظل حيارب أربعاً وعشرين سنة، حيارب البارونات الذين كانوا . املعروف باسم لويس البدين

هم آخر األمر؛ وقوى امللكية بأن نظم هلا جيشاً قوياً، وبذل كل ما يف وسعه حلماية الفالحني، يسلبون املسافرين وانتصر علي
وكان سوجر .  رئيس الدير وزيراً له وصديقاSugerًوالصناع، واحلكومات احمللية للمدن، وأويت من احلكمة ما جعله يتخذ سوجر 

ثاين عشر، دبر شئون فرنسا حبكمة وعدالة وبعد نظر؛ وشجع ريشليو القرن ال) Denis (1081-1150رئيس دير القديس دنيس 
وكتب وصفاً ممتعاً . التجارة وأصلح أحواهلا، وخطط وشاد إحدى روائع املباين القوطية اليت تعد أمجل مباين ذلك الطراز وأقدمها عهداً

. بدين ولده الذي ظل سوجر خيدمه إىل وقت مماتهوكان يف الواقع خري ما أورثه لويس ال. للسنني اليت قضاها يف الوزارة وألعماله فيها

لقد كان . هو الرجل الذي قالت عنه إليانور األكتانية إا تزوجت ملكاً فلم جتده إال راهباً) 1180-1137(وكان لويس السابع 
كم إمهال منه للواجبات يعمل جاداً يف أداء واجباته امللكية، ولكن فضائله قضت عليه، فقد بدا إلليانور أن اماكه يف شئون احل

الزوجية، وأضاف بصربه على عالقتها بعشاقها اإلهانة إىل هذا اإلمهال، فما كان منها إال أن طلقته، وأسلمت يدها ودقية أكتني اليت 
 فرنسا القوية وخابت آمال لويس يف احلياة فوجه مهه إىل الدين واىل الصالح، وترك العمل لبناء. متتلكها إىل هنري الثاين ملك إجنلترا

كان رجالً ذكياً يلطف :  الذي كان مسيذعاً من الطبقة الوسطىوكان فليب الثاين أغسطس شبيهاً بفليب اآلخر. إىل ولده
مع بلني احلذر والدهاء وبني الشجاعة واحلزم، حاد الطبع سريع املغفرة، ال ذكاءه نبل عواطفه، كان يناصر العلوم وال يتذوقها، جي

يتردد يف أن يسلك أي سبيل تؤدي به إىل التملك، ولكنه مل يكن شرها يف هذه الناحية، وكان معتدالً يف تقواه يستطيع أن يكون 
صرب ومثابرة نال ما ما مل يكن يستطيع أن يناله سخياً للكنيسة دون أن يسمح لسلطان الدين أن يطغي على شئون السياسية، ذا 

 معاً، عنيداً يف لطف، قاسياً يف حكمة؛ وذا كان هو )Augustأوجست (وكان هذا الرجل عادياً وعظيماً . باملغامرة اجلريئة
 حتتاجه بالده يف وقت أحاطت ا إجنلترا أيام هنري الثاين وأملانيا يف عهد بربروسه، ولعل األقدار قد ساقته إىل فرنسا يف الرجل الذي

وارتاعت أوربا لزجياته؛ فقد ماتت إزبال زوجه األوىل يف عام . هذا الوقت العصيب، ولواله لكان من اجلائز أال يبقى هلا وجود
وكان زواجه هذا وذاك زواجاً سياسياً، فيه من .  األمرية الدمنرقيةIngeborgوفاا تزوج اجنبورج ، وبعد أربع سنني من 1189

ومل ترق إجنبورج يف عني فليب، فهجرها بعد يوم واحد، ومل ميض على زواجه ا أكثر من عام حىت . التملك أكثر مما فيه من الغرام
غري .  أىب أن يوافق على هذا القرارCelestine IIIالقها، ولكن البابا سلستني الثلث أقنع جملساً من األساقفة الفرنسيني أن جييز له ط
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؛ فحرمه سلستني، ولكن فليب ظل على عناده وقال Agnes of Meran بأين امليزانية 1169أن فليب حتدى البابا وتزوج يف عام 
وأمره إنوسنت الثالث أن يرجع إجنبورج، فلما عصي ". خري يل أن أفقد نصف أمالكي من أن أفارق أين: "يف ساعة من ساعات حنانه

وثارت ثائرة فليب فخلع مجيع األساقفة الذين أطاعوا أمر . فليب األمر حرم البابا الصلب العنيد مجيع اخلدمات الدينية يف أمالك فليب
وواصل حربه الدينية ). 61(تنق اإلسالم، وهدد بأن يع"ما أسعد صالح الدين الذي ليس له من فوقه البابا: "احلرمان، وقال يف حسرة

ولكنه أبقى إجنبورج حمبوسة يف إيتامب ) 1202(أربع سنني بدأ الشعب بعدها يتذمر خوفاً من عذاب النار، فطرد فليب حمبوبته أين 
Etampes لترا وبني هذه األفراح واالضطرابات فتح فليب نورمندية واستردها من إجن.  حني ردها إىل عصمته1213 حىت عام

، وضم يف السنتني التاليتني بريطاين، وأجنو، ومني، وتورين، وبواتو، إىل أمالكه اليت حتت تسلطانه املباشر؛ وأصبح له وقتئذ )1204(
وكان مأموروه وعماله يشرفون على . من القوة ما يستطيع به أن يسيطر على األدواق، والكونتة، والسادة يف مجيع أحناء مملكته

ومل يسكت جون ملك . لية، وصارت مملكته قوة دولية كربى، ومل تعد رقعة من األرض ممتدة على ضفيت ر السنياحلكومات احمل
إجنلترا على ما أصابه من ضياع ملكه، فأقنع أتو الرابع إمرباطور أملانيا، وكونيت بولوين وفالندرز أن ينضما إليه يف الوقوف يف وجه 

وأن يهامجا حلفاؤه من الشمال ) وكانت ال تزال ملكاً إلجنلترا(أن يهاجم جون فرنسا من أكتني هذا التوسع الفرنسي، واتفقوا على 
ومل يوزع فليب قوته ملالقاة هذه اهلجمات املتفرقة، بل سار رأس جيشه الرئيسي لقتال حلفاء جون، وهزمه عند بوفني، . الشرقي

 من النتائج اهلامة، أسفرت عن خلع أوتو، وتوىل فردريك الثاين وأسفرت هذه املعركة عن كثري). Lille (1214بالقرب من ليل 
عرش أملانيا، وقضت زعامة أملانيا للقارة األوربية، وعجلت اضمحالل الدولة الرومانية الشرقية، وأخضعت كونت فالندرز وخلفاؤه 

عت رقعة فرنسا الشمالية الشرقية لطاعة ملوك فرنسا، وضمت أمني، ودويه، وليل، وسان كننت إىل أمالك التاج الفرنسي، ووس
بالفعل حىت وصلت إىل ر الرين، وتركت جون عدمي احلول والطول أمام باروناته، وأرغمته على توقيع العهد األعظم، وأضعفت 

دن احمللية امللكية وقوت اإلقطاع يف إجنلترا وأملانيا، على حني أا قوت امللكية وأضعفت اإلقطاع يف فرنسا، ويسرت قيام حكومات امل
وملا أن ضاعف فليب أمالكه ثالثة أضعاف ما كانت عليه من . والطبقات الوسطى اليت عاونت فليب أعظم معاونة يف السلم واحلرب

وقضي الرجل نصف وقته يف نزاع مع الكنيسة واستبدل برجال الدين يف جملسه ويف . قل شرع حيكمها طابعه املهارة واإلخالص
ومنح كثرياً من املدن عهوداً باحلكم الذايت، وشجع التجارة مبا مح من التجار من . الً من طبقة احملامني الناشئةالوظائف اإلدارية رجا

امتيازات، ومحى اليهود تارة، وبهم تارة أخرى، ومأل خزائنه باملال بأن استبدل باخلدمات اإلقطاعية إتاوت نقدية، وزاد إيراد امللك 
، Noter Dameيف اليوم ومتت يف أيامه واجهة منيسة نوتردام )  ريال أمريكي240.000حنو  (1200 جنيه فرنسي إىل 600من 

  .ومل ميت فليب حىت كانت فرنسا هذه األيام قد ولدت). 62(وبىن اللوفر ليكون حصناً حيرس ر السني

   القديس لويس 2

وأهم ما يذكره به التاريخ أنه تزوج . الشيء الكثرييف حكمه القصري من أن يفعل ) 1226-1223(ومل يتمكن ابنه لويس الثامن 
، وأنه أجنب منها الرجل الوحيد يف العصور الوسطى الذي أفلح كما أفلح أشوكا يف اهلند Blanche of Castilleبالنش القشتالية 

مره، وكانت والدته يف الثانية وكان لويس التاسع يف الثانية عشرة من ع. القدمية يف أن يكون يف واقع األمر قديساً وملكاً مجيعاً
 Alfonsoوحافظت بالنش على ما جيري يف عروقها من دم ملكي؛ فقد كانت ابنة ألفنسو التاسع . والثالثني حني تويف لويس الثامن

IXوكانت .  ملك قشتالة، وحفيدة هنري الثاين وإليانور األكتانية، وكانت ذات مجال، وفتنة، ونشاط، وأخالق قومية، ومهارة فائقة
ومل تكن . يف الوقت عينه ذات أثر كبري يف عصرها ملا اتصفت به من الفضائل بوصفها زوجة وأرملة، وإخالص لبنيها األحد عشر
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 فحسب، بل كانت تكرمها أيضاً ألا بالنش األم الصاحلة Blanche la bonne reineفرنسا تكرمها ألا بالنش امللكة الصاحلة 
Blanche la bonne mere. ا كثريين من أرقاء األرض الذين يعملون يف الضياع امللكية، وتصدقت باألموالوقد أعتقت يف حيا 

وأعانت باملال بناء كنيسة . الكثرية، وأدت من ماهلا البائنات لكثري من البنات اليت حيول فقرهن دون تشجيع الشبان على حبهن
). 63(كنيسة امللون العذراء مرمي يف صورة امللكة ال يف صورة العذراءوبفضل نفوذها أظهر زجاج ال.  الكبريةChartresشارتر 

وقد عكفت على تربيته على الفضائل املسيحية، وكانت تقول . وكانت مفرطة يف حب ابنها لويس، ومل تكن كرمية يف معاملتها زوجته
أعماهلا هذه مل تكن هي اليت جعلت لويس رجالً على أن ). 64(له إا تفضل أن تراه ميتاً عن أن تراه يرتكب أحد الذنوب البشرية

متديناً خملصاً لدينه؛ وذلك أا هي نفسها قلما كانت تضحي بالسياسة يف سبيل العاطفة؛ فقد انضمت إىل احلرب األلبجنسية الدينية، 
ئها لويس، وقلما كرب يف أثنا) 1235-1226(وظلت حتكم اململكة تسع سنني . لكي تبسط سلطان التاج على فرنسا اجلنوبية

وثار البارونات يف بداية حكمها نائبة عن ولدها، ظناً منهم أن يف مقدورهم أن يستعيدوا من . استمتعت فرنسا حبكم خري من حكمها
امرأة ما انتزعه فليب الثاين منهم من سلطات؛ ولكنها تغلبت عليهم حبكمتها وسياستها وطول أناا؛ وقاومت إجنلترا مقاومة شديدة؛ 

وملا بلغ لويس التاسع سن الرشد، وتوىل شئون احلكم، ورث مملكة قوية، مستمتعة بالسلم .  وقعت معها هدنة بشروط عادلةمث
وكان لويس شاباً وسيماً، أطول من معظم الفرسان مبقدار طول رأسه، حسن املالمح دقيقها، أبيض لون البشرة، ذا شعر . والرخاء

ماً باألثاث الفخم املترف، والثياب امللونة؛ ومل يكن مكباً على مطالعة الكتب، بل كان مييل إىل أشقر غزير، وكان ذا ذوق راق، مغر
اقتناص احليوان وصيد الطري، وضروب التسلية واأللعاب الرياضية؛ ومل يكن قد أصبح بعد قديساً، وشاهد ذلك أن راهباً شكا بالنش 

 معها عيشة اهلدوؤ واالستقرار، وأصبح مضرب املثل يف وفاء األزواج من مغازلة ولدها للفتيات، فبحثت له عن زوجة، وعاش
وكان له أحد عشر ولداً كان له هو نصيب موفور يف تربيتهم؛ فتخلى على الترف شيئاً فشيئاً، واعتاد بالتدريج عيشة . ونشاط اآلباء

 امللكية أداة للوحدة القومية واتصاهلا، ومحاية وكان يرى أن. البساطة املتزايدة، وصرف مهه يف شئون احلكم، والصدقات، والتقوى
وكان حيرم حقوق النبالء، ويشجعهم على الوفاء بالتزامام ألرقاء األرض، واألتباع، . الفقراء والضعفاء من األقلية العليا احملظوظة

وكثرياً ما .  يقع ظلم من سيد على تابعوالسادة؛ ولكنه ال يطيق االعتداء على سلطة امللك احلديثة العهد؛ ومينع بعزميته املاضية أن
 ثالثة Enguerrand de Coucyوملا أن شنق إجنران ده كوسي . أنزل أشد العقاب بالبارونات الذين قتلوا أتباعهم من غري حماكمة

 بعد أن اشترط طالب فلمنكيني لقتلهم بضعة أرانب برية يف ضيعته، أمر لويس بسجنه يف برج اللوفر، وهدده بالشنق، ومل يطلقه إال
عليه أن يبين ثالث كنائس صغرية تتلى فيها الصلوات كل يوم ألرواح ضحاياه، وأن يهب الغابة اليت صاد فيها الطلبة الشبان 

األرانب لدير القديس نقوالس، وأن يفقد يف مزرعته حق الصيد واحلقوق القضائية، وأن خيدم ثالث سنني يف فلسطني، ويؤدي إىل 
وحرم لويس الثأر اإلقطاعي واحلروب اإلقطاعية بني األمراء، وي عن املبارزة بوصفها ). 65( جنيه12.500ها امللك غرامة قدر

وملا حلت احملاكمة عن طريق األدلة والرباهني حمل القتال، ختلت حماكم البارونات عن مكاا شيئاً ... وسيلة من الوسائل القضائية
 كل مقاطعة مأمور امللك، وتقرر حق استئناف أحكام القضاة البارونات إىل حمكمة امللك فشيئاً للمحاكم امللكية اليت نظمها يف

وقصارى القول . املركزية؛ وشهد القرن الثالث عشر يف فرنسا، كما شهد يف إجنلترا استبدال قانون الدولة العام بالقانون اإلقطاعي
يس التاسع من أمن ورخاء؛ وحسبنا دليالً على هذا أن ثروة فرنسا يف أيامه أن فرنسا مل تنعم منذ أيام الرومان مبا نعمت به يف عهد لو

وكان يعتقد أن يف مقدور احلكومة أن تكون . بلغت من الوفرة درجة ارتفعت ا العمارة القوطية إىل أقصى حدود الكثرة والكمال
تجنب احلرب أطول أكد مستطاع؛ فإذا الح خطر وكان ي. عادلة كرمية يف عالقاا اخلارجية دون أن تفقد بذلك هيبتها وقوا
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 جبد ومهارة نال ما سلماً كرمية مل تترك يف - يف أوربا-االعتداء عليه نظم جيوشه أحسن تنظيم، ووضع خططه احلربية، وقادها
 قبل مبقتضاها التوفيق وما كادت فرنسا تتأكد من سالمتها، حىت عمد امللك إىل سياسة املصاحلة اليت. نفوس أعدائه رغبة يف االنتقام

وقد رد إىل إجنلترا وأسبانيا أقاليم اغتصبها منهما أسالفه، . بني احلقوق املتعارضة ورفض التهدئة الناشئة من إجابة املطالب غري العادلة
حلروب وأسف لذلك مستشاروه، ولكنه ضمن بعمله هذا استتباب السالم، وجنت فرنسا من اهلجوم حىت يف أثناء غياب لويس يف ا

ومل تشتبك ). 66"(الناس كانوا خيشونه ألم موقنون بعدله" إن William of Chartresويقول عنه وليم الشارتريسي . الصليبية
 يف حرب مع عدو هلا مسيحي؛ وملا أن أخذ جرياا حيارب بعضهم بعضاً بذل لويس ما يستطيع من 1270 إىل 1243فرنسا من 

ول جملسه إن من الواجب إثارة هذا الرتاع لكي تضعف بذلك قوة من قد يصبحون أعداءه يف جهد للتوفيق بينهم، وسخر من ق
وكان امللوك األجانب حيكمونه فيما يشجر بينهم من نزاع، وكان الناس يعجبون كيف يستطيع هذا الرجل ). 66(مستقبل األيام

فقد .  أي الرجل املربأ من مجيع العيوب- "مل يعرفه العامل قطذلك الوحش الكامل الذي "ومل يكن لويس . الصاحل أن يكون ملكاً صاحلاً
وكانت سذاجته تصل يف بعض األحيان إىل حد اجلهالة أة السذاجة اللتني . كان يغضب أحياناً، ولعل سوء صحته هو سبب غضبه

واملعارك اخلاسرة يف مصر يستحق عليهما أشد اللوم، ودليلنا على ذلك ما ارتكبه من خطأ شنيع إذ تورط يف احلروب الصليبية 
وتونس، حيث ضاعت أرواح كثرية فضالً عن روحه هو؛ ومع أنه راعى واجب الشرف واألمانة يف معاملته أعداءه املسلمني، فإنه مل 

ه الديين وقد دفعه إميان. تطاوعه نفسه على أن يطبق يف معاملته إياهم روح التفاهم الكرمي الذي جنح به أميا جناح مع أعدائه املسيحيني
القوي الشبيه بإميان األطفال إىل درجة من عدم التسامح الديين ساعدت على إنشاء حمكمة التفتيش يف فرنسا، وهدأت ما تنطوي 

وقد امتألت خزائنه بالبضائع واألموال اليت صادرها من املارقني الذين . عليه نفسه من رمحة حنو ضحايا احلرب الصليبية األلبجنسية
فإذا أسقطنا من صحيفته هذه العيوب رأينا أنه . ، وقد خانته روحه املرحة وفكاهته يف معاملته اليهود الفرنسيني)68(حكم بإدانتهم

مل أمسعه قط يف يوم من أيام حيايت يقول  "Joinvilleقد اقترب قرباً يشرفه من املثل املسيحي األعلى، انظر إىل ما يقوله عند جرانفيل 
 ريال 2.800.000أي حنو (وملا أن قبل آسروه املسلمون خطأ منهم عشرة آالف جنيه فرنسي ). 69("قالة السوء عن أي إنسان

أقل من الفدية املتفق عليها، أرسل لويس بعد أن أطلق سراحه مجيع القدر الناقص من مال الفداء، وأغضب بذلك ) أمريكي
أن يتلقوا كتابة، وأن "وىل، أمر موظفيه يف مجيع أحناء مملكته وقبل أن يغادر البالد للقتال يف حربه الصليبية األ). 70(مستشاريه

وكذلك مجيع ما يقام على مأمورينا أو حمافظينا أو حراس غاباتنا، أو . حيققوا، كل ما عساه أن يقدم فينا أو يف أسالفنا من الشكاوي
وكثرياً ما كان خيرج "ويقول جوانفيل ). 71"(رؤساء جنودنا أو مرءوسيهم من دعاوى خاصة مبظامل ارتكبوها أو اغتصاب لألموال

ويقبل عليه كل من له مظلمة ويتحدث .  ويأمرنا باجللوس حولهVincenneبعد الصالة، وجيلس مستنداً إىل شجرة يف غابة فنسن 
 حوله، ولكنه مث يفصل يف بعض القضايا بنفسه، وحييل بعضها إىل مستشاريه اجلالسني". إليه دون أن حيول بينه حائل أو يقدمه حاجب

وقد أنشأ املستشفيات واملالجئ، واألديرة، واملضايف للغرباء، وبيتاً ). 72(كان يعطى كل شاك حق استئناف احلكم للملك نفسه
؛ وأمر عماله يف كل مقاطعة أن يبحثوا عن العجزة والفقراء، وينفقوا عليهم من "بنات اهللا"للمكفوفني، وآخر للعاهرات التائبات 

وكان يأمر بأن جيلس معه على . وكان أينما سار جيعل من مبادئه املقررة أن يطعم مائة وعشرين فقرياً يف كل يوم. عامةاألموال ال
وكان يفعل ما يفعله هنري الثالث ملك إجنلترا فيقف على ). 73(مائدته ثالثة منهم، يتوىل هو تقدمي الطعام هلم ويغسل بنفسه أقدامهم

. وملا حل القحط بنورمندية، أنفق األموال الطائلة يف توفري الطعام للمحتاجني من أهلها. ، ويطعمهم بيديهاملائدة يف خدمة اذومني

وكان يقدم الصدقات كل يوم للمرضى، والفقراء، واألرامل، والنساء الاليت يف حاالت النفاس، والعاهرات، والعاجزين من العمال 
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وكان الفقراء الذين يغسل أقدامهم .  يكن ليفسد هذه الصدقات بإذاعتها بني الناسومل). 74"(حىت ليتعذر علينا أن حنصى صدقاته"
ومل يكن أحد من الناس يعرف . خيتارون من بني املكفوفني، وكان يعمل عمله هذا خفية، ويقال هلؤالء إن امللك هو الذي خيدمهم

 باملالريا يف مناقع سانتوج 1242 أثناء حروبه يف عام وأصيب). 75(زهده وتعذيبه نفسه حىت شوهدت آثارمها على جسمه بعد وفاته
Saintonge ولعل هذه املصائب قد زادت . 1244؛ وأسفر هذا املرض عن إصابته بفقر دم خبيث، وأوشك على املوت يف عام

 زهده وتعذيب روحه الدينية تدرجياً، فإنه ما كاد يشفي من مرضه حىت أقسم أن يشن احلرب الصليبية، وأضعف صحته باماكه يف
وملا عاد من حربه الصليبية األوىل وملا يتجاوز الثامنة والثالثني من عمره كان قد احنىن جسمه وأصابه الصلع، ومل يبق من نضرة . نفسه

رمادي، وكلن يرتدي قميصاً من الشعر، حتت مئزر الرهبان ال. شبابه ومجاله إال ما خيلعه عليه إميانه الساذج من خلق مجيل وإرادة طيبة
 الفرنسسكان والدمنيكان، ويهبهم املال بال - ويأمر بأن يضرب بسالسل صغرية من احلديد، وحيب طائفيت الرهبان اجلديدتني

وكان حيضر الصلوات مرتني كل يوم، ويتلو األدعية . حساب، ومل ميتنع عن أن يكون هو راهباً فرنسسكانيا إال بعد جهد جهيد

 مخسني مرة قبل أن يأوي إىل فراشه، ثة والسادسة والتاسعة ودعاء املساء، ويتلو صالة العذراءاملقررة أدعية الساعات الثال
ن مباشرة زوجه يف صيام امليالد وكان ميتنع م). 76(ويصحو يف منتصف الليل لينضم إىل قساوسته يف صالة السحر يف كنيسة قصره

وقالت له امرأة ". األخ لويس"وبلغ من متسكه بشعائر الدين أن كان معظم رعاياه يبتسمون من تقواه ويلقبونه . والصوم الكبري
ت إن من العار أن تكون أن... إن من اخلري أن يكون يف مكانك ملك غريك، فلست أنت إال ملك الفرنسسكان والدمنيكان: "جريئة

ولو أراد .. فلست خليقاً بأن أكون ملكاً... لقد قلت حقاً: "فأجاا لويس بقوله". ملك فرنسا، ومن أعجب العجائب أال خيلعوك
وكان شديد التحمس خلرافات أهل زمانه ويشاركهم ). 77"(منقذنا لوضع يف مكاين رجالً غريي يعرف خرياً مين كيف حيكم اململكة

يس دنيس كان يدعي أن لديه مسماراً من الصليب احلق، وحدث أن وضع املسمار يف غري موضعه بعد من ذلك أن دير القد. فيها
لقد كان : "احتفال عرض فيه على الشعب؛ فثارت هلذا احلادث ضجة كبرية، مث وجد املسمار وارتاح امللك كثرياً لوجوده، حىت قال

 احتاج بولدون الثاين إمرباطور القسطنطينية إىل املال 1236ويف عام . )78"(خرياً يل من هذا أن تبتلع األرض أحسن مدينة يف ملكي
 ريال 2.200.000(لينقذ دولته املتداعية، فباع للويس تاج األشواك الذي لبسه املسيح يف آالمه بأحد عشر ألف جنيه فرنسي 

حلقيقي، ولرمبا كان املقصود ذا واشترى لويس من الدالل نفسه بعد مخس سنني من ذلك الوقت قطعة من الصليب ا). أمريكي
 ليبىن Peter of Montreuilوأمر لويس بطرس املنتربلي . الشراء وذاك أن يكون املال هبة من لويس لدولة مسيحية تفرج به أزمتها

، فقد ومل يكن لويس رغم صالحه هذا أداة طيعة يف أيدي رجال الدين.  ليودع فيها هذان األثرانSainte Chapelleسينت شابل 
وقد قيد سلطات احملاكم الكنسية، ). 79(كان يدرك ما يف طبيعتهم البشرية من عيوب، ويعاقبهم عليها بالقدوة الطيبة والتقريع العلين

 أول األوامر 1268وبسط سلطة القانون على مجيع املواطنني، سواء كانوا من رجال الدنيا أو من رجال الدين، وأصدر يف عام 
تقرر أنه ال جيوز ألحد أن يفرض أو جيىب : " ا حق البابا يف تعيني أصحاب املناصب الدينية وجباية الضرائب يف فرنساالعالية اليت قيد

إال إذا كانت القضية معقولة، متفقة مع أصول الدين، وعاجلة ... بأية طريقة كانت فروضاً أو ضرائب مالية فرضتها حمكمة روما

وقد بقي لويس امللك على الدوام رغم زهده  . "من تلقاء أنفسنا، وموافقة كنيسة مملكتناونالت موافقتنا الصرحية ... جداً
حلاج، وبيده عصا احلاج ليبدأ وميوله الدينية؛ ولقد حافظ على جالل امللك حىت ساعة أن ظهر واقفاً على قدميه، ومرتدياً ثياب ا

النحيل، والوجه الشبيه بوجوه املالئكة األطهار، واحمليا املليء بشراً " اجلسم الرفيع"وهو صاحب ). 1248(حربه الصليبية األوىل 
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إن كانت وقد بكت امللكة بالنش وهو يفارقها بعد أن أناا عنه يف البالد و. Fra Salimbeneكما يصفه فراسلمبني ) 81"(ومساحة
وأسر لويس يف مصر، ). 82"(يا أحب األبناء وأمجلهم، يا أمجل األبناء وأرقهم قلباً، إين لن أراك بعد اليوم: "يف سن الستني وقالت

. وظل يف األسر حىت افتدي مببلغ من املال مجعته بالنش بعد عناء كبري، ولكنه ملا عاد إىل فرنسا مهزوماً ذليالً وجد أن أمه قد توفيت

ومل تكن هذه مغامرة جنونية سخيفة .  رغم ضعفه ومرضه على حرب صليبية أخرى ونزل هذه املرة يف تونس1270 أقدم يف عام مث
ذلك أن لويس قد مسح ألخيه شارل دوق أجنو أن يقود جيشاً فرنسياً إىل إيطاليا، وكان يبغي من . كما بدت للناس بسبب خيبتها

يها، ويرجو أن يتخذ صقلية قاعدة تغزو ا فرنسا بالد تونس، وبعد أن وصل احملارب العظيم وراء هذا أن يضعف سيطرة األملان عل
وسلكته الكنيسة بعد سبع وعشرين سنة من موته يف عداد . احملطم اجلسم الصغري السن إىل أرض تونس، مات بزحار البطن

ر الذهيب يف تاريخ فرنسا، ويعجبون كيف ال تتيح األقدار وظل الناس بعد وفاته أجياالً وقروناً يرون أن حكمه هو العص. القديسني
  .ذلك أنه كان ملكاً مسيحياً حبق. اليت ال يفقهون تصريفها ألمور البشر ملكاً آخر لفرنسا مياثله

   فيليب الجميل 3

ستقراراً واتصاالً وأكسبها طول حكم فليب أغسطس ولويس التاسع ا. زادت احلروب الصليبية من قوة فرنسا، وكان هلا شأن كبري
يف احلكم يف الوقت الذي كانت فيه إجنلترا تعاين األمرين من إمهال رتشرد األول، واستهتار جون، وعجز هنري الثالث، وكانت يف 

 حىت كانت فرنسا أقوى دول أوربا 1300أملانيا مفككة األوصال من أثر احلروب الناشبة بني األباطرة والبابوات، فلم حيل عام 
وكان ذا آمال .  جلمال جسمه ووجهه، ال لدهائه السياسي وجرأته وقسوة قلبهIe Belوكان فليب الرابع يلقب باجلميل . كلها

 حلكم القانون وسيطرة امللك - األشراف، ورجال الدين، وأهل املدن، وأرقاء األرض-كان يأمل أن خيضع كل الطبقات: واسعة
ساس التجارة والصناعة ال الزراعة، وأن ميد حدودها إىل احمليط األطلنطي، وجبال مباشرة، وأن يقيم مناء فرنسا وتقدمها على أ

ومل خيتر أعوانه ومستشاريه من كبار رجال الدين واألشراف الذين ظلوا . الربانس، والبحر املتوسط، وجبال األلب، ور الرين
احملامني الذين أقبلوا عليه وعقوهلم مفعمة باألفكار خيدمون ملوك فرنسا طوال األربعة القرون املاضية، بل اختارهم من طبقة 

 Guilluame de Nogaret وجيوم ده نورجاريه Pierre Flotteفكان بيري فلت . االستعمارية اليت أوحى إليهم ا القانون الروماين

هم صرح القانون الفرنسي، وأحل من ذوي العقول الناة الذين ال يبالون باملبادئ األخالقية أو السوابق؛ وشاد فليب بفضل توجيه
الشريعة امللكية حمل الشريعة اإلقطاعية، وانتصر على أعدائه بسياسته احلصيفة، وحطم يف اية األمر سلطان البابوية، وجعل البابا يف 

وحصل على  عن إجنلترا، ولكنه وجد إدوارد األول قوياً ال يغلب، Guienneوحاول أن يفصل جوين . الواقع سجيناً يف فرنسا
، وإقليم ليون Franch- Comte، وتربة بطريق الزواج، وابتاع باملال شارتر، وفرانش كمتيه Brie، وبري Champagneمشبانيا 

وكان دائم احلاجة إىل املال، وهلذا وجه نصف ذكائه ونصف وقته إىل اختراع الضرائب ومجع األموال، واستبدل . وجزءاً من اللورين
طاعية الواجب أداؤها للتاج؛ وكم من مرة خفض قيمة النقد، وأصر على أن تؤدي الضرائب سبائك أو بالنقد املال بالقروض اإلق

الصحيح القيمة، ونفي اليهود واللمبارد وقضي على فرسان املعبد ليصادر أمالكهم، وحرم إصدار املعادن النفيسة من بالده، وفرض 
. ات، وضريبة حربية مقدارها بنس على كل جنيه فرنسي يف ثروة األفراد يف فرنسارسوماً باهظة على الصادرات والواردات، واملبيع

وسنروي قصة هذا . مث فرض أخرياً ضريبة على الكنيسة دون أن يستشري البابا، وكانت الكنيسة وقتئذ متتلك ربع أرض فرنسا
ن حطمه الكفاح، استخدم فيليب ماله وأعوانه يف وملا مات البابا الطاعن يف السن بعد أ. الصراع عند الكالم على بنيفاس الثامن

اختيار رجل فرنسي لقب كلمنت اخلامس يف مكانه، كما استطاع أن ينقل مقر إىل أفنيون، وهكذا انتصر فيليب على البابوية انتصاراً 
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. لذين حيكمون رجال الدينمل يظفر به من قبل على الكنيسة رجل من غري أهلها، وأصبح رجال القانون يف فرنسا من هذا الوقت هم ا

وقد . وتنبأ الرئيس األكرب لفرسان املعبد وهو سائر إىل اخلشبة اليت يشد عليها من يراد إحراقهم بأن فليب سيتبعه يف خالل عام واحد
ادسة  ومل يكن امللك املنتصر قد جتاوز وقتئذ الس- بل مات فيها كلمنت أيضا1314ًصدقت النبوءة، ومل ميت فليب وحده يف عام 

وأيده يف صراعه مع بنيفاس، ولكنه يصب اللعنات على . وكان الشعب الفرنسي يعجب بشجاعته وصالبة رأيه. واألربعني من عمره
وقد كان ختفيضه قيمة النقد سبباً يف اضطراب . وكادت انتصاراته حتطم كيان فرنسا. ذكراه ويراه أشد امللوك استبداداً يف تارخيه كله

 وكانت األجور العالية لألراضي الزراعية واألمثان املرتفعة سبباً يف فقر الشعب، وأضرت الضرائب الفادحة .االقتصاد القومي
ومجلة القول أن . بالصناعة، كما كان نفي اليهود واللمبارد سبباً يف شل حركة التجارة ويف خراب األسواق وتعطيل املواسم التجارية

 قد نقص واضمحل يف عهد فليب الذي يتقن مجيع ما يف القانون والسياسة من الرخاء الذي ازداد يف عهد القديس لويس
وجلس على العرش ثالثة أبناء لفليب وواراهم الثرى يف خالل األربعة عشر عاماً اليت أعقبت وفاته، ومل ينجب واحد ). 83(أالعيب

وكان .  القانون السايل القدمي ذريعة حلرمام من التاجبنات، اختذ) 1328املتوىف عام (منهم أبناء يرثون ملكه، بل ترك شارل الرابع 
 ابن أخي فليب اجلميل، فلما توىل امللك انتهت Philip of Valoisأقرب وريث من الذكور لألسرة املالكة هو فليب الفالوازي 

 عامة عاجلة على أحوال فرنسا يف ذلك وإذا ألقينا نظرة. مبوته األسرة اليت تناسلت من امللوك الكابيتيني مباشرة وبدأ عهد أسرة فالوا
فقد كان نظام رقيق األرض . الوقت رأينا أا تقدمت تقدماً عجيباً يف النواحي االقتصادية، والتشريعية، والتعليمية، واألدبية، والفنية
 حىت بلغ سكان باريس مائيت خيتفي من البالد خبطى سريعة، ألن منو الصناعات يف املدن كان يغري الناس بالرتوع إليها من املزارع،

وملا قدم برونتو التيين إىل فرنسا فاراً من االضطهاد السياسي يف ). 84(22.000.000، وبلغ سكان فرنسا 1314ألف يف عام 
فلورنس دهش مما كان يسود شوارع باريس يف عهد لويس التاسع من أمن وطمأنينة، وما كان يف املدن من جتارة وصناعة، وما كان 

وأوشكت الطبقتان الناشئتان، طبقتا املوظفني ورجال األعمال، أن ). 85(ريف اجلميل احمليط بالعاصمة من حقول وكروم مثمرةيف ال
 الذي دعاه Etats Generauxتضارعا يف الثراء طبقة رجال األعمال، فاضطرت الدولة إىل متثيل هاتني الطبقتني يف جملس الطبقات 

ومل تكن هذه االس العامة اليت .  ليقد له املعونة األدبية واملالية يف نزاعه مع بنيفاس1302باريس عام فليب الرابع إىل االنعقاد يف 
، 1302( مل تكن هذه االس تدعى إىل االنعقاد إال يف الضرورات القصوى - األعيان، ورجال الدين، والعامة-متثل فيها الطبقات

 يوجهوا توجيهاً ماهراً حنو اهلدف Conseil d'etatون امللك بوصفهم جملساً للدولة وكان احملامون الذين خيدم...) 1314، 1308
أما برملان باريس الذي اختذ شكله املعروف به يف عهد لويس التاسع فلم يكن مجعية نيابية، بل كان هيئة مؤلفة من . الذي يريدونه

وقد نشأت من أحكامه . رة أو مرتني يف العام ليكون حمكمة علياأربعة وتسعني من احملامني ورجال الدين يعينهم امللك وجيتمع م
جمموعة من التشريعات القومية تعتمد على القانون الروماين ال على شرائع الفرجنة، وب امللكية املعونة الكاملة املستمدة من التقاليد 

فوظة ألهل هذا اجليل يف الرسائل السياسية اليت كتبها أحد وقد بقيت الفورة العقلية اليت سادت عهد فليب الرابع حم. القانونية القدمية
 يف جملس الطبقات الذي عقد يف عام Coutances، وهو حمام مثل كوتانس )Pierre Dubois (1255-1312 بيريدوبوا -أنصاره
 Supplication deملتمس مقدم من شعب فرنسا إىل امللك ضد البابا بنيفاس "فقد عرض دوبوا يف رسالتني من رسائله . 1302

peuple de France Contre Ie pape Boniface (1394( استرداد األرض املقدسة"، ويف نبذة عن) "آراء تكشف لنا ) 1306
من ذلك ما قاله دوبوا . عن الثغرة الواسعة اليت كانت تفصل يف ذلك الوقت عقلية رجال القانون عن عقلية رجال الكنيسة يف فرنسا

 أال حتبس عليها األموال، وأن جتري عليها من اآلن معونة مالية من الدولة؛ وجيب أن تفصل الكنيسة الفرنسية من أن الكنيسة جيب



 
 Will Durant  591   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وقال أيضاً إن فليب جيب أن يعني . عن روما؛ وأن جترد البابوية من مجيع السلطات الزمنية، وأن تكون الدولة صاحبة السلطة العليا
ن تكون القسطنطينية عاصمته؛ وأن تؤلف حمكمة دولية لتفصل فيما يشجر بني األمم من نزاع، إمرباطورياً لدولة أوربا املوحدة، وأ

وأن تعلن املقاطعة االقتصادية على أية أمة مسيحية حتارب أمة مسيحية أخرى؛ وأن تنشأ يف روما مدرسة للدراسات الشرقية؛ وأن 
وكان هذا العصر ). 86(ين مع الرجال يف مجيع احلقوق السياسيةيتاح للنساء مجيع ما يتاح للرجال من فرص تعليمية، وأن يتساو

عصر شعراء الفروسية الذين يتغنون باحلب العذري يف بروفانس؛ وعصر قصاصي املالحم يف مشايل فرنسا، وعصر أغنية روالن 
Chanson de Roland وغريها من األغاين الرمزية، وأغنية أوكسان ونيقولت ،Aucassin et Nicolette، وقصة الوردة 

Roman de la Rose والعصر الذي ظهر فيه املؤرخان اللذان يعدان طليعيت املؤرخني الفرنسيني البارزين ومها فالردوين ،
Villardhouinونظمت يف هذا العهد اجلامعات الكربى يف باريس وأورليان، وأجنري .  وجوانفيلAngers طلوشة(، وطولوز( ،

 Scholastic وانتهى بأعلى ما وصلت إليه الفلسفة املدرسية Abelare وأبالر Roscelinوسلن بدأ هذا العصر بر. ومنبلييه

Philosophy .اليت ظهرت يف الكنائس الفخمة الكربى يف سان دنيس، وتشارتر، ونوتردام، وأمني، -وكان عصر النشوة القوطية 
 وقتئذ يفخرون فخراً ال نلومهم عليه بوطنهم، وعاصمتهم، وكان الفرنسيون. ورميس، ويف النحت القوطي يف أكمل مظاهره الروحية

وثقافتهم؛ وكانت وطنية قومية تعمل لوحدة البالد حتل تدرجياً حمل النعرة اإلقليمية اليت كانت تسود عصر اإلقطاع؛ وأخذ الناس 
مالك القول أن احلضارة املسيحية و. ، كما نرى ذلك يف أغنية روالن"فرنسا احللوة"ذلك احلني يتحدثون حديث احلب واإلعزاز عن 

  .قد بلغت عظمتها يف فرنسا وإيطاليا

  الفصل الثاني عشر 

  أسبانيا 

1096 -1285   

سار املسيحيون يف فتح أسبانيا بالسرعة اليت أمكنتهم منها الفوضى الناشئة من تطاحن امللوك األسبان، ومنح البابوات من عانوا على 
حملاربني الصليبيني وامتيازام؛ وأقبل بعض فرسان املعبد من فرنسا لالنضمام إىل أهل البالد إخراج املسلمني من أسبانيا لقب ا

، وفرسان سنتياجو، وفرسان Calarrava فرسان كالترافا -املسيحيني؛ وتكونت يف القرن الثاين عشر ثالث مجاعات دينية حربية
 هزم املسيحيون، 1195أرغونة على مدينة سرقسطة؛ ويف عام  ملك 1118يف عام ) األذفنش(القنطرة؛ واستوىل ألفنسو األول 

وكان نصرهم يف هذه . 1212 يف عام Las Navkas de Tolosaولكنهم كادوا يبيدون جيش املوحدين األكرب يف واقعة العقاب 
، )1236(قرطبة : حينيالواقعة نصراً حامساً، حتطمت على أثره مقاومة املسلمني وسقطت قالعهم واحدة بعد واحدة يف أيدي املسي

وملا . ، مث وقف فتح املسيحيني حنو قرنني ليفسح الوقت إىل حروب امللوك)1250(، وقادس )1248(، وإشبيلية )1238(وبلنسية 
الثامن ملك قشتالة هجم على مملكته ملكاً ليون ونربة وكانا قد وعداه من قبل بأن خيفا ملساعدته، واضطر ) األذفنش(هزم ألفنسو 

) Fernando III (1217-1252وأعاد فرنندو الثالث ). 87( إىل عقد الصلح مع املسلمني ليحمي نفسه من غدر املسيحينيألفنسو

 وقشتالة، ووسع حدود اململكة الكاثوليكية إىل غرناطة، واختذ إشبيلية عاصمة مللكه، وحول مسجدها العظيم إىل Leonتوحيد ليون 
وكان . له، وكانت الكنيسة تعده وقت مولده ابناً غري شرعي، ولكنه عدته قديساً بعد وفاته مسكناً Alcazarكنيسة، واختذ القصر 
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مبا وجده يف ) el Sabio(عاملاً ممتازاً، ضعيف العزمية؛ وأعجب األذفنش احلكيم ) 1284-1252(العاشر ) األذفنش(ابنه ألفنسو 
خدام العلماء من العرب واليهود واملسيحيني على السواء لترمجة كتب إشبيلية من علوم املسلمني، فتحدى املتعصبني من أهل ملته باست

األزياج "وقد أنشأ هذا امللك مدرسة لعلم اهليئة هي صاحبة . املسلمني إىل اللغة الالتينية كي تستطيع أوربا أن تفيد من هذه العلوم
ونظم هذا امللك هيئة . مد عليه علماء اهليئة املسيحيوناخلاصة باألجرام السماوية وحركاا اليت أضحت املرجع الذي يعت" األذفنشية

 قصيدة، بعضها بلغة 450من املؤرخني، وضعت كتاباً مسته بامسه مجعت فيه تاريخ أسبانيا، وتارخياً عاماً واسعاً للعامل كله، ونظم حنو 
صائد باقية حىت اليوم، أثراً خالداً ألغلبية العصور  الربتغالية؛ ولُحن الكثري منها، وال تزال هذه الق- قشتالة، وبعضها باللغة اجلليقية

وفاضت محاسته األدبية يف عدة كتب ألفها هو أو أمر بتأليفها، يف ألعاب الدراما، والشطرنج، والنرد، واملوسيقى، واملالحة، . الوسطى
وقد رفع اللغة القشتالية إىل . لقشتالية مباشرةولعله أيضاً قد أمر بترمجة الكتاب املقدس من اللغة العربية إىل ا. والكيمياء، والفلسفة

املرتبة العليا اليت أمكنتها من أن تسيطر من ذلك الوقت إىل يومنا هذا على احلياة األدبية يف أسبانيا؛ ولقد كان هو يف واقع املر منشئ 
نه لوث تارخيه الوضاء مبا حاكه من الدسائس ولك. األدب األسباين والربتغايل، وعلم التاريخ األسباين، واملصطلحات العلمية األسبانية

لالستيالء على عرش اإلمرباطورية الرومانية املقدسة، وأنفق يف هذه احملاولة كثرياً من أموال أسبانيا، وعمل على ملء خزائنه بزيادة 
وارتفع شأن . كسري القلبالضرائب وختفيض قيمة النقد، مث خلع ورفع ابنه إىل العرش، وعاش بعد سقوطه عامني، مث مات حمطماً 

؛ وحصلت )1137( صاحب برشلونة Ramon Barenger من الكونت رامون برجنر Petronellaأرغونة بزواج ملكتها بريونال 
وعم الرخاء هذه اململكة اجلديدة على يد بدرو الثاين . أرغونة بفضل هذا الزواج على قطلونية املشتملة على أعظم الثغور األسبانية

Pedri II (1196-1213( ذه املرافق، وجعل بالطه بتأمني املواين، واألسواق، والطرق، وبصرامته يف تنفيذ القانون على من يعبث ،
 وضمن لنفسه -يف برشلونة مركز الفروسية واألسبانية والشعراء الغزليني، وزاد من جته أن كان ملتقى احملبني، مث تقرب إىل اهللا

-1213( األول James أوجيمس Jaimeوكان ابنه جيم . نوسنت الثالث على أن يأخذها منه إقطاعية بأن قدم أرغونة إىل إ-لقبه

يف اخلامسة من عمره حني قتلى بدرو يف ميدان القتال؛ واغتنم أشراف أرغونة هذه الفرصة الساحنة ليستعيدوا استقالهلم ) 1276
وكان ال يزال شاباً يف سن . عان ما أخضع األشراف لسلطان امللكاإلقطاعي؛ ولكن جيمس توىل زمام األمور وهو يف العاشرة، وسر

. ، واسترد منهم بلنسية وأليقانط)1235-1229(العشرين حني استوىل على جزائر البليار ذات املوقع احلريب املنيع من املسلمني 

 على مرسيه من املسلمني وأهداها إىل ملك  حبركة من حمركات الفروسية اليت هيأا له الوحدة األسبانية، فاستوىل1265وقام يف عام 
وكان أكثر حكمة من الفنسو احلكيم، حىت أصبح بفضل هذه احلكمة أقوى ملوك أسبانيا يف ذلك القرن، ال يقل يف ذلك عن . قشتالة

.  من قيود األخالقلكن حتلله. فردريك الثاين ولويس التاسع، فقد كان يشبه أوهلما يف ذكائه ودهائه، وبسالته اردة من الضمري

وكثرة طالقه نساءه، وحروبه العوان، وما كان يلجأ إليه من األعمال الوحشية يف بعض األحيان جتعل الفرق بينه وبني القديس لويس 
وة وقد دبر املؤامرات لالستيالء على اجلزء اجلنويب الغريب من فرنسا، ولكن لويس استطاع أن يتغلب عليه بق. كبرياً من هذه الناحية

ودبر يف أخريات أيامه مؤامرة أخرى لالستيالء على صقلية ليتخذها قاعدة حربية، ومركزاً . صربه وإن كان قد نزل له عن منبلييه
-1276(ذلك أن بدرو الثالث . ولكن هذا احللم مل يتحقق إال يف عهد ولده. جتارياً، وليجعل البحر املتوسط الغريب حبرية أسبانية

انفرد ملك صقلية ابن فردريك، وظن أن هذه اجلزيرة من حقه هو حني استوىل عليها شارل كونت أجنو؛ ، تزوج ابنة م)1285
وبارك البابا استيالءه عليها، فما كان من بدرو إال أن ألغي سيادة البابا على أرغونة، وارتضى احلرمان البابوي، وركب البحر إىل 

بدأه األشراف بأن جتاهلوا أو .  إجنلترا وفرنسا من قيام اإلقطاع واضمحاللهوشهدت هذه الفترة يف أسبانيا ما شهدته يف. صقلية
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كادوا يتجاهلون السلطة املركزية، فقد كانوا هم ورجال الدين معفني من الضرائب اليت كان عبؤها الباهظ واقعاً على عاتق املدن 
وارد املدن وحاجيام، ويعلى من مكانتهم إحياؤهم القانوين والتجارة، مث انتهوا بأن خضعوا للملوك املسلحني جبيوشهم هم، تؤيدهم م
ومل يكن مثة قانون أسباين يف بداية تلك الفترة، بل كانت . الروماين، الذي كان يفترض أن احلكم امللكي املطلق من بدائه نظام احلكم

ع فردريك الثالث يضع نظاماً جديداً لقانون مث شر. هناك قوانني متفرقة لكل دولة من دول أسبانيا، ولكل طبقة من طبقات كل دولة
ألنه كان مقسماً سبعة أقسام ) Siete Partidas(قشتالة، وأمت ألفنسو العاشر هذا النظام الذي عرف باسم قانون السبعة األقسام 

قوانني القوط وقد أسس قانون السبعة األقسام على . ، وهو من أمت القوانني وأعظمها شأناً يف تاريخ التشريع)1265- 1260(
الغربيني األسبان ولكنه عدل لكي يتفق مع قوانني جستنيان، وكان أرقى من العصر الذي وضع فيه، وهلذا ظل مهمالً إىل حد كبري؛ 

مث أدخل جيمس األول قانوناً مثله يف .  قانون أسبانيا كلها1492 قانون قشتالة النافذ، مث صار يف عام 1338ولكنه أصبح يف عام 
 قانوناً جتارياً وحبرياً نافذاً، وأقامت يف بلنسية مث يف برشلونة وميورقة بعدئذ حماكم تدعى 1283فقد نشرت أرغونة يف عام أرغونة، 

ذلك أن امللوك أرادوا . وتزعمت أسبانيا بالد العامل يف العصور الوسطى يف إقامة املدن احلرة واألنظمة النيابية". قنصلية البحر"حماكم 
وأصبح استقالل املدن بشئوا .  تأييد املدن يف صراعهم مع األشراف، فمنحوا كثرياً من البلدان عهوداً باحلكم الذايتأن حيصلوا على

شهوة جاحمة يف أسبانيا كلها، فأخذت البلدان الصغرى تطالب بتحررها من البلدان الكربى أو من األشراف أو الكنيسة، أو امللك؛ 
 جملس مؤلف من 1258وكان حيكم برشلونة يف عام . أقامت مشانقها يف السوق العامة رمزاً حلريتهافلما أفلحت يف نيل هذه احلرية 

وبلغت سيادة املدن زمناً ما حد االستقالل، وأخذت تشن احلرب ). 88(مائيت عضو، متثل كثرم الغالبة شئون الصناعة والتجارة
 للتعاون على العمل hermandadesا االستقالل ألفت من نفسها أخوة على املسلمني أو بعضها على بعض، ولكنها باإلضافة إىل هذ

 أن خيضعوا حكومات املدن احمللية ألفت ثالث وأربعون 1295وملا أن حاول األشراف يف عام . أو للمحافظة إىل هذا أمنها وسالمتها
" األخوة"وملا أن هزمت هذه .  جيشاً مشتركاً، وتعهدت كلها باالشتراك يف الدفاع عن استقالهلا، وأنشأت هلا"أخوة قشتالة"مدينة 

األشراف، فرضت رقابتها على موظفي امللك وكبحت مجاحهم، وسنت قوانني تراعيها املدن املنضمة إىل هذا احللف اليت بلغ عددها 
من األشراف ورجال ولقد جرت عادة امللوك األسبان من زمن بعيد أن يعقدوا من حني إىل حني مجعية . مائة مدينة يف بعض األحيان
وضم كورتز ليون . 1137 أي احملاكم ألول مرة على إحدى هذه اجلمعيات اليت عقدت يف عام Cortesالدين؛ وأطلق اسم كورتز 

وأكرب الظن أن هذا هو أقدم مثل من أمثلة النظم النيابية السياسية يف .  بعض رجال األعمال ميثلون املدن1188الذي اجتمع يف عام 
). 89(ووعد امللك يف هذا الس التارخيي أال يعلن احلرب أو يعقد الصلح، أو يصدر قراراً إال بعد موافقة الكورتز. سيحيةأوربا امل

 أي 1250واجتمع يف قشتالة أول جملس من هذا النوع مؤلف من األعيان، ورجال الدين، ورجال املال من الطبقة الوسطى يف عام 
ومل يكن الكورتز هو الذي يضع القوانني بنفسه، ولكنه كان . خبمس وأربعني سنة" النموذجي"ول إدورد األ" برملان"قبل اجتماع 

ويعرضها على امللك، وكثرياً ما كان هلذا الس سلطان على املال حيمل امللك على أن يوافق على هذه " املستمسكات"يصوغ 
عليه ملك أرغونة بأال يصدر بعد ذلك الوقت أي تشريع قومي  قراراً صادق 1283وأصدر كورتز قطلونية يف عام ". املستمسكات"

، مث صدر قرار آخر يطلب إىل امللك أن يدعو الكورتز إىل االجتماع كل عام، وسبقت هذين القرارين )cives(بغري رضاء املواطنني 
هذا إىل أن الكورتز عني . مانبأكثر من ربع قرن من الز) 1322-1311(مثلهما من القرارات اليت أصدرها الربملان اإلجنليزي 

أي احتاداً ليشرف يف أثناء الفترات اليت تقع بني أدوارد ) Junta(أعضاء خيتارهم من كل طبقة من الطبقات االجتماعية يؤلفون جنتا 
 يف أسبانيا وكان من العوامل اليت عقدت مشكلة احلكم). 90(انعقاد الكورتز على تنفيذ القوانني وإنفاق األموال اليت وافق عليها
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يضاف إىل هذا أن عدم استواء أرضها، . قيام اجلبال اليت قسمتها أقساماً منفصلة، وعرقلت تنفيذ قانون عام موحد يف مجيع ربوعها
وجفاف هضبتها، وما كان حيل ا من الدمار حيناً بعد حني بسبب احلروب، كل هذا قد عطل الزراعة، وجعل أسبانيا يف معظم 

وكانت قطعان الضأن اجلميلة الصوف تغذى آالف األنواع يف البلدان؛ ولقد حافظت أسبانيا على . لماشية والضأنأجزائها مراعي ل
وكانت التجارة الداخلية تقف يف سبيلها صعاب النقل، واختالف املوازين واملقاييس والنقد، . شهرا العاملية القدمية جبمال أصوافها
انئ برشلونة، وطرقونة، وبلنسية، وإشبيلة، وقادس؛ وكان جتار قطلونية جيوبون مجيع األقطار؛ غري أن التجارة اخلارجية متت يف مو

وأصبح التجار والصناع أعظم من ). 91( مركز يف بروج ال يضارعه إال مركز العصبة اهلانسية1282وكان لتجار قشتالة يف عام 
، ولكن امللوك كانوا يسيطرون سيطرة قوية على هذه Gremios طوائف ميدون التاج باملعونة املالية، ونظم صعاليك املدن هلم نقابات

وكانت كثرة . النقابات، وكانت الطبقات العامة تعاين مساوئ االستغالل االقتصادي دون أن تستمتع حبق التمثيل النيايب السياسي
 أثروا يف أرغونة، وقشتالة؛ وأسهموا حبظ موفور يف فأما اليهود فقد. الصناع إما من اليهود أو املسلمني املقيمني يف أسبانيا املسيحية

وأما . حياة اململكتني العقلية؛ وكان عدد كبري منهم جتاراً أغنياء، ولكن قيوداً متزايدة يف شدا فرضت عليهم يف اية هذه الفترة
كبري من االستقالل حبكم أنفسهم؛ وكان املسلمون املقيمون يف أسبانيا املسيحية فقد ترك هلم حرية ممارسة شعائرهم الدينية، وقسط 

منهم أيضاً جتار أغنياء، ودخل عدد قليل منهم يف بالط امللوك، كما كان ألرباب احلرف منهم أثر قوي يف العمارة األسبانية، وأعمال 
ألشكال اإلسالمية يف التجارة الدقيقة، وأشغال املعادن، ونتج من أثرهم هذا طراز أسباين إسالمي أدى إىل استخدام املوضوعات وا

 Emperador de Ios Dosإمرباطور العقيدتني "وقد مسي ألفنسو السادس نفسه يف إحدى نشواته الدينية . الفن املسيحي

Cultos"(92 .( ولكن املسلمني يف أسبانيا املسيحية كانوا يرغمون يف العادة على لبس زي خاص، وعلى أن تكون منازهلم يف كل
عن سائر أحيائها، وكانت تفرض عليهم ضريبة فادحة أكثر مما تفرض على غريهم؛ وأخرياً أشعلت الثروة اليت مدينة يف حي منعزل 

 أمراً 1247مجعوها بفضل مهارم يف األعمال الصناعية والتجارية نار احلسد يف قلوب األغلبية املسيحية؛ فأصدر جيمس األول عام 
وبعث . لف حيملون معهم حذقهم الفين، وتدهورت الصناعة يف أرغونة من ذلك احلنيبطردهم من أرغونة، فغادرها أكثر من مائة أ

امتزاج احلضارة األسبانية جبزء غري قليل من الثقافة اإلسالمية، والقوة الناشئة من االنتصار على عدو قدمي، وتقدم الصناعة وازدياد 
قلية بأسبانيا نشاطاً عظيماً؛ فشهد القرن الثالث عشر نشأة ست الثروة، وارتقاء العادات واألذواق، بعث هذا كله يف احلياة الع

أول الشعراء الغزلني األسبان، وسرعان ما أصبح هؤالء ) 1196-1162(جامعات يف أسبانيا، وكان ألفنسو الثاين ملك أرغونة 
سرحيات زمنية، ومهدوا بذلك الشعراء يعدون باملئات؛ ومل يكن هؤالء يقرضون الشعر فحسب، بل صاغوا من احتفاالت الكنيسة م

 Cidوكان من روائع ذلك العصر أيضاً ملحمة السيد . Calderon وكلدرون Lope de Veagالسبيل إىل روائع لويب ده فيجا 

وكان خرياً من هذا كله فنون املوسيقى، والغناء، والرقص اليت كانت تفيض من قلوب الشعب يف املنازل . ملحمة أسبانيا القومية
وكانت أول مصارعة للثريان على الطراز احلديث سجلت يف . ع، واليت كانت مصدر العظمة والفخامة يف قصور امللوكوالشوار

 كانت تلك املصارعة من 1300 يف حفلة عرش؛ وقبل أن حيل عام 1107تاريخ أسبانيا هي املصارعة اليت أقيمت يف أبيال عام 
سان الفرنسيون الذين أقبلوا على أسبانيا ليساعدوا أهلها يف حروم مع املسلمني، جاءوا وجاء الفر. األلعاب العامة يف املدن األسبانية

معهم يف الوقت عينه مببادئ الفروسية واحتفاالا، فأصبح احترام النساء، أو احترام ملكية الرجل دون غريه المرأة بعينها من مسائل 
قامته، وأضحت املبارزة لالحتفاظ بالشرف عامالً أساسياً يف احلياة الشرف ال تقل يف هذا عن افتخار الرجل بشجاعته أو است

وكان امتزاج الدم األوريب بالدم األفريقي والسامي، والثقافة الغربية بالثقافة الشرقية، واألساليب السورية والفارسية . األسبانية
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اج هو الذي تولد منه اخللق األسباين، والذي جعل بأصول الفن القوطي، واخلشونة الرومانية بالعواطف الشرقية؛ كان هذا االمتز
  .احلضارة األسبانية يف القرن الثالث عشر عنصراً فذاً بارزاً يف موكب احلياة األوربية

  الفصل الثالث عشر 

  البرتغال 

1095   

ن سروراً جعله يزوجه  من الكونت هنري الربغندي أحد الفرسان الصليبيني األسبا1095سر ألفنسو ملك قشتالة وليون يف عام 

ومل يكن هذا اإلقليم قد .  أعطاه إياها إمارة إقطاعيةبابنته تريزا، وأن جيعل من بائنتها مقاطعة من مقاطعات ليون تدعى الربتغال
الوقت بإحدى وثالثني سنة، وكان املسلمون ال يزالون حيكمون جزأه الواقع جنوب ر مندجيو استرد من املسلمني إال قبل ذلك 

Mondego . ما دولةما يأمتران ليجعال من إقطاعياوساء الكونت هنري أن يكون أقل من ملك، فأخذ هو وزوجته منذ قرا
علمت أعيان بالدها وأتباعها أن يفكروا على الدوام يف واصلت تريزا سعيها لنيل االستقالل، و) 1112(مستقلة؛ وملا مات هنري 

. حريتهم القومية، وشجعت مدا على أن حتصن نفسها وتدرس فنون احلرب وأساليبها، وقادت بنفسها جنودها يف حرب إثر حرب

احها، وأعيدت إىل وهزمت، وأُسرت، مث أُطلق سر). 93(وكانت يف فترات السلم حتيط نفسها باملوسيقيني، والشعراء، والعشاق
وكان إهلامها ). 1130(إقطاعياا؛ وأنفقت املال جزافاً يف حب حمرم، وخلعت عن عرشها، ونفيت مع حبيبها، وماتت فقرية معدمة 

ذلك أن : أن حيقق أغراضه) Affonsol Henriqnes (1128-1185واستعدادها مها اللذين أمكنا ولدها أفنسو األول هنريك 
حب قشتالة وعده بأن يعترف به حاكماً مستقالً تام السيادة على مجيع البالد اليت ينتزعها من املسلمني جنويب ر ألفنسو السابع صا

فهاجم هنري املسلمني بكل ما روثه عن أبيه من شجاعة وور، وعن أمه من روح عالية وصالبة، وهزمهم يف أوتريك . الدوو
Outrique (1139(وأقنع رجال الدين امللكني بأن يعرضا األمر على البابا إنوسنت الثالث، . ربتغال، ونادى بنفسه ملكاً على ال

وقبل . فكان حكمه لصاحل قشتالة، فما كان من أفنسو هنريك إال أن نقض هذا احلكم بأن عرض مملكته اجلديدة على البابا إقطاعياً له
). 94(لى شريطة أن تؤدي جزية سنوية إىل كرسي روماع) 1143(إسكندر الثالث هذا العرض واعترف به ملكاً على الربتغال 

. Tagus ولشبونة، ومد رقعة مملكته إىل ر التاجه Santaremوواصل أفنسو هنريك حروبه مع املسلمني، واستوىل على سنترمية 

حت لشبونة ثغرها إىل حدودها األرضية اليت هلا يف الوقت احلاضر، وأصب) 1279-1248(ووصلت الربتغال يف عهد أفنسو الثالث 
 -Ulysses أوديسيوس -وتقول إحدى األساطري القدمية إن يولسيز). 1263(وعاصمتها ملوقعها احلريب على مصب ر التاجه 

Odysseus هو الذي أنشأ املدينة ومساها بامسها القدمي يولسبو ،Ulissipo الذي حرفه الناس فيما بعد بإمهاهلم فكان أولسبو 
Olisipo أو لشبونة Lisbon . األهلية اليت شبت نارها بينه وبني ابنه دنيز ونغصت سين أفنسو الثاين األخرية احلربDinilz الذي 

-1279(وانتقل دنيز من هذه البداية املربية إىل حكم صاحل طويل . كان يأخذه العجب من أن والده قد طال عمره أكثر مما جيب

بينهما سببه الزواج، وامتنع الرتاع بينه وبني وارث آخر للعرش بفضل توسط إزبل عقد فيه الصلح بني ليون وقشتالة حبلف ) 1325
Isabel زوجة دنيز الصاحلة، وترك دنيز جمد احلروب ووجه جهوده إىل إصالح حال بالده من الناحيتني الثقافية واالقتصادية، فأنشأ ،

نوا جيرون عليها، وغرس األشجار لتمنع تعرية التربة، وشجع مدارس زراعية وعلم األهلني طرقاً للزراعة خرياً من الطرق اليت كا
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التجارة، وأنشأ السفن واملدن، ونظم للربتغال أسطوالً حربياً، وعقد معاهدة جتارية مع إجنلترا، فاستحق بذلك اللقب الذي أطلقه عليه 
قاضياً عادالً، يعني الشعراء والعلماء، وقد كتب واحلق أنه كان إدراياً جمداً، و.  أي امللك العاملRe Lavradorشعبه حباً فيه وهو 

هو أحسن ما كتب من الشعر يف زمنه وبالده، وبفضله ارتقت اللغة الربتغالية، فلم تعد كما كانت من قبل هلجة جليقية بل أضحت 
 بالطه على أن يغتنوا مبباهج  أغاين شعبه صياغة أدبية، وشجع الشعراء الغزلني يفpastorellasلغة أدبية؛ وقد صاغ يف أغانيه الرعوية 

وملا أن خرج هذا . وكان دنيز نفسه عليماً بأحوال النساء، وكان يفضل أبناءه غري الشرعيني على ابنه الشرعي الوحيد. احلب وآالمه
قفت االبن على أبيه؛ وحشد جيشاً ليخلع به أباه عن عرشه، ركبت إزبل، وكانت تعيش بعيدة عن مرح بالط امللك ومباهجه، وو

فاستحى زوجها وابنها من فعلهما وامتنعا عن القتال . بني القوتني املتحاربتني، وعرضت أن تكون أوىل ضحايا نزاعهما وعنفهما
)1323.(  

  الباب السادس والعشرون 

  إيطاليا قبل النهضة 

1057 - 1308   

  الفصل األول 

  صقلية في عهد النورمان 

ا أن يكيفوا أنفسهم مبا ينفق مع البيئات الكثرية املختلفة اليت حلوا ا من اسكتلندة إىل من أعجب األشياء أن النورمان قد استطاعو
صقلية، وأم أيقظوا بنشاطهم القوي العنيف األقاليم والشعوب الراقدة، وأن رعاياهم قد امتصوهم امتصاصاً كامالً يف عدد قليل من 

فعمة باالضطرابات حيكمون جنويب إيطاليا اليت كانوا فيها خلفاء للبيزنطيني، لقد ظلوا مائة عام م. القرون حىت اختفوا من التاريخ
 يغري على هذه اجلزيرة جبماعة قليلة العدد من Roger Guescardفقد شرع روجر جسكارد . وصقلية اليت ورثوها عن املسلمني

، فلما مات 1085إيطاليا حبكمه فيها عام  حىت مت له االستيالء عليها، واعترفت 1091، فلم حيل عام 1060القراصنة يف عام 
وكانت سيطرة مضيق مسينا .  قد أصبحتا ذوايت شأن يف السياسة األوربية- اجلزيرة وجنويب إيطاليا-"الصقليتان"كانت ) 1011(

وبالرم مراكز واخلمسني ميالً الفاصلة وأفريقية، قد أكسبت النورمان ميزات جتارية وحربية عظيمة، وأضحت مدائن أملفي، وسلرنو، 
وأضحت صقلية وقتئذ إقطاعية . للتجارة الناشطة مع ثغور البحر املتوسط مبا فيها مراكز التجارة اإلسالمية يف بالد تونس وأسبانيا

. بابوية فحولت املساجد اإلسالمية كنائس فخمة زاهية، وحل القساوسة الروم الكاثوليك حمل املطارنة اليونان يف إيطاليا اجلنوبية

مدينة بالرم عاصمة مللكه ووسع أمالكه يف إيطاليا حىت ضمت نابلي وكبوا، ورفع لقبه يف عام ) 1154-1101(ذ روجر الثاين واخت
وكان له من الطموح والشجاعة، والدهاء وسعة احليلة ما لعمه روبرت جسكارد؛ فقد كان ناا يقظاً .  من كونت إىل ملك1130

 جعل اإلدريسي املسلم كاتب سريته يقول عنه إنه قد أجنز وهو نائم ما مل ينجزه غريه من الرجال يف تفكريه، نشيطاً يف عمله إىل حد
وكان يقاومه البابوات ألم خيشون اعتداءه على الواليات البابوية، ويقاومه األباطرة األملان الذين ساءهم استيالءه على . وهم أيقاظ

لون باسترجاع إيطاليا اجلنوبية، ومسلمو أفريقيا الذين كانوا يتوقون إىل استرجاع ، والبيزنطيون الذين كانوا حيمAbruzziأبرزي 
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وقد حارب هؤالء مجيعاً، وكان يف بعض األحيان حيارب عدة طوائف منهم يف وقت واحد، وخرج من حرم ومملكته أعظم . صقلية
واستعان مبن يف . ، وصفاقس، ووهران، وطرابلسمما كانت حني جلس على عرشها، وقد ضم إليها أمالكاً جديدة هي مدائن تونس

صقلية من الناني املسلمني، واليونان، واليهود، لتنظيم أداة حكومية مدنية وبريوقراطية إدارية أفضل مما كان ألية أمة أخرى يف أوربا 
امللكية اليت كانت قوانينها تفرض وأبقي على نظام الزراعة اإلقطاعي يف صقلية، ولكنه كبح مجاح البارونات بفضل احملكمة . وقتئذ

وقد أصلح نظام صقلية االقتصادي بأن جاء إليها بناسجي احلرير من بالد اليونان، ووسع نطاق التجارة بتأمني . على مجيع الطبقات
 واستقالهلم ومنح املسلمني واليهود، واليونان، والكاثوليك حريتهم الدينية. الناس على حيام يف حلهم وترحاهلم وعلى أمالكهم

الثقايف، وفتح أبواب املناصب العليا لذوي املواهب على اختالف أديام وطبقام، ولبس هو الثياب اإلسالمية اليت يلبسها رجال 
، )2"(أغىن دول أوربا وأعظمها حضارة"وظلت مملكته جيالً من الزمان . الدين املسلمون، وعاش معيشة ملك التيين يف بالط شرقي

ويف وسعنا أن نعرف ما كانت عليه . ، ولواله ملا وجد فردريك الثاين، وهو ملك أعظم منه)3(ثر ملوك زمانه استنارةوكان هو أك

ا فالحون جمدون يفلحون أرضها اخلصبة فقد كان فيه.  لإلدريسيصقلية يف عهد النورمان باطالعنا على كتاب جاري
نعم إم كانوا يعيشون يف أكواخ حقرية ويعانون ما يعانيه النافعون على أيدي املاهرين من استغالل، . وخيرجون الزرع وميونون املدن

فقد كان لكل . اءولكن تقواهم املشرقة كانت تكسب حيام كرامة، وأعيادهم وحفالم وأغانيهم كانت متأل هذه احلياة جة و
 Saturnaliaموسم من مواسم السنة الزراعية رقصه وأغانيه، وكان يصحب موسم جين الكروم أعياد مخرية جتمع بني الساترناليا 

القدمية وحفالت التنكر احلديثة، وحىت الفقراء أنفسهم بقي هلم احلب، واألغاين الشعبية اليت ختتلف من الفحش واهلجاء إىل األناشيد 

إن هلا بادية ومزارع واسعة  ("شنت ماركو"ويقول اإلدريسي عن بلدة . شعرية املوفية على الغاية القصوى من احلنان والعفةال
وعادت مسينا، وقطانيا، وسرقوسة إىل االزدهار .  العطر الفائحةوينبت ا من مجيع جهاا البنفسج الزكي الرائحة) ومياه نابعة

هي املدينة السنية العظمى واحمللة البهية الكربى، واملنرب "كعهدها أيام القرطاجنيني واليونان، والرومان؛ وخيل إىل اإلدريسي أن بالرم 

 وقال "الشرائف ودار امللك يف الزمان املؤتنف والسالفاألعلى يف بالد الدنيا، وإليها يف املفاخر النهائية القصوى ذات احملاسن 
: طوقال عن شارعها األوس" وهلا حسن املباين اليت سارت الركبان بنشر حماسن يف بناءاا، ودقائق صناعاا، وبدائع خمترعاا"عنها 

والفنادق، واحلمامات، وحوانيت التجار ) وكثري من املساجد(فالسماط األوسط يشتمل على قصور منفية، ومنازل شاخمة شريفة، "
وشيدت بنياا ومنقت بأعجب املغتربات، وأودعت بدائع الصفات، فشهد هلا بالفضل املسافرون، وعلى يف وصفها ... الكبار

ومبانيها ومترتهاا ". "ين أشرف من مغانيها، وأن قصورها مشارف القصور، وأن دورها مفازة الدوراملتجولون، وقطعوا قطعاً أال مبا

بن جبري الرحالة املسلم مدينة بالرمة وملا شاهد ا . "حسنة تعجز الواصفني، وتبهر عقول العارفني، وهي باجلملة فتنة للناظرين
تروق األبصار حبسن منظرها البارع، عجيبة ... إا أم احلضارة واجلامعة بني احلسنني غضارة ونضارة:  صاح قائال1184ًيف عام 

وكان من يزورون بالرم  . "تنتظم بلبتها قصوره انتظام العقود يف حنور الكواعب. قد زخرفت فيها مللكها دنياه... الشأن
يدهشون من كثرة اللغات املختلفة اليت يتكلمها أهلها، ومن اختالط األجناس واألديان اختالطاً ال يعكر صفوه ما بينهم من اختالف، 

يلية، واملساجد اإلسالمية واختالطها بعضها ببعض، من ثياب أهلها الرشيقة، وشوارعها ومن جتاور الكنائس املسيحية، واملعابد اإلسرائ
وكانت فنون الشرق تستخدم يف تزيني القصور والبيوت اليت يقيم ا . الكثرية النشاط واحلركة، وحدائقها اهلادئة، وبيوا املرحية
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ة احلريرية الفخمة والثياب املطرزة بالذهب، وكان صناع العاج كذلك كانت أنوال بالرم تنسج األقمش. الفاحتون من أهل الغرب
كما كان صناع الفسيفساء يغطون أرض البيوت، . يصنعون أقداحاً صغرية مشكلة أو حمفورة ذات صور خيالية غريبة أو فنية دقيقة

سلمون يشيدون الكنائس، واألديرة، وكان املهندسون والصناع اليونان وامل. وجدراا، وسقفها بالرسوم اليت متثل موضوعات شرقية
والقصور، فال يظهر يف هندستها أو يف زخرفها أثر للطراز النورماين بل جتمع بني ما تركه الطراز البيزنطي أو العريب من آثار األلف 

هداه إىل سانتا كاريا دل  ديراً للراهبات بأموال وهبها جورج أمري حبرية روجر وأ1143وشاد الفنانون اليونان يف عام . العام السابقة
ولقد جدد بناء هذا .  نسبة إىل مؤسسهMartorana ولكنه يعرف اآلن باملرتورانا Santa Maria dell Ammiraglioأمرجليو 

مة وحييط بقبته الداخلية نقش عريب من ترني. الدير مراراً كثرية حىت مل تبق إال القليل من عناصره اليت كان عليها يف القرن الثاين عشر
وأرض الدير من الرخام الرباق املختلف األلوان، وبه مثانية عمد من احلجر السماقي امللون حتيط بأقباء ثالث؛ . مسيحية يونانية

وتيجان األعمدة منحوتة حنتاً مجيالً؛ أما اجلدران، واألجزاء املثلثة اليت بني العقود، والقباب فتتألأل فيها الفسيفساء الذهبية املشتملة 
 اليت بدأها Capella Palatinaوأمجل من هذا الدير نفسه كنيسة القصر اخلاصة . صورة شهرية مللك السكون يف قبة احملرابعلى 

من رسوم األرضية الرخامية البسيطة، إىل العمد : ، فكل ما يف هذه الكنيسة غاية يف الرونق واجلمال1132روجر الثاين يف عام 
 قطعة واليت متأل كل فراغ، 282ال، وتيجاا املختلفة األشكال، وقطع الفسيفساء البالغ عددها الرفيعة الدقيقة البالغة حد الكم

وصورة املسيح الرهيبة القائمة فوق املذبح واليت تعد من أروع ما يف العامل من نقوش الفسيفساء، يعلو هذا كله سقف من اخلشب 
، أكرب الظن أا كانت "مالئكة"لوان صور فيلة، ورمي، وغزالن، وعلى شكل قرص العسل، منحوت أو مذهب، أو مرسوم عليه باأل

وليس يف فنون العصور الوسطى أو احلديثة كنيسة ملكية تضارع هذه التحفة الفنية اليت . صوراً مما حيلم به املسلمون يف جنات النعيم
واستحق ابنه وليم . اسعة والثالثني من عمره وهو يف الت1154يف عام ) روجر(ومات رجار . هي أمثن جوهرة يف صقلية النورمانية

؛ ويرجع بعض السبب يف هذا إىل أن سريته قد كتبها أعداؤه، وبعضه اآلخر إىل أنه ترك "اخلبيث"لقب ) 1166-1154(األول 
ني، وقضوا على وثار يف أيامه املسلمون يف تونس على املسيحي. مقاليد احلكيم لغريه وعاش هو مترفاً منعماً بني اخلصيان واحملاظي

، ولكن كاتيب سريته "اخلبيث"عيشة أشبه ما تكون بعيشة وليم ) 1189-1166(وعاش وليم الثاين . سلطان النورمان يف إفريقيا
وأراد أن يكفر عن احنالل . ، ولعلهم مل يكن هلم غرض من وراء هذه التسمية إال أن حيولوا دون اختالط األمساء"الطيب"لقبوه وليم 
 وكنيسته ومها على بعد مخسة أميال يف -"اجلبل امللكي "- Monreale على دير منريل 1176 أنفق من املال يف عام أخالقه مبا

ويتألف بناء هذا الدير وتلك الكنيسة من خليط مشوه من القواعد والعمد املتشابكة؛ أما األروقة فذات قوة وجالل، . خارج بالرم
 فيها نوح مثل - م فجاجتها؛ وتيجان العمد غنية بالنقوش احملفورة اليت متثل احلياة الواقعيةومجال، ونقوش الفسيفساء ذائعة الصيت رغ

ولعل ما انغمس فيه ملوك صقلية النورمان من النعيم قد أوهن بنيتهم . ونائم، وراعي خنازير يعين خرتير، ولوان واقف على رأسه
ة بعد أربعني عاماً من موته، ومل يعقب وليم الثاين أبناء فاختري للجلوس وقصر آجاهلم، فقد ماتت أسرة روجر الثاين ميتة غري شريف

وكان هنري السادس إمرباطور أملانيا قد ). Tancaed (1189على العرش ابن غري شرعي ألحد أبناء روجر الثاين يدعى تانكرد 
 توحيد إيطاليا كلها حتت تاج اإلمرباطور، وكان يتوق إىل.  ابنة عمه وليم الثاينConstanceتزوج يف هذه األثناء من كنستانس 

فطالب بعرش الصقليتني؛ وعقد حلفاً مع بيزا وجنوى اللتني كانت جتارما ترزح حتت سيطرة النورمان على وسط البحر املتوسط؛ 
وملا مات . ى صقلية وقف أمام بالرم بقوة عظيمة ال تقهر، وأقنع أهلها بأن يفتحوا له أبواا، وتوج فيها ملكاً عل1194ويف عام 
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ترك عروشه البنه فردريك البالغ من العمر ثالث سنني، والذي صار فيما بعد أقوى امللوك املستبدين وأعظمهم استنارة يف ) 1197(
  .القرن الثالث عشر الغين مبلوكه األقوياء

  الفصل الثاني 

  الواليات البابوية 

وكان من ورائها األراضي اليت . ورمانية، وكان حيكمها أدواق من أصل ملبارديكانت دولة مدينة بنفنتو تقوم يف مشايل إيطاليا الن
. Perugia وتشمل أنياين، وتيفويل، وروما، مث متتد من املدينة األخرية إىل بروجيا - "مرياث بطرس "-ختضع حلكم البابوات الزمين

جاً للمسيحية؛ ذلك أنه مل تكن يف العامل املسيحي مدينة أقل وكانت روما مركز املسيحية الالتينية، ولكننا ال نستطيع أن نعدها أمنوذ
منها احتراماً للدين، إال باعتباره إحدى مصاحلها املكتسبة، ومل يكن إليطاليا يف احلروب الصليبية نصيب كبري، فلم تشترك مدينة 

ملدن اإليطالية تنظر إىل هذه احلروب إال على أا يف البندقية مثالً يف احلرب الصليبية الرابعة إال لتستويل على القسطنطينية، ومل تكن ا
وقد أجل فردريك الثاين محلته الصليبية إىل أبعد . األغلب األعم فرص متكنها من إنشاء ثغور، وأسواق، وجتارة يف بالد الشرق األدىن

يف روما رجال ذوو روح دينية رحيمة ولسنا ننكر أنه كان . أجل مستطاع، مث أقدم عليها ويف قلبه أضعف قسط من العقيدة الدينية
يساعدون احلجاج على تعهد أضرحة القديسني واالحتفاظ ا، ولكن أصوات هؤالء الرجال مل تكن تعلو على صخب السياسة 

ة وإذا ما غضضنا النظر عن البابوية، وجدنا روما يف ذلك الوقت مدينة فقرية، فقد كان انتهاب النورمان إياها خامتة ست. وضجيجها
قرون من الدمار واإلمهال، نقص فيها عدد السكان إىل أربعني ألفاً أو حنوها، وكان عددهم يف العهد القدمي مليونا، ومل تكن مركزاً 
للتجارة أو الصناعة؛ وبينا كانت مدن إيطاليا الشمالية تتزعم الثورة االقتصادية، كانت الواليات البابوية ال تزال تتلكأ متوانية يف 

وكانت . الزراعي الساذج؛ فكانت حدائق اخلضر، والكروم، وحظائر املاشية ختتلط بالبيوت واخلربات داخل أسوار أوريلياالنظام 
الطبقات الدنيا من أهل العاصمة تعيش إما من صناعتها اليدوية أو من الصدقات الكنسية؛ أما الطبقات الوسطى فكانت خليطاً من 

جال املصارف، وطالب العلم والقساوسة املقيمني فيها أو الذين يأتون لزيارا؛ وأما الطبقة العليا التجار، واحملامني، واملدرسني، ور
وكانت العادة الرومانية القدمية، عادة امتالك األرض يف الريف واإلقامة يف . فكانت من كبار رجال الدين وكبار املالك الزراعيني

 جتردوا من زمن بعيد من الرتعة الوطنية العامة اليت تؤلف بني قلوم وتدعوهم إىل وكان أشراف الرومان قد. املدن، ال تزال سائدة
، واألرسيين Frangipani الفرجنيباين - الدفاع عن أنفسهم، فانقسموا هلذا السبب شيعاً وأحزاباً تتزعمها األسر الغنية القوية

Orsini والكولنا ،Colonna والبريليوين ،Pierleoni والكيتاين ،Ceatani والسافلي ،Savilli والكرسي ،Carsi والكنيت ،
Conti واألنيبلدي ،Annibaldi . وجعلت كل أسرة مسكنها قلعة حصينة، وسحلت أفرادها وأتباعها، وكثرياً ما كانت تشتبك هي

إال أسلحة روحية أما البابوات فلم تكن هلم . وغريها من األسر يف شجار يف الشوارع، وتشتبك من حني إىل حني يف حروب أهلية
وكثرياً ما كانوا يتلقون فيها اإلهانات، ويعتدي عليهم . قلما خيشاها أحد يف روما، وأخذوا يكافحون عبثاً ليحفظوا النظام يف املدينة

ن لينجو  أو بروجيا بل إن منهم من فروا إىل ليون وأخرياً إىل أفنيوViterboوفر كثري منهم إىل أنانيي، أو فيتربو . يف بعض األحيان
وكان البابوات حيملون بأن يقيموا حكماً دينياً تكفي أن تكون فيه كلمة اهللا، كما يفسروا . من املوت أو يعيشوا يف هدوء وسالم

. هم، هي القانون؛ ولكنهم وجدوا أنفسهم ال حول هلم وال طول بني استبداد األباطرة وأجلركية األشراف، ودميقراطية الشعب

وق الكربى والكبتول بني الرومان على ذكرى مجهوريتهم القدمية، وكانت جهود تبذل من حني إىل حني إلعادة وحافظت بقايا الس
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وكان . وظل األشراف القدماء يسمون الشيوخ وإن كان جملس الشيوخ قد اختفى من الوجود. نظم احلكم الذايت وأشكاله القدمية
 من السلطان، وكانت بعض خمطوطات قدمية، نسيت أو كادت تنسى، حتفظ القناصل ينتخبون أو يعينون، وإن مل يكن بيدهم شيء

وبعث قيام املدن احلرة يف مشايل إيطاليا يف أهل روما روحاً جديدة، فأخذوا يطالبون بالعودة إىل احلكم الذايت . للبالد الشرائع الرومانية
سني عضواً، وظلوا عدة سنني بعد هذا التاريخ خيتارون له  جملس شيوخ مؤلف من ستة ومخ1143املدين ال الديين، واختاروا يف عام 

وكانت أحوال ذلك الوقت تتطلب صوتاً يرتفع بتغيريها، ووجدت هذا الصوت يف رجل من أهل بريشيا . أعضاء جدداً يف كل عام
Brescia يدعى أرنولد Arnold . وتقول الرواية املتواترة إنه درس على أبيالرAbelardوبلغ . د إىل بريشيا راهباً يف فرنسا مث عا

وكان شديد التمسك بالدين القومي، ولكنه ينكر صحة العشاء ". ال يأكل وال يشرب"من زهده وتقشفه أن وصفه برنار بأنه رجل 
دين وكان يرى أن مما جيايف القانون األخالقي أن يكون للقس أمالك، ويطالب بأن يعود رجال ال. الرباين إذا قدمه القساوسة املذنبون

وأدانه . إىل الفقر الذي كان يتصف به احلواريون، وأشار على الكنيسة بأن ترتل للدولة عن مجيع أمالكها املادية وسلطاا السياسي
 عفا عنه على Eugenius III وأمره أن يلزم الصمت، ولكن البابا أو أوجنيوس الثالث 1139إنوسنت الثين يف جملس التران عام 

وكان هذا خطأ كرمياً من البابا؛ ألن منظر معامل اجلمهورية القدمية أهلب خيال آرنلد، . دد من الكنائس يف روماشريطة أن حيج إىل ع
وافتنت ). 1145(فـأهاب بالرومان وهو واقف وسط خرائب املدينة بأن ينبذوا حكم رجال الدين، ويعيدوا اجلمهورية الرومانية 

كونوا هم حكامه احلقيقيني، وأقام طائفة من هيئة من الفرسان ليكونوا قادة يف جيش الشعب حبماسته فاختار قناصل وتربيونني لي
وسكر أتباع آرنلد خبمرة هذا النصر اهلني فلم يكتفوا بنبذ سلطة البابوات الزمنية بل أيضاً سلطة أباطرة الدولة . إقليمي للدفاع

لوا إن اجلمهورية الرومانية جيب أال حتكم إيطاليا وحدها بل أن حتكم مث ذهبوا إىل أبعد من هذا فقا. يف إيطاليا\الرومانية الشرقية 
وأعادوا بناء الكبتول، واستولوا على كنيسة القديس بطرس، وأحالوها قلعة، ). 5(كما كانت حتكمه يف الزمن القدمي" العامل"

بينا كانت القديس برنار ) 1146(بو وبيزا واستولوا على الفاتيكان، وفرضوا الضرائب على احلجاج؛ وفر أوجنيوس الثالث إىل فيتر
 على شعب روما، ويذكرهم بأن كيام موقوف على وجود البابوية، وظلت حكومة روما Clairvauxيصب اللعنات من كلريفو 

، وقصر 1148واستجمع أوجنيوس الثالث شجاعته وعاد إىل روما يف عام . الذاتية عشر سنني حتكم مدينة القياصرة والبابوات
وغضب خليفته هدريان الرابع أشد . اجباته وقتاً ما على الواجبات الروحية، وأخذ يهب الصدقات، وكسب بذلك قلوب الشعبو

، وخشي جملس الشيوخ أن تقوم يف املدينة ثورة ال )1155(الغضب من مقتل كردينال يف شجار عام، فأصدر قراراً حبرمان العاصمة 
واختبأ آرنلد املطرود من حظرية الكنيسة يف كمبانيا؛ وملا أن .  اجلمهورية واستسلم إىل البابايستطيع األشراف حتمل آثارها، فألغي

اقترب فردريك بربروسه من روما طلب إليه هدريان أن يقبض على هذا الرجل املتمرد؛ وكشف خمبأ آرنلد وقبض عليه، وأسلمه 
خشية أن جيمعها الناس " حرقت جثته، وألقي برماده يف ر التيرب مث). 1155(اإلمرباطور إىل صاحب شرطة البابا يف روما، وشنقه 

وعاشت آراؤه بعد موته، وعادت إىل الظهور عند زنادقة ملباردي ). 6(كما يقول أحد معاصريه" ويكرموها بوصفها رماد شهيد
 من أهل بدوا، ويف Marsilius، وعند األليجنسيني يف فرنسا، ويف مرسليوس Waldensian والوالدنسيني Paterineالباتريني 

 حني أفلح إنوسنت الثالث يف أن يستبدل به شيخاً أو شيخني من 1216وظل جملس الشيوخ قائماً حىت عام . زعماء حركة اإلصالح
ربيا وكانت الواليات البابوية يف أوقات خمتلفة تشمل أم. 1870وظلت سلطة البابوات الزمنية قائمة حىت عام . املناصرين لقضية البابا

Umbria مبا فيها اسبليتوا Spoleto وبروجيا؛ وأرض التخوم املشتملة على أنكوتا الواقعة على البحر األدرياوي، ورومانيا 
Romagna أو اإلقليم اخلاضع حلكم روما واملشتمل على مدائن رميين ،Rimini وإموال ،Imola ورافنا ،Ravenna وبولونيا ،
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Bologna وفرارا ،Ferrare . رافنا يف هذا الوقت آخذة يف االحنطاط، بينا أخذت فرارا تزداد شهرة حبكمة زعمائها من آل وظلت
وكانت من . وقامت يف بولونيا حياة ناشطة قوية يف ظل حكومتها الذاتية بزعامة رجاهلا القانونيني العظام خرجيي جامعاا. Esteإست 

 ليشرف Capitano يتوىل الشؤون الداخلية يف حكومتها الذاتية، ورئيساً Podestaأوىل املدائن اليت اختارت هلا حاكماً ذا سلطان 
كان جيب أن يكون من األشراف، وأن يكون من : وكانت تشترط فيمن يتوىل الشؤون الداخلية صفات خاصة. على شئوا اخلارجية

خل نطاق البلدة ذات احلكم الذايت، وأال يكون له غري أهل املدينة، وأن تزيد سنه على ستة وثالثني عاماً؛ وأال تكون له أمالك يف دا
وكانت هذه القواعد الغربية اليت وضعت لتضمن الرتاهة يف . أقارب بني الناخبني، وأال يكون من أقارب احلاكم السابق أو من موطنه

فلم يكن خيتاره جملس )" بطانهق(رئيس شعب "أما . إدارة شؤون املدينة هي املتبعة يف كثري من املدن اإليطالية ذات احلكم الذايت
. املدينة، بل خيتاره حزب الشعب الذي يسيطر عليه نقابات التجار الطائفية؛ ومل يكن ميثل الفقراء بل كان ميثل طبقة رجال األعمال

األشراف يف وقد بسط سلطانه يف القرون التالية بإضعاف سلطان البودستا، وذلك بعد أن تفوق رجال الطبقة الوسطى الرأمسالية على 
  .الثروة والنفوذ

  الفصل الثالث 

  البندقية تنتصر 

1096 - 1311   

 البندقية، وترفيزو، وبدوا، وفيسرتا، - يقع إىل مشال كرارا ور البو، وكان هذا اإلقليم يفخر مبدائنه اهلامةVenetoكان إقليم فنيتو 
ا من أن تصل إىل ثغور حبر إجية والبحر األسود، حىت ليقال إن ويف هاذ العصر بالذات عظمت قوة البندقية، فأمكنها حلفه. وفريونا

بنيها الذين كانوا يف القسطنطينية يف القرن الثاين عشر زادوا على مائة ألف، وإم كانوا يعيشون الرعب يف أحد أحياء املدينة 
قيمني يف عاصمته، وألقي القبض على عدد  إمرباطور الروم فجأة على البنادقة املManuelمث انقلب مانيول . بوقاحتهم ومشاحنام

. ، وكان أهل جنوى هم الذين حرضوه على هذا العمل غرية منهم وحسداً)1171(كبري منهم، وأمر بان تصادر بضائعهم كلها 

 Doge  قاد الدوج فيتايل الثاين1171وأعلنت البندقية احلرب، وأخذ أهلها يعملون ليالً واراً إلنشاء أسطول، فلما كان عام 

Vitale Michieli II سفينة لقتال جزيرة عوبية 130 عمارة حبرية مؤلفة من Euboea ليتخذوها قاعدة حبرية ألعماله املقبلة ضد 
وهلك منهم ! ولكن جنوده أصيبوا وهم على سواحل عوبية مبرض يقال إن سببه تسميم اليونان موارد املاء يف اجلزيرة. املضيقني

وقاد الدوج عمارته عائداً إىل البندقية، وفشا . ا أن السفن مل جتد بعد ذلك من حياربون على ظهرهاآالف مؤلفة بلغ من كثر
الطاعون فيها وأهلك عدداً كبرياً من أهلها؛ وملا أن اجتمعت اجلمعية وجهت اللوم إىل الدوج على هذه الكوارث، وأصيب بطعنة 

وارث حني ندرس ما حدث يف احلملة الصليبية الرابعة، والثورة األجلركية اليت ومن واجبنا أال نغفل عن هذه الك). 7)(1172(قاتلة 
وخشي كبار التجار أن تنهار إمرباطوريتهم التجارية إذا دامت هذه اهلزائم، فعقدوا النية على أن ينتزعوا من . غريت دستور البندقية

هلني يكون أقدر على حبث شؤون الدولة وتصريفها، وعلى اجلمعية العمومية حق انتخاب الدوج، وأن ينشئوا جملساً من صفوة األ
. الوقوف يف وجه أهواء الشعب واستبداد الدوج، مث أقنعوا أكابر قضاة اجلمهورية الثالثة بأن يعينوا جلنة تضع للبالد دستوراً جديداً

بار األهلني خيتار كل منهم أربعني من خرية وأوصت هذه اللجنة يف تقريرها أن خيتار كل حي من أحياء دولة املدينة الستة اثنني من ك
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 يكون هو Maggior Conscglioالرجال، وأن يتألف من األربعمائة والثمانني عضواً الذين خيتارون على هذا النحو جملس أعظم 
على الشؤون اهليئة التشريعية العامة لألمة مث خيتار الس األعظم ستني عضواً من أعضائه يكونون جملس الشيوخ الذي يشرف 

 أي اجلمعية الشعبية إال للتصديق على Arrengoوكان من هذه التوصيات أال جتتمع األرجنو . التجارية واملالية والعالقات اخلارجية
اقتراحات احلرب والسلم أو رفضها، وأن خيتار رجل من كل حي من األحياء الستة يتألف منهم مجيعاً جملس خاص حيكم الدولة إذا 

. ش الدوج شاغراً، وكان البد من أن يقر هذا الس كل عمل حكومي يقوم به الدوج لكي يصبح هذا العمل مشروعاًما أصبح عر

واختار أول جملس أعظم انتخب بالطريقة السالفة الذكر أربعة وثالثني من أعضائه، اختاروا من بينهم أحد عشر عضواً، عقدوا 
ورفع الشعب عقريته باحتجاج حلرمانه من حق اختيار رئيس ). 1173(ا فيه الدوج اجتماعاً علنياً يف كنيسة سان ماركو اختارو

، وملا اختار الس األعظم )8(الدولة، ولكن الدوج اجلديد وجه االضطراب وجهة أخرى بأن نثر النقود على اجلموع احملتشدة
 تتوجيه أن يطيع مجيع قوانني الدولة، وذا  طلب إليه أن يقسم يف ميني1192 دوجاً يف عام Enrico Dandoloأنريكو دنوولو 

وأثبت دندولو، وكان وقت اختياره يف الرابعة والثمانني من عمره، أنه من . أضحت أجلركية التجارة صاحبة السلطة العليا يف البالد
 الشخصية، أن تثأر لنفسها من أقدر الزعماء يف تاريخ البندقية؛ فقد استطاعت البندقية يف أيامه، وبفضل سياسته املكيفلية، وبسالته

، وذا أصبحت البندقية القوة املسيطرة على 1204، فتستويل على القسطنطينية وتنهبها يف عام 1171الكارثة اليت حلت ا عام 
ل جنوى يف وساعد أه. اجلزء الشرقي من البحر املتوسط، والبحر األسود؛ وانتقلت الزعامة التجارية يف أوربا من بيزنطية إىل إيطاليا

 اليونان على استعادة القسطنطينية، وكوفئوا على عملهم هذا بأن منحوا فيها ميزات جتارية؛ ولكن أسطول البندقية هزم 1261عام 
أسطول جنوى بالقرب من صقلية بعد ثالث سنني من ذلك الوقت، وأرغم إمرباطور الروم على أن يرد إىل البندقية مركزها املمتاز يف 

فقد عرض الدوج بيترو جرادجنو .  وتوجت األجلركية الظافرة هذه االنتصارات اخلارجية بضربة دستورية جديدة.عاصمة ملكه
Pietro Gradenigo لس إال 1297 يف عاملس األعظم اقتراحاً، محله على املوافقة عليه، يقضي بأال خيتار لعضوية هذا اعلى ا 

يف وجه املواطنني أن حرمت " إغالق الس"وكان من أثر ). 9( أبنائهم الذكور أو كان من1293من كان من أعضائه منذ عام 
كتاب "وأنشئ . الكثرة الغالبة من الشعب من الوظائف العامة، وأن وجدت طبقة مغلقة ال يستطيع االنتماء إليها إال أبناء أعضائها

ة األرستقراطية ليضمن به نقاءها واحتكارها للسلطان،  لتسجيل عقود الزواج والوفيات بني أفراد هذه الطبقLibro d'oro" ذهيب
وملا أن دبر الشعب ثورة على هذا الدستور اجلديد، مسح لزعمائه بأن يدخلوا . وذا جعلت األجلركية التجارية نفسها أجلركية املولد

ة قد أحسنت احلكم، فقد كانت يف حمافظتها وال يسعنا إال أن نقر بأن هذه األجلركية السافرة القاسي. قاعة الس مث شنقوا من فورهم
على األمن والنظام، ويف حسن توجيهها للسياسة العامة، ويف العمل على استقرار القانون وبسط سلطانه، تفضل غريها من اتمعات 

ا يف فلورنس بنصف قرن من وسبقت القوانني اليت سنتها البندقية لتنظيم أعمال األطباء والصيادلة أمثاهل. اإليطالية يف العصور الوسطى
 قيام الصناعات املضرة بالصحة بني املساكن، وأخرجت من البندقية مجيع الصناعات اليت 1301الزمان؛ وحرمت القوانني يف عام 

وكانت قوانني املالحة شديدة مفصلة، كما كانت مجيع الواردات والصادرات خاضعة لرقابة الدولة . تنفث الدخان املؤذي يف اهلواء
وسيطرا، وكانت التقارير الدبلوماسية تعين بأحوال التجارة أكثر من عنايتها بالشؤون السياسية، وأصبحت اإلحصاءات االقتصادية 

وكادت الزراعة تكون غري معروفة يف البندقية، أما الصناعات اليدوية فكانت ). 10(للمرة األوىل جزءاً من احلكم يف هذه املدينة
ينة استوردت من مدن البحر املتوسط القدمية فنوناً وحرفاً كادت تقضي عليها االضطرابات السياسية يف الغرب، متقدمة ألن هذه املد

واشتهرت مصنوعات احلديد، والشبه، والزجاج، واألقمشة املنسوجة من خيوط الذهب واحلرير، واشتهرت كلها يف القارات 
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وقد وصلت هذه الصناعة إىل . جتار، أو احلرب كان أعظم صناعات البندقيةالثالث، وأكرب الظن أن بناء القوارب للترته، أو اال
مرحلة اإلنتاج الرأمسايل باجلملة، والتمويل اجلماعي، وكادت تصل إىل املرحلة االشتراكية لسيطرة أكرب عميل هلذه الصناعة وهو 

 مائة ومثانون جمذافاً تربط البندقية بالقسطنطينية، وكانت سفائن مجالية املنظر عالية اجلؤجؤ، منقوشة األشرعة، يف بعضها. الدولة
وكانت بضائع من وادي . وصور، واإلسكندرية، ولشبونة، ولندن، وعشرات من املدن األخرى بسلسلة ذهبية من املرافئ واملتاجر

تاز جبال األلب لتنتشر من البو تصل إىل البندقية كي يعاد شحنها منها إىل اخلارج؛ وكانت بضائع مدن ر الرين تأتيها بعد أن جت
 أكثر األماكن حركة يف سائر أحناء أوربا، يزدحم بالتجار، واملالحني Rialtoموانيها يف عامل البحر املتوسط؛ وكان مصفق املدينة 

لة التجارة ورجال املصارف القادمني من مائة قطر، ومل تكن ثروة مشايل أوربا تضارع غناء هذه املدينة اليت يرتبط كل شيء فيها بعج
واملال، واليت كانت السفينة الواحدة من سفنها اليت ترسل إىل اإلسكندرية تعود منها بربح يعادل ألفاً يف املائة من املال املستثمر يف 

ر وقصارى القول أن البندقية كانت أغىن املدن األوربية يف العصو). 11( إذا مل تالق عدواً، أو قرصاناً، أو عاصفة مدمرة-بضائعها
إال أن . الوسطى، ولعلها مل يكن يضارعها يف ثرائها إال املدائن الصينية اليت وصفها ماركو بولو ابن البندقية وصفاً ال نستطيع تصديقه

ولقد كان البنادقة يكثرون من استخدام الدين يف احلكم، ويواسون من ال أصوات هلم يف إدارة . العقيدة تضمحل كلما زادت الثرة
ة باملواكب ومينوم جبنة النعيم؛ غري أن الطبقات احلاكمة قلما كانت تسمح للمسيحية أو للحرمان من حظرية الكنيسة الشؤون العام

 Siamo Veneziani poiحنن بنادقة، وحنن بعد ذلك مسيحيون "بأن يعترض سبيل احلرب أو األعمال املالية، فقد كان شعارها 

Cristiani"(12(يكن لرجال الدين نصيب ما يف احلكم، وتطبيقاً هلذا الشعار مل )وكان التجار البنادقة يبيعون السالح )13 ،
وكان شيء من التسامح يصحب هذا احلرص على ). 14(والرقيق، وميدون املسلمني الذين يقاتلون املسيحيني باملعلومات احلربية

 وخاصة يف اجليودكا -ية وهم آمنون، وكان اليهودالكسب املتميز بسعة األفق؛ فقد كان يف وسع املسلمني أن يأتوا إىل البندق
Giudecca جزيرة أسبنالنجا Spinalungaفجور البنادقة "وقد ندد دانيت بـ.  يقيمون شعائر دينهم يف معابدهم وهم آمنون

أقوال وأكثر من . ، ولكن ليس من حقنا أن نصدق ما يوجهه من نقد رجل يصب اللعنات ذات اليمني وذات الشمال)15"(الطليق
دانيت داللة على أخالق البنادقة تلك العقوبات الصارمة الواردة يف الشرائع البندقية لتوقع على اآلباء الذين حيرضون أبناءهم على 

والصورة اليت تنطبع يف أذهاننا منها هي ). 16(الفسق، وتلك القوانني اليت تكرر وضعها بال جدوى ملنع االرتشاء يف االنتخابات
. اطية صارمة ساطعة اعتادت منظر بؤس اجلماهري فلم تعد تتأثر به؛ وسوقة ختفف من حدة الفقر مبباهج احلب الطليقصورة أرستقر

 جعل جملس 1296؛ ويف عام 1228ألول مرة يف عام " املساخر"وذكرت " الكرنفال" عن مواكب 1094وحنن نسمع منذ عام 
 بأغلى أثوام وأى زينتهم، فكانت النساء - رجاالً ونساء-دان فيه السكانيز. الشيوخ اليوم السابق للصوم الكبري عيداً شعبياً

ذوات الثراء يتوجن أنفسهن، بتيجان أو قالنس أو عمائم منسوجة خبيوط الذهب، تتألأل عيون حتت أقنعة من نسيج الذهب أو 
 أو نسج احلرير، ويف أقدامهن أخفاف أو Chamoisالفضة، ويف أعناقهن عقود من اللؤلؤ، ويف أيديهن قفاوات من جلد الشموا 

أحذية من اجللد، أو اخلشب، أو الفلني، محراء اللون أو ذهبية؛ وأثوان من نسيج التيل الرفيع أو احلرير العادي أو املشجر أو 
 على ما فيه من فضائح املطرز، واملنثورة، عليه اجلواهر، يكشف عن أعناقهن وما حتت أعناقهن، فكن بذلك فتنة ألهل زمان وشاهداً

وكن يضعن على رؤوسهن شعراً مستعاراً، ويستعملن األدهان امللونة واملساحيق، ويصمن لكي تصبح أجسامهن حنيلة . وآثام
وكن يسرن بكامل حريتهن وسط اجلماهري يف أي وقت يردن، ويشتركن يف غواية وخفر يف حفالت اللهو والترته يف ). 17(رشيقة

ومل يكن . يف سرور إىل الشعراء الغزلني الذين أدخلوا أساليب الغناء الربوفنسية يف موضوعات احلب األبديةالقوارب، ويستمعن 
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نعم إم كانت هلم مكتبة عامة طيبة، ولكن أم قلما كانوا يفيدون منها، ومل يسهموا . البنادقة مييلون يف هذا الوقت إىل الثقافة
وكانت املدارس كثرية عندهم يف القرن . شعراً خالداً ظهر يف وسط هذا الثراء املنقطع النظريبنصيب يف العلوم، ومل خيلفوا وراءهم 

الثالث عشر، ولدينا ما يدل على أم كانوا يعطون الطالب الفقراء منحاً متكنهم من مواصلة الدرس، ولكننا نعرف أنه كان لديهم 
وا يقدرون املوسيقى أعظم تقدير، أما الفن فلم يكن قد وصل إىل الدرجة وكان). 18(يف القرن الرابع عشر قضاة ال يعرفون القراءة

العالية اليت بلغها فيما بعد؛ غري أن الثراء كان يأيت إىل البندقية بالفن من بالد كثرية، وكان ذوق األهلني آخذاً يف االرتقاء؛ وكانت 
وليس من حقنا أن نصور . ان للرومان اآلخرين من حذق فيهأسسه توضع يف هذه الفترة وخباصة فن الزجاج، وقد بقي هلم بعض ما ك
فقد كانت بيوا .  أو نتشه يف القرن التاسع عشرWagnerالبندقية يف ذلك العصر بتلك الصورة اجلميلة اليت وجدها عليها فاجنر 

؛ وكان احلمام 1172مقامة من اخلشب، وشوارعها من األرض العادية؛ وإن كان طريق سان ماركو قد رصف باآلجر يف عام 
وبدأ البنادقة يقيمون اجلسور على القنوات وكان أصحاب القوارب ينقلون الناس يف القناة . 1256موجوداً يف املدينة منذ عام 

أما القنوات اجلانبية الصغرى فالراجح أا كانت أقل جة مما هي عليه اآلن؛ ذلك أن النضوج الكامل يف كل شيء يتطلب . العظمى
غري أن ما يف الشوارع والقنوات من عيوب ال ميكن أن حيجب عن العني عظمة مدينة ترتفع جيالً بعد جيل من مناقع . لوقتبعض ا

البحر الضحل وضبابه، أو حيول بني اإلنسان وبني الدهشة من شعب يدفع هامته من اخلراب والعزلة ليغطي سطح البحر بسفنه وجييب 
 وختومها تقع بني البندقية وجبال األلب، ولن نقول عن هذه Trevisoوكانت مدينة ترفيزو . املاملال ويستورد اجلمال من نصف الع

 بعيد قصر احلب، 1214املدينة إال أن أهلها كانوا جيبون احلياة حباً مجاً، ويسموا بلد احلب ويقولون إن املدينة احتفلت يف عام 
زركشة، وتيجان الزهر، وجاءت نساء املدينة فأمسكن بالقصر وهن فأقيم قصر من اخلشب علقت فيه الطنافس واألقمشة امل

مسلحات باملاء املعطر، والفاكهة، واألزهار، مث أقبل الفرسان الشبان من أهل البندقية ينافسون شباب بدوا املرح اجلريء يف حصار 
ومهما يكن .  خلطوا األزهار بقطع النقود الذهبيةالسيدات، وميطرون وابال مماثالً لقذائفهن؛ ويقال إن البنادقة كسبوا املعركة بأن

  ).19(سبب هذا النصر فقد سقط احلصن وحامياته احلسان يف أيديهم

  الفصل الرابع 

  من منتوا إلى جنوى 

نا، منتوا، وكرمو: كانت املدائن الشهرية يف ملباردية حتكم السهول الواقعة يف غرب فنيتو واحملصورة بني ر البو وجبال األلب وهي
 يف هذه األيام، مدائن Emiliaوكانت يف جنوب ر البو، يف املقاطعة باسم إميليا . وبريشيا، وبرجامو، وكومو، وميالن، وبافيا

وكانت والية . مودينا، ورجيو، وبارما، وبياسرتا، ولسنا نعتقد أن من حيبون إيطاليا سيملون من تكرار هذه األمساء على مسامعهم
 وتورين، ويف جنويب هاتني البلدتني كانت تنحين حول Vercelliاحملصورة بني ملباردية وفرنسا تضم فرسلي  Piedmontبيدمونت 

وثروة هذا اإلقليم هدية من ر البو الذي خيترق شبه اجلزيرة من الغرب إىل الشرق، حيمل . خليج جنوى ومدينة جنوى نفسها
لصناعة والتجارة يف هذه املدن هو الذي حباها بالثروة والعزة اللتني جعلتاها وكان نشاط ا. املتاجر، وميأل القنوات ويروي احلقول

تغض الطرف يف معظم األوقات عما كان لإلمرباطور األملاين من سيادة امسية عليها وأمكناها من أن ختضع األشراف شبه اإلقطاعيني 
البلدان اإليطالية، لكي ختلع البهجة والسرور على احلياة وكانت كنيسة كربى تقوم عادة يف وسط كل بلدة من هذه . املقيمني خلفها

وكان إىل جانبها مكان التعميد الدال على متتع الطفل مبزايا املواطنية املسيحية وتبعاا، وبرج األجراس . مبواكب التقي وقوة األمل
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ور للكنيسة الكربى كان الفالحون والصناع يعرضون ويف امليدان العام اا. اليت تدعو الناس إىل العبادة أو االجتماع أو محل السالح
بضاعتهم، واملمثلون، والالعبون على احلبال وحنوها، والشعراء اجلائلون ميثلون أدوارهم، واملنادون يعلنون ما يريدون، واملواطنني 

 وكانت قاعة عامة للمدينة، وبضعة .يثرثرون بعد قداس أيام اآلحاد، والشبان أو الفرسان يتبارون يف األلعاب الرياضية أو الربجاس
ومن هذا املكان الوسط متتد الشوارع املتعرجة امللتوية . حوانيت وبيوت ومساكن مشتركة يتكون منها سياج من اآلجر حول امليدان

. لتصاق جبداراليت يبلغ من ضيقها أنه إذا سار فيها راكب فر س أو مرت ا عربة اضطر الراجلون إىل االنزواء يف مدخل بيت أو اال

وملا تقدم القرن الثالث عشر وازدادت ثروة األهلني استخدمت قطع القرميد يف تسقيف البيوت املطلية جدراا باملصيص فراق 
وكان امليدان والشوارع الكربى دون غريها هي املرصوفة، وكان . منظرها يف أعني من يستطيعون نسيان الوحل والروائح الكريهة

ر ذو أبراج وشرفات ألن احلروب كانت كثرية يف تلك األيام، وكان من واجب اإلنسان أن يعرف كيف يقاتل إذا مل حييط باملدينة سو
 ذات موقع - الفخمة كما كان يسميها أحباؤها-وكانت جنوى. وكانت ميالن وجنوى أكرب هذه املدن كلها. يشأ أن يكون راهباً
اجه للبحر الذي يغري باالجتار، وتستمع جبو الرفيريا الدافئ الذي ميتد إىل رابلو فقد كانت تقوم على تل مو. ممتاز للعمل واملتعة

Rapallo يف الشرق وسان رميو San Remoا .  يف الغربوكانت جنوى منذ أيام الرومان ثغراً نشيط احلركة، وهلذا كان سكا
ونقل مهندسو جنوى املاء النقي إليها من األلب . جتاراً، وصناعاً، ورجال املصارف، وصناع السفن، وحبارة، وجنوداً، وساسة

 يف قناة مسقفة ال تقل عن قنوات روما القدمية، وأقاموا حاجزاً ضخماً يف اخلليج املسمى بامسها ليجعلوا Ligurian Alpsالليجورية 
 تلك األيام؛ شأم يف هذا شأن وقلما كان أهل جنوى يعنون باآلداب أو الفنون يف. مرفأها العظيم آمناً يف أثناء العواصف واحلروب

وكاد مصرف . البنادقة املعاصرين هلم؛ فقد كانوا يصرفون جهودهم كلها يف التغلب على منافسيهم وارتياد سبل جديدة للكسب
جنوى يكون هو الدولة، فقد كان يقرض املدينة املال بشرط أن حيصل هو إيرادا، وكان بفضل سلطانه هذا يسيطر على احلكومة، 

كان كل حزب يتوىل السلطة يتعهد بأن يكون وفياً خملصاً للمصرف؛ ولكن أهل جنوى كان هلم من الشجاعة بقدر ما هلم من حب و
، مث حاربوا بيزا حروباً منقطعة )1113-1015(الكسب، فقد تعاونوا مع أهل بيزا على إخراج املسلمني من غريب البحر املتوسط 

وجندت بيزا يف هذه احلرب األخرية كل من كان ). 1284( البحرية Meloria يف واقعة ملوريا حىت قضوا على القوة املنافسة هلم
وتلك حقيقة يف . فيها من الرجال بني العشرين والستني من العمر، كما جندت جنوى كل من كان فيها بني الثامنة عشرة والسبعني

بني أهل بيزا وأهل " يف ذلك يقول Salimbeneهب سلمبيين وكتب الرا. وسعنا أن نعرف منها روح ذلك العصر وحالته النفسية
وظل الرجال ). 21"(، احلقد واالمشئزاز الطبيعي بقدر ما بني اآلدميني واألفاعيLuccaجنوى، وكذلك بني أهل بيزا وأهل لوكا 

وارتفعت يف جنوى "اربني يقتتلون يداً بيد يف هذه الواقعة األخرية اليت حدثت يف البحر قرب ساحل قورسقة حىت هلك نصف احمل
وملا علم أهل لوكا وفلورنس ). 22"(وبيزا أصوات احلزن والعويل كما مل ترتفع يف هاتني املدينتني من يوم أنشئنا إىل أيامنا هذه

كن البابا األخبار بالكارثة اليت حلت ببيزا وفلورنس ظنوا أم قد الحت هلم أحسن فرصة إلرسال محلة لقتال تلك املدينة البائسة، ول
الرابع أمرهم أن يكفوا عن القتال، واندفع أهل جنوى يف هذه األثناء حنو الشرق وتضاربت مصاحلهم مع مصاحل البنادقة، فنشأت 

 على امتالك عكا، واحناز فرسان املستشفى يف املعركة إىل جانب أهل جنوى، 1255بينهم أشد األحقاد، وتنازع أهل املدينتني يف عام 
، وكانت سبباً يف حتطم وحدة املسيحيني )23(سان املعبد إىل البنادقة؛ وسقط يف هذه املعركة وحدها عشرون ألف رجلكما انضم فر

، حني منيت 1379وظل الرتاع قائماً بني جنوى والبندقية حىت عام . يف بالد الشام، ولعلها هي اليت قررت إخفاق احلروب الصليبية
وكانت ميالن أغىن مدائن ملباردية وأقواها؛ وكانت . ما حلق ببيزا على يديها قبل ذلك مبائة عامجنوى زمية ساحقة ال تقل يف ذلك ع
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ذلك أن قناصل مجهوريتها قد حتدوا األباطرة، . من قبل إحدى العواصم الرومانية، وهلذا كانت تفخر بقدم عهدها وتقاليدها
وكان فيها يف القرن . وا املسيحية نفسها أو اشتركوا معهم يف إحلادهموأساقفتها حتدوا البابوات، وآوى أهلُها امللحدين الذين حتد

وكانت هي مولعة باحلرية حريصة عليها، فلم تتخل عنها ). 24(الثالث عشر مائة ألف من األهلني، وثالثة عشر ألف بيت وألف حانة
وقد دمرت . ا، على أن تعرج على ميالن أوالًراضية إىل غريها، وكان جنودها يطوفون بالطرق لريغموا القوافل، أياً كانت وجهته

). 25(، وحاولت أن ختضع بيزا، وكرمونا، وبافيا، ومل تركن إىل السكون حىت سيطرت على مجيع جتارة ر البوLodiكومو ولودي 

طور إىل  وتوسلوا إىل فردريك بربروسه أن حيمي مدينتهم؛ وبعث اإلمربا1154ووقف رجالن من أهل لودي أمام كنستانس عام 
واغتنم فردريك هذه الفرصة . ميالن حيذرها من مواصلة العدوان على لودي؛ فرفضت املدينة رسالته يف سخرية ووطئتها باألقدام

، ومل متض مخس سنني على هذا التدمري حىت أعاد الباقون من )1162(ليحقق رغبته اليت طاملا تاقت نفسه إليها وهي تدمري ميالن 
.  بناء املدينة، وابتهجت ملباردية مجيعها ببعثها، ورأت فيه رمزاً لتصميم إيطاليا علة أال حيكمها قط ملك أملاينأهلها هم وأصدقاؤهم

وخضع فردريك، ولكنه قبل أن ميوت زوج ابنه هنري السادس من كنستانس ابنة روجر الثاين ملك صقلية؛ ووجدت العصبة 
  .يكاللمباردية يف ابن هنري رجالً أشد رهبة من فردر

  الفصل الخامس 

  فردريك الثاني 

1194 - 1250   

   الصليبي المحروم 1

وخشيت أن يرتاب . كانت كنستانس يف سن الثالثني حني تزوجت هنري، وكانت يف الثانية واألربعني حني ولدت ابنها الوحيد
؛ وفيها وعلى مرأى من )لقريبة من أنكوناا (Iesiأييزي . الناس يف محلها ويف شرعية طفلها فأمرت بأن تنصب خيمة يف السوق العامة

وكان جيري يف عروق . احلاضرين مجيعاً ولدت الغالم الذي أصبح فيما بعد أكثر الناس فتنة يف القرن األخري من العصور الوسطى
 توج يف بالرم ملكاً على وكان يف الرابعة من عمره حني. الوليد دم ملوك النورمان اإليطاليني ممتزجاً بدماء أباطرة هوهنستاوفن األملان

وأوصت قبل موا أن يكون . ؛ وذلك ألن والده مات قبل عام من ذلك الوقت مث ماتت والدته بعد عام من تتوجيه) 1198(صقلية 
كم، وأن البابا وصياً على ابنها ، وأن يتوىل تعليمه ومحايته السياسية ، وعرضت عليه يف نظري ذلك راتباً جمزياً ، وأن ينوب عنه يف احل

وقبل البابا هذا العرض مسروراً ، واستخدم مركزه يف إاء ذلك االحتاد بني صقلية وأملانيا الذي أقامه . تعاد له السيادة على صقلية
والد فردريك؛ ذلك أن البابوات كانوا خيشون حبق قيام دولة كربى حتيط بواليات البابا من مجيع اجلهات ، وتكون يف الواقع سجناً 

وشب فردريك . وأعد إنوسنت العدة لتعليم فردريك، ولكنه أيد أتو الرابع يف أن يتوىل عرش أملانيا. وية وصاحبة السلطان عليهاللباب
). 26(حموطاً باإلمهال وبالفقر يف بعض األحيان، حىت كان ذوو القلوب الرحيمة من أهل بالرم يأتون الطعام هلذا الغالم امللكي البائس

ومل .  جيري يف شوارع العاصمة املتعددة األجناس واللغات ويف أسواقها كما يشاء، وأن خيتار أصدقاءه كما يشتهيوكان يسمح له بأن
يتلق الغالم تعليماً منتظماً، ولكن عقله املتعطش للمعرفة كان يتعلم من كل ما يرى ويسمع، حىت لقد دهش العامل فيما بعد من اتساع 

ك األيام وبالطريقة السالفة الذكر اللغتني العربية واليونانية، وبعض معارف اليهود، وعرف يف أيام فقد تعلم يف تل. معلوماته ودقتها
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وقرأ . شبابه خلقاً من شعوب خمتلفة، ذوي مالبس، وعادات، وعقائد متباينة، ومل يتخل قط عن عادة التسامح اليت ألفها يف صغر سنه
ذا وجه مجيل "وكان قصري القامة، قوي البنية، . مثاقفاً ماهراً، ومغرماً باخليل والصيدكثرياً من كتب التاريخ، وأصبح كاتباً بليغاً و

وملا بلغ الثانية عشرة من عمره، فصل الرجل الذي . ، وشعر ملو أمحر طويل، نشيطاً، فخوراً، سريع البت يف األمور)27"(جذاب
وبلغ احللم يف الرابعة عشرة وتزوج يف اخلامسة عشرة من . فسهانتدبه البابا لينوب عنه يف الوصاية عليه وتوىل زمام األمور بن

وواتاه احلظ فنال بغيته، ولكن ذلك مل . ، وشرع يعمل ليسترد عرش اإلمرباطوريةConstance of Aragonكنستانس األرغونية 
ابا يف الواليات البابوية، فحرمه وتفصيل ذلك أن أتو الرابع نقض العهد الذي قطعه على نفسه بأن حيترم سيادة الب. يكن من غري مثن

ألن له حكمة "البابا من الكنيسة، وأمر بارونات اإلمرباطورية وأساقفتها أن خيتاروا لعرشها فردريك الشاب الذي حتت وصايته 
اية ولكن إنوسنت، وقد مال فجأة إىل فردريك، ومل يتحول عن غرضه األول وهو مح). 28"(الشيوخ وإن كان اليزال يف سن الشباب

أن يتعهد له أن تظل صقلية إقطاعية للبابوات تؤدي ) 1212(وهلذا طلب إىل فردريك نظري تأييده إياه . البابوية من كل عدوان عليها
 منفصلتني - ومها إيطاليا اجلنوبية النورمانية واجلزيرة-"الصقليتان"هلم اجلزية، وأن حيمي الواليات البابوية من كل عدوان؛ وأن تظل 

 دائماً عن اإلمرباطورية؛ وأن يقيم يف أملانيا بوصفه إمرباطوراً عليها، ويترك الصقليتني البنه الطفل هنري ليكون ملكاً على انفصاالً
صقلية، وأن ينوب عنه يف حكمها نائب يعينه إنوسنت؛ وتعهد فردريك فضالً عن هذا كله أن حيافظ على مجيع حقوق رجال الدين 

ودخل فردريك أملانيا بعد أن أمده البابا . اقب املارقني، وأن حيمل الصليب وخيرج إىل احلرب الصليبيةوسلطام يف دولته، وأن يع
لكن هذه اجليوش منيت باهلزمية يف بوفني على يدي . وكانت التزال حتت سلطان جيوش أتو. باملال الالزم لرحلته ورحلة حاشيته

وفيها جدد الوعد الذي ). 1215(رباطوراً باحتفال فخم مهيب يف آخن فيليب أغسطس؛ فاارت مقاومة أتو، وتوج فردريك إم
. وتأثر كثري من األمراء حبماسة النصر الذي ناله الشاب فأقسموا مييناً مثل ميينه. قطعه على نفسه من قبل بأن يشن حرباً صليبية

لكن األمور مل تسر بالسرعة . اود من ورثة صالح الدينوخيل إىل أملانيا حيناً من الدهر أنه داود ثان بعثه اهللا لينقذ أورشليم بلد د
 البابا اجلديد على أن يدافع Honorius IIIاملطلوبة، فقد حشد هنري أخو أتو جيشاً ليخلع به فردريك، ووافق هونوريوس الثالث 

رباطورية، ويلوح أنه كان وانتصر فردريك على هنري، ولكنه تورط وقتئذ يف الشؤون السياسية لإلم. اإلمرباطور الشاب عن عرشه
وقد أعطى البارونات . حين إىل موطنه األول يف إيطاليا، فقد كان دم اجلنوب وحرارة اجلنوب ممتزجني بطبعه، وكانت أملانيا تضايقه

 وهرمان سلطات إقطاعية واسعة، ومنح عدداً من املدن عهوداً باحلكم الذايت، وعهد حبكم أملانيا إىل إجنلربت كبري أساقفة كولوين،
ومتتعت أملانيا بالسلم والرخاء يف السنني اخلمس .  الرجل احلازم القدير كبري الفرسان التيوتونHerman of Salzaالسالزي 

وبلغ من رضاء البارونات واألساقفة عن سيدهم الغائب أن . والثالثني اليت توىل فيها العرش على الرغم من إمهاله الظاهري لشؤوا
وعني ). 1220( أي وارثاً لعرش اإلمرباطورية - " ملكاً على الرومان"ابنه هنري البالغ من العمر سبع سنني توجوا مرضاه له 

وبدل هذا العمل خطط إنوسنت تبديالً تاماً، ولكن . فردريك نفسه يف الوقت عينه نائباً يف صقلية عن هنري الذي بقى وقتئذ يف أملانيا
 هونوريوس لألمر الواقع، ولك يكتف باخلضوع له بل توج فردريك إمرباطوراً يف روما، وخضع. إنوسنت كان قد فارق هذا العامل

لكن بارونات إيطاليا اجلنوبية ومسلمي صقلية . ألنه كان شديد الرغبة يف أن يرحل فردريك من فوره إلنقاذ الصليبيني يف مصر
يضاف إىل . ته اإليطالية قبل أن خياطر بالغياب عنها زمناً طويالًخرجوا عليه وقتئذ، وقال فردريك إنه البد له أن يعيد النظام يف مملك

، وارثة Isabellaوأراد هونوريوس أن يغريه بأن يرب بقسمه فأقنعه بأن يتزوج إزابال ). 1222(هذا أن زوجته ماتت يف ذلك الوقت 
 لقبيه اآلخرين ومها ملك صقلية إىل" ملك أورشليم"عرش أورشليم الضائعة، ووافق فردريك على هذا الزواج وأضاف لقب 
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 1227ومات هونوريوس يف عام . مث أخرت سفره مرة أخرى متاعب قامت يف املدن اللمباردية. وإمرباطور الدولة الرومانية املقدسة

 وأخذ فردريك وقتئذ يعد العدة يف جد، فأنشأ أسطوالً. واعتلى عرش البابوية جرجيوري التاسع الرجل الصارم القوي الشكيمة

عظيماً، وحشد أربعني ألفاً من احملاربني الصليبيني يف برنديزي، لكن وباء مروعاً فشا يف جيشه، مات منه آالف، وفرت منه آالف 
ومع هذا فقد أصدر . Louis of Thuringiaوأصيب ذا الوباء اإلمرباطور نفسه، وكبري قواده لويس الثورجنيائي . أكثر منها

 ومات لويس، وساءت حال فردريك، وأشار عليه أطباؤه ومن كان معه من كبار رجال الدين بأن يعود إىل فردريك أمره بالرحيل،
ونعد صرب البابا جرجيوري؛ فلم يستمع إىل أقوال رسل . Pozzuoliإيطاليا، فعمل مبشورم، وطلب العالج من مرضه يف بزيويل 

وهو ال يزال ) 1228(اشهر من ذلك الوقت أحبر فردريك إىل فلسطني وبعد سبعة . فردريك وأعلن يف العامل حرمان اإلمرباطور
فلما مسع جرجيوري بوصوله بالد الشام أحل رعايا فردريك وابنه هنري من مييين الوالء هلما، وأخذ يعمل . مطروداً من حظرية الدين

ورد .  البابا، فهاجم الواليات البابويةوعد نائب فردريك يف إيطاليا هذه األعمال إعالناً للحرب من جانب. خللع اإلمرباطور
جرجيوري على هذا العمل بأن أرسل جيشاً لغزو صقلية، وأشاع الرهبان أن فردريك قد مات؛ وما لبث جزء كبري من صقلية 

ك بزمن ووصل مندوبان عن البابا من رهبان الفرنسسكان مدينة عكا بعد أن وصلها فردري. وإيطاليا اجلنوبية أن سقط يف يدي البابا
ودهش الكامل قائد جيوش املسلمني إذ وجد حاكماً . قليل، وحرما على كل رجل يف صفوف املسيحيني أن يطيع أمر الرجل الطريد

أوربياً يعرف اللغة العربية، ويقدر اآلداب والعلوم والفلسفة العربية أعظم التقدير، فعقد صلحاً مواتياً مع فردريك، دخل على أثره 
ومل جيد فردريك من رجال الدين من يرضى بتتوجيه ملكاً على .  املقدس فاحتاً دون أن يريق يف هذا الفتح قطرة دماءاإلمرباطور بيت

وأعلن أساقفة قيصرية أن وجود فردريك يف الضريح واملدينة قد . بيت املقدس فما كان منه إال أن توج نفسه كنيسة الضريح املقدس
وترامى إىل بعض فرسان املعبد أن فردريك يعتزم زيارة املكان الذي . ية يف بيت املقدس وعكادنسهما، فحرما إقامة اخلدمات الدين

فما كان . يقال إن املسيح قد عمد فيه يف ر األردن؛ فبعث برسالة سرية إىل الكامل يقول فيها إن الفرصة قد واتته ألسر فردريك
اد اإلمرباطور أن ترفع اللعنة عن بيت املقدس فغادرها يف اليوم الثالث بعد وأر. من القائد املسلم إال أن بعث بالرسالة إىل فردريك

وملا وصل فردريك ). 29(التتويج وسافر إىل عكا، وفيها أخذ عامة املسيحيني يلقون عليها األقذار وهو خارج منها إىل سفينته
وفر جيش البابا أمامه وفتحت له املدن . ت للباباوزحف به ليسترد املدن اليت استسلم. برنديزي جيش فيها من فوره جيشاً جديداً

ووقف .  فضرب عليها احلصار حىت استوىل عليها عنوة وأشعل فيها النار فدمرا تدمرياSoraًأبواا، ومل يقاوم منها إال سورا 
 San معاهدة سان جرمانو فردريك عند حدود الواليات البابوية، وأرسل إىل البابا يدعوه إىل الصلح، فأجاب البابا دعوته ووقعا

Germano (1230(وألغى قرار احلرمان ورفرف لواء السلم إىل حني ،.  

   أعجوبة العالم  2

 مشاكل دولته اليت Apulia من أعمال أبوليا Foggiaمث وجه فردريك عنايته للشؤون اإلدارية، فأخذ يعاجل من مقره يف فجيا 
ما كان هو وولده قد منحه من سلطان " قانون ملصلحة األمراء" وأيد يف 1231يف عام وزار أملانيا . اتسعت فوق ما ينبغي أن تتسع

البارونات؛ وذلك بأنه كان يرضي أن يسلم أملانيا لإلقطاع إذا كان تسليمه يتيح له السلم اليت متكنه من أن ينفذ ما يريده إليطاليا، 
وأن القرن الثالث عشر هو عصر فرنسا وإيطاليا؛ وقد جوزي على إمهاله ولعله أدرك أن معركة بوفني قد أت زعامة أملانيا ألوربا، 

واستطاع أن يؤلف بني عواطف الصقليني املتعددة وينشئ منها صرحاً من النظام والرخاء يعيد إىل . شؤون أملانيا بتمرد ابنه وانتحاره
ن املعتصمني باجلبال، ونقلهم إىل إيطاليا، ودرم ليجعل فقد ألقى القبض على املسلمني الثائري. األذهان جمدها يف أيام روجر الثاين
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ويف وسعنا أن نتصور غضب البابوات حني يرون اجلنود . منهم جنوداً مرتزقة، فأصبحوا خري من يعتمد عليهم يف جيش فردريك
هة القانونية، ولكن فجيا وظلت بالرم حىت ذلك الوقت عاصمة الصقليتني من الوج. املسلمني يقودهم اإلمرباطور وحيارب م جنده

وكان فردريك حيب إيطاليا حباً ال يعادله حب معظم اإليطاليني، وكان يعجب كيف يقدر يهود فلسطني . كانت هي العاصمة احلقيقية
قرة عينه وملجأ وسط السيول، وجنة وسط برية من "هذا التقدير العظيم وإيطاليا على ظهر األرض؛ وكان يسمى إيطاليا اجلنوبية 

 يشيد يف فجيا القصر احلصني اهلائل الذي مل يبق منه اليوم إال مدخله؛ وسرعان ما قامت حول 1223، وشرع يف عام )30"(ألشواكا
بيته مدينة من القصور يسكنها أعوانه، ودعا أشراف مملكته اإليطالية ليكونوا وصفاء يف بالطه، وما زالوا يرقون يف خدمته حىت كان 

 خريج مدرسة Piero delle Vigneوكان على رأس هؤالء مجيعاً بريو ديل فجين . وا شؤون احلكومة اإلداريةمنهم عماله الذين تول
وقد عينه فردريك أميناً على بيت املال وأحبه كحبه أبنه أو أخاه، وحل رجال القانون حمل رجال الدين يف دوالب . احلقوق يف بولونيا

لوقت؛ فهنا يف أقرب الدول إىل كرسي القديس بطرس انتقل احلكم انتقاالً تاماً من أيدي احلكم يف باريس بعد سبعني عاماً من ذلك ا
وإذ كان فردريك قد نشأ يف عصر الفوضى، وتشبع باآلراء الشرقية، فإنه مل خيطر بباله قط أن . رجال الدين إىل أيدي رجال الدنيا

ويبدو أنه كان يعتقد خملصاً أنه إذا انعدمت السلطة املركزية . ن امللوكالنظام املعروف باسم الدولة يستطاع احملافظة عليه بغري سلطا
القوية أهلك الناس أنفسهم، أو افتقروا املرة بعد املرة بسبب اإلجرام واجلهل، واحلرب؛ وكان مثل بربروسه يرى أن نظام اتمع 

وكان . لى النظام يستمتع بكل ما يف ملكه من نعيمأعظم قيمة من حرية الشعب، وحيس أن احلاكم احلازم الذي يستطيع احملافظة ع
فقد أنشأ مجعيات تنعقد مرتني كل عام يف مخسة مواضع من مملكته، لتعاجل املشاكل، : يسمح للشعب بقدر من التمثيل يف حكومته

ها باإلضافة إليهم أربعة ومل يدع إىل هذه اجلمعيات أشراف اإلقليم ومطارنته فحسب، بل كان يدعو إلي. والشكاوي واجلرائم احمللية
أما فيما عدا هذا فقد كان فردريك ملكاً مطلق السلطان، يرى أن . مندوبني عن كل مدينة كبرية، ومندوبني اثنني عن كل بلدة

 -يع وهي أن األهلني قد عهدوا إىل اإلمرباطور دون غريه احلق املطلق يف التشر-القاعدة األساسية اليت يقوم عليها القانون الروماين

 الكتاب األعظم وهو أول جمموعة 1231 عام Melfiواصدر للدولة من ملفي . يرى أن هذه القاعدة من البدائة اليت ال تقبل اجلدل
ويرجع أكرب الفضل يف صدوره إىل مهارة بريوديل . منظمة للقوانني بعد جستنيان، وأمت كتاٍب يف فقه التشريع يف تاريخ القانون كله

وأيد ما .  وكان هذا القانون رجعياً من بعض الوجوه؛ فقد أقر ما يف النظام اإلقطاعي من فروق بني الطبقات.فجين وحسن مشورته
فقد حرم األشراف من : كان للسيد اإلقطاعي من حقوق قدمية على أرقاء أرضه، لكنه كان يف كثري من النواحي قانوناً تقدمياً

ملة، وركز هذه احلقوق كلها يف الدولة؛ وألغى نظام التقاضي بالقتال أو التحكيم سلطام التشريعية والقضائية، وحقهم يف سك الع
اإلهلي، وأنشأ نظام املدعني العموميني املعينني من قبل الدولة لتعقيب اجلرائم اليت ظلت حىت ذلك الوقت تقلت من العقاب إذا مل 

ار األحكام، ونصح القضاة بتقصري خطب احملامني، وحتم على وندد الكتاب بالتباطؤ يف إصد. يتقدم مواطن ما بعرضها على القضاء
وعين فردريك كما عين معظم احلكام يف العصور الوسطى . حماكم الدولة أن تعقد جلساا يف كل يوم ما عدا أيام العطلة الرمسية

لدولة إنتاج امللح، واحلديد، والصلب، وأممت ا. لعدد من خمتلف اخلدمات والسلع" مثناً عادالً"بتنظيم شؤون االقتصاد القومي، فحدد 
؛ وأقامت الدولة مصانع للنسيج تعمل فيها إماء مسلمات على أعني )31(والقنب، والقار، واملنسوجات املصبوغة، واألقمشة احلريرية

 زراعة ؛ وكانت متتلك وتدير مذابح احليوانات واحلمامات العامة؛ وأنشأت مزارع منوذجية، وشجعت)32(رؤوساء من اخلصيان
القطن وقصب السكر، وطهوت الغابات واحلقول من احليوانات الضارة، وشقت الطرق وأقامت القناطر، وحفرت اآلبار لتزيد موارد 

وكان اجلزء األكرب من التجارة اخلارجية يف يد الدولة تنقله سفن متتلكها احلكومة، كان يف واحدة منها ثالمثائة من ).33(املياه
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ضت املكوس املفروضة على التجارة الداخلية إىل احلد األدىن، ولكن العوائد املفروضة على الصادرات وخف). 34(املالحني
وكان مثة ضرائب أخرى كثرية، ألن هذه احلكومة كانت تستطيع أن جتد على . والواردات كانت أكرب مورد من موارد الدولة
مال اليت تعلي من قدر فردريك أنه وضع نظاماً سليماً للنقد روعيت ومن بني األع. الدوام، كما جتد سائر احلكومات، منافع للمال

وكان فردريك وحده سيد هذه الدولة واملدير جلميع شؤوا، وأراد أن جيعلها ذات جالل وقداسة . فيه واجبات الشرف واألمانة
خيلع على نفسه كل ما كان حييط دون أن يعتمد على املسيحية اليت كانت يف العادة مغاضبة له، فبذل غاية يف جهده يف أن 

فلم يطبع على نقوده اجلميلة الشكل شعاراً أو لفظاً مسيحياً، بل طبع حول أحد وجهيها تلك . باإلمرباطور الروماين من رهبة وجالل
 وطبع على الوجه اآلخر النسر الروماين حييط به اسم) اإلمرباطور الروماين قيصر أغسطس (Aug Cesar Rom Impاألقصوصة 

Fredericus) ولقن الناس أن اإلمرباطور كان مبعىن ما ابن اهللا، وأن شرائعه هي العدالة اإلهلية مقننة، وكانوا يشريون ). فردريكوس
وكان فردريك حيرص على أن يوضع إىل جانب أباطرة .  وهي كلمة تكاد تكون صيغة الغائب الثالوث جديدIustitiaإليه بلفظ 

، وفتحة Volturnoض الفن، فأمر املثالني بأن ينحتوا له متاثيل من احلجارة، وزينت رأس قنطرة يف فلتورنو الرومان يف التاريخ ومعار
لكن هذه احملاولة ). 35(باب يف كيوا، بنقوش من الطراز القدمي متثله هو وأعوانه؛ ومل يبق من هذا كله إال رأس أنثى ذو مجال بارع

واستطاع فردريك، رغم اقترابه . القدمي أخفقت ألن تيار الفن القوطي قد اكتسحها أمامهاليت بذلت قبل عصر النهضة إلحياء الفن 
فقد كان لديه جيش من األرقاء، . من األلوهية، وجده املتواصل يف شؤون امللك أن يستمتع باحلياة مبختلف نواحيها يف بالط بفجيا

وملا توفيت زوجته الثانية تزوج بإزبال اإلجنليزية . ومته وموظفيهكثرم من املسلمني، يقومون على خدمته، ويشرفون على دوالب حك
؛ ولكن إزبال اإلجنليزية مل يكن يف مقدورها أن تفهم عقليته أو أخالقه، فآثرت االنزواء وتركت فردريك يستمتع 1235عام 

؛ ورد )36( امه جرجيوري التاسع باللواط، كما"حرمياً"وكان أعداؤه يتهمونه بأنه أنشأ لنفسه . بعشيقاته حىت ولد له ابن غري شرعي
فردريك على ذلك بقوله إنه حيتفظ جبميع أولئك النساء البيض والسود، والغلمان لرباعتهم يف الغناء، والرقص، واأللعاب البهلوانية، 

ربي، وكان يسافر أحياناً ويف وكان حيتفظ فضالً عن هذا كله حبديقة للحيوان ال. أو غريها من ضروب التسلية املعتادة يف بالط امللوك
. صحبته عدد من الفهود، والوشق، واآلساد، والنمورة الرقطاء، والقردة، والدببة، مسلوكة يف السالسل يقودها عبيد من املسلمني

لة  رساManfredوكان فردريك مولعاً باقتناص احليوان وصيد احليوان بالصقورة، ومجع الطيور الغريبة، وقد كتب البنه مانفرد 
، delico parlare -وكان أعظم ما يستمتع به بعد الصيد هو احلديث الظريف املهذب . علمية يف الصيد بالبزاة جديرة باإلعجاب

فكان يفضل التقاء العقول احلصيفة على املبارزة بالسالح، وكان هو نفسه أعظم احملدثني ثقافة يف أيامه، وقد اشتهر بفكاهته وسرعة 
وكان يتحدث بتسع لغات ويكتب سبعاً منها، ويراسل الكامل باللغة العربية، ويقول له يف ).37(لتري نفسهبديهيته، وكان هو ف

 زوج ابنته وإمرباطور الروم؛ وباللغة John Vatatzesرسائله إنه أعز أصدقائه بعد أوالده، ويكتب باللغة اليونانية إىل جون فانتزس 
 يصوغون أسلوم الالتيين البليغ على منط الكتب الرومانية القدمية؛ - وخباصة بريوديل فجين -  وكان رفاقه. الالتينية إىل العامل الغريب

ألم كانوا حيسون بروح الكتاب الرومان األقدمني تسري يف نفوسهم ويعملون على حماكاة هؤالء الكتاب، وكادوا يكونون هم 
وكان فردريك نفسه شاعراً، أثىن دانيت على شعره الالتيين، وقد أدخل . الرواد السباقني لكتاب عصر النهضة ذوي الرتعة اإلنسانية

وكان اإلمرباطور . غزل بروفانس والشعراء املسلمني الغزلني يف بالطه، وتعلق به، وقلده النبالء الشبان الذين كانوا يف خدمة املليك
 الصيد أو احلرب ومن حوله النساء احلسان نفسه حيب أن يستريح من العناء بعد أن يقضي يوماً من تصريف شؤون امللك أو

وكان فردريك كلما تقدمت به السن يوجه قسطاً . والشعراء يتغنون بأجماده ومفاتن نسائه، كما كان يفعل بعض األمراء يف بغداد
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. املسلمون يف صقليةوكان أكرب ما يبعث فيه هذه الرغبة العلمية هو التراث الذي خلفه . متزايداً من اهتمامه إىل العلوم والفلسفة

وقد قرأ بنفسه كثرياً من روائع الكتب العربية اخلالدة، واستدعى إىل بالطه كثريين من العلماء والفالسفة املسلمني واليهود، وأجاز 
ع سلطان مصر بأن وقد بلغ من ولعه بالعلوم الرياضية أن أقن. العلماء على ترمجة املراجع اهلامة اليونانية واإلسالمية إىل اللغة الالتينية

 أعظم Leonards Fibonacciيبعث له بأحد الرياضيني الذائعي الصيت، كما كان على صلة ودية وثيقة بليوناردو فيبوناتشي 
لكنه كان يشارك أهل زمانه يف بعض خرافام، وأشتغل بالتنجيم والكيمياء الكاذبة، وأغرى . علماء الرياضة املسيحيني يف أيامه

 الذي كان واسع املعرفة يف علوم خمتلفة بأن جييء إىل بالطه، وأخذ يدرس معه بعض العلوم اخلفية Michael Scotميخائيل اسكت 
وكان شغوفاً باإلطالع يف مجيع العلوم، فكان يبعث باألسئلة العلمية والفلسفية إىل . باإلضافة إىل الكيمياء، والتعدين، والفلسفة

وكانت لديه حديقة للحيوان يتخذها . هم يف البالد النائية كمصر، وبالد العرب، والشام والعراقالعلماء املقيمني يف بالطه وإىل غري
للدرس ال للهو، ونظم جتارب علمية يف تربية الدجاج، واحلمام، واخليل، واجلمال، والكالب، ووضع قوانني لتحرمي الصيد يف مواسم 

ج والتوالد عند احليوان حىت قيل إن حيوانات أبوليا كتبت إليه تشكره معينة قائمة على أساس سجالت دقيقة خاصة مبواسم الزوا
ومل يكن يرى حرجاً يف تشريح . وقد تضمنت شرائعه تنظيماً مستنرياً ملهنة الطب، واجلراحات الطبية وبيع العقار. على حسن صنيعه

ة فحسبنا دليالً على واسع علمه ا أنه طلب إىل أما الفلسف. جثث املوتى، وكان األطباء املسلمون يعجبون من سعة علمه بالتشريح
ولقد حياه ميخائيل اسكت . بعض علماء املسلمني أن يفسروا ما بني آراء أرسطو واإلسكندر األفروديسي من تناقض يف خلود العامل

مه لكنت أنت ذلك أيها العاهل احملظوظ، إين لقوي االعتقاد بأنه لو كان يف مقدور رجل ما أن يفر من املوت بعل: "بقوله
 - جامعة نابلي 1224وكان فردريك خيشى أن تضيع حبوث العلماء الذين مجعهم عنده بعد موم، فأنشأ يف عام )". 38(الرجل

وقد استدعي إليها . وهي أمنوذج نادر من جامعات العصور الوسطى، أقيمت من غري حاجة إىل موافقة السلطات الدينية على إنشائها
. يف مجيع الفنون والعلوم، ومنحهم مرتبات عالية، ورتب إعانات مالية ليمكن الناني من الطالب الفقراء من الدرسعلماء متبحرين 

وحرم على شباب مملكته أن خيرجوا منها يف طلب التعليم العايل؛ وكان يأمل أن تنافس نابلي بعد وقت قصري مدينة بولونيا فتصبح 
وبعد فهل كان فردريك ممن ينكرون وجود اهللا ؟ لقد كان يف شبابه . اس على أعمال اإلدارة العامةمدرسة كربى للقانون وتدرب الن

مث يبدو أن اتصاله الوثيق . من األتقياء الصاحلني، ولعله ظل مستمسكاً بالعقائد األساسية يف الديانة املسيحية إىل أيام حربه الصليبية
وقد افتنت بعلوم املسلمني ورآها أمسى قدراً من أفكار املسيحيني ومعارفهم . املسيحيةبزعماء املسلمني ومفكريهم قضي على عقيدته 

استقبل وفداً من املسلمني أحسن استقبال، مث ) Friuli ،(1232ومما يدل على ذلك أنه ملا عقد جممع األمراء األملان يف فريويل . أيامه
ويقول ). 39( يف وليمة أقيمت لالحتفال بأحد األعياد الدينية اإلسالميةاشترك على مرأى من األساقفة واألمراء مع هؤالء املسلمني

ويقول أعداء اإلمرباطور إنه يوافق على شريعة حممد ويؤمن ا أكثر من إميانه بشريعة املسيح : "Matthew Parisعنه ماثيوباريس 
شائعة صدقها جرجيوري التاسع تتهمه بأن قال وشاعت عنه ). 40"(وإن صداقته للمسلمني أقوى من صداقته للمسيحيني... عيسى 

ودوي هذا السباب والكفران !".  موسى، وعيسى، وحممداً -ثالثة من املشعوذين ساقوا بدهائهم أهل زمام ليسودوا م العامل "إن 
وما من شك يف أنه . اتهيف مجيع أحناء أوروبا، وأنكر فردريك التهمة، ولكنها ساعدت على نفور الرأي العام منه يف آخر أزمات حي

كان حر الفكر إىل حد ما، فقد كانت لديه شكوكه يف العقيدة القائلة بأن العامل خلق دفعة واحدة يف زمن معني، ويف خلود الفرد، ويف 
 يصدق أن منذا الذي: "وقال حني رفض مبدأ التحكيم اإلهلي). 42(والدة العذراء، ويف أمثاهلا من العقائد الواردة يف الدين املسيحي

املتهم ألنه ميت ) غمر(احلرارة الطبيعية الكامنة يف احلديد املتوهج تربد من غري سبب كاف، أو أن عنصر املاء يرفض قبول 
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وقد منح مجيع أصحاب العقائد املختلفة يف مملكته حرية العبادة ببعض . ومل ينشئ يف حياته كلها إال كنيسة واحدة). 43"(الضمري
لروم الكائوليك، واملسلمون، واليهود ميارسون شعائر دينهم دون أن يصيبهم أذى، ولكنهم مل يكن يف مقدورهم القيود، فقد كان ا

وكان حيتم على مجيع املسلمني والعربانيني أن . أن يدرسوا يف اجلامعة، أو أن يرقوا إىل منصب رمسي يف الدولة) إال يف حالة واحدة(
وألزم املسلمني واليهود بأن يؤدوا نظري إعفائهم من اخلدمة العسكرية ضريبة الفرضة اليت كان يرتدوا ثياباً متيزهم عن املسيحيني، 

وكانت شرائع فردريك تعاقب من يعتنق الدين اليهودي أو اإلسالمي من . احلكام املسلمون يفرضوا على املسيحيني واليهود
 بأم يقتلون طفالً مسيحياً ليستخدموا دمه يف عيد فصحهم 1235عام  يف Fuldaاملسيحيني أشد العقاب، غري أنه ملا ام يهود فلدا 

). 44(هب فردريك إلنقاذهم، وكذب القصة وقال إا خرافة اخترعها غالظ القلوب، وكان عنده يف بالطه عدد من العلماء اليهود

ذلك أن فردريك مل . اد وامللحدينوأشد ما يالحظ من تناقض يف حكم هذا امللك الذي جيري على سنن العقل هو اضطهاده اإلحل
يكن يسمح يف بالده حبرية التفكري أو القول إلنسان ما حىت أساتذة جامعته، بل اختص نفسه ورفاقه دون غريهم ذه امليزة، فقد كان 

ىل هذا أن كمعظم احلكام يرى أن الدين ضروري ال غىن عنه للنظام االجتماعي، ومل يكن يقبل أن يقوض علماؤه دعائمه؛ يضاف إ
القضاء على اإلحلاد ييسر قيام السالم املتقطع مع البابوات؛ وجرياً على هذه السياسة أيد فردريك حمكمة التفتيش كل التأييد على 

  .حني أن بعض امللوك يف القرن الثالث عشر ترددوا يف معاونتها، وبذلك اتفق البابوات هم وعدوهم األلد يف هذه املسألة وحدها

   بين اإلمبراطورية والبابوية  النزاع 3

كان يبغي أن يبسط سلطانه على إيطاليا : وأخذت أهداف فردريك البعدية الواسعة املدى تزداد وضوحاً كلما تقادم حكمه يف فوجيا
ضاً أن جيعل روما بأمجعها؛ وأن يوحد إيطاليا وأملانيا حتت سلطان اإلمرباطورية الرومانية بعد أن يعيدها إىل الوجود، ولعله كان يبغي أي

وملا أن دعا األعيان اإليطاليني واملدن اإليطالية إىل جممع يف كرمونا . كما كانت قبل عاصمة العامل الغريب السياسية والدينية معاً
Cremona كشف عن أغراضه بأن أرسل الدعوة أيضاً إىل دوقية اسبليتو، وكانت وقتئذ والية بابوية، وبأن سري جنوده 1226 عام 

وارتابت مدن ملباردية يف الدعوة فرأت فيها وسيلة يبغي ا . وأمر البابا أعيان اسبليتو أال حيضروا االجتماع.  أراضي البابواتيف
فردريك أن خيضعها لإلمرباطور خضوعاً حقيقياً ال خضوعاً امسياً فحسب، فأبت أن ترسل مندوبني عنها إىل االجتماع؛ ومل تكتف ذا 

لدعوة بأن ألفت العصبة اللمباردية الثانية اليت تعهدت فيها مدائن ميالن، وتورين، وبرجامو، وبرشيا، ومانتوا، بل ردت على هذه ا
ويولونيا، وفيسرتا، وقريونا، وبدوا، وتافيزو أن تعقد فيما بينها حلفاً دفاعياً هجومياً يدوم مخساً وعشرين سنة؛ وذا مل جيتمع امع 

، وحتالف مع العصبة اللمباردية، فركب فردريك من جنويب إيطاليا إىل رمز 1234فردريك يف عام وخرج هنري على أبيه . قط
Worms ا أخبار قدومه أو حني مست وليس معه جنود، بل كان معه بدالً منهم مال كثري؛ ومخدت الفتنة حني ترامت إىل القائمني 

ني؛ وبينما كان ينتقل إىل مكان آخر حيبس فيه، عدا جبواده فوق أيديهم ذهبه؛ وزج هنري يف السجن، وظل يكتوي بناره سبع سن
وواصل فردريك سريه إىل ميرت، ورأس فيها جممعاً، أقنع فيه كثريين من النبالء احلاضرين أن . جرف عال وهوى إىل أسفله جثة هامدة

املعونة أن يهزم جيش العصبة اللمباردية واستطاع بفضل هذه . ينضموا إليه يف محلة يعيد ا سلطة اإلمرباطورية على ملباردية
؛ واستسلمت له مجيع مدا ما عدا ميالن وبريشيا، وعرض جرجيوري التاسع وساطته بني الطرفني، غري أنه مل يكن من )1237(

م إىل جانب وقرر جرجيوري يف هذه الساعة الفاصلة أن ينض. املستطاع التوفيق بني آمال فردريك يف الوحدة وحب اإليطاليني احلرية
ومل . العصبة، وأن جيعل مصري سلطة البابوات الزمنية موقوفة على نتيجة هذه احلرب، مع أنه كان وقتئذ رجالً مريضاً يف سن التسعني

يكن جرجيوري مولعاً حبب املدن اللمباردية، فقد كان مثل فردريك يرى أن حريتها هي الطريق املؤدي إىل الرتاع والفوضى، ويعرف 
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ويف هذا الوقت بالذات كان امللحدون من أهل ميالن . وي امللحدين الذين يعارضون جهرة يف ثروة الكنيسة وسلطته الزمنيةأا تأ
ولكن جرجيوري كان يعتقد أنه إذا تغلب فردريك ). 45(احملاصرة يدنسون مذابح الكنائس ويقلبون الصلبان اليت حتمل صورة املسيح

املوحدة الواليات البابوية، وتألفت منها كلها إمرباطورية موحدة يسيطر عليها عدو للمسيحية على هذه املدن، ابتلعت إيطاليا 
وهلذا أقنع جرجيوري مدينيت البندقية وجنوى باالنضمام إليه هو والعصبة يف حرب يشنها على فردريك؛ مث اصدر منشوراً . وللكنيسة

 واالستبداد، وبالرغبة يف القضاء على سلطة الكنيسة، مث حرمه يف عام عاماً شديد اللهجة، ام فيه فردريك بالكفر، والتجديف،
، وأمر كل مطران من مطارنة الروم الكاثوليك أن يعلن أنه خارج على القانون، وأعفي رعاياه من ميني الوالء اليت اقسموها 1239

 الكفر، ويتهم البابا بأنه يريد أن خيضع مجيع امللوك ورد فردريك على هذا برسالة دورية بعث ا إىل ملوك أوروبا ينفي فيها مة. له
وأظهر ملوك أوروبا عطفهم على فردريك، ولكنهم مل . لسلطان البابوية، وأخذ الرتاع األخري بني اإلمرباطورية والبابوية جيري يف جمراه

م كانوا يرجون أن يعيدوا مدما إىل طاعتهم كذلك احناز أعيان أملانيا وإيطاليا إىل جانبه، أل. يهتموا مبا طلبه إليهم من معونة
اإلقطاعية؛ أما يف املدن نفسها فقد احنازت الطبقتان الوسطى والدنيا بوجه عام إىل جانب البابا، وعادت إىل الوجود عبارتا ويبلنج 

 على أنصار  ليدل أول اللفظنيGhibelline and Gulf بعد أن حتولتا إىل لفظي جبلني وجلف Waibling and Welfوولف 
ومل ختل روما نفسها من هذا االنقسام، فقد كان فيها كثريون من املؤيدين لفردريك؛ وملا . اإلمرباطورية، والثاين على املؤيدين للبابوية

قي وتوقع فردريك أن يل. أن اقترب من روما جبيش صغري أخذت املدن واحدة بعد واحدة تفتح له أبواا ألا رأت فيه قيصراً ثانياً
وتأثرت قلوب الرومان بشجاعة البابا الشيخ وضعفه، . القبض عليه، فاخترق العاصمة على رأس موكب حزين من رجال الدين

ومل يشأ فردريك أن حيسم املوقف يف ذلك الوقت فمر بروما جون أن يعرج عليها . وعمد الكثريون منهم إىل أسلحتهم للدفاع عنه
، ووضع زوج ابنته )1237(ك قد أقنع األمراء األملان بأن يتوجوا ابنه كنراد ملك الرومان وكان قبل ذل. وقضى الشتاء يف فجيا

على رأس حكومة فيسرتا، وبدوا، وتريفيزو، كما وضع على رأس حكومة املدن األخرى اليت استسلمت له إنزيو أحب أبنائه إليه 
واستوىل اإلمرباطور .  شجاعاً يف احلرب، بارعاً يف قول الشعر، فقد كان وسيماً، فخوراً، مرحاً،"صورة منا يف وجهه وقوامه"وهو 

واعترض أسطوله قافلة حبرية من جنوى تنقل .  بنفنتو مركز القوات البابوية1241، وخرب يف عام 1240على رافنا وفائرتا يف عام 
ن واإليطاليني، وحجزهم فردريك يف إبوليا إىل روما طائفة من الكرادلة، واملطارنة، ورؤساء األديرة، والقساوسة الفرنسيني واألسبا

ليتخذهم رهائن يساوم م؛ وما لبث أن أطلق الفرنسيني منهم، ولكنه أطال احتجاز الباقني، ومات عدد منهم يف السجن، فارتاعت 
ك هو املسيح أوروبا اليت طاملا رأت أن رجال الدين حمصنون جيب أال يعتدي عليهم، وكثر وقتئذ عدد الذين يعتقدون أن فردري

وعرض فردريك أن يطلق رجال الدين إذا .  الصويف منذ بضع سننيJoochim of Floraالدجال الذي تنبأ بظهوره يواقيم الفلوري 
وكان إنوسنت الرابع أكثر مساملة من ). 1241(رضي جرجيوري أن يعقد معه الصلح ولكن البابا مل يتزحزح عن موقفه إىل يوم مماته 

، ولكن مدن ملبارديا امتنعت عن التصديق على االتفاق، )1244(بتحريض القديس لويس على شروط الصلح سلفه، فقد وافق 
وغادر إنوسنت روما سراً، وهرب إىل ليون . وذكرت إنوسنت بأن جرجيوري قد تعهد بأال تعقد البابوية صلحاً منفرداً مع فردريك

Lyonsطيع منعه من فتح الواليات البابوية وضمها إىل دولته وإقامة سلطانه يف ، وواصل فردريك احلرب، وبدا أن ليس مثة قوة تست
ودعا إنوسنت رجال الدين إىل جملس عقد يف ليون، وكرر هذا الس حرمان اإلمرباطور وخلعه ألنه رجل فاسد األخالق، . روما

 Henryبالء األملان، بتحريض البابا، هنري رابس واختار الن). 1245(عاق، وتابع عدمي الوالء لسيده البابا الذي يقر بسيادته عليه 

Rapse إمرباطوراً بدل فردريك، فلما مات نادوا بوليم اهلولندي William of Hollandوأصدر البابا قراراً حبرمان كل .  خلفاً له
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 صليبية، ومنح الذين محلوا من يساعد فردريك، وحرمت اخلدمات الدينية يف كل األقاليم املوالية له؛ وأعلنت عليه هو وإنزيو حرباً
وأطلق فردريك العنان حلقده . الصليب للقتال يف فلسطني إذا اشتركوا يف قتال اإلمرباطور الكافر مجيع املزايا اليت متنح الصليبيني

دنيا عبيد لل"يعلن فيه أن رجال الدين " منشوراً لإلصالح"فأصدر . وشهوة انتقامه، وأقدم على أعمال قطعت عليه خط الرجعة
مث صادر ما للكنيسة من أمالك يف الصقليتني ليستخدم ). 46"(منهمكون يف ملذام، مل تبق ثروم املتزايدة على شيء من تقواهم

. مثنها يف حربه، وملا أن تزعمت بلدة يف أبوليا مؤامرة للقبض عليه، أمر برؤساء املتآمرين فاقتلعت عيوم وبترت أعضاءهم مث قتلوا

نجد به ابنه كنراد، اختذ سبيله إىل أملانيا، ولكنه علم وهو يف تورين أن بارما قد انتقصت على حاميته اليت ا، وأن اخلطر وملا أن است
حمدق بإنزيو، وأن الثروة قد اندلع هليبها يف إيطاليا الشمالية كلها وصقلية نفسها، فأخذ يقلم أظفار فتنة بعد فتنة يف مدينة تلو مدينة، 

وإذا وجد يف األسرى رسالً للبابا أمر بقطع أيديهم . ئن من كل واحدة منها، ويقتل أولئك الرهائن حني تثور عليه مدمويأخذ الرها
وبينما كان احلصار مضروباً على بارما سئم فردريك طول البطالة فخرج هو وإنزيو ومخسني من الفرسان لصيد ). 47(وأرجلهم

وبينما هم يف صيدهم خرج رجال بارما ونساؤها على احملاصرين وهجموا عليهم هجوم . مدينةطيور املاء يف املستنقعات ااورة لل
اليائيسني، فتغلبوا على قوات اإلمرباطور املختلة النظام املعدومة القيادة، واستولوا على أموال اإلمرباطور وحرميه ووحوشه، فما كان 

وجاءته األنباء بأن بريو ديل فجين وزيره األول وموضع ثقته . صل القتالمنه إال أن فرض ضرائب فادحة، وجهز جيشاً جديداً، ووا
قد غدر به وأخذ يدبر املؤامرات ضده؛ فأمر بالقبض عليه وفقء عينيه، فما كان من بريو بعد أن فعل به هذا إال أن أخذ يضرب 

بولونيا قد أسروا إنزيو يف املعركة اليت قامت وجاءته األنباء يف تلك السنة نفسها أن سكان ). 1249(برأسه جدران سجنه حىت مات 
، وحدث يف الوقت عينه أن حاول طبيب فردريك أن يقتله بالسم؛ وحطمت هذه الضربات املتوالية La Fossaaltaعند الفسالتا 

، والح أن 1250ام وانتصر قواده يف عدة معارك ع. السريعة روح اإلمرباطور، فارتد إىل أبوليا ومل يشترك بعدئذ يف احلرب القائمة
فقد طلب القديس لويس وهو يف أسر املسلمني يف مصر إىل إنوسنت الرابع أن يضع حداً للقتال حىت يستطيع . احلظ قد عاد يواتيه

 وهو -ولكن صحة اإلمرباطور أخذت يف الوهن ومل تفدها هذه اآلمال املنعشة، فقد حطم الزحار . فردريك أن خيف لنجدة الصليبيني
وطلب أن تغفر له ذنوبه، فأجيب إىل طلبه، ولبس . ، جسم اإلمرباطور املتغطرس-ليت طاملا أذلت ملوك العصور الوسطى البلية ا

وامس الناس بأن . 1250اإلمرباطور امللحد مسوح الرهبان السسترسيني، ومات يف فلورنتينو يف الثالث عشر من ديسمرب سنة 
ومل يظهر بعد موته ما له من نفوذ، فسرعان ما اارت . هة بركان إتنا إىل اجلحيمروحه قد محلتها الشياطني واخترقت ا فو

واختفت الوحدة اليت قضي حياته حيارب من أجلها . إمرباطوريته، وتفشت فيها الفوضى أشد مما كانت عليه حني جلس على عرشها
اشطة املبدعة، وسلكت طريق الفوضى، فأدى ا إىل استبداد حىت من أملانيا نفسها، وسارت املدن اإليطالية يف ركب احلرية وقوا الن

األدواق والزعماء اللصوص الذين ورثوا، وهم اليكادون يدركون، فساد فردريك اخللقي، وحريته الفكرية، ومناصرته اآلداب 
ريك وعقله خالياً من واحلق أن ما كان يتصف به طغاة عصر النهضة من ذكاء قوى جمرد من الضمري كان صدى خللق فرد. والفنون

وإنا لنستبني يف تفكري فردريك ويف حاشيته حلول الكتب اليونانية والرومانية القدمية حمل الكتاب املقدس، والعقل حمل . ظرفه وفتنته
قول فالسفة اإلميان، والطبيعة حمل اهللا، والضرورة حمل العناية اإلهلية، مث استولت هذه الرتعة بعد فترة من االستمساك بالدين على ع

نعم إن مكيفلي كان . قبل أن حيل عهد النهضة مبائة عام" رجل النهضة"ومالك القول أن فردريك كان . النهضة وكتاا اإلنسانيني
.  ولكن فردريك هو الذي مهد السبيل لفلسفة كتاب األمريCoesar Borgisيتحدث يف كتاب األمري ويف عقله سيزاري بورجيا 

أول من يوافق هواي من  "- بعني فكره إىل بسمارك ونابليون، ولكنه مل يكن ينكر أثر فردريك وكذلك كان نتشة ينظر
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وقد ارتاعت األجيال اليت جاءت بعده بأخالقه، وافتتنت بعقله، وقدرت بعض التقدير عظمة مطامعه اإلمرباطورية، ). 48"(األوروبيني
 Superالعجيب الذي بدل العامل وأثار عجبه "ريس حني قال عنه إنه الرجل فوصفته املرة بعد املرة بالصفات اليت ابتدعها ماثيو با

mundi et immutator mirabilis."  

  الفصل السادس 

  تمزق إيطاليا 

 ابنه غري شرعي نائباً عن اإلمرباطور يف إيطاليا، وشبت نار Manfredأوصي فردريك البنه كنراد بعرش اإلمرباطورية، وعني مانفرد 
فلتبتهج : "ل مكان تقريباً يف إيطاليا، وخضعت نابلي، واسبليتو، وأنكونا، وفلورنس ملبعوثي البابا، ونادى إنوسنت الرابعالفتنه يف ك

وعاد البابا منتصراً إىل إيطاليا، واختذ نابلي مقر قيادته احلربية، وزحف منها ليضم الصقليتيني إىل الواليات !" السماء ولتفرح األرض 
ولكن هذه املدن عقدت العزم . خلطط ليفرض على مدن إيطاليا سيادة اقل سفوراً من سيادته على تلك الوالياتالبابوية، ووضع ا

 Ezzlinoوكان إزلينو . على أن حتمي استقالهلا من البابوات واألباطرة على السواء، وإن رضيت أن تشترك مع البابا يف الصلوات

ومل يكن يف قلب كال الرجلني . ن على عدد من املدن ويدينا فيها بالوالء لنكراد يسيطراUberto Pallavicinoوابرتر بالفيسينو 
وهبط كنراد الشاب فجاءة جبيش . شيء من االحترام للدين؛ فنشأ اإلحلاد يف أيامهما، وكان خيشى أن تفقد الكنيسة مشايل إيطاليا كله

ل مملكة الصقليتني منتصراً، ولكنه مل يدخلها إال ليموت باملالريا جديد من جبال األلب، وأعاد فتح البلدان اإليطالية املتذمرة، ودخ
وبلغت هذه اهلزمية ).  ديسمرب2(وتوىل مانفرد قيادة قوات اإلمرباطور، وبدد مشل جيش بابوي بالقرب من فجيا ). 1254مايو سنة (

رباه لقد أفسدت اإلنسان عقاباً له على : "ت يقول بصوت خاف)  ديسمرب7(مسامع البابا وهو على فراش املوت فمات بائساً مغموماً 
حرباً صليبية على إزلينو، جرح ) 1256-1254(أما ما بقي من القصة فهو الفوضى السافرة، فقد شن البابا إسكندر الرابع ". ظلمه

وعاً، دون أن يتوب أو فيها هذا الطاغية ووقع يف السر، وأىب أن يعوده األطباء أو القساوسة أو أن يتناول الطعام، وأمات نفسه ج
، وكان مثله يف وحشيته وجرائمه، وأرغم على أن يشهد بعينيه Alberigoوأسر أيضاً أخوه ألربجيو ). 1259(يقبل منه االعتراف 

واندفع ). 49(تعذيب أسرته؛ مث انتزع حلمه من جسمه بالكالليب، وشد وهو ال يزال حياً إىل جواد؛ وجر على األرض حىت مات
والكافرون وقتئذ يف األعمال الوحشية ما خال مانفرد املرح النغل، وبقي مانفرد طوال الست السنني التالية سيد إيطاليا املسيحيون 

وكان جيد متسعاً من الوقت للغناء وكتابة ). Montaperto (1260اجلنوبية بعد أن أوقع باجليوش البابوية هزمية أخرى عند منتابرتو 
وملا يئس إربان الرابع ). 50"(يف العزف على اآلالت الوترية"على حد قول دانيت " على ظهر األرضومل يكن له مثيل "الشعر 

من أن جيد يف إيطاليا من يرد مانفرد عن غريه، وأدرك أن البابوية جيب أن تعتمد من ذلك الوقت على محاية ) 1264- 1261(
ورفض لويس هذا العرض، ولكنه أجاز ألخيه شارل . طاعية من البابافرنسا إياها، طلب إىل لويس التاسع أن يقبل ملك الصقليتني إق

واخترق شارل إيطاليا على رأس ثالثني ألفاً من اجلنود الفرنسيني وبدد ). 1264" (مملكة نابلي وصقلية"دوق أجنو أن يقبل من إربان 
ونزل يف العام الثاين . يتة أشرف من ميتة أبيهوقفز مانفرد يف وسط أعدائه ومات م. مشل جيش مانفرد الذي كان أقل من جيشه عدداً
 Tagliacozzo من أملانيا ليتحدى شارل، ولكنه هزم عند جتلياكزو Conradinصيب يف اخلامسة عشرة من عمره وهو كنرادين 

ذلك احلني وانتهى مبقتله وموت إنزيو الذي طال سجنه بعد أربع سنني من . 1268وضرب رأسه علناً يف ميدان السوق بنابلي عام 
أجل بيت هوهنسناوفن اية حمزنه، وأصبحت الدولة الرومانية املقدسة شيئاً ال وجود له إال يف املظاهر واحلفالت، وانتقلت زعامة 
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واختذ شارل نابلي عاصمة له، وأوجد يف الصقليتني أرستقراطية وبريقراطية فرنسيتني، وأقام فيها جيشاً فرنسياً، . أوروبا إىل فرنسا
اناً وقساوسة فرنسيني، وحكم البالد وجين الضرائب بوسائل استبدادية جعلت أهلها يتمنون لو يعث فردريك حياً، كما جعلت ورهب

وبينما كان شارل يستعد لقيادة أسطوله لفتح القسطنطينية إذ ثار العامة يف بالرم . البابا كلمنت الرابع يتمىن لو أن البابوية مل تنتصر
 بعد أن انطلق حقدهم الكامن يف صدورهم ألن جندياً فرنسياً أساء األدب مع عروس 1282 لعيد القيامة من عام يوم االثنني التايل

وليس أدل على احلقد الدفني الذي كان يغلي يف صدور الصقليتني من الوحشية اليت . صقلية، وقتل الغوغاء كل فرنسي يف املدينة
النساء الاليت محلن من اجلنود أو املوظفني الفرنسيني مث يطأون األجنة األجنبية حىت كانت تدفع رجاهلم ألن يشقوا بسيوفهم أرحام 

مذحبة صالة "وحذت مدن أخرى حذو بالرم حىت قتل ثالثة آالف من الفرنسيني يف مذحبة تعرف باسم ). 51(متوت حتت أقدامهم
يف اجلزيرة؛ فقد هاجم الصقليون املعروفون بالتقي والصالح ومل ينج من القتل رجال الدين . ألا بدأت يف ساعة تلك الصالة" املساء

وأقسم شارل دوق أجنو أن ينتقم من اجلزيرة . الكنائسي واألديرة وذحبوا الرهبان والقساوسة دون أن يعبأوا بكرامة رجال الدين
وحرم البابا مارتن ). 52"(كانصخرة صماء جرداء خالية من الس"انتقاماً ال تنمحي آثاره مدى ألف عام، وتوعدها بأن يتركها 

Martinوملا عجز الصقليون عن محاية أنفسهم عرضوا اجلزيرة على .  الرابع العصاة من حظرية الدين وأعلن حرباً صليبية على صقلية
 وبذل شارل). 1282(وجاء بدرو إىل اجلزيرة جبيش وأسطول وثبت أسرة أرغونة ملوكاً على صقلية . بدرو الثالث صاحب أرغونة

كل ما يف وسعه ليسترد اجلزيرة ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح، فقد دمر أسطوله، ومات وهو منهوك القوى مغموماً حزيناً يف 
أما املدن اإليطالية القائمة يف مشال روما . واكتفى خلفاؤه بعد سبعة عشر عاماً من الكفاح غري ادي مبملكة نابلي). 1285(فجيا 

وظلت أسرة دال . م بني اإلمرباطورية والبابوية، واستطاعت بذلك أن حتتفظ بنوع من احلرية الطائشة اجلموحةفقد أخذت تثري اخلصا
 حتكم ميالن عشرين عاماً حكماً ارتضاه سائر أهلها ، مث استولت على زمام األمور عصبة من النبالء بزعامة Della Torreتوري 

 حكومة أجلركية حازمة duciأو الدوتشي ) الرؤساء( فسكنيت امللقبني بالكبتاين ، وأنشأ آل1277 عام Otto Viscontiأتوفسكنيت 
، Arezzoوكانت الكونتة ماتلدا قد أوصت للبابوية بإقليم تسكانيا مبا فيه مدائن أرزو . قديرة حكمت املدينة مائة وسبعني عاماً

وية الصورية قلما كانت تنقص من حق مدائن اإلقليم يف ؛ ولكن هذه السيادة الباب)1107(، وبيزا، ولوكا Sienaوفلورنس، وسينا 
وكان لسينا كما كان لكثري غريها من املدن التسكانية ماض تعتز به، يرجع إىل . أن حتكم نفسها أو تويل عليها من ختتارهم من الطغاة

 القرن الثامن ألا أضحت حمطة وكانت غارات الربابرة قد خربت تلك املقاطعة، ولكنها انتعشت يف. أيام التسكانيني األقدمني
 مث 1192وحنن نسمع عن وجود نقابات طائفية للتجار بتلك املدينة يف عام . وسطي يف طريق احلج والتجارة بني فلورنس وروما

 من أشهر 1209 الذي أنشئ فيها عام Buonsignoriمبثلها للصناع مث ألصحاب املصارف، حىت أصبح بيت بونسنيوري 
ارية واملالية يف أوروبا كلها، وكان له وكالء يف مجيع أحنائها، وبلغت القروض اليت أمد ا التجار، واملدن، وامللوك، املؤسسات التج

 الذي يصل Via Francesaوكانت فلورنس وسينا تتنازعان السيطرة على طريق فرنسيسا . والبابوات مبلغاً ال يكاد يصدقه العقل
؛ 1270 إىل عام 1207 التجاريتان حتارب كلتامها األخرى حروباً منقطعة منهكة من عام كلتيهما باألخرى، وظلت املدينتان

وانضمت سينا إىل األباطرة يف الكفاح القائم بني البابوية واإلمرباطورية ألن فلورنس احنازت إىل جانب البابوية، وكان انتصار مانفرد 
ومع أن أهل سينا كانوا يقاتلون البابا، فإم كانوا . سينا على فلورنسيف واقع األمر نصراً ل) Montaperto (1260عند منتابرتو 

ووهبوا مدينتهم ملرمي إقطاعية هلا، وطبعوا على نقدهم . يعزون ما نالوه من نصر يف تلك الواقعة إىل قديستهم الشفيعة العذراء أم اإلله
فاتيح املدينة حتت قدمي العذراء يف الكنيسة الكربى اليت مسوها تلك العبارة الدالة على الزهو واخليالء وهي دولة العذراء، وضعوا م
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فقد كان مجيع املواطنني من سن . وكانوا يف كل عام حيتفلون بذكرى انتقاهلا إىل السماء ويقيمون لذلك احتفاالً رهيباً مثرياً. بامسها
يد كل منهم مشعة مضاءة يف موكب فخم وراء يف ليلة العيد وب) duomo(الثامنة عشرة إىل سن السبعني يسريون إىل الكنيسة 

وكان موكب آخر يسري يف يوم العيد نفسه . قساوستهم وكبار موظفيهم، فإذا أتوا الكنيسة جددوا ميني الوالء والطاعة إىل العذراء
 إىل الكنيسة حيملون اهلدايا، ويتألف من ممثلني للمدن والقرى واألديرة املفتوحة أو التابعة لسينا، وكان هؤالء املندوبون يسريون أيضاً

وكانت سوق عامة تقام يف ميدان املدينة يف هذا اليوم، ويستطيع . وجيددون ميني الطاعة واخلضوع حلكومة مدينة سينا ومللكتها
 عدد الذين األهلون أن يشتروا فيها بضائع آتية من مائة مدينة، ويقوم فيها البهلوان واملغين واملوسيقي بأدوارهم، ومل يكن يزيد عن

 هي اليت بلغت فيها 1360، 1260وكانت األعوام املائة اليت بني . يؤمنون وكر امليسر يف املدينة إال من يؤمنون ضريح مرمي نفسها
؛ )1320-1310(، وأنشأت قصرها العام الذائع الصيت )1339-1245(ذروة عظمتها، ففي هذه السنني املائة شادت كنيستها 

؛ ومل حيل 1266 فسقة فخمة للكنيسة يف عام Nccolo Pisanoوحنت نقولو بيزانو ). 1344-1325(وبرج األجراس اجلميل 
 قد شرع يزين كنائس املدينة بعدد من أقدم روائع صور Duccio di Buoninsegna حىت كان دوتشيو دي بيوننسنيا 1311عام 

تملها مواردها، وكان نصر منتابرتو ضربة قاضية على سينا، فقد النهضة الزيتية، بيد أن هذه املدينة الفخورة كانت تقوم بأعمال ال حت
اصدر البابا املهزوم قرار احلرمان على املدينة، وحرم دخول البضائع فيها أو أداء الديون هلا، وأفلس عدد كبري من مصارفها، حىت إذا 

وظلت سينا من ذلك احلني تسيطر عليها ). لبابويةأو العصبة ا( ضم شارل دوق أجنو املدينة املعذبة إىل عصبة اجللف 1270كان عام 
  .وتفوقها منافستها القوية الفاحتة يف الشمال واليت ال تشعر حنوها بشيء من الرمحة

  الفصل السابع 

  نهضة فلورنس 

1095 -1308   

اآلرنو حيث يلتقي برافده مسيت فلورنس ذا االسم لكثرة أزهارها، وقد نشأت قبل املسيح مبائيت عام لتكون حمطة جتارية على ر 
 Via، وخربتها غارات الربابرة، ولكنها استفاقت يف القرن الثامن وصارت ملتقى الطرق على فيا فرنسيسا Magnonاملنيون 

Francesaا البحرية.  بني فرنسا وروماوأنشأت فلورنس أسطوالً . وصارت سهولة اتصاهلا بالبحر املتوسط عامالً يف تشجيع جتار
.  كبرياً حيمل إليها األصباغ واحلرير من آسيا، والصوف من إجنلترا وأسبانيا، وحيمل منها املنسوجات إىل نصف بالد العاملجتارياً

واحتفظت فلورنس ببعض األسرار الصناعية اليت أمكنت صباغيها من أن يلونوا األقمشة احلريرية والصوفية بظالل من األوان 
وكانت نقابتا الصوف . رى حىت يف بالد الشرق اليت برعت يف هذه الصناعة من زمن بعيداجلميلة، ال تعلو عليها ألوان أخ

ائلة من نسجه تستوردان حاجتهما من الصوف وجتنيان مكاسب ط .  ومها نقابة الصوف ونقابة احلارة اخلبيثة-الشهريتان
وكان التجار هم الذين . وكان اجلزء األكرب من العمل جيري يف مصانع صغرية بعضها يف بيوت املدن أو الريف. وحتويله بضائع جاهزة

ع وكانت املنافسة القائمة بني الصنا. يوردون إليها املواد الغفل، وجيمعون البضائع اليت تباع يف األسواق، ويدفعون أمثاا قطعة قطعة
 سبباً يف بقاء مستوى األجور منخفضاً يف هذه املصانع؛ ومل يكن يسمح - وخاصة السيدات العامالت-الذين يعملون يف منازهلم

وأراد أصحاب هذه املصانع . للنساجني بأن يقوموا بعمل إمجاعي لرفع أجورهم أو حتسني أحوال أعماهلم؛ وكانت اهلجرة حمرمة عليهم
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اع وإرغامهم على حفظ النظام، فأقنعوا األساقفة بأن يصدروا رسائل دينية تتلى من فوق املنابر أربع مرات أن يزيدوا من تأديب الصن
وكانت هذه الصناعة والتجارة حتتاجان إىل ). 53(يف العام وتنذر العامل الذي يعتاد إتالف الصوف بغضب الكنيسة وباحلرمان نفسه

 هذا إىل قيام التنافس بني التجار وأصحاب املصارف للسيطرة على احلياة يف رؤوس األموال لتستثمر فيهما، وسرعان ما أدى
واستطاع أصحاب املصارف أن ميتلكوا ضياعاً واسعة باستيالئهم على األراضي املرهونة اليت يعجز أصحاا عن فك . فلورنس

ئس املرهونة هلم، وكادوا يف القرن الثالث عشر رهوا، كما أصبحوا ممن ال غىن عنهم للبابوات لسيطرم املالية على أمالك الكنا
وهلذا فإن حتالف فلورنس مع البابوات بصفة عامة يف نزاعهم مع األباطرة كان ). 54(حيتكرون شؤون البابوات املالية يف إيطاليا

. لبلد والتجار من جهة أخرىالباعث عليه هذه العالقة املالية من جهة وخشية الفلورنسيني من اعتداء األباطرة واألشراف على حرية ا

ومن أجل هذا كان رجال املصارف أكرب املؤيدين حلزب البابا يف فلورنس، فهم الذين قدموا املال الالزم حلملة شارل دوق أجنو على 
ي وملا استوىل شارل على نابل).  ريال أمريكي29.600.000أي ( جنيه فرنسي 148.000إيطاليا إذ أقرضوا البابا إربان الرابع 

مسح ألصحاب املصارف الفلورنسيني أن يسكوا النقود وجيبوا الضرائب يف اململكة اجلديدة، وأن حيتكروا جتارة األسلحة، واحلرير، 
وإذا جاز لنا ). 55(والشمع، والزيت، واحلبوب، وتوريد األسلحة واملؤن للجنود، كل ذلك ليضمنوا حتصيل قرضهم السالف الذكر

ء املاليني الفلورنسيني مل يكن هلم ما ألمثاهلم يف هذه األيام من ظرف وكياسة، بل كانوا قناصة للمال، أن نصدق دانيت، فإن هؤال
غالظاً شرهني، جينون األرباح الطائلة باالستيالء على األراضي اليت يغلق رهنها، ويتقاضون فوائد باهظة عن القروض دون أن يكون 

وكانوا ). 56( يف ملهاة دانيتBeatrice متبين بيتريس Folco Potinariو بوتناري  وما أشبههم بفلك-هلم وازع من دين أو ضمري
 ومصرف ميديشي Brunelleschi مصرف برونلسشي -يقومون بأعماهلم يف إقليم واسع الرقعة، فنحن جند مصرفني فلورنسيني

Medici يسيطران على األعمال املالية يف نيمر Nimes " وأمدييت فرانزيسيFranzesiلفلورنسي فليب الرابع مبا حيتاجه من املال  ا
كذلك . حلروبه ودسائسه، وظل املاليون اإليطاليون من بداية حكمه يسيطرون على الشؤون املالية الفرنسية حىت القرن السابع عشر

 Frescobaldiمن بيت فرسكوبلدي )  ريال أمريكي2.160.000( فلورين ذهيب 200.000استدان إدوارد األول ملك إجنلترا 

وكانت هذه القروض معرضة للخطر، كما كانت ختضع احلياة االقتصادية يف فلورنس إىل احلوادث النائية . 1295الفلورنسي عام 
وعقدت عدة صفقات استثمار سياسية، وعجزت بعض احلكومات عن الوفاء بالتزاماا . اليت ليست هلا يف ظاهر األمر أية صلة ا

فأدى هذا إىل إفالس عدد من املصارف يف إيطاليا واىل حلول ) 1307(الثامن وانتقل مقر البابوية إىل أفنيون املالية، مث سقط بنيفاس 
 popoloالشعب الصغري : "وكانت ثالث طبقات تقتسم احلياة املدنية غري الدينية يف فلورنس. كساد عام وحرب عوان بني الطبقات

minuto-ويشمل أصحاب احلوانيت، والشعب السمني  popolo grasso ،ويشمل أصحاب األعمال ورجال الصناعة والتجارة 
وكان الصناع يؤلفون النقابات ويستغلهم يف األعمال السياسية أصحاب األعمال والتجار ورجال .  أي النبالءgrandiوالعظماء 

تلفان وقتاً ما للوقوف يف وجه األعيان يف يأ" الشعب السمني"و" الشعب الصغري"وكان . املال الذين ميلئون النقابات الطائفية الكربى
وكان هؤالء األعيان يطالبون ألنفسهم مبكوس إقطاعية من املدينة، وقد أيدوا يف أول األمر . التنافس القائم للسيطرة على احلكومة

لى مجيع الصحيحي األجسام ونظمت هاتان الطبقتان املؤلفتان جيشاً إقليمياً كان ع. األباطرة مث أيدوا البابوات ضد حركات املدينة
فلما يأت أسباب القوة ذا االستعداد استولوا على قصور األشراف . من أهل املدينة أن ينظموا إليه وأن يتعلموا فيه فنون احلرب

النبالء ال وكان . احلصينة القائمة يف الريف، ودمروها وأرغموا أصحاا على السكىن داخل أسوار املدينة واخلضوع للقوانني البلدية
يزالون أغنياء مبا حيصلون عليه من ريع أمالكهم يف الريف، فشادوا هلم قصوراً حصينة يف املدن، وانقسموا أحزاباً، وأخذوا يتقاتلون 
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يف الشوارع، ويتنافسون لريوا أي حزب يسبق اآلخر لقلب الدميقراطية الضيقة املدى القائمة يف فلورنس وإحالل دستور أرستقراطي 
 ثورة قام ا الغبليون ليقيموا يف فلورنس حكومة موالية لفردريك، واستبسلت الطبقتان Ubertiوتزعم حزب األوبريت . حملها

املؤتلفتان يف املقاومة، ولكن كتيبة من الفرسان األملان أوقعت ما هزمية ساحقة، وسقطت الدميقراطية الفلورنسية، وفر زعماء اجللف 
 انتقاماً ملا قاموا به من تدمري قصور رجال اإلقطاع منذ مائة عام؛ وجرى األهلون من ذلك الوقت عقب من املدينة، وهدمت بيوم

). 57(كل انتصار يف حروب الطبقات واألحزاب على أن حيتفلوا بالنصر بنفي زعماء الطبقة املغلوبة ومصادرة أمالكهم أو ختريبها

يدهم حامية من جنود األملان، فلما مات فردريك قامت ثورة جلفية من الطبقتني وظل أشراف الغبليني ثالث سنني حيكمون املدينة تؤ
وعينوا زعيماً للشعب لرياقب أعمال البودستا كما كان التربيونون يف ) 1250(الوسطى والدنيا واستوىل الثوار على زمام احلكم 

يدت الطبقات الوسطى املنتصرة ما نالته من نصر داخلي واستدعى زعماء اجللف املنفيون، وأ. روما القدمية يراقبون أعمال القناصل
حبروب شنتها على بيزا وسينا للسيطرة على طريق جتارة فلورنس إىل البحر واىل روما، وأصبح أغىن التجار نبالء جدداً، وعملوا على 

رار زعماء اجللف مرة أخرى، وملا هزم مانفرد وسينا مدينة فلورنس يف منتابرتو أعقب ذلك ف. احتكار وظائف الدولة ألنفسهم
 عادت 1268فلما خسرت اإلمرباطورية قضيتها يف عام . وظلت فلورنس بعد فرارهم ست سنني حيكمها مندوبون عن مانفرد

وأرادوا أن يقيدوا سلطان البودستا املعني من قبل . السلطة مرة أخرى إىل أيدي اجللف اخلاضعني خضوعاً امسياً لشارل دوق أجنو
ليسدوا النصح إىل ذلك املوظف، ) أو الكرباء" األقدمني"أي  (anzianiموا إىل جانبه هيئة مؤلفة من اثين عشر من األنزياين شارل فأقا

واغتنمت ). 58"(ال ينفذ عمل من األعمال اهلامة وال ينفق أي اعتماد مايل إال إذا وافق عليه أوالً"وجملساً مكوناً من مائة عضو 
 بانقالب دستوري أصبحت مبقتضاه هيئة 1282فقاموا يف عام " باملذحبة املسائية"لية فرصة انشغال شارل الطبقات الوسطى الرأمسا

مؤلفة من الرؤساء وخمتارة من النقابات الطائفية الكربى هي املسيطرة بالفعل على حكومة املدينة، وظل منصب البورستا باقياً يف 
وأعاد حزب . طان، ألن السلطة العليا انتقلت إىل أيدي التجار وأصحاب املصارفخالل هذه التقلبات، ولكنه كان جمرداً من السل

األشراف القدامى املغلوب تنظيم نفسه برياسة كرسو دوناري الرجل الوسيم املتغطرس، وأطلق عليهم لسبب غري معروف اسم 
 باسم البيض Cherchiم أسرة شرشي أي السود، ومسي النبالء اجلدد أصحاب املصارف والتجار الذين تزعمته" Nrriالنري "

Blanchi .ويئس النبالء القدامى من معونة اإلمرباطورية احملطمة فولوا وجههم شطر البابا يستعينونه على الطبقة الوسطى الرأمسالية .

نس؛ وكانت  وكالئه يف فلورنس، تدبريه مع بنيفاس الثامن لالستيالء على فلورSpini، بوساطة آل سبيين Donatiودبر دونايت 
األحزاب التسكانية قد امتد نفوذها إىل الواليات البابوية فلم تترك لبنيفاس أمالً يف إعادة النظام إليها إال إذا كان له صوت مسموع 

وعرف أحد رجال القانون الفلورنسيني خرب هذه املفاوضات فام ثالثة وكالء من أسرة سبيين ). 59(يف حكومات تسكانيا البلدية
فهدد البابا من ) 1300إبريل (ا خبيانة فلورنس، وأدانت اهليئة احلاكمة املؤلفة من مندويب النقابات الطائفية الكربى ثالثتهم يف روم

اموهم باحلرمان؛ وهامجت مجاعة من النبالء املسلحني من حزب دونايت عدداً من كبار رجال النقابات، فقررت هيئة املندوبني 
واستنجد بنيفياس بشارل ). 1300يونية (يت وقتئذ من أعضائها، نفي عدد من النبالء متحدية بذلك البابا السالفي الذكر، وكان دان

ووصل شارل فلورنس يف نوفمرب من .  وطلب إليه أن يدخل إيطاليا، وخيضع فلورنس، ويسترد صقلية من أرغونةValoisدوق فالوا 
م والسلم يف ربوعها، ولكن كرسو دونايت دخل املدينة بعد قليل من ذلك الوقت ، وأعلن أنه مل يأت إليها إال إلعادة النظا1310عام 

على رأس مجاعة مسلحة، وب بيوت املندوبني الذين نفوه، وفتح أبواب السجون، ومل يطلق أصدقاءه وحدهم، بل أطلق كل من 
رقة، وخطف اآلدميني، وقتلهم؛ وبت خمازن وساد اهلرج واملرج املدينة، واشترك النبالء وارمون ف الس. أراد اخلروج منها
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وأخرج كرسو آخر . التجارة، وأرغمت الوارثات على الزواج من خطاب مفاجئني، واضطر اآلباء إىل إمضاء وثائق ببائنات كبرية
كمه يف األمر هيئة مندويب النقابات والبودستا من وظائفهم، واختار السود، وظل كرسو سبع سنني حاكماً يأمره ال معقب حل

 من البيض 359، وحكم على )1302(وحوكم املندوبون املعزولون وأدينوا، وحكم عليهم بالنفي ومنهم دانيت نفسه . فلورنس
 44.000وقبل شارل فالوا هذه احلوادث راضياً، وقبل معها .. باإلعدام، ولكن أجيز ملعظمهم النجاة من املوت بالنفي من البالد

 أحرق السود 1304ويف عام . مكافأة له على ما عاىن من مشقة، وغادر فلورنس إىل اجلنوب) ريكي ريال أم4.800.000(فلورين 
مث تفرق السود .  بيت، وأصبح وسط فلورنس رماداً وخرائب1400الذين أفلت زمامهم بيوت أعدائهم، فدمر يف هذه احلرائق 

وبعد فإن علينا أن نذكر مرة ). 1305( طعنة أردته قتيالً أحزاباً جدداً، وحدثت أعمال من العنف ال حصر هلا طعن فيها دونايت
أخرى أن املؤرخ كالصحفي يرتع على الدوام إىل أن يضحي مبا هو طبيعي وعادي يف سبيل ما هو مسرحي مثري؛ وأنه ال يرسم أبداً 

ستند يف أثناء هذا الرتاع بني لكن من واجبنا أن نسجل يف ختام هذا الفصل أن إيطاليا كانت ت. صورة وافية ألي عصر من العصور
البابوات واألباطرة، وبني احللف والغبليني، وبني السود والبيض، إىل الفالحني الكادحني، ولرمبا كانت حقول إيطاليا يف ذلك الوقت 

تالل والصخور فقد كانت ال. كما هي اآلن ميداناً للعمل الزراعي الفين واجلدي، وأا كانت مقسمة ومنظمة تسر العني وتطعم الفم
واجلبال حتفر وتدالرج لتزرع فيها الكروم، وأشجار الفاكهة، وبساتني اجلوز واللوز، وأشجار الزيتون؛ وكانت احلدائق تسور ملنع 

وكان يف احلواضر عدد ال حيصى من الصناعات يستوعب الكثرة الغالبة . عوامل التعرية من اكتساح تربتها واالحتفاظ باملطر الثمني
كذلك مل يكن التجار وأصحاب . ال، وال يترك إال القليل من الوقت يصرف يف اخلطب واالنتخابات، واملدى، والسيوفمن الرج

املصارف كلهم رجاالً شرهني قساة القلوب، وكانوا هم أيضاً ممن جعلوا املدينة تعج باألعمال وتنمو وتتسع رقعتها ملا يضطرم فيها 
، وكان Guido Covalcanti؛ وكان يف وسع النبالء أمثال كرسو دونايت، وجيدو كفكنيت من محى الكسب إن مل يكن لشيء سواها

 أن يكونوا رجال ثقافة، وإن عمدوا إىل سيوفهم من حني إىل حني ليحسموا أمراً Can Grandi della Scalaجراندي دال اسكاال 
ومل يكن احلب فيه لفظاً أجوف يردده الشعراء الغزلون أو وكانت النساء ينخطرن بكامل حريتهن يف هذا اتمع املرح؛ . من األمور

يتمشدق به الفالحون الكادحون، أو خدمات يؤيدها فارس ملعبودته الضنينة؛ بل كان هياماً سامياً محاسياً ينتهي باالتصال الكامل بني 
ر العجاج جياهدون صابرين ليلقنوا املعارف إىل وكان املدرسون يف أماكن متفرقة من هذا البح. الرجل واملرأة، وباألمومة غري املتعمدة

السباب احملجم عن معارفهم، والعاهرات خيففن من شبق الرجال الواسعي اخليال؛ والشعراء يستعيضون عن آماهلم اخلائبة بقرض 
اء واملنكوبني، الشعر، والفنانون يعيشون على الطوى وهم يسعون وراء الكمال، والقسيسون ينهمكون يف السياسة ويواسون الفقر

وكان يف هذا اتمع دوافع للعمل، وأسباب إلثارة . والفالسفة جياهدون ليخرجوا من متاهة األساطري إىل سراب احلقيقة الرباق
النفوس، وللتنافس، تقوي أذهان الرجال وألسنتهم، وتستثري ما لديهم من قوى خمتزنة مل يكن أحد يتوقع وجودها فيهم، وتغريهم 

وهكذا جاء البعث اجلديد بعد أن عانت اتمعات يف أوربا كثرياً من اآلالم، وأريقت يف سبيله . بيل للنهضة ويئة أسباابتمهيد الس
  .أار من الدماء

  الباب السابع والعشرون 

  مذهب الروم الكاثوليك 

1095 - 1294   
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  الفصل األول 

  عقيدة الشعب 

وليس يف . اإلنسان طرافة ألنه آخر ما تفسر به احلياة، وهو سبيله الوحيدة التقاء املوتيعد الدين من كثري من الوجوه أكثر أساليب 
تاريخ العصور الوسطى كله ما هو أعظم أثراً يف النفس من الدين، فإنك تراه يف كل مكان، ويكاد يكون أعظم القوى يف تلك 

 حاجام أن يدركوا حق اإلدراك، ما كان يف تلك العصور وليس من السهل على من يعيشون اآلن منعمني تتوافر هلم مجيع. العصور
ولكن من واجبنا أن ننظر إىل ما كان عند املسيحيني واليهود من خرافات، . من فوضى وعوزمها اللذان شكال عقائد الناس يف خالهلا

لعطف الذي جيب أن ننظر به إىل وأسرار خفية، ووثنية، وسذاجة، وسالمة طوية، نقول إن من واجبنا أن ننظر إىل هذا كله بنفس ا
إىل أديرة الرجال والنساء " الدنيا، واللحم، والشيطان"عنائهم، وفقرهم، وأحزام، وإن فرار اآلالف املؤلفة من الرجال والنساء من 

 الفارين ليوحي إلينا مبا كان يسود ذلك الوقت من اضطراب، واختالل أمن، وعنف أوفت على الغاية أكثر مما يوحي جبنب أولئك
وبدا أن من البداءة أن ال سبيل إىل السيطرة على الدوافع البشرية الوحشية إال بقانون أخالقي تؤيده قوة تعلو على . وخور عزميتهم
وكان أكرب ما حيتاجه العامل وقتئذ هو عقيدة توازن احملن باآلمال، وختفف من وقع احلرمان بالسلوى والعزاء، وتزيل . القوى البشرية

لل الكدح خبيال العقيدة، ومتحو قصر األجل بعقيدة اخللود، وتضفي على املسرحية الكونية معىن ملهما يشرفها ويرفع من من م
قدرها، لواله لكانت موكباً ال معىن له وال ميكن احتماله، موكباً من األنفس، واألجناس، والنجوم، وى واحدة بعد واحدة إىل الفناء 

 املسيحية إىل الوفاء ذه احلاجات بفكرة محاسية رائعة عن اخللق واخلطيئة اآلدمية، واألم العذراء، وسعت. الذي ليس منه حميص
واإلله املعذب، والنفس اخلالدة اليت قدر عليها أن تواجه يوم احلساب فيقضى عليها بالتردي يف اجلحيم إىل أبد اآلبدين، أو أن تنجو 

وكانت حياة .  هلا بأسرارها املقدسة الربكة اإلهلية اليت حلت على العامل مبوت منقذهوتنال النعيم السرمدي على يد كنيسة توفر
وكان أعظم ما أهدته العقيدة الدينية إىل العامل يف . الكثرة الغالبة من املسيحيني جتول وجتد معناها يف هذه النظرة الشاملة إىل العامل

وأن كل نصر ظاهري للشر سيفىن آخر العهد حني يظفر اخلري بالشر يف العامل العصور الوسطى هو ثقته بأن احلق سيعلو آخر األمر، 
وبقى . وكانت عقيدة يوم احلساب أساس العقيدة املسيحية واليهودية واإلسالمية. كله، وتلك ثقة تعلى من قدر البشرية وتدعم كياا

ك النهاية متهيداً ليوم احلساب األخري، بقى هذا االعتقاد بعد االعتقاد بعودة املسيح إىل األرض، واية العامل لتكون هذه العودة وتل
نعم إن هذا االعتقاد أضحى أقل وضوحاً . هبوط مسعى الرسل، ومرور العام املتمم لأللف بعد املسيح، وخماوف أربعني قرناً وآماهلا

العقالء من "إن  : 1271 يف عام Roger Baconوأضيق انتشاراً مما كان قبل، ولكنه مل مينح من النفوس، فقد قال روجر بيكن 
، وكان كل وباء شامل، وكل كارثة مدهلمة، وكل زلزال مروع، وكل مذنب يظهر يف )1(يرون أن اية العامل قد قربت" الناس

وتى وأجسامهم السماء، وكل حادثة غري عادية، كان كل شيء من هذا القبيل يعد نذيراً بنهاية العامل، وحىت إذا ظل العامل باقياً فإن امل

وكانت جتيش يف صدور الناس آمال غامضة بدخول اجلنة، .  بعد وفاا لتحاسب على ما قدمت من خري وشرستبعث من فورها
موض فيه، وكان يف الدين املسيحي يف العصور الوسطى كثري من الرقة والرأفة، ولكنهم كانوا خيافون النهار خوفاً واضحاً صرحياً ال غ

ولكن رجال الدين والوعاظ الكاثوليك، والربوتستنت األولني، كانوا يشعرون بأن من الواجب عليهم أن يروعوا الناس بأهوال 

، بل كان هو املنتقم اجلبار لكل ما يرتكبه ويقال إن القديس "عيسى الوديع الرقيق"ومل يكن املسيح يف هذا العهد هو  . اجلحيم
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وكان يف الكنائس كلها تقريباً رمز من ميثل املسيح يف صورة قاض، وكان يف الكثري منها صور ليوم احلساب، متثل . البشر من آثام
مثوديوس استطاع أن يقنع . ذيب اليت يلقاها امللعونون متثيالً أشد وضوحاً من النعيم الذي يتمتع به السعداء املقربونضروب التع

 ملك بلغاريا باعتناق الدين املسيحي بأن رسم له صورة اجلحيم على جدار القصر الشيطان مشدوداً إىل مشواة ملتهبة Borisبوريس 
وكان كثريون من املتصوفة يدعون أم رأوا يف أحالمهم صوراً ). 4( احلرارة، ال ينقطع له امللكيمن احلديد بسالسل محراء من شدة

 من رهبان القرن الثاين Tundale، ونقل إلينا الراهب تنديل )5(للنار، وقد وصفوها وصفاً جغرافياً، وصوروا ما فيها من عذاب
خ من فرط األمل، ويداه طليقتان ميدمها ليقبض ما على العصاة املذنبني، فقال إن يف وسط اجلحيم يرى صرا: عشر تفاصيل هلا دقيقة

ويقذف أعوانه من الشياطني أجسام املذنبني خبطاطيف من . حيطمهم بأسنانه كما حيطم العنب، وأنفاسه النارية جتذم إىل حلقة امللتهب
ألسنتهم، أو ينشرون أجسامهم باملناشري أو يطرقوا باملقاطع على احلديد يف النار مرة ويف املاء الزمهرير مرة أخرى، أو يعلقوم من 

وكان الكربيت ميزج بالنار حىت تزيد رائحته الكريهة من . سندان، أو يقلوا يف النار، أو يعصروا حىت تصفى من قطعة من النسيج
أما الكنيسة نفسها ). 6(ختلفة اليت ال حيصى هلا عددوليس للنار ضوء، وهلذا فإن الظلمة املروعة تغشى هذه اآلالم امل. عذاب اآلمثني

 الذين يرتابون يف Origenفلم يصدر عنها رمسياً قول حيدد مكان النار أو يصفها، ولكنها كانت تعلن سخطها على أمثال أرجن 
ذا فإن القديس تومس ولو أن أهوال هذه العقيدة قد ناهلا بعض التخفيف ألخفقت حتقيق غرضها، وهل). 7(حقيقة نرياا املادية

ومل يكن ). 8"(يف أسفل األرض"وحدد مكان اجلحيم " النار اليت ستعذب فيها أجسام ارمني نار مادية"أكويناس كان يؤمن بأن 
الشيطان يف خيال العامة من أهل العصور الوسطى، ويف خيال رجال من أمثال جرجيوري األكرب، رمزاً أو كتلة أو تشبيها، بل كان 

وكان من .  حقيقياً حياً من حلم ودم، يغشى كل مكان يف العامل، يغوي الناس بضروب من املغريات وخيلق كل أنواع الشرجسماً
املستطاع عادة أن يطرد بقضه وقضيضه بقدر من املاء املقدس أو بعالمة الصليب، ولكنه يف هذه احلال خيلف وراءه رائحة خبيثة هي 

ن شديد اإلعجاب بالنساء، ويتخذ بسمان ومفان أدوات يغوى ا ضحاياه، وينال رضاءهن والشيطا. رائحة الكربيت احملترق
أا كثرياً ما ضاجعت ) Toulouseطولوز (فقد اعترفت امرأة من طلوشة .  إذا كان لنا أن نصدق النساء أنفسهم-بعض األحيان

وللشيطان يف رأي أقوام ). 9(هلا رأس ذئب، وذئب أفعىالشيطان، وأا وهي يف الثالثة واخلمسني من عمرها ولدت منه هولة 
وهؤالء . العصور الوسطى عدد ال حيصى من أعوانه األبالسة، حيومون حول كل نفس، ويعملون دائبني على جرها إىل ارتكاب اإلمث

وقد وصف الراهب ريكامل ). 10(أيضاً حيبون أن يضاجعوا النساء الاليت يهملن أنفسهن، أو ينمن وحدهن، أو ينقطعن للدين والعبادة
Richalm موميالؤن العامل كله، وأن اهلواء كله ليس إال كتلة مسيكة منهم يترصدوننا يف كل زمان ومكان" أولئك األبالسة بأ ....

ا فيهم وكان الناس كلهم تقريباً مب). 11"(ومن أعجب العجائب أن يبقى واحد منا حيا يرزق، ولوال رمحة اهللا ملا جنا أحد من شرهم
الفالسفة أنفسهم يؤمنون ذا العدد اجلم من األبالسة والشياطني، ولكن روح الفكاهة املنجية كانت ختفف من رهبة هذا اإلميان م، 
. وكان كثري من الرجال ذوي العقول املتزنة ينظرون إىل أولئك األبالسة الصغار على أم مجاعة من اخلبثاء أكثر منهم خالئق مروعني

 من العقائد الشائعة أو أولئك األبالسة يتدخلون تدخالً مسموعاً، ولكنه غري منظور، يف أحاديث الناس، وخيرقون أثوام، وكان
وأكثر ). 12(ويقال إن شيطاناً متعباً جلس مرة على مخسة فأكلتها راهبة وهي ال تدري ما تفعل. ويلقون باألقذار على عابري السبل

وكان ).  من إجنيل مىت22 من اإلصحاح 14اآلية " (كثريين يدعون وقليلني ينتخبون"الذكر االعتقاد بأن رهبة من العقيدة السالفة 
، وكان كثريون من رجال )13(املؤمنون املستمسكون بدينهم يعتقدون أن الكثرة الغالبة من اجلنس البشري ستتردى يف اجلحيم

 اآلية 16مرقس إصحاح " (من آمن واعتمد خلص، ومن مل يؤمن يدن: "يح الدين املسيحيني يؤمنون حبرفية القول املعزو إىل املس
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، وكان )14(ووصل القديس أوغسطني على الرغم منه إىل النتيجة القائلة إن من مات من األطفال قبل التعميد مآله النار). 16
من املخالفة للعقل واملنطق ) رتكبوا اإلمثاآلمثني ألن آدم وحواء قد ا(القديس آنسلم يظن أن ليس يف عذاب األطفال غري املعمدين 

وقد خففت الكنيسة من هول هذه ). 15( وهو ال يرى أن يف هذا بعداً ما عن املعقول-أكثر مما يف فرض الرق على أبناء األرقاء
حيث ال يكون  Infernus puerorumالعقيدة بأن علمت الناس أن األطفال غري املعمدين ال يلقون يف اجلحيم بل يلقون يف ميبوس 

 كما -وكانت الكثرة الغالبة من املسيحيني تعتقد أن املسلمني مجيعاً). 16(عذام إال ما يشعرون به من أمل ألم حرموا من اجلنة
 غري" سيلقون يف النار، وكان االعتقاد السائد أن -كانت الكثرة الغالبة من املسلمني ما عدا النيب حممداً تعتقد أن املسيحيني مجيعاً

أن ال جناة ألحد من النار إذا مل يكن من أتباع ) 1215(وذهب جملس التران الرابع إىل أبعد من هذا فأعلن ). 17(سيعذبون" املؤمنني
اهللا حيب شعبه حباً يؤدي " من أن Raymond Lullyوقرر البابا جرجيوري التاسع أن ما كان يأمله رميند للي ). 18(الكنيسة اجلامعة

، وليس مثة رجل )19"( مجيعاً تقريباً، ألنه لو كان املعذبون أكثر من الناجني لكانت رمحة املسيح خالية من كثري احلبإىل جناة الناس
وقدر برثلد الرجرت ). 20( إن الناجني سيزيدون على املعذبني- أو أن يقول-آخر من رجال الدين البارزين أجاز لنفسه أن يعتقد

هو من أشهر وعاظ القرن الثالث عشر وأحبهم إىل الناس، نسبة املعذبني إىل الناجني مبائة ، وBertshold of Regensburgبرجي 
يف هذا أيضاً رمحة اهللا أكثر مما تظهر يف شيء سواه، ألنه يرفع القليلني إىل "ويرى القديس تومس أكويناس أن ). 21(ألف إىل واحد

ن كثريون من الناس يعتقدون أن الرباكني هي أفواه جهنم، وأن قعقعتها وكا). 22"(معارج النجاة، اليت يعجز عن إدراكها الكثريون
، وكان جرجيوري األكرب يقول إن فوهة بركان إتنا تزيد أتساعاً يف كل يوم لتبتلع العدد )23(ليست إال صدى خافتاً ألنني املعذبني

زدمحة تضم ثناياها احلارة الكثرة الغالبة من مجيع وكانت أحشاء األرض امل). 24(الذي ال حيصى من األرواح اليت كتب عليها العذاب
إحص رمال شواطئ : من ولدوا من بين اإلنسان، وال يستطيع أحد أن يستريح أو يفر من النار إىل أبد الدهر، ويف ذلك يقول بوئلد 

لكل حبة رمل أو شعرة، مث البحار، أو الشعر الذي ينبت على أجسام البشر واحليوان من يوم أن خلق آدم، وقدر سنة من العذاب 
وكانت اللحظة األخرية يف حياة اإلنسان هي ). 25(اعلم أن هذه احلقبة من الزمن اليت تصل إليها ال تكاد متثل بداية آالم املعذبني

اخلوف اللحظة يف البداية كلها، وكان خوف الناس من أن يكون اإلنسان يف هذه اللحظة األخرية آمثاً مل تغفر له ذنوب، كان هذا 
وكانت الصلوات . وكانت عقيدة املطهر أو األعراف ختفف من هذه األهوال ختفيفاً غري قليل. عبئاً ثقيالً ترزح حتته النفوس البشرية

من أجل أرواح املوتى عادة قدمية قدم الكنيسة نفسها، ويف وسعنا أن نرجع طقوس التفكري عن الذنوب والصالة على أرواح املوتى 
وقد حتدث أوغسطني عن وجود موضع يتطهر فيه املوتى من ذنوب غفرت هلم ولكنها مل يكفر عنها تكفرياً ). 26(م250إىل عام 

كافياً بعد موم، وقبل جرجيوري األول هذه الفكرة، وقال إن ما تعانيه األرواح يف املطهر من آالم قد خيفف ويقصر مداه بفضل 
 أن هذه النظرية مل تصبح من العقائد الواسعة االنتشار حىت نفخ فيها بطرس دميان ، غري)27(دعاء األحياء من أصدقائهم وصلوام

Peter Damian وزاد انتشار هذه الفكرة يف القرن الثاين عشر حني ذاعت .  من روحه احلماسية وأذاعها ببالغته1070 حوايل عام
جاز حفر حفرة يف إيرلندة نزل إليها بعض الرهبان، مث  أراد أن يقنع بعض املتشككني فأSt. Patrickقصة تقول إن القديس بتريك 

 Owenعاد بعضهم، كما تقول القصة، ووصفوا املطر والنار وصفاً واضحاً ثبط عزمية من يريدون أن حيذوا حذوه، وأدعى أون 

صفاً القى جناحاً منقطع ، ووصف ما القاه يف العامل السفلي و1153الفارسي األيرلندي أنه نزل من هذه احلفرة إىل اجلحيم يف عام 
فقد أقبل الناس من بعيد لزيارة هذه احلفرة، ونشأت من ذلك شرور ومساوئ مالية اضطرت الباب إسكندر السادس ). 28(النظري

ترى كم من الناس يف العامل املسيحي أثناء العصور الوسطى كانوا ). 29( بردمها ألا من االدعاءات الباطلة1497أن يأمر يف عام 
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قون العقائد املسيحية، إننا نسمع عن وجود ملحدين كثريين، ولكن الكثرة الغالبة من أولئك امللحدين كانت تتمسك باملبادئ يصد
" رجلني من أكرم الناس أباً وأوسعهم علماً" أن 1017 يف عام Orleansاألساسية للعقائد املسيحية، وقد حدث مبدينة أورليان 

 John ofويقول جون السلزبري ). 30"(ثليث، واجلنة، والنار، وقاال إا كلها جمرد هذيانأنكروا عقائد خلق العامل، والت

Salisbury ويقول فالين )31"(أحاديث ال يقبلها الدين" يف القرن الثاين عشر إنه مسع إنه كثريين من الناس يتحدثون ،Villani إنه 
ني، يسخرون من اهللا والقديسني، ويطلقون العنان لشهوام كان مبدينة فلورنس يف ذلك القرن نفسه مجاعة من األبيقوري

عن قس، ال يذكر إمسه، المه قس آخر ) 1220 -؟Giraldus Cambrensis (1146وحيدثنا جرالدس كمربنسس ). 32(اجلسمية
م املسيح ودمه، وبعقيدة على عدم عنايته باالحتفال بالقداس، فكان رده أن سأل ناقده هل يؤمن هو حقاً باستحالة مادة القربان إىل حل

هذا كله قد اخترعه القدماء املاكرون لريهبوا الناس : التجسد، ومبولد املسيح من مرمي العذراء، وبالبعث ـ وزاد على ذلك أن قال 

وينقل جرلد الويلزي نفسه قول العامل سيمون التورنائي ). 33(من املنافقني حيذون اآلن حذوهم ، وإن طائفة ويسيطروا عليهم
Simon of Tournai)  إىل مىت تبقى هذه الشيعة املخرفة من املسيحيني، وتدوم ! رباه ياذا اجلالل: "يف حسرة وأمل) 1201حوايل

داولة عن سيمون هذا إنه أثبت يف حماضرة له عقيدة التثليث باحلجج وتقول إحدى القصص املت). 34"(هذه البدعة اليت ال أصل هلا؟
القوية البارعة، فلما رأى إعجاب مستمعيه به تاه بنفسه عجباً فقال إن يف وسعه أن يثبت عكس هذه العقيدة حبجج أخرى أقوى من 

 كتب بطرس رئيس دير 1200 عام ويف). 35( أصيب من فوره بالشلل والعته- كما تقول القصة-حججه األوىل، فلما نطق ذا
من الناس من ال يعتقدون بوجود اهللا، ويقولون إن العامل سريه : " بلندن يقولAidgate يف ألدجيت Holy Jrinityالثالوث املقدس 

وقد ). 36"(عنيومنهم كثريون ال يؤمنون باملالئكة األخيار أو األشرار، وال باحلياة بعد املوت أو بأي شيء روحي ال تراه ال.. الصدفة
أن كثريين يسخرون من الرؤى ومن القصص ) 1264 - ؟Vincent of Beauvais (1200أثار شجن فنسنت من أهل بوفيه 

وليس لنا أن نعجب من أن هذه : "، ويضيف إىل ذلك قوله "إا من خرافات العوام أو إا بدع كاذبة"ويقولون )" قصص القديسني(
. وبقد كانت عقيدة اجلحيم من العقائد اليت ال يستسيغها الكثريون). 37"(ال يعتقدون بوجود النارالقصص ال تقبلها عقول الذين 

وقال بعض ). 38"(مل خلق اهللا الشيطان إذا كان قد سبقت يف علمه خطيئته وسقوطه؟: "وكانت بعض النفوس الساذجة تتساءل
ب على الذنب احملدد باألمل الغري احملدود ؛ وجييب رجال الدين عن هذا املتشككني إن اهللا ال أن تصل قسوته إىل احلد الذي جيعله يعاق

ومل يقنع هذا القول ناسجاً كان . االعتراض بقوهلم إن الذنب الذي يرتكبه اآلدمي إجرام يف حق اهللا، وإنه هلذا يعد إمثاً ال اية له
ه الذي ال ينجى من كل ألف من خلقه إال واحداً مث لو أنين استطعت أن أقبض على هذا اإلل:  فقال 1247يعيش يف طولوز عام 

ولبعض املتشككني أقوال ال تبلغ من ). 39"(يعذب الباقني، النتزعت أسنانه وأظافره كما يفعل باخلونة املارقني، ولبصقت يف وجهه
من اعتاد " اإلحساس ا ويصري العنف هذا املبلغ كله، فيقولون مثالً إن نار اجلحيم البد أن تكلس الروح واجلسم حىت يصبحا عدميي

حوايل عام  (Gueassin et Nieoletteوتبدو يف نشيد أوكاسني ونيقولت ). 40"(اجلحيم مسترحياً فيها راحته يف أي مكان سواها
 ويشكو القسيسون من أن). 41(الفكاهة القدمية القائلة بأن اإلنسان يلقي يف اجلحيم صحاباً أظرف ممن يلقاهم يف اجلنة) 1230

 ego-te" (ثالث كلمات"معظم الناس يؤجلون التفكري يف النار إىل آخر حلظة يف حيام لوثوقهم من أم مهما تكن آثامهم فإن 

absolvo" (تكفي لنجايت)"ويبدو أنه كان يف القرى وقتئذ كما فيها اآلن من ال يؤمنون باهللا، ولكن الكافرين القرويني ال ). 42
دث عنهم، يضاف إىل هذا أن معظم ما وصل إلينا من أدب العصور الوسطى قد كتبه رجال الدين أو أن يتركون وراءهم ذكريات حت

يقولون شعراً يبدو "علماء جوالني"وسنجد فيما بعد . رجال الدين قد أخفوا اجلزء األكرب منه ومل يربزوا لنا إال ما وقع عليه اختيارهم
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) 45(ويفجرون) 44(، بل ويرقصون)43(شد األقوال جتديفاً، وأناساً ينامون ويغطونفيه عدم االحتشام، ولصوصاً غالظاً ينطقون بأ

أكثر ممن يرتكبون ) "كما يقول أحد الرهبان" (العهر، والنهم، والقتل، والسرقة يف يوم األحد"يف الكنائس، كما جند من يرتكبون 
ر يف هذه الصفحة ما ال حيصى من األمثلة جنمعها من مائة بلد ويف وسعنا أن نذك). 46"(هذه الذنوب يف مجيع أيام األسبوع الذي قبله

وبلد، ومن ألف عام وعام ؛ وكلها تدل على ما كان يف العصور الوسطى من نقص يف اإلميان احلق، وحتذرنا من التغايل يف االعتقاد 
 العبادات والعقائد الدينية، فلقد بتقوى الناس يف تلك العصور، ولكن العصور الوسطى ال تزال مع هذا تغمر الباحث يف جو من

كانت كل دولة أوروبية تأخذ املسيحية يف كنفها وحتت محايتها، وترغم الناس بقوة القانون على اخلضوع للكنيسة، وكان كل ملك، 
 من الدين، وكل إال القليل النادر منهم، يثقل الكنيسة باهلبات، وكانت كل حادثة تقع يف التاريخ، إال ما ندر منها، تفسر على أساس

ومن أمثلة ذلك ما يقوله األسقف العظيم من أن داود . واقعة يف أسفار العهد القدمي تسبق إىل تصوير شيء يف أسفار العهد اجلديد
وكان كل شيء عادي ). 47(حني يراقب بتشبع وهو يستحم إمنا يرمز إىل املسيح إذ يرى كنيسته تظهر نفسها من دنس هذه الدنيا

 -Guiuame Durant (1237 على شيء خارق للمادة، كما كان لكل جزء من كنيسة، يف رأي جيوم ديورانث طبيعي عالمة

، معىن ديين، فمدخل الكنيسة هو املسيح، الذي يوصلنا إىل اجلنة، وعمدها متثيل املطارنة وعلماء mende، أسقف مندى )1296
لبس فيها القس ثيابه هي رحم مرمي، الذي يتجسد فيه املسيح جبسد الدين، الذين يقيمون صرح الكنيسة، وغرفة املقدسات اليت ي

، ويقول أصحاب هذه الرتعة إن لكل حيوان معىن يف الدين، من ذلك ما جاء يف كتاب عن احليوان مؤلف يف العصور )48(اآلدميني
به ثالثة أيام حىت يأيت أبوه يف اليوم الثالث إذا ولدت لبؤة شبالً، فهي تلده ميتاً، وتظل تعين : "الوسطى وهو منوذج لغريه من أمثاله 

وكان الناس ). 49(وذه الطريقة عينها أحيا اهللا جل وعال ابنه سيدنا عيسى املسيح من بني املوتى. وينفخ يف وجهه، ويبعث فيه احلياة
اً من عند أنفسهم، كقوهلم إن يسرون بسماع مائة ألف من القصص عن احلوادث، والقوى، ووسائل الشفاء اخلارقة، أو خيلقوا خلق

صبياً إجنليزياً حاول أن يسرق بعض زغاليل احلمام من عشها، فالتصقت يده بقوة مساوية باحلجر الذي اتكأ عليه، ومل تفك إال بعد أن 
ه، فما كان من وقدم طفل طعاماً لتمثال املسيح الطفل املنحوت يف مزار صور فيه مولد). 50(قضى أهله ثالثة أيام يف الصالة الدعاء

الطفل املسيح إال أن شكره ودعاه إىل دخول اجلنة، ومل متض على هذا احلادث ثالثة أيام حىت توىف الطفل الذي قدم اخلبز 
وكلف قس فاسق بإحدى النساء، فلما عجز عن استمالتها إليه احتفظ جبسم املسيح الطاهر يف فمه بعد القربان، لعله ). 51(للمسيح

ولكنه ملا أراد أن خيرج من الكنيسة خيل إليه أن جسمه قد ... م يف فمه استجابت إىل رغبته بقوة القربان املقدسإذا قبلها واجلس
فدفن اخلرب املقدس يف أحد أركان الكنيسة، واعترف بعدئذ مبا حدث لقس آخر، فأخرجا اخلبز " تضخم حىت اصطدم رأسه بسقفها

واحتفظت إحدى النساء باخلبز املقدس يف فمها وهي ). 52(لوب يقطر منه الدممن األرض فوجداه قد استحال إىل صورة رجل مص
إال أن بىن "يف طريقها من الكنيسة إىل بيتها، مث وضعته يف قفري حنل لتقلل بذلك من عدد ما ميوت من حنلها، فما كان من النحل 

ومأل البابا جرجيوري األول مؤلفاته بقصص من هذا )" 53(لضيفه العزيز من أحلى ما خيرجه من الشهد معبداً صغرياً بديع الصنع
ولعل الناس، أو املتعلمني منهم، كانوا يشكون يف هذه القصص ويرون أا أقاصيص مسلية طريفة وليست أسوأ من القصص . القبيل

 اهدة، ولعل السذج يف العجيبة اليت يطرد ا امللوك ورؤساء اجلمهوريات يف الوقت احلاضر األم عن أنفسهم ويرحيون ا عقوهلم
العصور اخلالية مل يقبلوا أكثر من تبديل نوعها ال مداها، وإن يف كثري من أقاصيص العصور الوسطى لشواهد على إميان أهل تلك 

حلة اإلصالح العصور إمياناً حيدث يف النفس أعمق األثر، وحسبنا أن نذكر منها أنه ملا عاد البابا ليو التاسع احملبوب إىل إيطاليا بعد ر
وترجع قوة الدين ). 54( كما انشق البحر األمحر ملوسى ليستطيع أن جيتازهAnieneاليت قام ا يف فرنسا وأملانيا انشق له ر أنني 
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 املسيحي إىل أنه يعرض على الناس اإلميان ال املعرفة، والفن ال العلم، واجلمال ال احلقيقة، وقد فضله الناس يف صورته هذه، وكانوا

يرون أن ليس فيهم من يستطيع أن جييب عن أسئلتهم، وهلذا كانوا يشعرون بأن من احلزم أن يؤمنوا باألجوبة اليت ينطق ا رجال 
ولو أن الكنيسة قد اعترفت بأا ختطيء تارة وتصيب تارة أخرى لفقدوا ثقتهم فيها، ولعلهم . الدين، ويؤكدوها توكيداً يزيل خماوفهم

عرفة ويرون أا الثمرة املرة للشجرة احملرمة حترمياً ينطق باحلكمة، أو السراب الذي يضل الناس ويغويهم ليخرجوا كانوا يرتابون امل
وهكذا استسلم العقل يف العصور الوسطى لإلميان يف أغلب األوقات واحلاالت، وجعل . من جنة السذاجة واحلياة اخلالية من الشك

أنظر إىل قول فليب أغسطس ملالحيه أثناء عاصفة .  كما يثق رجل هذه األيام بالعلم وبالدولةكل اعتماده على اهللا وعلى الكنيسة،
إنكم لكوا ألن آالفا من الرهبان يقومون من فراشهم يف هذه اللحظة، ولن يلبثوا أن يصلوا من : "ثارت يف منتصف الليل 

 تستطيع املعرفة البشرية أن بهم، وكانوا يف العامل املسيحي، وكان الناس يعتقدون أم تسيطر عليهم قوة أعظم مما)". 55(أجلكم
لقد . كما كانوا يف العامل اإلسالمي، يسلمون أنفسهم إىل اهللا، كما كانوا حىت يف دنسهم، وعفتهم، وفجورهم يبتهلون إليه أن ينجيهم

  .كان هذا عصراً مثالً بنشوة اإلميان باهللا

  الفصل الثاني 

  األسرار المقدسة 

 أي الشعائر اليت ترمز إىل منح الربكة -نت القوة الثانية من قوى الكنيسة اليت تلي حتديد الدين هي عملها يف أداء األسرار املقدسةكا
ال يستطيع الناس يف دين من األديان أن يرتبط بعضهم ببعض إال إذا اجتمعوا يف نوع من : "ويقول القديس أوغسطني يف هذا. اإلهلية

ويكاد اللفظ الالتيين الذي يعرب عن هذه األسرار املقدسة وهو لفظ ). 56"(ق رموز أو شعائر يروا رأي العنيالزمالة عن طري
Sacramentumعلى التعميد، وعلى الصليب، والصالة، وأطلقه أوغسطني -  ينطبق يف القرن الرابع امليالدي على كل شيء مقدس 

 القرن السابع على التعميد وتثبيت Isidore of Seville قصره إزدور األشبيلي يف القرن اخلامس على االحتفال بعيد القيامة، مث
التعميد، وتثبيت العماد، والكفارة، والقربان : فلما كان الثاين عشر حددت األسرار املقدسة بسبعة أسرار. العماد، والقربان املقدس

 الشعائر الصغرى اليت متنح الربكة اإلهلية كالرش باملاء املقدس أو أما. املقدس، والزواج، ورتبة الكهنوت، واملسح بالزيت قبيل الوفاة
وكان .  أي املتعلقة بتلك األسرار متييزاً هلا عن األسرار األصيلةsacramentals فلم تكن من هذه األسرار ومسيت -عالمة الصليب

يث يولد الشخص مولداً جديداً يستقبل على أثره حمو اخلطيئة األوىل، حب: التعميد أهم تلك األسرار كلها، وكان يهدف إىل غرضني 
وكان املفروض أن يطلق األبوان على طفلهما يف هذا احلفل اسم أحد القديسني، ليكون هذا القديس . يف حظرية الدين املسيحي

ت طريقة التعميد وقبل أن حيل القرن التاسع كان. أو اخلاص" امسه املسيحي"املستقبل شفيع الطفل، وأمنوذجه، وحاميه، وهذا هو 
 قد استبدلت ا تدرجياً طريقة الرش ألا أقل خطراً على الصحة من الطريقة األوىل يف - طريقة غمر الطفل كله-املسيحية األوىل

 أن يقوم بعملية التعميد، وكانت الطريقة - أو أي مسيحي عند والضرورة- وكان يف وسع أي قسيس. األجواء الباردة الشمالية
ريقة تأجيل التعميد حىت يكرب الطفل، قد استبدلت ا طريقة التعميد يف سن الرضاعة، وقد أنشأت بعض اجلماعات وخباصة القدمية، ط

وكانت مراسم تثبيت العماد والقربان املقدس تقام عند أتباع الكنيسة الشرقية . يف إيطاليا كنائس صغرى خاصة ألداء هذه الشعرية
تباع الكنيسة الغربية فقد أجلت سن تثبيت العماد شيئاً فشيئاً إىل السنة السابعة من حياة الطفل حىت أما عند أ. بعد التعميد مباشرة

ومل يكن يقوم ذه العملية إال أحد األساقفة، ويصحبها دعاء إىل الروح القدس أن . يستطيع أن يتعلم املبادئ األساسية للدين املسيحي
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ت املقدس ولطمه لطمة خفيفة على خده، وذه الطريقة الشبيهة مبا كان متبعاً يف مراسم يدخل يف جسم التعميد، ومسح جبهته بالزي
. الفروسية يثبت املسيحي الصغري يف دينه، ويكون له تبعاً لذلك كل ما للمسيحي من حقوق وعليه كل ما على املسيحي من واجبات

س أم آمثون، فقد كانت تعرض عليهم وسائل تطهري أرواحهم فإذا كانت عقائد الكنيسة تلقن النا. وأهم من هذا مراسم الكفارة
 من اإلصحاح السادس 19مىت اآلية (فقد ورد يف اإلجنيل . حيناً بعد حني بأن يعترفوا بذنوم إىل قسيس، ويقوموا مبراسم للكفارات

". الربط واحلل"قدرة نفسها قدرة أن املسيح غفر اخلطايا، وأنه منح الرسل هذه ال)  من اإلصحاح الثامن عشر18عشر، واآلية 

وتقول الكنيسة إن هذه القدرة قد احندرت بالتوارث من الرسل إىل املطارنة األولني، ومن بطرس إىل البابوات، مث وهبها املطارنة إىل 
طريقة االعتراف السري واستبدلت بطريقة االعتراف العلين اليت جرت ا العادة يف أيام املسيحية األوىل . القسيسني يف القرن الثامن

وكانت . الفردي حىت ال متس كرامة بعض الكبار، ولكن االعتراف العلين بقى عند بعض الطوائف اخلارجة على مبادئ الكنيسة
وقد قرر جملس الترن . Becketالكفارة العلنية تفرض أحياناً عند ارتكاب بعض اجلرائم الشنيعة كمذحبة سالونيك أو قتل بكت 

أن يتكرر االعتراف والعشاء الرباين كل عام، وجعلهما من الواجبات اخلطرية، إذا أمهلهما إنسان حرم من مجيع ) 1215(الرابع 
على كل توبة مبفردها، ومعىن " خامت"وأريد تشجيع من يريدون التوبة ومحايتهم فوضع . صدمات الكنيسة ومن الدفن دفنة مسيحية
) اليت قررا الكنيسة(ونشرت منذ القرن الثامن قوائم حتدد الكفارة القانونية . ترف له بههذا اخلامت أنه ال جيوز لقس أن فشي ما أع

كما " النظام العجيب"وهلذا . لكل مذنب ـ الصلوات، والصيام، واحلج، وإخراج الصدقات، أو غريها من أعمال التقى أو التصدق
 التائب من آالم وخز الضمري الصامتة املنهكة لألعصاب، وهو ميكن فهو يربح. يصف ليبتيز مراسم الكفارة، كثري من النتائج الطيبة

القس من إصالح أحوال أتباعه اخللقية واجلسمية، وهو يريح بال املذنب مبا يبعثه فيه من أمل يف صالح حاله، وهو كما يقول فلتري 
ب أال حيرم بنو اإلنسان من االعتراف لقد كان من الواج "Goetheويقول جيته ). 58(املتشكك، قيد يقلل من ارتكاب اجلرائم

فقد كان هذا النظام يستخدم أحياناً لتحقيق أغراض سياسية، وذلك حني كان : لكنه مل خيل من بعض النتائج السيئة). 59"(السمعي
تيش كما حدث وكان يستخدم أحياناً يف حماكم التف). 60(القساوسة مثالً يأبون أن يغفروا للذين يناصرون األباطرة على البابوات

رئيس أساقفة ميالن قساوسته أن يطلبوا إىل من يأتوم ) St. Charles Perromeo (1538- 1583حني أمر القديس شارل برميو 
وأخطأ بعض السذج ). 61(للتوبة على أيديهم أن خيربوهم بأمساء كل من يعرفوم من امللحدين أو ممن حتوم حوهلم شبهة اإلحلاد

وملا ضعف التحمس الديين كانت الكفارات القاسية املفروضة على من . بيح هلم أن يعودوا إىل ارتكاب الذنوبفظنوا أن الغفران ي
يتقدمون للتوبة مما يغريهم بالكذب، وأجيز للقساوسة أن يفرضوا على التائبني عقوبات خمففة، كانت يف العادة هي التصدق باملال 

ومل يكن صك الغفران رخصة بإرتكاب اإلمث، بل كان إعفاءاً . صكوك الغفران" فالتخفي"ونشأت من هذا . لغرض ترضية الكنيسة
جزئياً أو كلياً من بعض العقاب الذي يستحقه اإلنسان جزاءاً له على آثامه الدنيوية، أو من هذا العقاب كله، وهذا اإلعفاء متنحه إياه 

ليت لواله ألدت بكاسبها إىل اجلحيم، ولكنه مل يكن يعفيه من العقاب وكان الغفران الذي مينح عند االعتراف مبحو اخلطيئة ا. الكنيسة
وكانت أقلية صغرى من املسيحيني هي اليت تكفر عن ذنوا يف هذا العامل تكفرياً تاماً، أما ما بقى من هذا . املترتب على إمثه" الزمين"

هذا العقاب، وذلك بأن تنقل إىل أي تائب مسيحي يقوم وكانت الكنيسة تدعى لنفسها حق التجاوز عن . التكفري فيحدث يف املطهر
بأعمال معينة من التقى أو التصدق قسما صغرياً عن كنوز الربكة اليت جتمعت من تعذيب املسيح وموته، ومن أعمال القديسني األبرار 

لقرن احلادي عشر للحجاج وقد منحت صكوك الغفران منذ القرن التاسع، وأعطى بعضها يف ا. الذين تزيد حسنام عن سيئام
 على من يشتركون يف 1095الذين يزورون األضرحة املقدسة، وكان أول صك بالغفران الكلي هو الذي عرضه إريان الثاين يف عام 



 
 Will Durant  628   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

ونشأت من هذه العادات سنة منح صكوك الغفران ملن يتلون أدعية معينة أو يؤدون خدمات دينية خاصة، أو . احلرب الصليبية األوىل
ئون القناطر، أو الطرق؛ أو الكنائس أو املستشفيات، أو يقطعون الغابات، أو جيففون املستنقعات، أو يتربعون باملال حلرب ينش

واستخدمت هذه السنة يف كثري من األغراض الصاحلة، ولكنها فتحت . صليبية أو هليئة كهنوتية أو لعيد كنسي، أو حرب مسيحية
ثت الكنيسة ببعض رجال الدين، وكانوا يف العادة من الرهبان ليجمعوا املال بأن يعوضوا على األبواب للمطامع البشرية، فقد بع

وقد نشأ من هذه العروض اليت . الراغبني صكوك الغفران نظري هبات يقدمها الطالبون، أو توبة من الذنوب، أو صلوات يؤدوا
ثرياً من املسيحيني، فكانوا يتظاهرون بتعظيم بعض اآلثار الدينية تنافس شديد جلل بالعار ك" Pardonersغافرات "يسميها اإلجنليز 

وبذلت الكنيسة عدة . املزورة ليحملوا الناس على التربع باملال؛ وكانوا حيتفظون ألنفسهم من هذه األموال بقسط قليل أو كثري
 املؤمنني إىل ما هنالك من اآلثار الدينية الكاذبة حماوالت لتقليل هذه املساوئ، من ذلك أن جملس التران الرابع أمر املطارنة أن ينهوا

والشهادات املزورة، وحرمت رؤساء األديرة من حق إصدار صكوك الغفران، وفرضت بعض القيود على حق املطارنة يف إصدارها، 
 1261ديين يف عام وندد جملس ميرت ال. وحث مجيع رجال الدين على أن يراعوا جانب االعتدال يف حتمسهم هلذه الوسيلة اجلديدة

بكثري من موزعي هذه الصكوك، ووصفهم بأم كاذبون أشرار يعرضون ما يعثرون عليه من عظام الناس أو احليوان على أا عظام 
أولياء صاحلني، مرنوا على البكاء حني يشاءون، يساومون على التطهري من الذنوب بأكرب ما يستطيعون احلصول عليه من املال وبأقل 

) Vienne (1311وشهرت ا جمالس كنيسة أخرى مثل هذا التشهري كمجلس فني ). 62(مونه من األدعية والصلواتما يقد

ذلك أن الكنيسة . وكان العشاء الرباين أهم األسرار املقدسة بعد التعميد. ، لكن هذه املساوئ مل تنقطع)63)(1317(وجملس رافنا 
وأهم ما تقوم عليه . قت تناول العشاء األخري، والقائلة أن اخلبز هو جسمه وإن النبيذ دمهمتسكت حبرفية العبارة املعزوة إىل املسيح و

شعرية العشاء الرباين هو حتول رغيف اخلبز وكأس النبيذ إىل جسم املسيح ودمه بقدرة القسيس املعجزة، وكان الغرض األول من 
، وذلك بأكل "دمه، وروحه، وألوهيته"اين من الثالوث اإلهلي األقنوم الث" جسم"القداس هو أن يسمح للمؤمنني أن يشتركوا يف 

وإذا كان شرب هذا النبيذ يعرض دم املسيح لالنسكاب على األرض فقد نشأت يف القرن . القربان املقدس، وشرب النبيذ املقدس
الذين أخذ عنهم اهلوسيون البوهيميون (الثاين عشر عادة االكتفاء بتناول العشاء الرباين باخلبز وحده، وملا أن طالب بعض احملافظني 

)Hussistes of Bohemia ( م حصلوا على دم املسيح وجسمه، قالأراءهم فيما بعد أن يتناولوا القربان بصور نيه ليتأكدوا من أ
 وقصة عن وانتشرت ألف قصة). 64(لدمه يف النبيذ" مالزم"جلسمه يف اخلبز، وإن جسمه " مالزم"هلم علماء الدين إن دم املسيح 

وكان ). 65(مقدرة اخلبز املقدس على إخراج الشياطني، ومداواة األمراض، وإطفاء النريان، والكشف عن الكذب باختناق الكاذبني
يطلب إىل كل مسيحي أن يتناول العشاء الرباين مرة يف العام على األقل، وكان تناول الشاب املسيحي ألول مرة فرصة إلقامة 

وكانت الصياغة الرمسية . ونشأت عقيدة حضور املسيح يف أثناء العشاء الرباين نشأة بطيئة. احلفالت السارةاملهرجانات الفخمة و
 855 عام Ratramusمث قام راهب بندكيت فرنسي يدعى رتراموس . 787األوىل هلذه العقيدة هي اليت أذاعها جملس نيقية يف عام 

 رئيس مشامسة Berenegarوقام برجنار . سيح ودمه إال بطريقة روحية ال جسديةوقال إن اخلبز واخلمر املقدسني مل يكونا جسم امل
 وجهر بارتيابه يف حتول اخلبز واخلمر إىل جسم املسيح ودمه، فكان جزاؤه احلرمان من الدين، وكذب 1054تور حوايل عام 

إنا لنعتقد أن املادة : لصحيحة قال فيهيقرر فيه العقيدة الدينية ا) 1063( رداً عليه Bec رئيس دير بك Lafranceالفرانك 
أو إدراك كنهها إىل جوهر جسم املسيح، على حني أن .... تستحيل بتأثري القوة السماوية اليت ال يستطيع أحد وصفها.... األرضية

يئة املخضبة مظهره، وبعض صفاته األخرى املتصلة ذه احلقائق نفسها، تبقى خافية حىت ينجو الناس من هول رؤية األشياء الن
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مصونا ... ومع هذا كله فإن جسم املسيح ذاته يبقى يف الوقت عينه يف السماء. بالدماء، وحىت ينال املؤمنون اجلزاءالكامل إلميام
 أن هذه العقيدة من املبادئ األساسية يف الدين املسيحي، 1215وأعلن جملس التران يف عام ). 66(كامالً، ال ميسه أذى أو دنس

 أن كل جزيء من اخلبز املقدس مهما كسر حيتوي جسم عيسى املسيح 1260 إىل هذا القول يف عام Trentلس ترنت وأضاف جم
كله، ودمه، وروحه، وذه الطريقة تعظم احلضارة األوروبية واألمريكية اليوم شعرية من أقدم الشعائر يف األديان البدائية ـ وهي 

. ة الزواج إىل أكرب حد، وجعلتها عقدة دائمة، حني جعلت الزواج من األسرار املقدسةوقد رفعت الكنيسة من شأن عقد. أكل اإلله

وحني حيتفل بضم إنسان إىل رجال الدين يهب املطران القس اجلديد بعض القوى الروحية اليت ورثها عن الرسل واليت يفترضون أن 
ة وهو املسح األخري، يستمع القس إىل اعترافات املسيحي وهو ويف آخر األسرار املقدس. اهللا نفسه قد وهبها إياهم عن طريق املسيح

يلفظ أنفاسه األخرية، ومينحه املغفرة اليت تنجيه من النار، وميسح أعضاءه حىت تتطهر من اخلطيئة وتصبح بدل أن حيرقوا جسده كما 
نه يف كفنه، ويضعون قطعة من النقود يف يفعل الوثنيون، ألن الكنيسة كانت تقول إن اجلسم أيضاً يبعث حيا بعد املوت، وهم يلفو

، مث حيملونه إىل قربه باحتفال )66(لنقله إىل الدار اآلخرةCharonتابوته كما كان يفعل األقدمون إذ يعتقدون أم يؤجرون كارون 
 سود الثياب مدة عام؛ وقد يستأجر النائحون أو النائحات ليبكوه وينوحوا عليه ويرتدي أهله عليه. مهيب ينفق فيه الكثري من املال

  .حىت ال يستطيع أحد أن يعرف لطول مدة احلزن أن قلباً تائباً، وقساً خادماً، قد ضمنا هلذا الرجل جنة النعيم

  الفصل الثالث 

  الصالة 

وهي تربط الشعائر الدينية يف كل دين عظيم الزمة لزوم العقيدة نفسها، فهي تعلم االميان، وتغذيه، وتوجده يف كثري من األحيان، 
املؤمن بربه برباط يرحيه ويطمئنه، وتفنت احلواس والروح مبظاهرها الروائية وشعرها، وفنها، وتربط األفراد برباط الزمالة، وختلق منهم 

مجاعة مؤتلفة حني تقنعهم باالشتراك يف شعائر واحدة، وترانيم واحدة، وأدعية وصلوات واحدة، مث يفكرون آخر األمر تفكرياً 
، وقبل أن ينتهي "نؤمن بإله واحد"واليت مطلعها " أبانا الذي يف السموات" وأقدم الصلوات املسيحية هي الصالة اليت مطلعها .واحداً

وكانت هناك غري هذه . تتخذ صيغتها املعروفة" السالم لك يامرمي"القرن الثاين عشر بدأت الصالة الرقيقة احملببة اليت مطلعها 
ومن الصلوات يف العصور الوسطى ما يكاد يكون رقى متكن من يتلوها من اإلتيان . لثناء والتضرعالصلوات أوراد شعرية من ا

ونشأت عند الرهبان والراهبات تدرجيياً، ). 67"(للتكرار العدمي النفع"باملعجزات، ومنها ما هو إحلاح متكرر ال يتفق مع حترمي املسيح 
ونشر الرهبان الدمنيك هذه ). 68(ملسبحة، وهي عادة شرقية جاء ا الصليبيونوعند غري رجال الدين فيما بعد، عادة استعمال ا

وهي اليت تقضي بأن يتلو املتعبد صلوات أمام صورة أو لوحة من " مواضعه"أو " طريق الصليب"كما نشر الفرنسكان عادة . العادة
لقساوسة، والرهبان، والراهبات، وبعض العلمانيني لوحات أو صور أربع عشرة متثل كل منها مرحلة من مراحل آالم املسيح، فكان ا

 وهي أعية، وقراءات، ومزامري، وترانيم صاغها البندكتيون وغريهم ومجعها ألكوين -ينشدون أو يتلون أدعية الساعات القانونية 
Alcuinتفرقة يف مجيع أحناء وكانت هذه األدعية تطرق أبواب السماء من مليون كنيسة وبيت م.  وجرجيوري السابع يف كتاب موجز

وما من شك يف أن نغماا املوسيقية كان هلا أحسن الوقع . األرض كل يوم وليلة يف فترات بني كل واحدة واليت تليها ثالث ساعات
ما أحلى أناشيد العبادة اإلهلية اليت  "Ordericus Vitalisعلى آذان أصحاب البيوت اليت تستمع إليها كما يقول أوردركس فيتالس 

وكثرياً ما كانت الصلوات الرمسية اليت تتلى يف الكنائس توجه إىل اهللا ). 69"(تطمئن ا قلوب املؤمنني، وتدخل عليهم السرور
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األب، وكان عدد قليل منها يوجه إىل الروح القدس، ولكن صلوات الشعب كانت توجه يف األغلب األعم إىل عيسى ومرمي، 
 سبحانه وتعاىل، فقد كان ال يزال يتصف يف عقول العامة بكثري من القسوة اليت كانت ليهوه، وكان الناس خيافون اهللا. والقديسني

وكيف جيرؤ الشخص املذنب الساذج أن يوجه صالته إىل ذلك العرش الرهيب البعيد؟ إن عيسى ألقرب إليه من ذلك العرش، ولكنه 
ومن أجل هذا بدا . وجهاً لوجه بع أن أنكر نعمه هذا النكران التامهو أيضاً اله، ومن أصعب األشياء أن جيرؤ اإلنسان على خماطبته 

تشهد قوانني الكنيسة مبقامه يف اجلنة، ) أو إحدى القديسات(للناس أن من احلكمة أن توجه األدعية والصلوات إىل أحد القديسني 
من املاضي الذي ال يبيد أبداً مجيع مظاهر الشرك وذه الطريقة بعثت يف عقول العامة . وأن يتوسل إليه بأن يكون وسيلته عند املسيح

الشعرية اخليالية، ومألت العبادات املسيحية بطائفة كبرية من األرواح، ترافق الناس، وتشد عزائمهم، وتكون هلم إخوة على األرض 
 وحرفة ونفس؛ وأزمة من أزمات وختلص الدين من عناصره األكثر قتاماً، فكان لكل أمة، ومدينة، ودير، وكنيسة،. تقرم إىل السماء

كان إلجنلترا القديس جورج، ولفرنسا القديس دنيس، وكان . احلياة، وليها الشفيع النصري، كما كان لكل منها إهلا يف روما القدمية
در مليئة القديس بارثو مليو حامي الدابغني ألن جلده سلخ وهو حي، كان صانعوا الشموع يضرعون إىل القديس يوحنا ألنه غمر يف ق

 نصري احلمالني ألنه محل املسيح على كتفيه، وكانت مرمي ادلية تتلقى St. Christopherبالزيت املشتعل، وكان القديس كرستفر 
وكان لكل من حيدث له حادث طارئ، أو يصاب مبرض، . توسالت بائعي العطور ألا صبت زيوتاً عطرة على قدمي املسيح املنقذ

 .Stوكان القديس أبو لينيا .  ذوي قوة وبأس يف أيام الوباءRochكان القديس سبستيان والقديس رتش صديق يف السموات، ف

Appolinia الذي كسر اجلالد فكه يشفي أمل األسنان، وبليز St. Blalse يشفي آالم احللق، والقديس كورئيل St. Corneille 

 هو الذي تتضرع Medordون حيمي اخلنازير، وكان القديس ميدار  حيمي الدجاج والقديس أنطGallحيمي الثريان، والقديس جول 
إليه فرنسا أكثر من سائر القديسني ليرتل إليها املطر، فإذا مل يرتله ألقى عباده الذين ينفذ صربهم متثاالً له املاء من حني إىل حني، ولعل 

 يوم فيه عيداً ألحد القديسني، ولكن التقومي مل يتسع ووضعت الكنيسة تقومياً كنسياً جعلت كل). 70(هذا كان مبثابة رقية سحرية
وقد بلغ من معرفة . للخمسة والعشرين ألفاً من القديسني الذين اعترفت م قوانني الكنيسة قبل أن حيل القرن العاشر امليالدي

أحد القديسني، ففي فرنسا مثال كان الشعب بتقومي القديسني أن التقومي العادي قسم السنة الزراعية أقساماً أطلق على كل منها اسم 
 حيدد آخر فصل الشتاء؛ فإذا حل ذلك اليوم، St. Valentineعيد القديس جورج يوم البذر، ويف إجنلترا كان عيد القديس فالنتني 

. حيبونعلى حد قوهلم، تزاوجت الطيور حبماسة يف الغابات، ووضع الشباب األزهار على أعتاب النوافذ يف بيوت البنات الاليت 

ومن القديسني عدد كبري اعترفت م الكنيسة ألن العامة داوموا على عبادم وإحياء ذكراهم، أو ألن مكاناً ما قد أصر على هذه 
وعلقت صور ووضعت متاثيل للقديسني يف الكنائس، وامليادين العامة، ويف الطرق؛ . العبادة على الرغم من معارضة رجال الدين

واضطر كلوديوس أسقف . لقت من أنواع العبادة التلقائية ما جلل بالعار بعض الفالسفة وحمطمي العصور املقدسةوفوق املباين، وت
فهم مل يقلعوا عن عبادة األصنام، بل كل ما يف األمر أم ... يعبدون صور القديسني،"تورين إىل الشكوى من أن كثريين من الناس 

وما دام القديسون . ، على األقل، أوجدت إرادة الشعب وحاجته شكل العبادة اليت يتعبدهاوذه الطريقة). 71(فهم" غريوا أمساءها
وكان .  عظامهم، وشعورهم، وأثوام، وأي شيء استعملوه يف حيام-قد كثر عددهم إىل هذا احلد، فقد كثرت تبعاً لذلك خملفام 

لفات، فكانت باسلكا القديس بطرس تباهي بأا حتتوي جسدي املفروض أن كل مذبح يشمل واحدا أو أكثر من واحد من هذه املخ
 .Stوكانت كنيسة يف سانت أومر . القديسني بطرس وبولس اللذين أصبحت روما بفضلهما كعبة احلجاج من مجيع أحناء أوروبا

Omer .ومن املن الذي نزل من تدعى أن فيها قطعاً من الصليب احلقيقي ومن احلرية اليت اخترقت جسم املسيح، ومن مهده، وقربه ،



 
 Will Durant  631   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

السماء، ومن عصا هارون، ومن املذبح الذي تال عليه القديس بطرس القداس، ومن شعر تومس أبكت وقلنسوته، وقميصه املنسوج 
من الشعر، والشعر الذي جزء من مقدم رأسه، ومن األلواح احلجرية األصلية اليت سجلت عليها الوصايا العشر أصبح اهللا 

، وحتتوي دير القديس دنيس جسم ديونيسيوس )73( رأس يوحنا املعمدان يف كأس فضيةAmiensوي كنيسة أمني ، وحتت)72(نفسه
وتدعى واحدة من ثالث كنائس متفرقة يف فرنسا أن فيها جسد مرمي .  وتاجه الشوكيDionysius the Areopagiteاألريوجيي 

، وتعرض )75( كل منها األثر احلقيقي الوحيد الباقي من ختان املسيح، كما تؤكد مخس كنائس يف فرنسا أن يف)74(ادلية كامالً
 أجزاء من الشمعة اليت استعملها مالك اهللا إلضاءة قرب عيسى، وأجزاء من العشب الذي حتدث منه اهللا إىل Exterكنيسة إكستر 

يعرض أحد أديرة در هام مفصال من و). 77(ويف دير وستمنستر بعض دم املسيح وقطعة من الرخام عليها طابع قدمه). 76(موسى
مفاصل القديس لورنس، والفحم الذي أحرقه، والصفحة اليت قام عليها رأس يوحنا املعمدان إىل هريود، وقميص العذراء، وقطعة من 

ة،  غنية أكثر من غريها باملخلفات املقدس1204، وكانت كنائس القسطنطينية قبل عام )78(الصخر عليها عالمات نقط من لبنها
فكان فيها احلرية اليت نفذت يف جسم املسيح، واليت ال تزال محراء من دمه، والعصا اليت ضرب ا، وقطع كثرية من الصليب احلقيقي 

). 79....(مغلفة بالذهب، وثريد اخلبز الذي قدم ليهوذا يف العشاء األخري، وشعرات من حلية املسيح، وذراع يوحنا املعمدان اليمىن

 هذه املخلفات حني بت القسطنطينية، مث أشترى بعضها، وأخذت تنتقل من كنيسة إىل كنيسة يف بالد الغرب إىل وسرقت كثري من
وكانت تعزى إىل مجيع املخلفات قوى معجزة، وتروي مئات اآلالف من القصص عما حتدثه من . أيدي من يؤدي فيها أكثر األمثان

وكان الرجال والنساء يبذلون كل ما . يف وسعهم للحصول عما حتدثه من املعجزاتوكان الرجال والنساء يبذلون كل ما . املعجزات
 كخيط من ثوب قديس، أو قليل من تراب علبة خملفات، أو -يف وسعهم للحصول على أقل أثر، أو أقل أثر من أثر ليتخذوه طلسماً 

خلفات وعرضها على العباد األسخياء، ألن وكانت األديرة تتنافس وتتنازع يف مجع امل. نقطة زيت من مصباح مقدس يف ضريح
عظام تومس أبكت إىل " نقل"وحسبنا مثال هلذا أن نذكر أن . امتالك املخلفات الشهرية كان يدر على الدير أو الكنيسة ثروة طائلة

مريكي  ريال أ300ر000مجع من الذين شاهدوا هذا العمل ما يقدر بنحو ) 1220(ضريح جديد يف كنيسة كنتر بري الكربى 
واجتذب هذا العمل الرابح كثرياً من ممارسيه، فكانت خملفات زائفة كثرية تباع للكنائس واألفراد، وكانت ). 80(بنقود هذه األيام

وكان شر هذه املساوئ هو تقطيع األولياء األموات . خملفات جديدة حني حتتاج إىل املال" كشف"بعض األديرة يغريها الكسب بـ 
ومما يذكر باحلمد لبعض رجال الدين من غري رجال األديرة، وللكثرة ). 81(ماكن أن حيظى برعاية القديس وقوتهليتيسر لعدد من األ

ومن . املسرفة الواسعة االنتشار) الفيتنشية(الغالبة من األديرة نفسها أا مل تكن ترضي وأا كثرياً ما كانت تندد، ذه الدكاكريية 
من ذلك أن رئيس . لة يف عبادام من مل يكونوا يرضون عن املعجزات اليت تفعلها خملفات أديرمالرهبان الذين يسعون إىل العز

 توسل إىل خملفات القديس استيفن أن متتنع عن اإلتيان خبوارق العادات، ألا تغري اجلموع الصاخبة Grammontجرامونت 
ومل تكن الكنيسة هي اليت تزعمت حركة خلق األقاصيص ). 82("وإال ألقينا عظامك يف النهر: "بالتجمع، مث هدد القديس بقوله

الغرامية عن معجزات املخلفات أو مضاعفة عددها، بل الشعوب هي اليت فعلت هذا، وكثرياً ما كانت للكنيسة حتذر اجلماهري من 
 الكنيسة حرم على الناس مثال ذلك أن مرسوماً إمرباطورياً لعله صدر بناء على طلب). 83(تصديق ما يذاع من تلك األقاصيص

يتجرون يف "وأن القديس أوغسطني شكا من املنافقني الذين يلبسون مسوح الرهبان والذين " أو بيعها"خملفات القديسني " محل"
 Guibert ofوكتب األب جبريت النوجنيت ). 84(، وقد أعاد جستنيان نشر هذا املرسوم"أجسام الشهداء، إذا كانوا شهداء حيق

Nogentرسالة يف خملفات للقديسيني ينادي فيها بوضع حد جلنون املخلفات، ويقول إن الكثري من هذه اآلثار ) 1119(ايل عام  حو
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رؤساء األديرة أغوم كثرة ما حيمل إليهم من اهلدايا، فقبلوا اصطناع "، وإن بعض "ألولياء اشتهروا يف سجالت ال قيمة هلا"
ز ونساء ساقطات كثريات يتغنني باألقاصيص الكاذبة عن القديسني الشفعاء وهن يعملن على ومثة نساء عجائ"، "الكاذبة"املعجزات 

ويقول إنه قلما أويت أحد من رجال الدين اجلرأة أو الشجاعة على ". بلقاطان.... فإذا ما فند إنسان أقواهلن هامجته.... أنواهلن
بعض ذلك اخلبز عينه الذي مضغه " يعرضون على املؤمنني املصدقني االحتجاج، ويعترف بأنه هو نفسه قد سكت رأى جتار املخلفات

ويضيف إىل ذلك أن يف عدد من ). 85"(أين لو جادلت اانني حلق علي القول بأين جمنون"، ذلك "السيد املسيح بأسنانه نفسها
وحرم البابا ). 86(كن أن يقطعها قاطعالكنائس رؤوساً كاملة ليوحنا املعمدان، ويعجب مما كان هلذا القديس من رؤوس كثرية ال مي

على األديرة أن تطوف مبا عندها من املختلفات جلمع التربعات، كما حرم جملس التران املنعقد يف عام ) 1179(إسكندر الثالث 
). 88(املخلفات والصور" احلط من قدر"بـ ) 1274(، وندد جملس ليون الثاين )87( عرض املخلفات يف خارج األضرحة1215

وميكن القول بوجه عام إن ما قامت به الكنيسة مل يكن هو تشجيع اخلرافات بل كان أكرب نصيب هلا يف هذه الناحية هو أا ورثتها 
وكان اإلميان مبا لبعض املخلفات، والطالسم، والتمائم، والرقي، من قدرة على . من خيال الناس أو من تقاليد عامل البحر املتوسط

وبقيت أشكال . عزيزاً على املسيحيني واملسلمني على السواء، وقد ورثوا هذه العقائد من األديان الوثنية القدميةاإلتيان باملعجزات 
وورثت عبادة اهللا بوصفه رب ) 89(قدمية من عبادة عضو التذكري زمناً طويالً يف العصور الوسطى، ولكن الكنيسة ألغتها شيئاً فشيئاً

ب التقرب إليه وتعظيمه، وخماطبته، من الساميني والرومان، وتذكرنا عادة حرق البخور أمام اجليوش، وملك امللوك، بعض أسالي
املذبح أو رجال الدين بعادة تقريب القرابني احملروقة، أما عادة الرش باملاء املقدس فكانت صورة قدمية من التعاويذ، وأما املواكب 

 تراث Pontifex Maximusومالبس القساوسة، وتلقيب البابا باحلرب األعظم ومراسم التطهري فهي امتداد لشعائر موغلة يف القدم، 
ووجدت الكنيسة أن معتنقي املسيحية من أهل الريف ال يزالون يعظمون بعض العيون، واآلبار، واألشجار، . من روما الوثنية

حيون بدل أن تقضي قضاء مفاجئاً سريعاً واحلجارة، فرأت أن من احلكمة أن ختلع الربكة على هذه األشياء، وأن يستخدمها املسي
 على أا plouaretواتباعاً هلذا دشنت جمموعة من احلجارة يف صورة مائدة يف بلواريه . على عادات شديدة االرتباط بعواطف اخللق

 وعادت): 90(مصلي القديسني السبعة، وحللت عبادة شجرة البلوط بأن علقت على األشجار صور القديسني املسيحيني

االحتفاالت الوثنية العزيزة على الشعوب أو اليت البد منها لكي تبيح للناس اخلروج على قواعد األخالق وأضحت أعياداً مسيحية، 
واستحالت الطقوس الوثنية النباتية طقوساً كنسية مسيحية وظل الناس كما كانوا من قبل يوقدون النريان يف منتصف الصيف عشية 

 وهو اسم إهلة الربيع التبوتونية القدمية Eostreباالسم الوثين القدمي ) عيد القيامة( ، ومسي عيد قيام املسيح عيد القديس يوحنا
ى األرباب القدمية العزيزة على الناس وأن حتمل أمساء ؛ وحل تقومي القديسني املسيحي حمل التقومي الروماين، وأجازت الكنيسة أن تبق

، كما ولد St. Victoire إهلة إقليم األلب األدىن هي القديسة فكتوار Dea Victovriaقديسني مسيحني، فأضحت إهلة النصر 
 ما وكان أعظم. Damian ودميان Cosmas من جديد وأصبحا مها القديسني كزماس Castor and Polluxكاستر وبلكس 

ظفرت به هذه الروح، روح التكيف املتساحمة، من نصر هو السمو بعبادة اإلهلة األم الوثنية واستحالتها إىل عبادة مرمي أم املسيح وهنا 
 كبري أساقفة اإلسكندرية وصف، يف موعظة له شهرية ألقاها يف Cyrilذلك أن سرييل . أيضاً كان الشعب هو البادئ ذا التسامي

 -أرمتيس " إهلتهم الكربى"، مرمي بكثري من العبارات اليت كان الوثنيون من أهل تلك املدينة يصفون ا 431 عام Ephesusإفسس 

" أم اإلله" داللة على حبهم إياها واعتزازهم ا، ووافق جملس إفسس يف تلك السنة على أن تلقب مرمي Artimis Dianaديانا 

 وما لبثت أرق صفات عشتروت، وسيبيل، وأرمتيس، وديانا، وإيزيس أن مجعت Nestoriusوعلى الرغم من احتجاج نسطوريوس 
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كلها يف عبادة مرمي مث قررت الكنيسة يف القرن السادس إقامة االحتفال بعيد صعود العذراء إىل السماء، وحددته باليوم الثالث عشر 
ة الشفيعة للقسطنطينية ولألسرة اإلمرباطورية، وأضحت مرمي القديس). 91(من شهر أغسطس، وهو تاريخ عيدين إليزيس وأرمتيس

وأكرب . تعلق يف كل كنيسة وبيت يف العامل املسيحي اليوناين) وال تزال(وكانت صورا حتمل يف مقدمة كل موكب عظيم، وكانت 
ومل تشع ). 92(وعةالظن أن الصليبيني هم الذين جاءوا من الشرق إىل الغرب بعبادة العذراء عبادة قوية مبظاهرات ذات مجال ور

الكنيسة نفسها عبادة مرمي، نعم إن آباء الكنيسة كانوا قد كرموا مرمي وفضلوها عن حواء، ولكن عداءهم للمرأة بوجه عام، 
، ومصدر كل غواية بارتكاب اإلمث، وخوف الرهبان من النساء وفرارهم منهن، ومحلة الوعاظ "الوعاء الضعيف"ووصفهم إياها بأا 

وكان الشعب وحده .  هذا كله مل يكن من شأنه أن يؤدي إىل عبادة مرمي هذه العبادة القوية الشاملة-لنساء ونقائصهنعلى مفاتن ا
ذلك أن . هو الذي ابتدع أمجل زهرة يف العامل الروحي أثناء العصور الوسطى وجعل مرمي أقرب األشخاص إىل القلوب يف التاريخ كله

مل يعودوا يقبلون تلك الصورة الصارمة إلله يعاقب الكثرة الغالبة من خلقه بإلقائهم يف نار جهنم، سكان أوروبا املستفيقة من رقدا 
فخففوا من تلقاء أنفسهم األهوال اليت حيدثهم عنها علماء الدين مبا خلعوه على أم املسيح من صفات الرمحة واحلنان، وكانوا يرون 

 عن طريق أمه اليت ال ترد سائالً، - عندهم أمسى وأعدل من أن يتصلوا به مباشرة وهو ال يزال-أن يف وسعهم أن يقتربوا من عيسى 
وحسبنا دليالً على رأي الناس يف مرمي القصة اليت يرويها قيصريوس اهلسترباخي . واليت ال يستطيع ابنها أن يرد هلا شفاعة

Caesarius of Heisterbach ،(1230 (سيح نظري ثروة طائلة وعدها إياه، ولكنه مل يفلح يف وهي أن شاباً أغواه الشيطان بإنكار امل
وحيدثنا الراهب نفسه عن أخ له سترسي من غري . أن يغريه بإنكار مرمي، فلما تاب الشاب استطاعت مرمي أن تقنع املسيح بالعفو عنه

وقد بلغت صلوات الناس هلا ). 93("إن مل تنقذين من هذه الغواية فسأشكوك إىل أمك! رباه: "رجال الدين مسعه يناجي املسيح بقوله
السالم "من الكثرة حداً جعل خيال العامة يصور عيسى يف صورة من يغار منها، فيقولون إن شخصاً مأل السموات بصالة العذراء 

هلا من إن أمي لتشكر لك كثرياً ما قدمت : "فظهر له املسيح، كما تقول القصة الطريفة، وأنبه أشد التأنيب وقال له " لك يامرمي
واحلق أن أم . أدعية وصلوات، ولكن عليك مع ذلك أال تغفل إىل رمحة مرمي لتخفيفها، كما كانت صرامة يهوه يف حاجة إىل املسيح

املسيح أصبحت كما وصفها القرآن، ثالثة الثالوث اجلديد، يشترك كل إنسان يف حبها والثناء عليها، فالعصاة أمثال أبالر ينحنون هلا 
، واملتشككون الصخابون أمثال املدرسني اجلوالني مل يكونوا جيرءون على Rutrbeufرمياً، واهلجاءون أمثال روتبوف إجالالً وتك

النطق بكلمة نابية عنها، وكان الفرسان ينذرون أنفسهم خلدمتها، واملدن تقدم هلا مفاتيحها، والطبقات الوسطى الرأمسالية الناشئة ترى 
 وحىت أبطال الثكنات وميادين القتال الذين ال - واألسرة، واجلفاة للغالظ من رجال النقابات الطائفية فيها الرمز الطاهر لألمومة 

 يتبارون مع الفتيات القرويات واألمهات الثاكالت يف توجيه صلوام إليها -يتورعون عن النطق بأقبح األلفاظ فيما هو مقدس 
لعصور الوسطى عاطفة هو ذلك الورد الذي يعلن يف محاسة متأججة متزايدة وكان أقوى أسفار ا). 95(ووضع هداياهم حتت قدميها

وملا أن . ومل يكن مكان ما خيلو من صورة هلا، بل مل ختل منها منحنيات الشوارع وملتقيات الطرق واحلقول. جمدها ويطلب معونتها
خ أقبل الفقراء واألغنياء، واألذالء والعظماء، ورجال متخض القرنان الثاين عشر والثالث عشر عن أنبل مولد للشعور الديين يف التاري

الدنيا ورجال الدين، والفنانون، والصناع، اقبل هؤالء مجيعاً جيودون مبا ادخروه من مال ومبا لديهم من حدق ومهارة لتكرميها يف 
وعلى هذا النحو نشأ دين . ضرحيهاألف كنيسة وكنيسة مسيت كلها إال القليل منها بامسها أو كان أى ما فيها حرماً خاصاً هو 

وصيغ إجنيل ملرمي، ال تعترف به الكنيسة، وال . جديد، ولعل السبب يف بقاء الكثلكة إىل هذا اليوم هو أا استوعبت هذا الدين
 الذهبية يصدقه العقل، ولكنه يفتنت به افتتاناً جيل عن الوصف، وضع الشعب ما فيه من القصص وسطرها الرهبان، نذكر منها القصة
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اليت تقول إن أرملة قدمت ولدها الوحيد استجابة لنداء وطنها، فلما أسره العدو أخذت األرملة تصلي إىل العذراء يف كل يوم أن 
تنقذ ولدها وترده إليها، ومرت على ذلك أسابيع طوال مل تستجب العذراء لدعائها، فما كان منها إال أن سرقت متثال الطفل عيسى 

بلغ أمك، يا بين أن ترد إيل "أمه وأخفته ببيتها، وحينئذ فتحت العذراء السجن، وأطلقت سراح الشاب، وأمرته أن من بني ذراعي 
 أقاصيص مرمي Gaultier de Coincyومجع رئيس دير فرنسي يدعى جولتييه ده كوانسي ). 96"(ولدي بعد أن رددت إليها ولدها

وقبض على . فيها العذراء تشفي راهباً مريضاً بأن جتعله ميتص اللنب من ثديها العذبيف قصيدة طويلة مؤلفة من ثالثني ألف بيت، جند 
لص كان على الدوام يصلي هلا قبل أن يقدم على السرقة، وعلق اللص ليشنق، ولكن يديها ظلتا ترفعانه دون أن يرامها أحد فلما تبني 

ياة اإلمث، فلما عادت إىل الدير بعد عدة سنني تائبة حمطمة الروح، الناس أا حتميه، أطلق سراحه، وخرجت راهبة من ديرها لتحيا ح
). 97( قد شغلت مكاا على الدوام، وأن إنساناً ما مل يالحظ غياا- اليت مل تغفل هي عن الصالة إليها يف كل يوم-وجدت العذراء

ت عظيمة يف ذكرى احلوادث البارزة يف ولك يكن يف مقدور الكنيسة أن ترتضي هذه القصص كلها، ولكنها كانت تقيم احتفاال

، والصعود، مث خضعت الكنيسة )عيد تطهري العذراء ودخول املسيح إىل اهليكل( ، والتطهري  كالبشارة، والزيارة-حياة مرمي
 1854ل من غري رجال الدين ومن الرهبان الفرنسسكان فأجازت للمؤمنني أن يعتقدوا، مث أمرم يف عام آخر األمر إىل إحلاح أجيا

 أي أن مرمي قد محلت مربأة من أثر اخلطيئة األوىل اليت تلطخ، حسب قول الكنيسة، كل طفل يولد من -أن يعتقدوا، باحلمل بال دنس
 - لعلها كانت ضرورية يف العصور الوسطى- بفضل عبادة مرمي من دين رهبةواستحالت الكثلكة. رجل وامرأة من عهد آدم وحواء

إىل دين رمحة وحب، وإن نصف ما يف العبادات الكاثوليكية من مجال، وكثريا مما يف الفن الكاثوليكي والغناء الكاثوليكي من روعة 
لقد دخلت بنات حواء . يف مجال جسمها ورشاقتهاوجالل، ملن خلق هذا اإلميان السامي الذي يتجلى يف وفاء امرأة ورقتها، بل و

اهليكل وبدلت روحه، وكانـت هــذه الكثلكة اجلــديدة من األسباب اليت طهـرت اإلقـطاع فـاستحال فـروسية، 
ورفعت من شأن املرأة إىل حد ما يف عامل من صنع الرجال، وبفضله وهب النحت والتصوير يف العصور الوسطى فن تلك العصور 

ويف وسع اإلنسان أن يعفو عن كثري مما يف ديٍن ويف عصٍر أوجدا مرمي وكنائسها .  ورقة قلما كان اليونان يعرفوما يف عهدهمعمقاً
  .الكربى

  الفصل الرابع 

  الطقوس 

لقدمية من لقد كانت الكنيسة حكيمة إذ أفسحت يف فنها، وترانيمها، وصلواا، مكاناً لعبادة العذراء، ولكنها أصرت يف العناصر ا
من ذلك أا جرت على السنة اليت كان جيري عليها األقدمون، ولعلها . عباداا وطقوسها على النواحي الصارمة اجلدية من الدين

رأت يف هذه للسنة فائدة للمصلحة، فشرعت الصيام يف أوقات معينة، ت فيها عن أكل اللحم يف مجيع أيام اجلمعة، كما حرمت 
ض، واجلنب، طوال أيام الصوم الكبري األربعني، وأمرت أن يدوم ذلك الصوم حىت الساعة الثالثة بعد الظهر، وأمرت أكل اللحم، والبي

كذلك أال يكون يف هذه الفترة زواج، أو طرب، أو صيد، أو حماكمات يف دور القضاء، أو صالت جنسية بني الرجال 
اً كامالً، وقلما كان أحد يتمسك ا، أو يرغم على أتباعها، ولكنها وكانت هذه نصائح ملن أراد أن يكون مسيحي). 98(والنساء

وكانت الصلوات أيضاً مما ورثته الكنيسة عن األقدمني، مث . أفادت يف تقوية اإلرادة وكبح الشهوات عند خالئق مني شهوانيني
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وكانت أقدم العناصر يف .  سامية، مؤثرة يف النفسعدلت فصارت أشكاالً من التمثيل الديين، واملوسيقى الدينية والفن الديين، رفيعة،
وأدى . الصالة املسيحية هي مزامري العهد القدمي وأدعية هيكل أورشليم وعظامه، وقراءات من العهد اجلديد، وتناول القربان املقدس

 أن يفرضوا إرادام كاملة خارج انقسام الكنيسة شرقية وغربية إىل اختالف يف الشعائر الدينية، كما أدى عجز البابوات األولني عن
من ذلك أن أحد الطقوس الذي . حدود إيطاليا الوسطى إىل وجود خالف يف احلفالت الدينية حىت داخل الكنيسة الالتينية نفسها

، وأصلح 664استقر يف ميالن انتشر إىل أسبانيا، وغالة، وأيرلندة، ومشايل بريطانيا، ومل تتغلب عليه الطقوس الرومانية إال يف عام 
البابا هدريان األول طقوس الكنيسة يف منشور خاص بعث به شرملان حوايل آخر القرن الثامن، ولعل عمله هذا كان إمتاماً جلهود 

عرض " أهم طقوس الكنيسة الرومانية يف كتابه Cuillaume Durandبذهلا جرجيوري األول يف هذه السبيل، ودون جوليوم دوران 
ويف وسعنا أن ندرك ما لقيه هذا املؤلف من ). Rationale divinorum officiornm (1286م على العقل للوظائف الدينية قائ

وكان احملور الذي تدور عليه العبادات املسيحية وأهم شعائرها هو . قبول إذا عرفنا أنه أول ما طبع من الكتب بعد الكتاب املقدس
؛ وقد بقيت هذه الذكرى القدسية للعشاء " Eucharistاحلمد "عة األوىل باسم وكان هذا االحتفال يعرف يف القرون األرب. القداس

األخري جوهر الصلوات وعمادها األساسي، مث اجتمعت حوهلا يف خالل إثنا عشر قرناً من الزمان مراسيم متتابعة معقدة من األدعية 
ه هذا القداس أو ذاك، ودونت هذه املراسم يف كتاب والترانيم ختتلف باختالف أيام السنة، وفصوهلا، والغرض الذي يقام من أجل

وكانت الكنيسة اليونانية تفصل بني الرجال والنساء يف وقت االجتماع إلقامة القداس كما . القداس ليسهل على القس الرجوع إليها
انوا يؤدون الصالة وهو ومل تكن هناك كراسي جيلس عليها املصلون، بل ك. كانت الكنيسة الالتينية تفعل ذلك يف بعض األحيان

وقوف، وكانوا يف بعض اللحظات الرهيبة يؤدوا راكعني، ويعفى من الوقوف والركوع الشيوخ والضعفاء، وأقيمت للرهبان 
والقساوسة الذين يضطرون إىل الوقوف خالل الصالة الطويلة أفاريز صغرية يف أمكنة الترتيل لتسند اجلزء األسفل من العمود 

وكان القس الذي يقيم القداس يدخل .  موضع عناية ناحت اخلشب وحذقهmiserieovoliae هذه الرمجات الفقري، وأضحت
 وبطرشيل Cbasuble وحلة القداس allكاليت يرتديها اليونان والرومان األقدمون، يغطيها قميص أبيض طويل ) ogatتوغا (وعليه 
stoleر األحرف  وكلها أثواب زاهية عليها زخارف رمزية، أكثرها ظهوJHS وهي أوائل الكلمات Jesos Huiss Soter أي عيسى

إىل "سأدخل يف مذبح اهللا، ويضيف إليه السادن ؛ : وكان القداس نفسه يبدأ عند أسفل املذبح ذا النشيد املتواضع . املنقذ) اهللا(ابن 
ويترمن . قدس الذي أودعت فيه خملفات القديسمث يصعد القس املذبح ويقبله ألنه املكان امل". اهللا الذي يضفي البهجة على شبايب

ويتلو بعدئذ دعاء اد . وهو بقية يونانية يف القداس الالتيين") ارمحنا يا اهللا ("kyrie eleisonبالدعاء الذي مطلعه كريي اليسون 
اخلبز وقدحاً من اخلمر لتكون جسم مث يدشن قطعاً صغرية من " نؤمن بإله واحد"والدعاء األساسي الذي مطلعه ") اد هللا يف العال("

 Hoc est corqus و Hic est sanguinis meus. هذا جسدي وهذا دمي: املسيح ودمه بأن يتلو عليها تلك الكلمات 

meumلتكون قرباناً يتقرب به إىل اهللا وإحياءاً لذكرى التضحية على الصليب، -بن اهللا أي ا- مث يعرض هذه العناصر املتحولة 
مث يلتفت القس إىل املصلني ويأمرهم بأن يسموا بقلوم إىل اهللا، فريد عليه السادن بوصفه نائباً . وبديالً من التضحية القدمية باألحياء

، وأبانا Ognus Dei ومحل اهللا Triplc Sanctusديس بعدئذ القداس املثلث ويتلو الق". إنا نرفعها إىل الرب: "عن املصلني بقوله 
الذي، ويشترك هو نفسه يف تناول اخلبز واخلمر املقدسني، ويقدم العشاء الرباين إىل احلاضرين، وبعد أن يؤدي عدة صلوات إضافية 

 missa مشتق من لفظ massلقداس اإلجنليزية ، ولعل لفظ اIte-missa estتفرقوا، حان الفراق : ينطق بالصيغة األخرية وهي 

 وهي عادة - ويبقى بعد هذا القداس يف أشكاله املتأخرة أن يبارك القس املصلني، وأن تتلى بعض فقرات أخرى من اإلجنيل). 99(هذا
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ين عشر مل يكن يقام إال إذا وال يقام القداس عادة إال على يد مطران، وبعد القرن الثا. الديباجة األفالطونية اجلديدة من إجنيل يوحنا
وكان القداس ينشد على الدوام أول األمر، وكان املصلون يشتركون يف إنشاده، مث قل اشتراكهم فيه أثناء . ألقى فيه راهب موعظة

وتعد الترانيم اليت يتغىن ا يف الصلوات املختلفة بالكنائس  . القرن الرابع وما بعده، وأخذ مرتلون خمتصون يردون على املنشد
ويبدأ التاريخ املعروف للترانيم الالتينية الري . من أعظم ما أنتجته العاطفة والفن يف العصور الوسطى روعة وأقواهلا يف النفس أثراً

Hilary ذلك أنه ملا عاد إىل غالة من منفاه يف بالد الشام جاء معه ببعض الترانيم اليونانية. )367املتوىف عام ( أسقف بواتييه- 

 بداية أخرى يف ميالن، ولدينا من ترانيمه الطنانة مثان عشرة ترنيمة كان Amdroseووضع أمربوز . الشرقية وترمجها هذه كلها
واليت " الشكر لك يا اهللا"ترنيمة الشكر واإلميان النبيلة اليت مطلعها وأكرب الظن أن . حلرارا املكبوتة أعظم األثر يف نفس أوغسطني

ورمبا كانت الترانيم الالتينية قد .  يف أواخر القرن الرابعRemisianaكانت تعزى قبل إىل أمربوز قد كتبها نيقيتاس مطران رمسيانا 
ومن الترانيم ما يكاد ). 100(ريب اإلسالمي والربوفنسايلأصبحت أرق من الترانيم السابقة إحساساً وأمجل صورة لتأثرها بالشعر الع

 يف القرنني الثاين عشر والثالث -يكون عبارات ركيكة ال تزيد على ألفاظ رنانة، مقفاة، غري أن ترانيم عهد العصور الوسطى الزاهر
يبة رقيقة، ترفعها إىل مستوى أعظم  أضحت من جوامع الكلم، حمكمة العبارات، تتخللها القوايف الرمخية، وتعرب عن أفكار ط-عشر

 شاب من 1130وجاء إىل دير القديس فكتور الشهري القائم يف خارج باريس حوايل عام . الشعر الوجداين الذي أنتجه األدب العاملي
ية من عمره وقضى الشاب ذلك الدير الستني عاماً الباق. بريطاين بفرنسا، ال تعرف من امسه أكثر من آدم نزيل دير القديس فكتور

 ورتشرد الصوفيني الذائعي الصيت، وعرب عن هذه الرتعة الصوفية تعبرياً متواضعاً، حلواً، Hugoهادئاً راضياً، وتشرب بروح هوجو 
وبعد مائة عام من ذلك الوقت ألف راهب فرنسسكاين يدعى جكوبون ده . دوياً، ترانيم يقصد مبعظمها أن تتلى بعد مراسم القداس

 Sebatوقفت األم "أعظم ترنيمة يف العصور الوسطى وهي املعروفة باسم ) 1306 - ؟Jacopone de Todi (1228تودي 

mather ." وكان جكوبون هذا حمامياً ناجحاً يف تودي القريبة من بروجياPerugia واشتهرت زوجته بصالحها ومجاهلا، وماتت ،
ب احلزن بعقل جكوبان، وأخذ جيول على غري هدى يف طرق أمربيا هذه الزوجة إثر حادث سقوط طوار عليها يف أحد األعياد، فذه

Umbria مردداً بأعلى صوته ذنوبه وأحزانه، وطلى نفسه بالقار والريش، وأخذ ميشي على أربع ؛ وانضم إىل مجاعة الفرنسسكان 
  : وأنشأ القصيدة اليت حتتوي يف إجياز ما كان يف هذا الوقت من تقى وحنان

 القلب، وقفت األم كسرية 

  

 تزرف الدمع أمام الصليب 

  

 وابنها معلق حيتضر، 

  

 وقد نفذ يف روحها املثقلة باألحزان، 

  

 وهي تندبه وتتأمل من أجله، 
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 . سيف األسى البتار

  

 أال ما أشد حزا 

  

 تلك األم اليت أنعم اهللا عليها بابنها الوحيد، 

  

 ! واليت رماها الزمان بسهامه 

  

  تنتحب وتندب سوء حظها، وأخذت وقتئذ

  

 . وترجتف حني أبصرت عذاب ابنها النبيل

  

 ومنذا الذي ال حيزن 

  

 إذا شاهد أم منقذنا 

  

 وقد شجتها الغصة ؟ 

  

منذا الذي يستطيع أن حياجز نفسه عن أن يشاركها أحزاا 
 حني يرى هذه األم احلنون 

  

 ..... تندب مصري ولدها ؟

  

 ع احلب، أقبلي ياأماه، يا منب

  

 وأشعريين آالمك بأكملها 
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 دعيين أشاركك أحزانك، 

  

 واشعلي يف قليب نار الشوق 

  

 وحب املسيح إهلنا ومنقذنا، 

  

 ! دعيين أفعم قلبه بالسرور 

  

 ! أيتها األم املقدسة، افعلي هذا رمحة يب 

  

 اغرسي ضريات من مات شهيداً 

  

 عميقة يف قليب 

  

 دعيين أقاسي آالم 

  

 ابنك الذي أصيب جبرح أليم 

  

 ! وحتمل اهلوان من أجلي 

  

 دعيين أبِك حبق إىل جانبك، 

  

 وأقضي سين حيايت كلها 

  

 . أشاركك احلزن على ابنك املصلوب
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 أال ليتين أستطيع أن أكون معك، 

  

 وأقف جبوار الصليب يف صحبتك، 

  

 راضياً، مغتبطاً، مرتبطاً يف احلزن بك 

  

 ليب، فليحيين الص

  

 : ولتنجين آالم املسيح املنقذة للبشر 

  

 ولريعين بلطفه، 

  

 وإذا ما بلي جسمي 

  

 فلتنظر روحي يف أجماد السماء 

  

 . إليه وجهاً لوجه

وليس يف الشعر ما يضارع هذه الترانيم املسيحية اليت قيلت يف العصور الوسطى إال قصيدتان إحدامها هي قصيدة عيد القربان 
Pange Lingue الرهيبة اليت كتبها تومس السلوين " يوم الغضب"، واألخرى قصيدةThomas of Celono واليت 1250 حوايل ،

تنشد يف القداس الذي يقام للموتى، وهنا توحي رهبة يوم احلساب بقصيدة ال تقل كآبة وكماالً عن أي حلم من أحالم دانيت 
 أضافت إىل -ثر الشديد يف النفس واملشتملة على األدعية والترانيم والقداسوأضافت الكنيسة إىل طقوسها ذات األ). 101(املعذبة

هذه الطقوس ما حيدث يف األعياد الدينية من حفالت ومواكب، وأخذ عيد امليالد يف البلدان الشمالية املراسم املفرحة للطبقة اليت 
ب الشتائي على الظلمة املقبلة، ومن هذا نشأت كتل عيد امليالد كان التيوتون الوثنيون يقيموا احتفاالً بانتصار الشمس وقت االنقال

اليت حترق يف بيوت األملان، وأهل فرنسا الشمالية، واإلجنليز، وأهل إسكنديناوة، كما نشأت شجرة عيد امليالد اليت تثقل باهلدايا، 
 -يد، وكان مثة أعياد واحتفاالت أخرى خيطئها احلصروالوالئم املرحة اليت تتخم البطون القوية حىت الليلة الثانية عشرة بعد هذا الع

وكانت هذه ألعياد وأيام اآلحاد كلها إىل ... عيد الغطاس، وعيد اخلتان، وحد السعف، وعيد القيامة، وعيد الصعود، وعيد العنصرة
ص شعره، ويلبس خري مالبسه درجة أقل منها قليالً، أحداثاً مثرية يف حياة رجل يتذكره من ذنوبه، ويستحم، وحيلق حليته أو يق

وأكثرها مضايقة له، ويطعم اهللا يف العشاء الرباين، وحيس أعمق اإلحساس باملسرحية املسيحية اخلطرية الشأن اليت قدر عليه أن يكون 
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مسرحية دينية وكانت حوادث آالم املسيح متثل يف كثري من املدن يف الثالثة األيام األخرية من أسبوع اآلالم، تتضمنها . جزءاً منها
وحدث يف عام ". الطقوس اخلفية"ذات حوار وأغان بسيطة، كذلك كانت عدة أوقات أخرى من السنة الكنيسة متتاز بأمثال هذه 

 قس القرية اليت تقيم فيها أو رؤيا مساوية قد نبهتها إىل أنه البد Liege رئيسة دير قريب من لييج Juliana أن أبلغت يوليانا 1240
م املسيح حني يستحيل القربان إىل حلمه ودمه يف العشاء الرباين وذلك بإقامة عيد فخم رهيب، وأقر البابا إربان الرابع من تكرمي جس

وقام الفيلسوف ذه ". صالة مؤلفة من ترانيم وأدعية تناسبه" وعهد إىل تومس أكوناس أن يضع له 1262هذا االحتفال يف عام 
ثبت أخرياً عيد القربان واحتفل به يف أول يوم مخيس بعد عيد العنصرة بأفخم موكب من  1311املهمة على خري وجه ويف عام 
وكانت هذه احلفالت جتتذب إليها مجوعاً ال حيصى عددها، وتبعث البهجة واملرح يف قلوب الكثريين . مواكب السنة املسيحية بأمجعها

ة يف العصور الوسطى، وساعدت على قيام مواكب النقابات ممن يشتركون فيها، وهي اليت مهدت السبيل للمسرحية غري الديني
الطائفية واحتفاالا، وألعاب الربجاس واالحتفال بتنصيب الفرسان، وتتويج امللوك، وشغل ما هنالك من فراغ يف حياة األهلني الذين 

ومل . ليت تسمو بأرواحهم إىل أعلى الدرجاتال مييلون بفطرم إىل السلم والنظام باحلركات املنبعثة عن التقى، والصالح، واملناظر ا
تكن الكنيسة تقيم تعاليمها األخالقية، اليت تصل إليها عن طريق العقائد الدينية على اجلدل املؤدي إىل اإلقناع، بل كانت تلجأ يف 

، والشعر وال يسعنا إال الوصول إىل هذا الغرض إىل احلواس عن طريق التمثيل، واملوسيقى، والتصوير، والنحت، والعمارة، والقصص
 من االلتجاء إىل العقل -  شراً كان أو خرياً-أن نعترف أن االلتجاء إىل العواطف على هذا النحو أكثر جناحاً وأهدى إىل الغرض

 وكانت أعظم املهرجانات ما يقام منها. ولقد أوجدت الكنيسة بالتجائها إىل هذا فن العصور الوسطى. املتقلب ذي الرتعة الفردية

فقد كان الرجال والنساء حيجون ليكفروا عن ذنب أو يوفوا بنذر، ويطلبوا شفاءاً من داء بإحدى املعجزات، أو . عند أماكن احلج
ينالوا غفراناً، وما من شك يف أم كانوا يسعون، كما يسعى السياح يف هذه األيام، ليشاهدوا بلدانا جديدة ومناظر جديدة، وليقوموا 

وكان هناك عشرة آالف مكان معترف جبواز احلج . ات تطرد ما يلقونه يف حيام الضيقة للرتيبة من ملل وسآمةيف طريقهم مبغامر
وكان أكثر احلجاج شجاعة يؤمون فلسطني النائية، ومنهم احلفاة ومنهم من ال يلبسون إال قميصاً . إليها يف أواخر القرن الثالث عشر

 أن سار 1054وحدث يف عام . باً، وعكازاً، وكيساً من النقود تناولوها كلها من يد قيسيواحداً، وكانوا حيملون يف الصالة، صلي
 سار كبري أساقفة كولوين، وميرت، 1064 أسقف كمربيه على رأس ثالثة آالف حاج إىل بيت املقدس، ويف عام Leidbertليدبريت 

هم عشرة آالف مسيحي هلك منهم ثالثة آالف يف الطريق، وأساقفة اسباير، وبامربج، وأوترخت إىل بيت املقدس أيضاً، ومن ورائ
ومل يعد منهم إىل أوطام ساملني إال ألفان، وعرب حجاج آخرون جبال الربانس، أو جازفوا حبيام يف احمليط األطلنطي ليزوروا األماكن 

لترا كان اإلجنليز حيجون إىل قرب القديس  من أعمال أسبانيا، ويف إجنCompostelaاليت يقال إن ا عظام الرسول يعقوب بقمبستيال 
 يف وستمنستر، وإىل قرب القديس إدمند Edward the Confessor يف درهام، وإىل قرب القديس إدوارد املعترف Cuthpretكثريت 

St .Edmund يف بيوري Bury أو إىل الكنيسة اليت أنشأها كما يقولون يوسف األرمائي ،Joseph of Aremathnea يف 
وكانت فرنسا .  وكان أهم من هذه األماكن كلها يف نظر اإلجنليز ضريح تومس أبكت يف كنتر بريGlastonburyستنربي جال

 ويف Lebuyen Velay فالي - أن- بوي- جتتذب احلجاج إىل قرب القديس مارتن يف ثور وإىل نتردام يف تشارتر، ونتردام يف له
 أو البيت املقدس يف لوريتو Santa Casa، وفيها أيضاً سانتا، كاسا Assisiسي إيطاليا كنيسة القديس فوانسس وعظامه يف أس

Loreto ويعتقد املتقون أنه هو البيت الذي سكنت فيه مرمي مع عيسى يف الناصرة، وأن املالئكة محلت هذا الكوخ من فلسطني حني 
، مث طارت فوق البحر األدرياوي إىل غابات )1291(شيا طرد األتراك آخر الصليبيني منها، وطارت به يف اهلواء مث أنزلته يف دملا
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وآخر ما نذكره يف هذا املقام أن كل طرق العامل املسيحي . اليت اشتق منها اسم هذه القرية املكرمة) Louretumاللورتوم (أنكونا 
زل املقدسة، أو الكنائس القائمة يف كله كانت تؤدي باحلجاج إىل رومة، ليشاهدوا قربي بطرس وبولس، ولينالوا الغفران بزيارة املنا

 أن أعلن البابا بنيفاس الثامن 1299وحدث يف عام . تلك املدينة ؛ أو لالحتفال بعيد من األعياد، أو ذكرى سارة يف التاريخ املسيحي
ويقال إن . عام، وعرض أن يغفر مجيع ذنوب من يأتون للتعبد يف كنيسة القديس بطرس يف ذلك ال1300أن سيقام عيد كبري يف عام 

عدد من دخل أبواب روما من الغرباء يف كل يوم من أيام هذه الشهور اإلثىن عشر مل يكن يقل عن مائيت ألف، وإن مليوين زائر مع 
كل منهم نذر يناسبه وضعوا ما معهم من الكنوز أمام قرب القديس بطرس، وقد بلغت هذه الكنوز من الكثرة حداً شغل قسيسني ظال 

اراً جلمع النقوديعمالن باا، واألماكن اليت البد ). 102(ارف ليالً ووكانت دالئل السياح ترشد احلجاج إىل الطرق اليت يسلكو
ووسعنا أن نرسم ألنفسنا صورة حقيقية من فرحة احلجاج املتعبني، وقد كساهم . هلم أن يزوروها يف طريقهم أو حني حيطون رحاهلم

أي روما : "ر األمر على املدينة اخلالدة، وحني ترتفع عقريم بأغنية الفرحة واحلمد اليت يتلوها احلجاج العثري، وحني تقع أبصارهم آخ
النبيلة، يا ملكة هذا العامل كله، ويا خري املدائن كلها، ي ذات اللون األمحر الياقويت الذي كستك به دماء الشهداء الوردية، ولكنك 

وقد أضافت !".  إليك دي حتياتنا خالل السنني وندعو لك باخلري، وحنييك من خالل القرون.كالسوسن النقي مبن فيك من العذارى
الكنيسة إىل اخلدمات الدينية املختلفة خدمات أخرى أجتماعية، فقد أشعرت الناس مبا للعمل من كرامة ؛ ومارس رهباا العمل يف 

طائفية، ونظمت نقابات طائفية دينية لإلشراف على أعمال ووافقت على أن ينتظم العمال يف نقابات . الزراعة والصناعة
وكانت كل كنيسة حرماً مقدساً من حق كل من يطارد أن يلجأ إليها ليجد فيها مقاماً له حىت دأ سورة من ). 103(الصدقات

ب من يرتكبه بالطرد من حظرية يطارده وخيضع لإلجراءات القانونية، وكان إخراج هؤالء الرجال من هذا احلرم األمني تدنيساً له يعاق
وكان حرمها املقدس يف بعض األحيان أو الكنيسة . وكانت الكنيسة الصغرية والكبرية املركز االجتماعي يف القرية أو املدينة. الدين

 نفسها يستخدمان برضاء القساوسة خلزن احلبوب أو الدريس أو النبيذ، كما كانا يستخدمان أيضاً يف طحن احلبوب أو عصر

أو فيها جيتمع الكبار يف أيام األحد ليتجاذبوا أطراف . ويف الكنيسة عمد معظم أهل القرية، وعندها سوف تدفن كثرم). 104(اجلعة
وعندها جيتمع املتسولون وتوزع الكنيسة . احلديث أو يتناقشوا يف شؤون القرية، وجيتمع الشبان والشابات لريى بعضهم بعضاً

ل ما تعرفه القرية من فن إال القليل منه ليجمل بيت اهللا، ويبتهج ألف فقري مبا يشهد من جمد املعبد املقدس صدقاا، وفيها جيتمع ك
وكانت األجراس املعلقة يف برج الكنيسة . الذي شاده الناس بأمواهلم وأيديهم، والذي يعدونه ملكاً هلم، وموطنهم اجلماعي والروحي

ىل الصالة والدعاء، وكانت موسيقى هذه األجراس أحلى من كل ما عداها إذا استثنينا الترانيم تدق ساعات اليوم، أو تدعو املؤمنني إ
وقد ارتفعت أبراج الكنائس، املستدق منها وغري املستدق، يف أقطار األرض من نفجورود . اليت تؤلف اإلميان الفاتر بتسابيح القداس

  . الناس ال يستطيعون احلياة بال أمل وال يرضون باملوتإىل فارس، ومن بيت املقدس إىل هربيدة تشق الفضاء ألن

  الفصل الخامس 

  القانون الكنسي 

وكانت . منت إىل جانب الطقوس الدينية املعقدة الرائعة طائفة من الشرائع الكهنوتية أكثر منها تعقيداً، تنظيم أعمال الكنيسة وقراراا
وقد نشأ القانون الكنسي شيئاً فشيئاً من . أكثر تبايناً من أية إمرباطوريةالكنيسة يف ذلك الوقت تسيطر على دولة أعظم رقعة و

العادات الدينية القدمية، ومن فقرات يف الكتاب املقدس، وآراء آباء الكنيسة، وقوانني روما أو القبائل املترببرة، وقرارات جمالس 
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 لكي تشرف على سلوك رجال الدين، وأعيدت صياغة وعدلت أجزاء من قانون جستنيان. الكنيسة، وقرارات البابوات وآرائهم
وأعيدت جمموعات من الشرائع الدينية يف البالد الغربية يف . بعضها اآلخر لكي يتفق مع آراء الكنيسة يف الزواج، والطالق، والوصايا

 وصيغت قوانني الكنيسة .القرنني السادس والثامن، كما أعد أباطرة بيزنطية من حني إىل حني جمموعات مثلها يف بالد الشرق
وكان جراتيان هذا من . 1148 حوايل عام Gratianالرومانية يف صيغتها اليت كانت عليها يف العصور الوسطى على يد جراتيان 

وسواء كان هذا أو مل يكن فإن .  يف جامعة تلك املدينةIrneriusرهبان بولونيا، ولذلك ال يبعد أن يكون قد درس على إرنرييوس 
وقد مسي كتابه التوفيق بني . شك فيه أن املوجز الذي أصدره يدل على علم غزير بالقانون الروماين وفلسفة العصور الوسطىالذي ال

وقد مجعت فيه ما . ، مث أطلقت عليه األجيال املتأخرة أسم القراراتConcordia discordantium Canonumالقواعد املتعارضة 
 من قرارات خاصة 1139ن هلا من عادات، وما أصدرته االس الدينية والبابوات حىت عام أصدرته الكنيسة من قوانني، وما كا

بالعقائد الدينية، والطقوس، واألنظمة، والقواعد اإلدارية، واحملافظة على أمالك الكنيسة وإجراءات احملاكم الكنسية، وما هلا من 
 Sic et nonورمبا كانت طريقة العرض قد أخذت عن كتاب أبالر . سوابق، وتنظيم حياة الرهبنة، وعقود الزواج وقواعد الوصية

، فهي تبدأ بقضية مقررة مث تنقل Gratianوما من شك يف أا كان هلا بعض األثر يف الطريقة املدرسية بعد جرايتان ". هكذا وإال فال"
ومل تتخذ الكنيسة يف العصور . لتعليقاتأقواالً أو سوابق تعارضها، وحتاول أن تزيل هذه االعتراضات وتضيف بعض الشروح وا

. الوسطى هذا الكتاب مرجعاً ائياً، ولكنه أصبح يف الفترة اليت كان قائماً فيها نصاً ال غىن عنه، ويوشك أن يكون نصاً مقدساً

ت هذه مالحق من عندهم، وقد نشر) 1313(وكلمنت اخلامس ) 1294(وننيفاس الثامن ) 1234(وأضاف إليه جرجيوري التاسع 
جمموعة من القوانني الكنسية مقابلة موعة قوانني " باسم 1582املالحق وبعض إضافات أقل منها شأناً مع كتاب جراتيان يف عام 

لقانون الكنسي كان أوسع من امليدان الذي يشغله أي قانون مدين معاصر له، واحلق أن امليدان الذي يشغله ا . جستنيان املدنية
فهو ال يقتصر على البحث يف تكوين الكنيسة، وعقائدها، وأعماهلا، بل يبحث فوق ذلك يف القواعد اليت تعامل مبقتضاها غري 

ر اإلحلاد، ويف القضاء على امللحدين، ويف تنظيم املسيحيني املقيمني يف البالد املسيحية، والطرق اليت تستخدمها عند النظر يف أم
احلروب الصليبية، ويف قوانني الزواج وشرعية البناء، واملهور، والزىن، والطالق، والوصايا، والدفن وأحوال األرامل، واليتامى، ويف 

ة، والسب، والربا، واألمثان العادلة، ويف قوانني اإلميان، ونقضها، وانتهاك حرمة املعابد، والتجديف واملتاجرة بالدين والرتب الكهنوتي
قواعد لتنظيم املدارس واجلامعات، وهدنة اهللا وغريها من الوسائل املقيدة للحرب واملنظمة للسلم ؛ وما جيب أن تكون عليه احملاكم 

قة القائمة بني احملاكم املدنية الكنسية والبابوية، وحق استخدام الطرد من الدين واللعنة واحلرمان، وتوقيع العقوبات الكنسية، والعال
وكانت الكنيسة ترى أن الواجب املفروض على املسيحيني مجيعاً أن خيضعوا هلذه اموعة . واحملاكم الدينية، وبني الدولة والكنيسة

حية، ال الضخمة من القوانني، وأن من حقها هي أن توقع على كل من خيرج على أي شيء منها خمتلف العقوبات البدنية أو الرو
 أي أن حتكم باإلعدام على شخص - " حكم الدم"يستثىن من ذلك إال شيء واحد وهو أنه ال جيوز ألية حمكمة كنسية أن تنطق بـ 

 Minorسائل اإلرهاب الروحي، فكان احلرمان األصغر  تعتمد على ووكانت الكنيسة قبل عهد حماكم التفتيش. ما

excommunication مينع املسيحي من االشتراك يف العشاء الرباين ويف طقوس الكنيسة، وكان من حق كل رجل من رجال الدين 
أما احلرمان األكرب . هأن يصدر هذه العقوبة، وكان معناها عند املؤمنني العذاب الدائم يف نار اجلحيم إذا مات اآلمث قبل العفو عن

Maior excommunication) فال يصدره إال جملس ديين أو مطارنة ) وهو احلرمان الوحيد الذي تستخدمه الكنيسة يف هذه األيام



 
 Will Durant  643   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

فإذا صدر أبعد احملروم من . أعلى مرتبة من القساوسة كما أنه ال يصدر إال على أشخاص داخل دائرة هذه االس أو أولئك املطارنة
فال يستطيع أن يقاضي، أو يرث، أو يعقد عقداً صحيحاً من الوجهة القانونية، ولكنه :  اتصال قانوين أو روحي باتمع املسيحيكل

وملا أن صدر قرار احلرمان على . جيوز لغريه أن يقاضيه، وحيرم على أي مسيحي أن يؤاكله أو يكلمه وإال حق عليه احلرمان األصغر
لزواجه من ابنة عمه، تركه مجيع رجال حاشيته ومجيع خدمه تقريباً، وكان اخلادمان اللذان بقيا عنده ) 998(ربرت ملك فرنسا 

وكانت الكنيسة يف احلاالت القصوى . يلقيان يف النار ما يتبقى من طعامه بعد كل وجبة من وجباته، حىت ال تدنسهما هذه البقايا
وبكل ما حتتويه العبارات القانونية من . قوبة ذكر فيها بعناية وبأقوى عبارة ، وهي عAnathemaتضيف إىل احلرمان عقوبة اللعنة 

على أية بقعة من العامل ) Interdict(وكان آخر ملجأ للكنيسة هو حق البابا يف أن يصدر قرار حترمي . لغو، كل ما يتصل ذه العقوبة
وإذا كان الناس يف تلك األيام يشعرون حباجتهم إىل . البة منها أي أن مينع إىل أجل مجيع اخلدمات الدينية أو الكثرة الغ-املسيحي

. العشاء الرباين، وخيشون أن توافيهم املنية قبل أن يعفى عن خطاياهم، فقد كان احملروم يضطر عاجالً أو آجالً إىل مصاحلة الكنيسة

، 1208، وعلى إجنلترا يف عام 1102 عام ، وعلى أملانيا يف998وقد صدرت قرارات باحلرمان من هذا النوع على فرنسا يف عام 
وكانت كثرة ما صدر من قرارات احلرمان والتحرمي سبباً يف ضعف أثرمها يف القرن احلادي . 1155وعلى روما نفسها يف عام 

ة فقد كان البابوات يصدرون بني الفنية والفنية قرارات ألغراض سياسية، كما حدث حني هدد إنوسنت الثاين مدين). 105(عشر
 للغش يف أموال الزكاة -وبلغت قرارات احلرمان باجلملة). 106(بيزا بإصدار قرار التحرمي عليها إذا مل تنضم إىل اجلامعة التسكانية

 من الكثرة أن أضحت أقسام كثرية من اتمع املسيحي حمرومة كلها يف وقت واحد، -اليت كانت الكنيسة تتقاضاها من األهلني
من ذلك أن قرار احلرمان . ومل يعبأ به) 107(ف أا حمرومة، كما أن منها ما أغفل قرار احلرمان أو سخر منهومنها ما مل تكن تعر

وظلت ميالن اثنني وعشرين عاماً . باجلملة صدر على ميالن وبولونيا وفلورنس ثالث مرات يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر
لقد : " عن هذه القرارات فيقول 1391 يف عام Guillaume le Maireم له مري وحيدثنا األسقف جوليو. تتجاهل القرار الثالث

ويوجهون  يزدرون سلطة املفاتيح ...رأيت بعيين يف بعض األحيان أربعمائة حمروم يف أسقفية واحدة بل رأيت سبعمائة منهم
. ومل يعبأ فليب أغسطس وفليب اجلميل بقرارات احلرمان اليت صدرت عليهما) 108(ألفاظ التجديف والسباب للكنيسة ورجاهلا

. وكان ما حيدث آنا بعد آن من جتاهل هلذه القرارات بدياة اضمحالل سلطان القانون الكنسي على غري رجال الدين يف أوروبا

طاا طائفة كبرية من شؤون احلياة البشرية حني تضعضعت السلطات الدينية يف األلف السنة األوىل وكانت الكنيسة قد أخضعت لسل
من التاريخ املسيحي، فلما أن قويت احلكومة املدنية يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر استرد القانون املدين من القانون الكنسي 

كنيسة قد نالت مكاسب جديدة يف التعيني يف الوظائف الدينية، أما يف امليادين نعم إن ال. طائفة بعد طائفة من الشؤون البشرية
األخرى فقد أخذ سلطاا يضمحل يف شؤون التعليم، والزواج، واألخالق، واالقتصاد، واحلرب فقد أعلنت الدول اليت منت 

رع، أعلنت هذه الدول أا شبت عن الطوق الذي أوجدته هي والذي أجاز هلا أن تنمو وتترع. وترعرعت يف ظل النظام االجتماعي
ولكن جهود واضعي القانون .  اليت بلغت غايتها يف هذه األيام- عملية التحرر من السلطة الدينية-وبدأت تلك العملية الطويلة

ظم من أخرجتهم الكنسي مل تذهب هباء، كما ال تذهب هباء معظم اجلهود املبدعة اخلالقة يف هذا العامل، فهي اليت أعدت ودربت أع
من احلكام، وأسهمت يف نقل القانون الروماين إىل العامل احلديث، وأيدت احلقوق القانونية لألرامل واألطفال، ووضعت يف القانون 

؛ وكان له نصيب يف صياغة ) 109(املدين املعمول به يف أوروبا الغربية املبدأ الذي جيعل للزوجة يف حياا نصيباً من مال زوجها
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ومالك القول أن الشريعة الكنسية كانت من أعظم األعمال اليت متخض عنها العقل البشري . سفة املدرسية ووضع مصطلحااالفل
  .العصور الوسطى

  الفصل السادس 

  رجال الدين 

 الراهب وكان" رجال الدنيا"طبقة رجال الدين وطبقة : كان الناس يف حديثهم العادي يف العصور الوسطى يقسمون اخللق طبقتني 
أي رجال " رجال الدين النظاميني"من رجال الدين وكانت الراهبة من نسائه، ومن الرهبان من كانوا أيضاً قسيسني وهؤالء يكونون 

أي يعيشون يف الدنيا " دنيويني"، أما غريهم من رجال الدين فكانوا يسمون )regula(الدين الذين يتبعون قانون األديرة 
)saeculum(ات رجال الدين مجيعها متتاز من غريها حبلق قمة الرأس وبأن يلبس أفرادها مئزراً طويالً ذا لون واحد أي ، وكانت طبق

ومل يكن لفظ رجال الدين يطلق على من كان . ما عدا اللوتني األمحر واألخضر، تضمه أزرار بطوله كله من الرأس إىل القدمني. كان
 بل كان يطلق كذلك - الكنائس، وقارئي الصلوات،، وقارئي الرقى، والسدنةفحسب ـ أي بوايب" الدرجات الصغرى"منهم يف 

 وهم طالب مث - أي دخلوا يف زمرة رجال الدين - على مجيع طلبة الدين ومدرسيه يف اجلامعات، وعلى كل من حلقوا قمة رؤوسهم
وهذا هو السبب الذي من . مساعدين لرجال األدبأصبحوا فيما بعد أطباء أو حمامني، أو فنانني، أو مؤلفني، أو استغلوا حماسبني أو 

وكان يسمح لرجال الدين من غري الطبقات العليا أن يتزوجوا ". كاتباً"و " كتابياً" فصارا Clerical ،Clerkأجله ضاق معىن لفظي 
أو " الكربى"طبقات الثالث أما ال. وأن يشتغلوا بأية مهنة حمترمة، ومل يكونوا يلزمون بأن يظلوا مستمسكني بعادة حلق قمم رؤوسهم

 فلم يكن جيوز ملن انضم إليها أن خيرج منها، وقد أغلق أمام - والقساوسة- والشمامسة- أتباع الشمامسة -" الطبقات املقدسة"
أفرادها بوجه عام باب الزواج بعد القرن احلادي عشر، ولكن لدينا شواهد تدل على أن بعض القساوسة الالتني بعد أيام جرجيوري 

، غري أن هذه احلاالت أخذت تقل شيئاً فشيئاً حىت كانت من احلاالت الشاذة )110(السابع كانوا يتخذون هلم أزواجاً أو خليالت

وإذا كانت حدود األسقفية تتفق يف العادة مع حدود الضيعة أو .  ، وكان على قس األسقفية أن يقنع باملتع الروحيةالنادرة
وقلما كان هذا القس ممن نالوا . باالشتراك مع األسقف) 111(القرية، فإن مالك الضيعة كان يف أغلب األحوال هو الذي يعني القس

لكتب كانت نادرة، وهلذا كان يكفيه أن قسطاً موفوراً من التعليم، وسبب ذلك أن التعليم اجلامعي كان وقتئذ كبري النفقة، وأن ا
ومل يكن يف كثري . يعرف كيف يقرأ الصلوات والقداس، ويقوم بتقدمي العشاء الرباين وتنظيم شؤون العبادة والصدقات يف األسقفية

وكان .  معاشهمن احلاالت أكثر من مساعد أو نائب يستأجره قس أكرب منه ليؤدي اخلدمات الدينية يف األسقفية نظري ربع دخله من
يف مقدور القس الكبري ذه الطريقة أن يكون له معاش من أربع أبرشيات أو مخٍس،أما قس األبرشية فكان حييا حياة الفقر 

وكان يف بعض . أو التعميد أو عقود الزواج، أو الدفن، أو قراءة القداس للموتى" رسوم املذبح"، يعتصر دله من )112(واملذلة
، ومل يكن مستواه اخللقي يضارع )John Ball(113جانب الفقراء يف حرب الطبقات، كما فعل جون بول األحيان ينحاز إىل 

مستوى قس هذه األيام الذي مسا إىل ما مسا إليه بفضل املنافسة الدينية، ولكنه كان وجه عام يقوم بعمله صابراً حريصاً على إطاعة 
رضى، ويواسي احملرومني، ويعلم الشباب، ويلوك صلواته، ويبث يف األهلني فكان يعود امل. نداء الضمري وواجب الشفقة والرمحة

كانوا ممن ال "ويقول أقسى ناقدي هذه الطائفة إن كثريين من قساوسة األبرشيات . الغالظ الشداد شيئاً من التحضر واخللق الطيب
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ليس مثة طائفة غريهم أظهرت ما أظهروه هم  : " املتحرر من قيود الدينLecky، وقال عنهم لكي )114"(غىن عنهم يف هذا العامل
من غرية جامعة جمردة من االماك يف متاع الدنيا، ال يثنيها عن هدفها مصاحلها الشخصية، يضحي أفرادها يف سبيل الواجب 

لة ال تتزعزع وال املفروض عليهم أعز ما يف العامل من متاع، ويواجهون مجيع الصعاب أياً كان نوعها وألوان العذاب واملوت ببسا
فأما األسقف فكان قساً اختري ليؤلف من عدة . وكان للقساوسة واألساقفة يؤلفون فيما بينهم طبقة رجال الكهنوت). 115"(تلني

أبرشيات وعدد من القساوسة أسقفية واحدة وكان الذين خيتارونه هلذا املنصب من الوجهة النظرية ويف بداية األمر هم القساوسة 
 كهنة 1215لكن الذي يرشحه ملنصبه عادة قبل أيام جرجيوري السابع هو البارون أو امللك، وكان خيتاره بعد عام والشعب، و

وكان يعهد إليه بكثري من الشؤون الدنيوية والكنيسة، كما كانت حمكمته األسقفية تنظر . الكنيسة الكربى باالشتراك مع البابا نفسه
وكان من حقه أن يعني القساوسة ويفصلهم، . لقضايا اليت متس رجال الدين على اختالف طبقاميف بعض القضايا املدنية ويف مجيع ا

ولكن سلطته على األديرة ورؤسائها يف أسقفيته نقصت يف الوقت الذي نتحدث عنه الن البابوات أخضعوا طبقات الرهبان لسلطام 
 بعضه من األبرشيات التابعة له، ولكن معظمه كان يأتيه من الضياع وكان إيراد األسقف يأيت. املباشر خلوفهم من سلطان األساقفة

وكان املتقدمون لشغل مناصب . التابعة لكرسيه، وكان يف بعض األحيان يعطي إحدى األبرشيات من املال أكثر مما يأخذ منها
ري ترشيحهم، وكانوا بوصفهم حكاماً دنيويني  قدراً من املال نظ- للملك أوالً مث للبابا فيما بعد-األساقفة يتعهدون عادة بأن يؤدوا 

 وكان مما يشكو منه البابا إسكندر الثالث أنه -يطرأ عليهم ما يطرأ على غريهم من ميل لتعيني أقارم يف املناصب ذات اإليراد ازي
ن األساقفة حييون احلياة املترفة، وكان كثريون م). 116"(ملا حرم اهللا األساقفة من األبناء وهبهم الشيطان أبناء اإلخوة واألخوات"

ولقد كان أساقفة أوروبا، بعد . ولكن كثريين منهم كانوا يهبون أنفسهم لواجبام الروحية واإلدارية. اليت تليق بالسادة اإلقطاعيني
وكان يرأس أساقفة كل . أن اصلح ليو التاسع نظام األسقفيات، خري الطوائف كلها يف العصور الوسطى من الناحيتني العقلية واخللقية

وكان بعض كبار األساقفة، مبا أوتوا . إقليم كبري األساقفة أو املطران، وكان له هو وحدة حق دعوة جملس الكنيسة اإلقليمي ورياسته
من، من قوة يف اخللق أو سعة يف الثراء، يسيطرون على حياة أقاليمهم من نواحيها كلها تقريباً وكان كبار أساقفة مدن مهربج، وبر
وكولوين، وتريري، وميرت، وجمد برج، وسلزبرج األملانية من السادة اإلقطاعيني األقوياء، خيتارهم األباطرة يف كثري من األحيان 

وكذلك أضطلع كبار أساقفة رميس، ورون، وكنتربري، ميثل هذا . لتصريف شؤون اإلمرباطورية أو ليكونوا هلم سفراء أو مستشارين
 - يف طليطلة، وليوان، ونربوته، ورميس، وكولوين، وكنتربري -ومن كبار األساقفة. نسا، وتورمندية، وإجنلتراالواجب اخلطري يف فر

كباراً ذوي سلطان غري منازع على مجيع رجال الدين يف أقاليمهم، وكان كبار األساقفة جيتمعون يف جملس " رؤساء"من أصبحوا 
وكانت هذه االس يف العهود املتأخرة تدعى لنفسها سلطات تعلو على سلطات . سةتتألف منه من حني إىل حني حكومة نيابية للكني

البابا، أما يف العصر الذي نتحدث عنه، عصر أعظم البابوات، فلم يكن أحد يف أوروبا الغربية ينازع سلطان أسقف روما سلطاته 
عن فضائح القرن العاشر، كما أخذ سلطان البابوية ينمو وكانت فضائل ليو التاسع وهلد براند قد كفرت . العليا الدينية والروحية

. بني صروف القرن الثاين عشر املتقلبة وكفاحه منواً مكن إنوسنت الثالث من أن يدعي أن هذا السلطان ميتد إىل مجيع بقاع األرض

ضحى منصب البابوية يف ذلك وأ. فقد كان امللوك واألباطرة ميسكون بركاب خادم خدم اهللا، ذي الثياب البيض، ويقبلون قدميه
الوقت أمسى ما يطمع فيه إنسان على ظهر األرض، فكانت أذكى العقول وقتئذ تتهيأ يف أشد مدارس الالهوت والقانون صرامة 

وكان الذين يرقون منهم إىل الذروة رجاالً من ذوي العقول اجلبارة والقلوب الباسلة ال . لتشغل فيما بعد مكاناً بني رجال الكنيسة
خيشون أن حيكموا قارة بأمجعها، وقلما كان موت الواحد منهم يثين غريه عن مواصلة السياسة اليت وضعها هؤالء الرجال هم 
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وجمالسهم، فلقد أمت إنوسنت الثالث ما مل يتمه جرجيوري السابع، وفاز إنوسنت الرابع واإلسكندر الرابع بالنصر يف الكفاح الذي قام 
وكان سلطان البابا يؤول إليه من الوجهة . ري التاسع ضد األباطرة الذين أرادوا تضييق سلطان البابويةبه إنوسنت الثالث وجرجيو

 أي حكومة الشعب، عن طريق -وكانت حكومة الكنيسة ذا املعىن حكومة دينية . النظرية من احلقوق اليت منحها املسيح احلواريني
فقد كان يف وسع أي إنسان يف العامل : نيسة كانت مبعىن آخر حكومة دميقراطية لكن الك. الدين، على أيدي خلفاء اهللا يف األرض

 كان -املسيحي، عدا املصابني يف عقوهلم أو أجسامهم، واحملكوم عليهم يف جرائم ارتكبوها، واملطرودين من حظرية الدين ؛ واألرقاء 
يف هذا اال، كاألغنياء يف كل جمال سواه، تتاح هلم فرص أكثر وكان األغنياء . يف وسع أي إنسان عدا هؤالء أن خيتار قساً أو بابا

من غريهم ألن يعدوا أنفسهم لتسلم درجات هذا السلم الديين الكثرية، غري أن الباب كان مفتوحاً جلميع الناس على السواء، 
وقد خرج مئات من األساقفة وعدد كبري . نوكانت املواهب العقلية، ال اآلباء واجلدود، هي اليت يعتمد عليها النجاح يف أكثر األحيا

وكان سريان هذا الدم اجلديد من مجيع الطبقات يف طوائف رجال الدين مبثابة ) 117(من البابوات من بني صفوف الطبقة الفقرية

ولقد مر بنا أن حق  . "ظل عصوراً طواالً االعتراف العملي الوحيد مبساواة الناس بعضهم بعضاً"غذاء مستمر لعقوهلم، وقد 
املقيمني يف روما، مث زيد عدد هؤالء الكرادلة السبعة تدرجياً مبن ضمهم البابوات " األساقفة الكرادلة"اختيار البابا قد اقتصر على 

سة مؤلفة من سبعني عضواً ميتازون من غريهم بقالنسهم احلمراء ومآزرهم األرجوانية، إليهم من أمم خمتلفة، حىت أضحوا كلية مقد
وكان البابا حيكم دولة روحية بلغت يف القرن الثالث . وأضحوا طبقة جديدة يف سلم الدرجات الدينية ال يعلو عليهم إال البابا نفسه

" الكوريا" من رجال الكنيسة وغريهم من املوظفني يؤلفون مجيعاً عشر ذروة جمدها ويساعده يف حكمها أولئك الرجال وطائفة كبرية

Curiaوكان من حقه وحده أن يدعو لالنعقاد جملساً عاماً من األساقفة، ومل يكن ملا يصدرونه من .  أو احملكمة التنفيذية والقضائية
قة يف تفسري قانون الكنيسة ؛ وإعادة النظر فيه، الشرائع أية قوة إال إذا صدق عليه البابا مبرسوم من قبله وكان له احلرية املطل

وكان هو احملكمة العليا اليت تستأنف إليها أحكام حماكم األسقفيات، وكان هو وحده . وتوسيعه، وإعفاء من يرى إعفاءه من قواعده
وكان على . قديسنيالذي يستطيع أن يغفر بعض الذنوب اخلطرية أو يصدر صكوك الغفران الكربى، أو يسلك شخصاً يف زمرة ال

وكانت جزائر مثل سردينيا .  أن يقسموا ميني الطاعة له، وأن يقبلوا رقابة مندويب البابا على شؤوم1059مجيع القساوسة بعد عام 
وصقلية، وأمم كاإلجنليز، وار، وأسبان تعترف بأنه سيدها اإلقطاعي وترسل إليه اجلزية، وكان يف وسعه أن يرقب بعينية وحيرك 

يديه كل جزء من أجزاء مملكته عن طريق األساقفة، والقساوسة، والرهبان، املنبثني يف كل مكان، فقد كان هؤالء يكونون هيئة ب
وهكذا عاد إىل روما شيئاً فشيئاً، بدهاء بابواا، ما كان هلا من سلطان على . للمخابرات واإلدارة ال نظري هلا يف أية دولة من الدول

  .ى ما كان لكلمة الدين من قوة عجيبةأوروبا معتمدة عل

  الفصل السابع 

  البابوية في أوجها 

1085 - 1294   

ومل يقض على الرتاع الذي قام به الكنيسة والدولة حول املناصب الكنسية بعد عهد جرجيوري السابع وانتصار اإلمرباطورية يف 
) Worms (1222 أحبار، وانتهى بتراض بني الطرفني يف اتفاق ورمز الظاهر، بل ظل هذا الرتاع قائماً جيالً من الزمان، توىل فيه عدة
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وقد سلم هنري مبقتضى هذا االتفاق حبق الكنيسة .  واإلمرباطورية هنري اخلامسCalixtus IIالذي عقد بني البابا كلكستس الثاين 
، اي أن يقوم "دير حسب القوانني الكنسيةتعيني كل من يتمتعون باخلامت والعصا، ورضي أن جيري انتخاب األساقفة ورؤساء األ"يف 

ووافق كلكستس على أن جيري انتخاب . واستخدام للمال" وأن يكون مبأمن من كل تدخل" به رجال الدين أو الرهبان ذو الشأن
ن حق امللك أن األساقفة ورؤساء األديرة الذين ميتلكون أرضاً من التاج يف حضور امللك، وأنه إذا قام الرتاع حول االنتخابات كان م

يفصل بني املتنازعني بعد استشارة أساقفة اإلقليم، وأن على األسقف أو رئيس الدير الذي ميتلك أرضاً من امللك أن يؤدي له مجيع 
وكانت اتفاقات مماثلة هلذا االتفاق قد عقدت قبل ذلك الوقت ) 118(االلتزامات اإلقطاعية اليت جيب على التابع أن يؤديها للمتبوع

وأدعى كل من الطرفني أنه هو املنتصر، واحلق أن الكنيسة تقدمت ذه االتفاقيات خطوة كبرية حنو استقالهلا . إجنلترا وفرنسامع 
وحدث يف ). 119(بشؤوا، ولكن الروابط اإلقطاعية ظلت تعطي امللك الكلمة املسموعة يف اختيار األساقفة يف مجيع أحناء أوروبا

 الكرادلة شيعتني، اختارت إحدامها لكرسي البابوية إنوسنت الثاين واختارت الثانية أنكليتس الثاين  أن انقسمت هيئة1130عام 
Anacletus II . وكان أتكليتس ينتمي إىل أسرة بيريليوينPierleoni ،الشريفة، ولكنه كان له جد يهودي اعتنق الدين املسيحي 

رنار، وهو رجل كان يف غري هذا الظرف اخلاص صديقاً لليهود، برسالة إىل ، وبعث القديس ب)اجلد اليهودي(وكان معارضوه يسمونه 
" مما جيلل املسيح بالعار أن جيلس رجل من أصل يهودي على كرسي القديس بطرس" يقول إن Lothaire IIاإلمرباطور لوثري الثاين 

كلهم إال واحداً منهم، إنوسنت الثاين، وأيدت كثرة رجال الدين، وأيد ملوك أوروبا .  وقد نسي قوله هذا أصل بطرس نفسه-
وأخذت اجلماهري يف أوروبا تسلي نفسها بتوجيه املثالب ألنكليتس، واامه بأنه يضاجع احملرمات عليه، وينهب الكنائس املسيحية 

ليتس هي مصدر وأكرب الظن أن قصة أنك). 1138(ليغىن بأمواهلا أصدقاءه اليهود، ولكن أهل روما ظلوا يؤيدونه إىل يوم وفاته 
) 1159-1154(وكان هدريان الرابع ). 119)(البابا اليهودي( اليت ذاعت يف القرن الرابع عشر عن Andreaisخرافة أندريس 

فقد ولد من أسرة وضيعة يف إجنلترا، وجاء إىل أحد . مثالً آخر ملا يستطيع أن يرقى إليه من الدرجات الرفيعة ذوو املواهب السامية
 جبدارته وحدها إىل منصب رئيس الدير وإىل كردينال Nicholas Breakspearوارتفع نقوالس بريكسبري . الصدقاتاألديرة يطلب 

ووهب إيرلندة إىل هنري الثاين ملك إجنلترا، وأرغم بربروسه أن يستعيد السلطة اليت كانت لألباطرة األملان على البابوية، . مث إىل بابا
فأما اإلسكندر فرفض الطلب، وأما فكتور فقبله، وأيد بربروسه يف جممع بافيا املقدس . ه مطالبهمافدعا كال الرجلني ألن يعرضا علي

اختيار فكتور لكرسي البابوية، فما كان من اإلسكندر إال أن أصدر قراراً حبرمان فرديك، وأعفى رعايا اإلمرباطور من ) 1160(
فرديك، فعقد ) 1176(وأذل انتصار اجلامعة املباردية يف ليانو . يف ملبارديةطاعته يف الشؤون املدنية، وساعد الثورة القائمة عليه 

وأرغم هذا البابا نفسه هنري الثاين ملك إجنلترا على أن يسري . الصلح مع اإلسكندر يف مدينة البندقية، وقبل قدمي البابا مرة أخرى
وكان كفاح اإلسكندر زمناً طويالً .  من قساوسة كنتربري، وأن يتلقى هناك درساً يف الطاعةBecketحايف القدمني إىل قرب بكت 

ولد إنوسنت الثالث يف أنياين القريبة . ونصره املؤزر يف هذا الكفاح مها اللذين مهدا السبيل لبابا من أعظم البابوات على بكرة أبيهم
 يتصف جبميع املزايا Segni سيين ، ابن كونتLotariodi contiوكان وهو ال يزال يسمى أوتاربودي كنيت . 1161من روما يف 

مث درس الفلسفة والالهوت يف باريس، والشريعة الكنسية واملدنية يف . اليت ميتاز ا أبناء األشراف ممن نالوا قسطاً كبرياً من الثقافة
ته بأصحاب النفوذ، أن يرقى ، وملا عاد إىل روما استطاع مبهارته الدبلوماسية، وعلمه الواسع بالعقائد الدينية، وصالBolognaبولونيا 

رقياً سريعاً يف املناصب الدينية، فكان وهو يف الثالثني من عمره مشاساً أكرب، وملا بلغ السابعة والثالثني اختري بابا بإمجاع اآلراء وإن مل 
أن اإلمرباطور ، وجلس على كرسي البابوية يف اليوم التايل ليوم اختياره، وكان من حسن حظه )1198(يكن قد اصبح قسيساً 
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 وترك عرش اإلمرباطورية لفرديك الثاين، وهو 1197هنري السادس الذي متت له السيادة على إيطاليا وصقلية قد مات يف عام 
فقد طرد رئيس بلدية روما األملاين : وانتهز إنوسنت هذه الفرصة الساحنة، وكان يف استخدامها جد عنيف . طفل يف الثالثة من عمره

، وتقبل خضوع تسكانيا، وأعاد حكم البابا يف Perugia وبروجيا Spoletoخرج امللتزمني األملان من اسيوليتو من منصبه، وأ
الواليات البابوية، واعترفت به أرملة هنري سيداً أعلى للصقليتني، وقبل هو أن يكون وصياً عل ابنها، ومل متض عشرة شهور حىت 

ا لدينا من الشواهد على أنه كان أعظم أهل زمانه عقالً، فقد ألف وهو يف بداية العقد ويدل م. كان إنوسنت سيد إيطاليا بال منازع
الرابع من عمره أربعة كتب يف علوم الدين، متتاز بغزارة املادة وبالغة األسلوب، ولكن هذه الكتب قد طغى عليها سناً شهرته 

ز بالوضوح والتفكري املنطقي السليم، وقوة العبارة، ولوال منصبه وكانت عباراته اليت ينطق ا يف الشؤون البابوية متتا. السياسية
وقد أكسبته عيناه الثاقبتان، . الديين لبلغ يف الفلسفة ما بلغه أكويناس، وبلغ يف األدب مبلغ أبالر وإن امتاز عنه بصدق العقيدة

ان جييد الغناء، ويقرض الشعر، وكان رقيق ومل تكن تعوزه الفكاهة، وك. وأكسبه وجهه السمر، مهابة مل ينقص منها قصر قامته
أما فيما خيتص بعقيدته وأخالقه، فلم يكن . احلاشية، ويف وسعه إذا شاء أن يكون رحيماً، صبوراً، ومتساحماً فيما ميس شؤونه اخلاصة

لدولة اليت دعي حلمايتها فقد يقبل اي أحنراف عن أحكام الكنيسة أو مبادئها اخللفية، وإذا كان عامل اإلميان واألمل املسيحيني هو ا
وكان وهو الذي ولد يف مهد الثراء يعيش عيشة البساطة الفلسفية، طول حياته، طاهر اليد يف عصر فشت . كان يسعه للدفاع عنها

من وما كاد يتوىل منصبه حىت حرم على موظفي هيئة الكرادلة أن يتقاضوا أجراً على ما يقومون به ). 120(فيه الرشوة يف كل مكان
وكان . وكان جيب أن يرى كرسي الرسول بطرس يثري من مال العامل كله، ولكنه كان يصرف أموال البابوية برتاهة معقولة. أعمال

وكأن الزمن قد عاد به أحد ). 121(دبلوماسياً بارعاً، وكان له نصيب معتدل من النقائض اخللقية اليت تالزم هذه احلرفة املمتازة
وكان من . ، فجعله إمرباطوراً رومانياً رواقياً أكثر منه مسيحياً، ال يشك قط يف أن من حقه أن حيكم العاملعشر قرناً إىل الوراء

الطبيعي، وذكرى هؤالء البابوات األقوياء ال تزال مائلة يف أذهان أهل روما، أن يقيم إنوسنت سياسته على االعتقاد بقداسة منصبه 
ة االحتفاالت البابوية وفخامتها، ومل يرتل قط أمام اجلماهري عن قالمة ظفر من جالل وهلذا كان شديد احلرص على أ. ورسالته

وكان صادق اإلميان بأنه هو وارث السلطات اليت يعتقد الناس عامة أن املسيح وهبها للحواريني وللكنيسة، فلم . منصبه وعظمته
إن املسيح مل يترك لبطرس حكم الكنيسة : "اله يف هذا املعىن ومن أقو. يكن يف مقدوره أن يعترف بأن ألحد ما له هو من السلطان

ومل يكن يدعي لنفسه السلطة العليا يف الشؤون األرضية أو الزمنية اخلالصة، ) 122"(كلها فحسب بل ترك له حكم العامل بأمجعه
حية مع السلطة الزمنية وجب أن تسمو ، ولكنه كان يصر على أنه إذا ما تعارضت السلطة الرو)123(اللهم إال يف الواليات البابوية

وكان يستمسك باملثل األعلى الذي يستمسك به جرجيوري . السلطة الروحية على السلطة الزمنية كما تسمو الشمس على القمر
 العليا يف  وهو أن على احلكومات أن ترضي بأن يكون هلا مكان يف دولة عاملية يتوىل البابا رياستها، على أن تكون له الكلمة-السابع 

مجيع الشؤون القضائية، واألخالقية، والعقائد الدينية، وأوشك يف وقت ما أن حيقق هذا احللم، فقد نفذ جزءاً من خطته على أثر 
، إذ خضعت الكنيسة اليونانية إىل أسقف روما، واستطاع أن يتحدث وهو مغتبط 1204استيالء الصليبيني على القسطنطينية يف عام 

 غري املخيط، وأخضع بالد العرب وأرمينية البعيدة نفسها السيطرة الكرسي البابوي يف روما، واستطاع أن يكون هو عن ثوب املسيح
صاحب احلق يف تعيني رجال الدين يف مناصبهم، واندفع يف سلسلة من املغامرات والرتاع اخلطرية انتهت بإرغام رؤساء احلكومات 

هذا يف خارج إيطاليا، أما يف إيطاليا نفسها فكانت سياسته . سيادة مل يسبق هلا من قبل مثيلاألوروبية على االعتراف،بسيادته عليهم 
فقد عجز فيما بذله من جهود متعددة للقضاء على احلروب القائمة بني دول املدن اإليطالية، ونغص عليه أعداؤه : أقل من هذا جناحاً 
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 Severreكذلك أفلح امللك شفري . قت من األوقات خيشى املقام يف عاصمتهالسياسيون يف روما حياته وجعلوها غري آمنة حىت يف و

هو وبالده، وجتاهل فيليب الثاين ملك فرنسا ) 124(يف مقاومته بالرغم من صدور قرار احلرمان عليه) 1202-1184(النروجيي 
جته اليت هجرها، واقتنع ألفنسو التاسع أمره حني عقد الصلح مع إجنلترا، وإن كان قد خضع ملا أصر عليه البابا من أن يعيد زو

واعترفت الربتغال، وأرغونة، .  اليت تزوجها ألا من قريباته احملرمات عليهBerengaria أن يفارق برجناريا Leonصاحب ليون 
 كبرياً Langtonيني الجننت وبالد ار، وبلغاريا، بأا إقطاعيات بابوية، وأعطت البابا جزية سنوية، وملا رفض امللك جون أمر البابا بتع

. أساقفة منتربري اضطره البابا بقرار التحرمي الذي أصدره على إجنلترا وبدهائه السياسي أن يضم إجنلترا إىل األقطاعات البابوية

كلتا  مث أعان فيليب على أتو، وحصل يف Swabiaووسع إنوسنت سلطانه يف أملانيا بأن أعان أتو الرابع على فيليب صاحب سوابيا 
احلالتني على منح وامتيازات للبابوية نظري انتصاره لكال الطرفني املتنازعني، فضالً عن حترير الواليات البابوية مما كان يتهددها من 

السلطة اإلمرباطورية من اليونان إىل الفرجنة، وأن شارملان مل يصبح " نقل"التطويق، وأذكر اإلمرباطور أن بابا من البابوات هو الذي 
وحسبنا دليالً على سلطان إنوسنت ما . مرباطوراً إال بعد أن مسحه البابا وتوجه، وأن يف مقدور البابوات أن يستردوا ما منحواإ

وقد أحبط ما بذله احلكام ). 125"(ليس خليفة بطرس بل خليفة قسطنطني"وصفه به زائر بيزنطي إىل رومة إذ قال أن إنوسنت 
 على رجال الدين دون رضاء البابا، ورصد املال يف الكرسي البابوي ملعونة القساوسة احملتاجني، الزمنيون من جهود لفرض الضرائب

وبذل ما يف وسعه لتحسني تربية رجال الدين وتعليمهم، وقد رفع من مرتلتهم االجتماعية حني عرف الكنيسة بأا ليست مجيع 
وم عادة استيالء األساقفة أو رؤساء األديرة على العشور اليت جتمع من املؤمنني املسيحيني بل هي مجيع رجال الدين املسيحيني، وقا

وعمل على إصالح ما كان يف أديرة الرجال والنساء من تراخ وإمهال بأن نظم ). 126(األبرشيات وحرمان قساوسة األبرشية منها
عه من التشريعات أن حيدد العالقة بني رجال الدين واستطاع بفضل ما وض. زيارات متتابعة هلذه األديرة ملعرفة أحواهلا والتفتيش عليها

ورفع من شأن الس البابوي فجعله حمكمة قديرة للمشورة، . وغري رجال الدين، وبني القساوسة واألساقفة، واألساقفة والبابوات
على تشكيل فن الدبلوماسية واإلدارة، والقضاء، حىت أضحت وقتئذ أقدر هيئة حاكمة يف زماا، وقد ساعدت إجراءاا ومصطلحاا 

وأكرب الظن أن إنوسنت نفسه كان أعظم أهل زمانه تبحراً يف القانون، وأنه كان قادراً على أن جيد يف املنطق والسوابق . وطرائقها
ا احملكمة حيث كان يرأس هذه اهليئة بوصفه" جممع الكرادلة"وكان العلماء واملشترعون يهرعون إىل . سنداً قانونياً لكل قرار يصدره

، )Pater Iuris(127أبا القانون "الكنسية العليا، ليفيدوا من نقاشها وأحكامها يف املسائل القانونية املدنية والدينية، وقد امساه بعضهم 
 جملس 1215وكان آخر ما ناله من نصر بوصفه مشترعاً وبابا أن رأس يف عام ). 128(وأمساه آخرون حباً وتفكهاً سليمان الثالث

وأقبل على هذا الس العام الثاين عشر ألف ومخسمائة من رؤساء األديرة، . ران الرابع الذي عقد يف كنيسة القديس يوحنا بروماالت
واألساقفة، ورؤساء األساقفة، وغريهم من علية رجال الدين واملندوبني فوق العادة من مجيع األمم ذات الشأن يف العامل املسيحي 

إن أكرب سبب يف فساد اخللق هو فساد رجال "الفتتاح اليت ألقاها البابا اعترافاً وحتدياً غاية يف اجلرأة إذ قال وكانت خطبة ا. املتحد
ووطئت العدالة .... فقد امنحى اإلميان، وطمست معامل الدين: الدين أنفسهم، وهذا هو مصدر كل ما يف العامل املسيحي من شرور 

ورضيت )". 129( وجرؤ الناس على االنشقاق، وازداد غري املؤمنني قوة، وانتصر املسلمونباألقدام، وكثر اخلارجون على الدين،
سلطات الكنيسة وعقوهلا اتمعة يف هذا الس أن يسيطر عليها رجل واحد سيطرة تامة، فكانت أحكامه هي قرارات الس، 

دد معناها، وعرفت ألول مرة تعريفاً رمسياً عقيدة استحالة وقبلت هذه السلطات أن يعيد هو تعريف عقائد الكنيسة األساسية، وأن حي
وقبل الس قرارات البابا اليت تطلب إىل غري املسيحيني يف البالد املسيحية أن يلبسوا شارة . العشاء الرباين إىل حلم املسيح ودمه
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يني، ولكنه أيضاً أيده يف االعتراف بنقائض خاصة متيزهم من غريهم، واستجاب حبماسة إىل دعوته بشن حرب على املالحدة األلبجنس
عن .... ال تتورع بعض رجال الدين"الكنيسة وعيوا، وشهر ببيع املخلفات الزائفة، وانتقد انتقاداً شديداً صكوك الغفران اليت 

وبة ما كان هلا من منحها ويسرفون يف ذلك إسرافاً بعيداً عن احلكمة، واليت أضحت مفاتيح الكنيسة بفضلها حمتقرة، وفقدت الت
وحاول الس أن يصلح حياة الرهبنة إصالحاً شامالً، وندد بإدمان رجال الدين اخلمر وما احندروا إليه من فساد يف ). 130"(قوة

األخالق، وزواج يف اخلفاء، واختذ بإزائهم إجراءات شديدة، ولكنه رفض ما ادعاه األلبجنسيون من أن كل اتصال بني الرجال 
ومالك القول أن جملس التران الرابع كان يف كثرة من حضره، ويف اتساع مداه وآثاره، أهم جممع عقدته الكنيسة بعد . إمثوالنساء 

ذلك أنه قد امك يف توسيع سلطانه . وبعد أن بلغ إنوسنت ذروة اد يف حياته أخذ ينهار مسرعاً حنو منيته العاجلة. جملس نيقيه
ومن . ماً مل خيلد فيه قط إىل شيء من الراحة، وأك قواه وهو ال يزال يف اخلامسة واخلمسني من عمرهوإدارة أعماله اماكاً دائ

ليس لدي متسع من الوقت أفكر فيه يف الشؤون السماوية، بل إين قلما أجد وقتاً للتنفس، ولقد كرست حيايت : "أقواله وهو يتحسر 
 كان يسعه يف آخر سنة من حياته أن يرجع بذاكرته إىل أعماله، وأن حيكم ولعله)" 131(لغريي حىت كدت أصبح غريباً عن نفسي

لقد أخفقت احلمالت الصليبية اليت . عليها حكماً موضوعياً أصدق من حكمه عليها يف غمرة الرتاع الذي كان وقت أن قام ا
لبجنسيون يف جنويب فرنسا بوحشية جمردة من نظمها السترداد فلسطني، وكانت احلملة اليت جنحت بعد وفاته هي اليت أبيد فيها األ

نعم إنه نال إعجاب مواطنيه، ولكنه مل ينل حبهم كما نال جرجيوري األول أو ليو التاسع، وقد شكا بعض رجال الدين من . كل رمحة
، )132(األنفس أنه لن يستطيع الفرار من النار إال بشق Lutgardiaأنه كان ملكاً أكثر منه رجل دين، وظن القديس لتجاردس 

وحىت الكنيسة نفسها امتنعت عن أن تسلكه يف عداد القديسني وفيهم من هم أقل وأكثر منه إطاعة لصوت الضمري، وإن كانت 
ولكننا ال ينبغي لنا أن نضن عليه بأنه رفع الكنيسة إىل ذروة جمدها، وأوشك أن حيقق ما . تفخر بعبقريته وتشكر له صادق جهوده

وكان هو أقدر حكام زمانه، يعمل لتحقيق أغراضه . ن تصبح دولة عاملية مسيطرة على شؤون الناس األخالقيةكانت حتلم به من أ
 كانت الكنيسة قد 1216ببعد نظر، وإخالص، ومزيج من اإلصرار واملرونة، وجهود ال يكاد يصدقها اإلنسان، فلما مات يف عام 

قوة السلطان، ما مل تعرف له نظرياً قبل، وما مل تستمع بعد إال يف فترات جداً بلغت من دقة التنظيم، وعظيم األة، وبعد الصيت، و
مرتلة عالية يف سجالت التاريخ القاسية، ألنه كان لرقة حاشيته عاجزاً ) 1227-1216(وليست هلونوريوس الثالث . نادرة وقصرية

فقد خاض غمار هذه احلرب ) 1241- 1227(ري التاسع عن أن خيوض بقوة احلرب الناشبة بني اإلمرباطورية والبابوية، أما جرجيو
بعزمية تكاد تصل إىل درجة التعصب، وأن كان قد بلغ الثمانني من العمر حني جلس على كرسي البابوية وقد حارب فرديك الثاين 

ان إىل ذلك خملصاً وانتصر عليه انتصاراً كان من أثره أن تأخر عصر النهضة مائة عام، وهو الذي نظم حمكمة التفتيش، ولكنه ك
إخالصاً ال يرقي إليه الشك، تقيا إىل حد البطولة، قوياً يف دفاعه عما حسبه أمثن ما ميلكه بنو اإلنسان وهو الدين الذي جاء به 

وهل كان هذا الرجل قاسياً غليظ القلب، وهو الذي محى كردينال فرانسس وهداه حبكمته، ولوال هذا لكان من اجلائز أن . املسيح
على فردريك الثاين، وأقر استخدام حمكمة التفتيش ) 1254-1243(وقضى إنوسنت الرابع . ح من امللحدين املارقنييصب

-1254(وكان اسكندر الرابع . وكان نصرياً صادقاً للفلسفة، مساعداً للجامعات، مؤسساً ملدارس القانون). 133(للتعذيب

، )135"(ومعارضته لصفات أسالفه العسكرية) 134"(العامل بعده على االستبدادأدهش "حمباً للسلم، رحيماً، شفيقاً عادالً ) 1261
ومل ينقطع يوماً عن التفكري فيما بني املسيحيني من "كما يقول مؤرخ فرنسسكاين " كسري القلب"بفضل التقى عن السياسة، وقد مات 

، وقضى Manfredسام، ودبر هزمية مانفرد إىل امتشاق احل) 1268-1265(، وعاد كلمنت الرابع )136"(نزاع متزايد رهيب
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وملا استعاد اليونان مدينة القسطنطينية تعرض االتفاق القائم بني الكنيسة اليونانية . على أسرة هو هنستاوفن وعلى أملانيا اإلمرباطورية
 Miehael Palealogusاستحق مجد ميخائيل بليجوس ) 1276-1271(والرومانية خلطر الزوال، ولكن جرجيوري العاشر 

مبقاومته مطامع شارل دوق أجنو يف االستيالء على القسطنطينية، فلما عاد إمرباطور الروم إىل ملكه أخضع الكنيسة اليونانية إىل روما، 
  .وعادت البابوية إىل ما كانت عليه من تفوق

  الفصل الثامن 

  مالية الكنيسة 

ل مجيعها، تضطلع بشؤون العبادات، واألخالق، والتعليم، والزواج، لقد كانت الكنيسة يف واقع األمر دولة أوروبية فوق الدو
واحلروب العامة، واحلروب الصليبية، واملوت، والوصايا، لنصف سكان قارة من القارات، وتشترك اشتراكاً فعلياً يف تصريف 

يع أن تقوم ذه الوظائف كلها إال الشؤون الزمنية، وتقيم أكثر الصروح نفقة يف تاريخ العصور الوسطى، وهلذا كله مل تكن تستط
ذلك أن قانون الدولة فرض بعد شارملان على : وكانت العشور أكرب مصادر هذا اإليراد . باستغالل مائة مصدر من مصادر اإليراد

 ؛ كذلك فرض مجيع األراضي اليت ميتلكها غري رجال الدين أن تؤدي عشر جمموع غلتها أو ريعها عيناً أو نقداً إىل الكنيسة احمللية
وأجازت مبادئ اإلقطاع أن تقطع عشور . على كل أبرشية بعد القرن العاشر أن تبعث جبزء من عشورها إىل مطران األسقفية

األبرشية للغري، وترهن، ويوصي ا، وتباع، شأا يف هذا الشأن مجيع األمالك أو اإليراد، فلم يكد حيل القرن الثاين عشر حىت نشأت 
قدة كانت الكنيسة احمللية وقسيسها مها القائمني على مجع عشورها ومل يكونا من مستهلكيها، وكان ينتظر من القس أن شبكة مالية مع

 أي أن خيرج من الدين من حياولون التملص من أدائها أو يزورون يف -على حد قول اإلجنليز " يصب اللعنات من أجل عشوره"
 يكرهون أداء العشور للكنيسة اليت يرون أن أعماهلا الزمة لنجام، كما يكرهون يف هذه إيرادهم ؛ ألن الناس يف تلك األيام كانوا

 Reggioفنحن نسمع عن ثورات يقوم ا دافعوا العشور من آن إىل آن، فقد حدث يف رجيو إميليا . األيام أداء الضرائب للدولة

Emilia كما يقول الراهب سلمبني 1280 عام ،Salimbeneأال "لناس قرارات احلرمان والتحرمي، وتعاهدوا على ، أن حتدي ا
 وهو -وأال يقدموا هلم طعاماً أو شراباً .... وأال جيلسوا معهم على مائدة الطعام.... يؤدي أحد منهم أي عشور إىل رجال الدين

ها اليت حصلت عليها وكان مصدر إيراد الكنيسة األساسي هو أراضي). 137(حرمان معكوس، اضطر معه األسقف إىل أن يترضاهم
وكان . باهلبة أو الوصية، وبالبيع أو إغالق الرهن، أو بإصالح األراضي البور بأيدي مجاعات الرهبان أو غريها من اجلماعات الدينية

 ينتظر من كل مالك حسب السنن اإلقطاعية أن يوصي حني مماته جبزء من ماله للكنيسة ؛ وكان الذين ال يفعلون هذا يرتاب يف صدق

وإذا كان الذين يعرفون الكتابة من غري رجال الدين ). 138(إميام، ويتعرضون لعدم الدفن يف األراضي املخصصة للموتى الصاحلني
 1170وقد اصدر البابا إسكندر الثالث يف عام . نسبة ضئيلة من األهلني، فإن القس كان هو الذي يدعى يف العادة إىل كتابة الوصايا

ي إنسان عمل وصية صحيحة من الوجهة القانونية إال يف حضرة قسيس، وينص على أن كل موثق من غري رجال قراراً حيرم على أ
، وكانت الكنيسة وحدها هي املختصة بإثبات صحة )139(الدين جيرؤ على كتابة وصية بغري هذا الشرط يطرد من حظرية الدين

وكان عدد كبري من . س هي أول الطرق املوثوق ا للنجاة من آالم املطهروكانت اهلبات أو الوصايا لكنيسة ما يف نظر النا. الوصايا
ملا كانت أمسية العامل "، ومعناها أنه Adventante mudi vespero:  م يبدأ ذه العبارة1000الوصايا للكنيسة، وخباصة قبل عام 

فكانت : لكنيسة بوصف ذلك تأميناً هلم من العجزولقد سبق القول إن بعض املالك كانوا يرتلون عن أمواهلم إىل ا). 140"(قريبة
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الكنيسة تؤدي للراهب راتباً سنوياً وترعاه يف حاليت املرضى والشيخوخة، على أن تتسلم تركته خالية من مجيع احلقوق العينية حني 
و التخفيف الذي ناله احملسنني إليها فتمنحهم نصيباً من ختفيف عذاب املطهر، وه" تؤاخي"وكانت بعض األديرة ). 141(وفاته

ومل يكتف الصليبيون ببيع أراضيهم إىل الكنيسة بأمثان خبسة ليحصلوا ببيعها على ما ). 142(الرهبان بفضل صلوام وصاحل أعماهلم
ملمتلكات حيتاجونه من املال، بل إم استدانوا األموال من اهليئات الكنسية بضمان ممتلكام أو برهاا هلا ؛ وكثرياً ما كانت هذه ا

ومن الناس من كانوا ميوتون وليس هلم ورثة طبيعيون فيتركون . تؤول إىل تلك اهليئات لعجز أصحاا عن أداء ما عليها من الديون
 حاولت أن توصي للكنيسة مبا Gountess Matilda of Tuscanyأمالكهم كلها للكنيسة، من ذلك أن ما تلدا دوقة تسكانيا 

 معفاة يف 1200وإذا كانت أمالك الكنيسة مما ال جيوز انتقاله إىل غريها، وكانت قبل عام . طاليا كلهايكاد يبلغ ربع مساحة إي
، فقد أخذت هذه األمالك تنمو على مر القرون، فلم يكن من األمور غري العادية أن )143(األحوال العادية من الضرائب الزمنية

ء، عدة آالف من الضياع تشمل فيما تشمله حنو أثنىت عشرة بلدة، بل تشمل متتلك كنيسة كربى، أو ميتلك دير للرجال أو النسا
وكان دير القديس مارتن يف تور .  مثالً ميتلك املقاطعة كلهاLangresفقد كان أسقف الجنر ). 144(أحياناً مدينة كربى أو مدينتني

 مثل هذا القدر من Lorschان لدير لورسش حيكم عشرين ألفاً من أرقاء األرض، وكان أسقف بولونيا ميتلك ألفي ضيعة، وك
، وكانت الكنيسة يف قشتالة متتلك حوايل )145( يف أسبانيا أربع وستون بلدةLas Huelgasالضياع ؛ وكان لدير الس هوجلاس 

على ). 146( نصفهاLivonia م ربع األراضي الزراعية، وكانت يف إجنلترا متتلك مخسها، ويف أملانيا ثلثها، ويف ليفونيا 1200عام 
وأضحت هذه الثروة املكدسة موضع حسد . أنه جيدر بنا أن ننبه القارئ إىل أن هذه التقديرات تقريبية، وليست كلها مما يوثق بصحته

فقد صادر شارل مارتل أمالك الكنيسة ليمول ا حروبه، وأصدر لويس التقي القوانني اليت حترم على من كان له . الدولة ومطمعها
وجرد هنري الثاين إمرباطور أملانيا كثرياً من األديرة من أراضيها، وقال يف تربير هذا ). 147(يوصي بأمالكه إىل الكنيسةأبناء أن 

العمل إن الرهبان قد نذروا أن يعيشوا فقراء، ووضعت بعض القوانني اإلجنليزية اخلاصة باألموال املرصودة قيوداً على انتقال األمالك 
 على عشر أمالكها، كما استوىل 1291واستوىل إدوارد األول من الكنيسة اإلجنليزية يف عام . ماعات الكنسيةأي اجل" اهليئات"إىل 

وبدأ فيليب الثاين سنة فرض الضرائب على أمالك الكنيسة يف فرنسا، وجرى .  على نصف دخلها السنوي1294منها يف عام 
وملا تقدمت الصناعة والتجارة، وكثرت النقود، ارتفعت األمثان، .  مقررةالقديس لويس على هذه السنة وجعلها فيليب الرابع شريعة

أصبح دخل األديرة واألسقفيات اآليت معظمه من الرسوم اإلقطاعية اليت كانت مقدرة من قبل على أساس مستوى األمثان املنخفضة، 
، )148( ال يفي مبعيشة من فيها، دع عنك ترفهمواليت مل يكن يستطاع رفعها يف هذه األيام، نقول أصبح دخل األديرة واألسقفيات

 حىت كانت كثرة الكنائس واألديرة يف فرنسا مستغرقة يف الدين، ذلك أا كانت قد استدانت من أصحاب 1270فلم حيل عام 
وزاد .  عشراملصارف بفوائد مرتفعة لتفي مبطالب امللوك، وكان هذا من أسباب ضعف نشاط البناء يف فرنسا يف آخر القرن الثالث

البابوات يف فقر األسقفيات مبا فرضوه من الضرائب على أمالكها وإيرادها ليمولوا احلروب الصليبية يف بادئ األمر وليوفوا بنفقات 
الكرسي البابوي املطردة الزيادة فيما بعد ؛ وكان البد من وجود مصادر للدخل املركزي كلما وسعت البابوية جمال أعماهلا وزادا 

مجيع األساقفة أن يرسلوا إىل كرسي للقديس بطرس جزءاً من أربعني ) 1199(وحتقيقاً هلذه الغاية أمر البابا إنوسنت الثالث . داًتعقي
جزء من إيرادهم يف كل عام، وفرضت ضرائب على مجيع أديرة الرجال والنساء، وعلى الكنائس الداخلة يف دائرة احلماية البابوية 

 على كل أسقف يف أول اختياره ملنصبه ضريبة تعادل من الوجهة النظرية مجيع إيراده يف السنة األوىل، وفرض البابوات. مباشرة
وكذلك كانت مبالغ كبرية تنتظر ممن يعينون . ولكنها كانت من الوجهة العملية تصف هذا اإليراد ؟ وذلك نظري تثبيته يف منصبه
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 من الريال 90slash100(سيحية أن يرسل إىل الكرسي بنساً سنوياً رؤساء أساقفة، وكان يطلب إىل كل بيت من البيوت امل
. وقد جرت العادة على أن تفرض رسوم على القضايا اليت تعرض على احملكمة البابوية". بنسات بطرس"يعرف باسم ) األمريكي

 من حيرم زواجهم من ذوي وكان البابوات يدعون ألنفسهم حىت خلروج على القانون الكنسي يف بعض احلاالت، كاإلذن بزواج
. القرىب إذا بدا هلم أن مثة غاية سياسية طيبة تربر هذا اخلروج، وفرضت أجور على اإلجراءات القضائية اليت يتطلبها هذا العمل

وقد حسب دخل . كذلك جاءت إىل البابوات أموال طائلة ممن ينالون صكوك الغفران البابوية، ومن احلجاج القادمني إىل روما
ولقد تلقى البابا من إجنلترا يف ). 149( فكان أكثر من دخل رؤساء الدول األوروبية الزمنني جمتمعني1250سي البابوي يف عام الكر
ومهما تكن ثروة الكنيسة متناسبة مع اتساع وظائفها، فقد كانت هذه الثروة أهم ). 150( ثالثة أمثال إيراد التاج1252عام 

 أن كل قس أو راهب ميوت وله ملك مآله النار ال Arnold of Bresciaقد أعلن آرنلد الربشيائي ف. أسباب اإلحلاد يف هذا العصر
 على ذلك فشنوا Cathari والكاثاري Paterines والباترين Waldenses والولدنس Bogonilesوزاد البجوميل ). 151(حمالة

اإلجنيل حسب املاركات "ة يف القرن الثالث عشر قصيدة عنواا وكان من قصائد اهلجاء املتداول. محلة شعواء على ثروة أتباع املسيح
أيها الصديق مل : إذا جاء ابن اإلنسان إىل مقعد جاللتنا فيكن أول ما تقولون: وقال البابوات للرومان يف تلك األيام: "مطلعها" الفضية

 يف -وإنا لنجد يف مجيع آداب ذلك الوقت ). 152"(جئت إىل هذا املكان؟ فإذا مل يعطكم شيئاً فألقوا به يف الظلمات اخلارجية
 ويف قصائد الشعراء اجلاهلني، وأشعار شعراء الفروسية Roman de La Roseاألقاصيص اخلرافية ؛ ويف األغاين، ويف قصة الوردة 

وقد ندد ). 153(ائهمالغزليني، ويف قصائد دانيت، ويف أقوال مؤرخي األديرة اإلخباريني أنفسهم شكاوي من خبل رجال الدين أو ثر
 أحد الرهبان اإلجنليز جبشع رجال الدين اإلجنليز والرومان الذين يعيشون منعمني من أمالك Mathew Parisماثيو باريس 

بائعي صكوك الغفران البابوية " رئيس طائفة الرهبان الدمنيك عن Hubert de Romansوكتب هيوبرت ده رومان ). 154(املسيح
 وهو نفسه قسيس، عن Petrus Cantorويتحدث بترس كانتور ). 155"(كم الدينية مبا يقدمونه من الرشاالذين يفسدون احملا

 رئيس أساقفة كنتر بري مبجلس القضاء البابوي Beckte، وشنع بكت )156(القساوسة الذين يبيعون القداس أو أدعية الغروب
واحلق أن ). 157(أن مجيع أعضاء جملس الكرادلة يتقاضون منه أجوراًالذي يباع ويشتري، وينقل عن هنري الثاين قوال له يفخر فيه ب

م الرشوة والفساد قد وجهت إىل كل حكومة ظهرت يف التاريخ، وإن يف هذه التهم لشيئاً من احلقيقة يف مجيع األحوال، غري أن 
ذه التهم تثري أحياناً غضباً يكاد يبلغ حد فيها كذلك بعض املبالغة يف حوادث منشؤها أمثلة صاخبة حدثت يف بعض األوقات، ولكن ه

الثورة ـ،ولقد كان يسع األهلني الذين أقاموا بدريهمام الكنائس ملرمي العذراء أن حيتجوا وهم غضاب على جشع الكنيسة جمتمعة، 
اجلهود للقضاء على واشتركت الكنيسة نفسها يف نقد جشع رجال الدين، وبذلت كثرياً من ). 158(وكم من مرة قتلوا قساً عنيداً

. St والقديس برنار St. Peter Damianفلقد حاول مئات من رجال الدين من القديس بطرس داميان . شره رجاهلا وترفهم

Bernard والقديس فرانسس، والكاردينال فترى Cardinal de Vitryوإن ما كتبه )159( إىل صغار الرهبان تقليل هذه املساوئ ،
وقام عدد من طوائف الرهبان . ل الكنيسة هلو أهم املصادر اليت عرفنا منها ما نعرفه عن هذه املساوئهؤالء املصلحون من رجا

ينادون بضرورة إصالحها، ويضربون بأنفسهم املثل ملا جيب أن يكون عليه هذا اإلصالح، وندد البابا إسكندر الثالث وجملس التران 
سم التعميد، أو مسح املشرفني على املوت، أو القيام مبراسم الزواج، ودعا  بفرض األجور على أداء مرا1179الذي عقد يف عام 

ومل يكن البابوات أنفسهم يف .  خاصة الختاذ اإلجراءات الالزمة إلصالح الكنيسة1274جرجيوري العاشر جملس ليون اجلامع سنة 
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وإن من املآسي اليت تتعرض هلا .  واجبام املنهكةذلك العصر ممن يبدو عليهم ميل إىل الترف، وقد كسبوا ماهلم باالماك يف أداء
  .الروحانيات أا تضمحل ويضعف شأا إذا مل يعن بتنظيمها، وأا تفسدها ما يتطلبه تنظيمها من ضرورات مادية

  الباب الثامن والعشرون 

  محاكم التفتيش في بداية عهدها 

1000 -1300   

  الفصل األول 

  اإللحاد األلبجنسي 

ملة على رجال الدين سيالً جارفاً يف آخر القرن الثاين عشر فقد كان يف عصر اإلميان خمابئ منعزل من التصوف الديين وصارت احل
وأقبلت على بالد الغرب موجات جديدة من . والعاطفة الدينية، مبنجاة من املسيحية الكهنوتية املنظمة، غري راضية عن أعماهلا

وجاءت من بالد فارس عن طريق آسيا الصغرى وبالد . الصليبيني العائدين إىل بالدهمالتصوف الشرقي لعلها سارت يف ركاب 

از من القساوسة، وأعقب وجاءت من بالد اإلسالم كراهية الصور واالمشئز.  والشيوعية املزدكيةالبلقان أصداء األثينية املانوية
 pauliciansوجاء البوليسيون . احلروب الصليبية واخفاقها شك خفي فيما يعزي إىل الكنيسة املسيحية من أصل قدسي ومعونة إهلية

إىل إيطاليا وبروفانس عن طريق بالد البلقان فارين حنو الغرب من وجه االضطهاد البيزنطي، حيملون معهم سخريتهم من الصور 
سة والعشاء الرباين، ورجال الدين، وقسموا إىل عامل روحي من خلق اهللا وعامل مادي من خلق الشيطان، وقالوا إن الشيطان هو املقد

يف بلغارية، وتسموا فيها ذا االسم، ) أي أصدقاء اهللا (bogomilesوتكونت طائفة البجوميل . يهوه الوارد ذكره يف العهد القدمي
نوع خاص، وهو محوا بالسيف والنار يف أوقات خمتلفة يف القرن الثالث عشر، واستماتوا يف الدفاع عن وانتشروا يف البوسنة ب

وأورليان، تنكر ) طلوشة( شيعة يف طولوز 1000وظهرت يف عام . لإلسالم ال للمسيحية) 1463(أنفسهم، مث استسلموا آخر األمر 
وأغفل أمرهم على إىل . يف القربان املقدس، وتأثري الصلوات للقديسنياملعجزات وقدرة التعميد على غسل الذنوب ووجود املسيح 

ونشأت شيع ملحدة أخرى شبيهة م، وأعقبت نشأم اضطرابات . 1023حني، مث حوربوا، وأحرق ثالثة عشر منهم أحياء يف عام 
، وغريها من املدن، )1146(، وكولوين )Soissons (1114وسواسون ) Goslar (1052، وجسالر)1025(يف كمربيه، ولينج 

، منها مجاعات عدمية )1( مائة ومخسني شيعة يف القرن الثالث عشرBcrthold of regensburgأحصى منها برثلد الرجرتبرجي 
الضرر تلتقي ليقرأ بعضها إىل بعض الكتاب املقدس بلغتها القومية دون االستعانة بقسيس، وليفسروا بأنفسهم ما فيه من عبارات 

 يف Beghards والبلغارد Beguines يف ايطاليا، والبنجوين Humiliatiاس يف تفسريها، ومنها مجاعات عدة كاهليومليايت اختلف الن
وكان الفرنسيسكان شيعة من هذا . البالد الوطيئة، تتمسك بالدين يف كل شيء إال يف إصرارها احملري على ان يعيش القساوسة فقراء

 مل ينجو من هذا املصري، فقد Waldensesلكن الولدنزيني . حدة ومل تنج من هذا إال بشق األنفسالصنف، وكانت تعد من الشيع املل
 مجاعة من العلماء ليترمجوا الكتاب املقدس إىل الالنج 1170 يف عام Waldo Paterاستأجر تاجر ثري يدعى بطرس والدو

من هذا الدرس معتقداً أن من واجب املسيحيني أن وأقبل على درس الترمجة بشغف، وخرج .  لغة جنويب فرنساLangue docدك
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مث نزل عن جزء من ثروته لزوجته، ووزع الباقي منها للفقراء، .  ليس للواحد منهم ملك خاص-يعيشوا كما كان يعيش الرسل 
لرهبان، وعاشوا عيشة لبسوا مسوح ا) رجال ليون الفقراء(ومجع حوله طائفة قليلة العدد هي . وقام يدعوا الناس إىل أن يعيشوا فقراء

وصرب عليهم رجال الدين بعض الوقت ). 2(العفة والطهارة، ومشوا حفاة أو منتعلني الصنادل، وكانوا ينفقون من مكاسبهم مشاعة 
ولكن بطرس ضرب مبنجله حمصول رجل غريه، منفذاً ).3(فلم يعارضوهم يف شيء، ومسحوا هلم بان يقرءوا أو ينشدوا يف الكنائس 

وسافر . ر اإلجنيل حبرفيتها؛ فأذكره رئيس أساقفة ليون بعبارة قوية أن األساقفة وحدهم هم الذين جيوز هلم أن يعضوا الناسبذلك أوام
؛ وطلب إىل اإلسكندر الثالث أن مينحه إذناً بالوعظ، فأجابه البابا إىل طلبه على شريطة أن يوافق على ذلك )1189(بطرس إىل روما 

وواصل بطرس عظاته، دون أن حيصل على موافقة رجال الدين احملليني، وأصبح . أن يكون خاضعاً إلشرافهمرجال الدين احملليون، و
واصطبغت هذه احلركة تدرجيياً . أتباعه من أشهر رجال الدين متسكاً بالكتاب املقدس، وحفظوا فقرات طويلة منه عن ظهر قلب

 العشاء الرباين الذي يقدمه قس آمث، وعزت إىل كل مؤمن طاهر القدرة صبغة معادية لرجال الدين، ونبذم مجيعاً، وأنكرت صحة
وعارض بعض األعضاء صكوك الغفران، وعقيدة املطهر، وحتول القربان املقدس إىل جسم املسيح ودمه، . على العفو عن الذنوب

ونادت طائفة أخرى بأن ). 4" (عاًاألشياء مجيعها جيب أن تكون ملكاً مشا"وقامت طائفة منهم تنادي بأن . والصالة للقديسني
 قرار حبل هذه اجلماعة، وقبل إنوسنت الثالث يف 1148وصدر يف عام ). 5(الكنيسة هي املرأة احلمراء املذكورة يف سفر الرؤيا 

، وانتشرت ، أما كثرا الغالبة فقد أصرت على آرائها اخلارجة على الدين"الكاثوليك الفقراء" فئة منها هي فئة 1206الكنيسة عام 
، ليقاوم يف أغلب الظن انتشار هذه الشيعة، قراراً يقضي بأال 1229وأصدر جملس عقد يف طولوز عام . من فرنسا إىل أسبانيا وأملانيا

، وحرم عليهم أن يقرءوا هذه الكتب )ومعظمها مزامري (ميتلك شخص من غري رجال الدين كتباً مقدسة عدا كتب التراتيل واألدعية 
وملا قاومت ). 6(ة الالتينية، ألن الكنيسة مل تكن حىت ذلك الوقت قد حبثت أية ترمجة إىل اللغات القومية وأيدت صحتها بغري اللغ

، ويبدو أنه مات ميتة 1217حركة القضاء على األلبجنسيني حرق آالف من أتباع ولدو؛ ومات بطرس نفسه يف بوهيميا يف عام 
 1190عشر كانت بلدان أوربا الغربية معششاً للشيع امللحدة، حىت قال أحد األساقفة يف عام وقبل أن ينتصف القرن الثاين . طبيعية

، وكان يف ميالن وحدها سبعة عشر ديناً جديداً، وكان أهم الشيع امللحدة فيها شيعة )7"(املدن مآلى بأولئك األنبياء الكاذبني"إن 
ويلوح أن هذه احلركة بدأت .  أحد األحياء الفقرية يف البلدةPatariaيا  ويبدو أن امسهم مشتق من بتار-  Pararinesالبتريائيني 

احتجاجاً على األغنياء، مث استحالت حركة ضد رجال الدين، وأخذت تندد بالرشا وبيع املناصب الكهنوتية، وثراء رجال الدين 
جال الدين، وأتباع أمالكهم باملزاد، فإذا أن تصادر أموال ر"وزواجهم، وانتشار التسري بينهم، واقترحت كما قال أحد زعمائها 

ونشأت شيع مثلها ضد رجال الدين يف فيتربو ). 8"(وليطردوا هم وأبناؤهم غري الشرعيني من املدينة"قاوموا فلتبح بيوم للنهب، 
Viterboوأرفيتو ،Orvieto وفريونا Verona وفرارا ، Ferrara وبارما parma وبياسرتا Piacenza ورمييين ،Rimini ...(9( ،

وكانت هذه الشيع يف بعض األوقات هي املسيطرة على اجلمعيات الشعبية، واملستولية على زمام احلكم ، وبلغ من سلطاا أن 
وأمر إنوسنت الثالث مندوبه يف مليارديا أن يستقسم مجيع ). 10(فرضت الضرائب على رجال الدين لتمويل املشروعات املدنية

وثار الغوغاء يف مدينة ميالن . عينوا أحداً من املالحدة يف أية وظيفة أو أن يوافقوا على أي تعيني من هذا القبيلموظفي البلديات أال ي
وكانت ). 11"(باألقذار اليت نستنكف عن ذكرها"، ودنسوا عدة كنائس "جيهرون بأقوال التجديف والسباب" وأخذوا 1273عام 

أو ". الطاهر"، فكانت تسمى شيعة الكاثارى، وهذا اللفظ مشتق من كلمة يونانية معناها أمساء خمتلفة تطلق على الشيع امللحدة كلها
 اليت Albi، واأللبجنستني نسبة إىل بلدة أليب )للسباب" Buggerجبر "ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة (البلغاري نسبة إىل أصلهم 
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يا املراكز الفرنسية للشيع امللحدة، ولعل منشأ هذا هو اتصاهلا وكانت مدائن منبليه، ونربونه ومرسيل. كانوا يكثرون فيها بنوع خاص
ونشر التجار حركة اإلحلاد يف طولوز، وأرليان، . باملسلمني واليهود، وتردد التجار من مراكز اإلحلاد يف البوسنة، وبلغاريا، وإيطاليا

وكانت حضارة العصور الوسطى . صني وبروفانس بقيتا حصتها احلLanguedocوسواسون، وأراس، ورميس، ولكن الجنويدك 
. الفرنسية قد بلغت ذروا يف هاتني املقاطعتني، فكان أتباع األديان الكربى خيتلفون فيهما متحابني كما يتحاب أهل احلضر املهذبون

لنهضة وشيك وكانت حساناً مزهوات، واألخالق طليقة من القيود، وكان الشعراء الغزليون ينشرون األفكار املرحة، وكان عصر ا
من إمارات تكاد تستقل ) 1200(وكانت فرنسا اجلنوبية تتألف وقتئذ . البدء فيهما كما كان وشيك البدء يف إيطاليا أيام فردريك

وكان نبالء طولوز هم أعظم السادة يف ذلك اإلقليم، فقد كانوا . كل منها بشئوا ال يربطها بالوالء إىل ملك فرنسا إال رباٍط واه
وكانت عقائد الكاثارى وشعائرهم من ناحية عودة إىل العقائد واألساليب . ن األراضي أكثر من أمالك امللك اخلاصةميلكون م

املسيحية األوىل، وكانت ناحية أخرى ذكرى غامضة لإلحلاد األريوسي الذي انتشر يف فرنسا اجلنوبية يف عهد القوط الغربيني، ومن 
وكان من بينهم رجال دين يرتدون ثياباً سوداء، ومطارنة يسمون الكمل . وغريها من اآلراء الشرقيةناحية ثالثة نتيجة لآلراء املانوية 

perfecti أال ... للّه واإلجنيل"، يقسمون وقت ترقيتهم هلذه املناصب أن يتخلوا عن آبائهم أزواجهم، أبنائهم، أن يهبوا أنفسهم
وكان أتباعهم . لحم أو البيض أو منتجات األلبان، وأال يطمعوا إال السمك واخلضريقربوا امرأة قط، وال يقتلوا حيواناً، وال يأكل ال

يتعهدون بأن يقسموا فيما بعد األميان على هذا، وكان يسمح هلم قبل أن يقسموها أن يأكلوا اللحم، )" Gredentes(املؤمنون "
، وأن حييوا كل واحد من " الكاملة"ن يسريوا حنو احلياة ويتزوجوا ولكنهم كان يطلب إليهم أن خيرجوا من الكنيسة الكاثوليكية، وأ

اللّه والروح، : ويتقسم فلسفة الكاثارى الدينية الكون كما يقسمه املانوية إىل اخلري. الكمل بثالث ركعات عالمة على التعظيم
وهي تعد املادة كلها شرا . ق العامل املرئيوتقول إن الشيطان ال اللّه هو الذي خل. والسماء، والشر، الشيطان،واملادة ، والعامل املادي

هذا : "مبا فيها الصليب الذي مات عليه املسيح والقربان املقدس، وتقول إن املسيح مل يكن يتحدث إال جمازاً حني قال عن اخلبز 
وكان اجلماع هو وإذا كانت األجسام كلها من املادة فإن كل اتصال ا يدنس املتصل، وكل االتصال اجلنسي إمث،). 13"(جسمي

ويصف أعداء األلبجنسيني أولئك القوم بأم يرفضون العشاء الربا،والقداس، وتعظيم الصور املقدسة، ). 14(خطيئة آدم وحواء
ويقال عنهم إم ينكرون . والتثليث، وال يؤمنون بأن املسيح ولد من عذراء، وعندهم أن املسيح من املالئكة، ولكنه ليس هو اللّه

أساساً ملبادئهم األخالقية ؛ وكانوا " عظة اجليل"وقد اختذوا ). 15(خلاصة، ويأملون أن تقسم الطيبات بني الناس بالتساوي امللكية ا
يعملون أن حيبوا اعداءهم، وأن يعنوا باملرضى والفقراء، وأال يقسموا قط، وأن يستمسكوا على الدوام بالسلم ؛ وكان يقال هلم إن 

لكرمي،ولو كان موجهاً للكفار، وإن عقوبة اإلعدام من أكرب اجلرائم، وإن على اإلنسان أن يوقن وهو مطمئن العنف يتناىف مع اخللق ا

يكن يف هذه الفلسفة الدينية نار وال مطهر، ومل ). 16( آخر األمر على الشر من غري أن يستخدم وسائل شريرةأن اللّه سينتصر
وال بد لإلنسان أن ميوت وهو طاهر لكي يصل . بل إن كل نفس ستنجو بعد أن تتقلب يف عدة أدوار من التناسخ تطهرها من آثامها

كثاريون املؤمنون وكان ال. إىل السماء؛ وهلذا كان عليه أن يتلقى من قس مسيحي القداس األخري الذي يتم تطهري الروح من آثامها
إىل مرضهم األخري يف ظنهم ، وكان الذين يشفون من هذا ) كما كان بعض املسيحيني األولني يؤجلون التعميد(يؤجلون هذا القداس 

املرض يتعرضون خلطو الدنس من جديد، وللموت دون أن يقوموا مبراسيم القداس األخري، وهلذا كان من أكرب الباليا أن يشفى 
وكان القساوسة األلبجنسيون يتهمون بأم يعملون ملنع هذه الكارثة بإقناع الكثريين من . ضه بعد أن يقوم مبراسيمهالشخص من مر

ويؤكد لنا أعداؤهم أم كانوا يف بعض األحيان مييتون املريض خنقاً . املرضى الذين يشفون بأن مييتوا أنفسهم جوعاً لريقوا إىل السماء
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ولقد كان يسع الكنيسة أن تترك شيعة الكاثارى تقضى بنفسها ). 17(ال الحتمال شفائه من مرضه األخريبرضاه حىت ال يكون مثة جم
وقالت إن القديس . فقد أنكرت أن الكنيسة كنيسة املسيح. على نفسها، لوال أن هذه الطائفة أخذت توجه سهام النقد إىل الكنيسة

 البابوات خلفاء األباطرة ال خلفاء الرسل، وإن املسيح مل جيد له مكاناً يضع فيه بطرس مل يأت قط إىل رومة، ومل يؤسس البابوية، وإن
رأسه، أما البابا فيسكن قصراً منفياً، وإن املسيح مل يكن له ملك وال مال ولكن كبار رجال الدين املسيحيني من ذوي الثراء العريض، 

ألساقفة، ذوي األمالك الواسعة، والقساوسة الدنيويني، والرهبان  يف أن رؤساء األساقفة، وا- كما يقول الكاثارى - وما من شك 
ومل يكونوا يشكون يف أن الكنيسة الرومانية هي ! األقدمون عادوا إىل احلياة من جديد )الزنادقة (Phariseesقسمان؛ هم الفريسيون 

وكانوا ينددون بالداعني إىل احلروب الصليبية ). 18(، وأن رجال الدين هم زمرة الشيطان، وأن البابا هو املسيح الدجال"زانية بابل"
ويقال إن مجاعة منهم صوروا . ، وكان الكثريين منهم يستهزئون بصكوك الغفران واملخلفات املقدسة)19(ويصفوم بأم قتله

 الناس آمنوا بقوة هذه العذراء يف صورة قبيحة، عوراء، مشوهة اجلسم، وادعوا أم يفعلون ذه الصورة املعجزات ، وإن كثريين من
ونشرت كثري من آراء الكاثارى عن طريق األغاين اليت ). 20(الصور ة الزائفة، مث كشفوا هم أنفسهم آخر األمر عن سخريتهم

 غري أن. يذيعها شعراء الفروسية الغزلون، ومل يكن هؤالء ممن تعجبهم تعاليم املسيح األخالقية وإن مل يعتنقوا آراء الشيعة اجلديدة 

مجيع زعماء هذه الطائفة من الشعراء كانوا يعدون من أنصار األلبجنسيني، فقد كانوا يسخرون من احلج، واالعتراف، واملاء املقدس، 
). 21"(خونة، كاذبني، منافقني"، كما القساوسة الكاثوليك يف رأيهم "معششات اللصوص"والصليب، وكانوا يسمون الكنائس 

نية يف فرنسا اجلنوبية حيناً من الدهر يبدون الكثري من التسامح مع طائفة الكاثارى، ويلوح أم وظل رجال الدين والسلطة الزم
وعقدت جمالس عامة تتنافس فيها فقهاء الكاثارى ). 22(أجازوا اجلمهرة الشعب أن ختتار مبلء حريتها بني الدينني القدمي واجلديد

 حضرة مندوب من قبل البابا وآخر من قبل جبر والثاين ملك أرغونة Carcassonneوالكاثوليك ، منها واحد عقد يف كاركسون 
، وحضرة ممثلون هلذه الفروع من 1176وكذلك عقدت عدة فروع خمتلفة من الكاثارى جملساً من رجال دينها يف عام ). 1204(

قواعد تسري مبقتضاها، وانفض اتمعون وتباحث اتمعون يف عقائد هذه الشيعة ؛ ونظمها؛ وشئوا اإلدارية، ووضعت . بالد خمتلفة
وفوق هذا فإن األشراف رأوا أن من اخلري هلم أن يضعفوا سلطات الكنيسة يف الجنويدك، ذلك أن ). 23(دون أن يتعرض هلم أحد

وا ينتزعون هذه الكنيسة كانت واسعة الثراء متتلك الكثري من األرض، على حني األشراف كانوا إذا قيسوا إليها فقراء، وهلذا شرع
 يف السجن ، Albi ديراً من األديرة، وزج أسقف ألىب Beziers أن هاجم فيكونت بيزيري 1171وحدث يف عام . بعض أراضيها

 رئيساً عليهم ممن ال يرضى عنهم الفيكونت أحرق الدير Alletوملا أن اختار رهبان آلية . وعني أحد اخلارجني على الدين حلراسته
فلما مات السجني نصب الفيكونت املرح جثته يف املنرب، وأرغم الرهبان على أن خيتاروا يف مكانه رئيساً . نوزج بالرئيس يف السج

 ورهبانه من ديرهم ، وأطعم Pamiers رئيس دير باميري foix كونت فوا Raymond Rogerكذلك طرد رميند روجر . يرتضيه
ع الصلبان اليت عليها صورة املسيح مصلوباً وأرجلها مدقات لطحن خيله الشوفان من فوق من فوق املذبح، وأستخدم جنوده أذر

وهدم رميند كونت طولوز عدداً من الكنائس، واضطهد رهبان مواساك . احلبوب، واختذوا صورة املسيح هدفاً للتدريب على الرماية
Moissac له يف نظر األشراف املقيمني يف فرنسا ، ولكن احلرمان الديين كان وقتئذ أمراً ال قيمة )1196(، وطرد من حظرية الدين

وملا جلس إنوسنت الثالث على ). 24(اجلنوبية، واعتنق الكثريون منهم آراء الكاثارى اإلحلادية، أو بسطوا على معتنقيها محايتهم
عذر فيما يوجه إىل لقد كان يرى بعض ال.  رأى يف هذه التطورات خطراً حمدقاً بالكنيسة والدولة مجيعا1198ًكرسي البابوية يف عام 

الكنيسة من نقد، ولكنه كان حيس بأنه ال يستطيع أن يقف مكتوف اليدين ، يرى هذا الصرح الديين العظيم الذي وضع له أكرب 
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، يرى هذا -اخلطط، وعقد عليه أنبل اآلمال، والذي بدا له أقوى عاصم من العنف البشرى، والفوضى االجتماعية، ومن ظلم امللوك
لقد ارتكبت الدولة هي أيضا .  منأساسه، وتغتصب ممتلكاته، وان كرامته، ويتعرض لضرب السخرية والتجديفالصرح يهاجم

وهل يستطاع . كثرياً من الذنوب، واحتضنت الفساد واملوظفني الفاسدين، ولكن البلهاء وحدهم هم الذين يرغبون يف القضاء عليها
هى عن األبوة، وتدعو إىل االنتحار وهل يفلح نظام اقتصادي ميجد الفقر وخيلو من كل إقامة نظام اجتماعي دائم على املبادئ اليت تن

وتنشئة األطفال، من الفوضى . ما يف امللكية من حافز إىل السعي والعمل؟ وهل يستطاع إنقاذ العالقات اجلنسية بني النساء والرجال
نوسنت كأا خليط من السخف، نفشت فيها سذاجة اجلماهري مسا وقد بدأت عقائد الكاثارى إل. الوحشية إال بنظام كنظام الزواج

زعافاً؟ وما فائدة حرب صليبية توجه إىل املسلمني يف فلسطني إذا ظل هؤالء األلبجنسيون يتضاعفون يف قلب العامل املسيحي نفسه؟ 
رب القديس بطرس الصغري تتلقفه إن قا:  يف غسقونية يقول Auchوكتب إنوسنت بعد شهرين من توليته إىل رئيس أساقفة أوتش 

أن قامت يف هذه األيام فئة مل نر هلا فيما مضى مثيال يف ... العواصف وتتقاذفه أمواج البحر، ولكن أشد ما حيزنين ويقض مضجعي
يف حتررها من مجيع القيود ويف شدة أذاها، قد ارتكبت أخطاء ال يرتكبها إال الشياطني ، وأخذت توقع نفوس السذج من الناس 

هذا الوباء ... وإذ كان. حبائلها، وتفسد خبرافاا وبدعها الكاذبة معاين الكتاب املقدس ، وحتاول أن دم وحدة الكنيسة الكاثوليكية
وقد ... قد أخذ ينتشر يف غسقونية واألقاليم ااورة هلا، فإنا ندعوكم أنتم واألساقفة زمالءكم إىل مقاومته بكل ما أوتيتم من قوة

ا إليكم هذا األمر القوي النافذ أن تقضوا على هذه الفئات امللحدة بكل ما تستطيعون من الوسائل، وأن خترجوا من أسقفيتكم أصدرن
ويبدو أن رئيس ) 25.(ويف وسعكم إذا اضطررمت أن جتعلوا األمراء والشعب يقضون عليهم حبد السيف... كل من أصام دنسها

 مل يقم بالعمل الذي تدعوه هذه الرسالة إىل القيام به، أما -غريه كما هو متسامح مع نفسه  وهو رجل متسامح مع -أساقفة أوتش 
رئيس أساقفة تربونة وأسقف بيزيري فقد قاوما املندوبني اللذين عينهما إنوسنت لينفذا أوامرهم وحدث حوايل ذلك الوقت أن اعتنقت 

ان ذلك يف احتفال عام شهده كثري من النبالء، فما كان من إنوسنت ست سيدات تتزعمهن أخت كونت فواه مبادئ الكاثارييني، وك
 رئيس الرهبان Arnaudإال أن استبدل مبندوبيه احملققني مندوباً آخر أشد منهم بطشاً وأمضى عزمية ، وكان هذا املندوب هو أرنود 

وأمره أن يعرض على ملك فرنسا . رنساومنحه قوات غري عادية جتيز له أن يفحص وحيقق يف مجيع أحناء ف) 1204(السسترسيني 
وأشرافها عفواً شامال لكي يساعدوه يف القضاء على شيعة الكاثارى امللحدة، مث عرض البابا على فليب أغسطس فضال عن هذا أن 

ليب تردد يف لكن ف). 26(مينحه نظري هذه املساعدة مجيع األراضي اليت ميتلكها من يأبون االنضمام إىل محلة صليبية ضد األلبجنسني
قبول هذا العرض ألنه كان قد أمت قبيل ذلك الوقت فتح نور مندية، وكان يف حاجة إىل متسع من الوقت يهضم فيه هذا الكسب 

ووافق رميند السادس صاحب طولوز أن يستخدم طريقة اإلقناع مع امللحدين، ولكنه أىب أن يشترك يف تشن عليهم، فما كان . اجلديد
أصدر عليه قرار احلرمان، فلما وعد رميند بأن جييب البابا، عاد إىل التباطؤ واإلمهال، وقال أحد الفرسان الذين من إنوسنت إال أن 

كيف نفعل هذا وقد نشأنا مع هؤالء القوم ومنهم بعض أهلينا، ونراهم يعيشون "أمرهم مندوب الباب بطرد الكاثارى من أرضه، 
لقوم القديس دمينك من أسبانيا، وأخذ خيطب داعياً إىل مساملة الزنادقة، وعاد بعضهم إىل وأقبل على ا). 27"(بيننا معيشة الصاحلني؟

ولعل املشكلة كانت ذه الطريقة يصاحبها إصالح شأن رجال الدين لو مل يقتل بيري ده ). 28(الدين القومي متأثرين بتقواه وصالحه
وكان إنوسنت قد رأى جهوده ). 29( بسط عليه رميند بعدئذ محايته أحد مندويب البابا بيد فارسPierre de Castelnauكاستلنو 

اليت بذهلا حنو عشر سنني طوال ضد هذه الطائفة امللحدة تبوء باخليبة، فلجأ إىل أساليب العنف الشديد، وحرم رميند وحمرضيه من 
يحي يستطيع القبض عليهم، ودعا الكنيسة، وأصدر قرار التحرمي ضد األراضي اخلاضعة هلم ، وعرض هذه األراضي على كل مس
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وأجاز فليب أغسطس لكثريين من بارونات مملكته . املسيحيني يف مجيع أقطار العامل إىل حرب صليبية ضد األلبجنسيني ومن حيموم
لذي ووعدت مجيع من يشتركون يف هذه احلرب بالغفران الشامل ا. أن يتطوعوا يف هذه احلرب، وجاءت فصائل من أملانيا وإيطاليا

ضرب بالسوط وهو نصف عار يف كنيسة (وطلب رميند املغفرة، وكفر عن ذنبه علنا . وعد به من حيملون الصليب للقتال يف فلسطني
وقاوم معظم سكان الجنويدك، خاصتهم ). 1209(ونال املغفرة للمرة الثانية واشترك يف احلرب املقدسة ) St .Gillsالقديس جيل 

 الصليبيني، ألم رأوا يف هجوم أشراف الشمال وجنوده املغامرين حماولة تبغي االستيالء على أرضهم وعامتهم على السواء، أولئك
وملا اقترب الصليبيون من ). 30(حتت ستار الغرية الدينية، بل إن املسيحيني الصادقني من أهل اجلنوب قاوموا غارات أهل الشمال

ما سلمت إليهم مجيع امللحدين الذين دون أسقفها أمساءهم، ولكن زعماء املدينة بيزيري عرضوا عليها أن جينبوها ويالت احلرب إذا 
رفضوا هذا العرض وقالوا إم يفضلون أن يضرب عليهم احلصار حىت يضطروا إىل أكل أطفاهلم فما كان من الصليبيني إال أن 

ال والنساء واألطفال بال متييز بينهم، وحىت الذين تسلقوا أسوار املدينة، واستولوا عليها، وقتلوا من أهلها عشرين ألفا من الرج
ومن القصص اليت شاعت وقتئذ قصة ال جند هلا سنداً إال فيما كتبه قيصر يوس ). 31(احتموا منهم بالكنيسة مل ينجو من القتل

ابا سئل هل  مندوب البArnaud بعد عشرين عاماً من ذلك الوقت، وهي تقول إن أرنود Caesarius Heisterbachهيسترباخ 
ولعله كان خيشى أن جيهر مجيع ) 32"(اقتلوهم مجيعاً فاللّه يعلم من هم أنصار: " يؤمن الكاثوليك على حيام فال يقتلون، فأجاب

 وملا حرقت بيزيري عن آخرها تقدم الصليبيون بقيادة رميند ليهامجوا. املغلوبني وقتئذ باعتناق الدين القومي، مث يعودون بعد إىل ضالهلم

حصن كاركسون حيث وقف روجر كونت بيزيري وابن أخي رميند وقفته األخرية يدافع عن احلصن، لكن احلصن سقط يف أيدي 
 . Simon de Montfortوكان أكثر القواد شجاعة يف هذا احلصار هو سيمون ده مونت فورت . املامجني ومات روجر بزحار البطن

وأصبح سيمون بعدئذ إيرل .  وكان أكرب أبناء سيدمونت فورت القريبة من باريس1170وقدولد سيمون هذا يف فرنسا حوايل عام 
وقد استطاع سيمون أن جيمع بني التقي العظيم واحلروب العوان، . ، وهو لقب ورثه عن أمه اإلجنليزيةEarl of Leicesterليست 

 كل يوم، واشتهر بطهره وعفافه ونال شهرة فكان يستمع إىل الصلوات يف. كما استطاع ذلك كثريون من رجال وقته املتغطرسني
 رجل بلدة يف إثر بلدة يستحثه 4500وأخذ يف هذه احلرب األلبجنسية يهاجم جبيشه الصغري املؤلف من . عظيمة يف حروب فلسطني

نية أو القتل ألم مندوب البابا، ويسحق كل ما يعترضه من مقاومة، ويعرض على األهلني أن خيتاروا بني ميني الوالء للكنيسة الروما
وواصل سيمون محالته أربعة أعوام خرب فيها ). 33(مارقون، واختار آالف منهم أن يقسموا ميني الوالء، وفضل مئات أن يقتلوا

، واجتمع جملس من مندويب البابا يف 1215أمالك كونت رميند كلها تقريباً ما عدا طولوز، حىت استسلمت له طولوز نفسها يف عام 
ومل يكن إنوسنت الثالث راضياً كل الرضا عن هذه . وقرر خلع كونت رميند، وورث سيمون لقبه واجلزء األكرب من أمالكهمنبلييه 

االعمال، فقد هاله أن جيد أن الصليبيني استولوا على أمالك رجال مل خيرجوا قط على الدين وأن هؤالء الرجال بوا وقتلوا كما يقتل 
وأشفق البابا على رميند فوظف له معاشاً سنوياً، ووضع جزءاً من أمالكه حتت وصاية الكنيسة ). 34(القراصنة املتوحشون وينهبون

حتتفظ ا البنه وملا بلغ رميند السابع سن الرشد فتح طولوز واستردها من سيمون، ومات سيمون نفسه وهو حياصر املدينة مرة ثانية 
سنت، وخرج من بقى حيا من األلبجنسيني املستمسكني بعقيدم ميارسون ووقفت احلرب الصليبية وقتئذ ملا مات إنو).1218(

 أن خيلع 1223وعرض لويس الثامن ملك فرنسا يف عام . شعائر دينهم ويدعون له حتت حكم كونت طولوز اجلديد اللني الرحيم
ولسنا نعرف . قليم إىل أمالكه اخلاصةرميند، وأن يقضي على كل اخلوارج يف أمالكه، إذا مسح له هونوريوس الثالث بأن يضم هذا اإل

وانتهز ). 1226(مب أجاب البابا، وكل ما نعرفه أن حرباً صليبية بدأت، وأن لويس أوشك أن ينتصر فيها حني لفته املنية يف منبلييه 
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 على الفونس Jeanneرميند هذه الفرصة ليعقد الصلح ومع بالنش صاحبة قشتالة فيها عن لويس التاسع، فعرض أمالك ابنته جني 
وكانت بالنش يؤرقها ويقض مضجعها األشراف الثائرون عليها، فقبلت . أخي لويس، وعودة أمالك رميند بعد وفاته إىل جني وزوجها

وعقدت معاهدة . هذا العرض، ووافق عليه البابا جرجيوري التاسع بعد أن تعهد رميند بالقضاء على حركة اإلحلاد بقضها وقضيضها
 ووضعت احلروب اإللبجنسية أوزارها بعد ثالثني عاماً من التقتيل والتخريب، وخرج الدين القومي 1229س عام الصلح يف باري

أن ميتلك أحد من غري رجال الدين أي جزء ) 1229(ظافراً من هذه احلروب، وانتهى بانتصار عهد التسامح، وحرم جملس نربونه 
ذت حرية املدن وحكوماا البلدية يف االضمحالل، وانقضى عصر شعراء وأخذ اإلقطاع ينتشر، وأخ) 25(من الكتاب املقدس 

آلت .  جنب هي وألفونس اللذان ورثا أمالك رميند دون أن يكون هلما أبناء1271وماتت يف عام . الفروسية الغزلني يف جنويب فرنسا
تئذ منافذ جتارية حرة على البحر املتوسط، والية طولوز الواسعة إىل لويس التاسع والتاج الفرنسي، وأصبحت لفرنسا الوسطى وق

وخطت فرنسا خطوة واسعة حنو وحدا، وكانت هذه الوحدة هي وحمكمة التفتيش أعظم ما أسفرت عنه احلروب الصليبية 
  .األلبجنسية

  الفصل الثاني 

  منشأ محكمة التفتيش أو التحقيق 

من الدين ، يقضى بأن يفحص عنهم فحصاً دقيقاً، فإذا شهد ثالثة شهود لقد سن كتاب العهد القدمي قانوناً بسيطا ملعاملة املارقني 

إذا  . )10: 13تثينة التشريع " (رمجوا باحلجارة حىت ميوتوا"أخرج املارقون من املدينة و " ذهبوا وراء آهلة أخرى: "عدول بأم
قام يف وسطك نيب أو حامل وأعطاك آية أو أعجوبة ، ولو حدثت اآلية أو األعجوبة اليت كلمك عنها قائال لنذهب وراء آهلة أخرى مل 

تعرفها وتعبدها ، فال تسمع لكالم ذلك النيب أو احلامل ذلك احللم ، ألن الرب إهلكم ميتحنهم لكي يعلم هل حتبون الرب إهلكم من 
فترتعون الشر من ... وذلك النيب أو احلامل ذلك احللم يقتل ألنه يتكلم بالزيغ من وراء الرب إهلكم... بكم ومن كل أنفسكمكل قلو

أو أبنك أو أبنتك، امرأة حضنك، أو صاحبك الذي مثل نفسك قائال نذهب ونعبد آهلة , وإذا أغواك سراً أخوك بن أمك . بينكم
: 13تثينة التشريع . ( فال ترض منه وال تسمع له، وال تشفق عينك عليه، وال تستره بل قتالً تقتله...أخرى مل تعرفها أنت وال آباؤك

إن : "أن عيسى عليه السالم ارتضى هذا القول) 6: 15(وقد ورد إجنيل يوحنا ). 18 : 22اخلروج (ال تدع ساحرة تعيش ). 1-9
وحافظت اجلماعات اليهودية يف العصور " ويطرحونه يف النار فيحترقكان أحد ال يثبت يف يطرح خارجاً كالغصن فيجف ، وجيمعونه 

واستمسك ا ابن . الوسطى من الوجهة النظرية على الشريعة الكتاب املقدس اخلاصة باملروق من الدين، ولكنها قلما عملت ا

 جرمية كربى دة اآلهلة اليونانية أي االمتناع عن عبا- وكانت قوانني اليونان ترى املروق من الدين ). 36(ميمون بال حتفظ
يعاقب عليها باإلعدام، وهذا هو القانون الذي حكم به على سقراط باملوت، ويف روما القدمية، حيث كان اآلهلة حلفاء الدولة 

فإذا مل يوجد . روج عليهم أو التجديف يف حقهم من جرائم اخليانة العظمى اليت يعاقب عليها باإلعداموأصدقاءها االوفياء، كان اخل
، ومن هذا اإلجراء أخذت )inquisition(من يتقدم باام املذنب، استدعى القاضي الروماين نفسه هذا املتهم وقام بتحقيق القضية 

وطبق أباطرة الروم القوانني الرومانية يف العامل البيزنطي فحكموا باإلعدام .  وأمسهاحمكمة التفتيش أو التحقيق العصور الوسطى شكلها
مث كثر التسامح يف البالد الغربية خالل العصور املظلمة وهي اليت قلما كان أبناؤها يتحدون . على املانويني وغريهم من املارقني
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وملا انتشر اإلحلاد ). 37(ن هو العقاب الوحيد الذي يوقع على املارقنيالكنيسة، وقال ليو التاسع أن احلرمان من الدين جيب أن يكو
وملا عادت ). 38(يف القرن الثاين عشر قال بعض رجال الكنيسة إن حرمان امللحدين جيب أن يعقبه نفي الدولة إياهم أو سجنهم

 وأساليب، ودوافع، إلنشاء حمكمة حتقيق، ونقل بولونيا يف القرن الثاين عشر إىل اتباع القوانني الرومانية جاءت يف قانوا نصوص
وكان آخر ما فعلته ). 39(يف كتاب جستنيان) الضالل (Dehereticlsقانون اإلحلاد الكنسي كلمة من القانون اخلامس املعنون 

ولقد كان من . لالكنيسة أن أخذت يف القرن الثالث عشر قانون ألد أعدائها، فردريك الثاين، وهو أن يكون اإلعدام عقوبة الضال
 أن الكنيسة قد أقامها ابن اهللا، وتبعا هلذا املبدأ كان كل هجوم - ولدى كثريين من الضالني أنفسهم -املبادئ العامة لدى املسيحيني 

ل على املذهب الكاثوليكي جرمية موجهة إىل اللّه نفسه، وكانت النظرة اليت ينظر ا إىل الضال العاصي هي أنه أداة للشيطان أرس
وإذ كانت الكنيسة . للقضاء على عمل املسيح، وكل رجل من رجال احلكم بغض النظر عن الضالل إمنا خيدم الشيطان بعمله هذا

أي أنه : نشعر بأا جزء ال يتجزأ من حكومة أوربا األخالقية والسياسية، فقد كانت تنظر إىل الضالل كما تنظر الدولة إىل اخليانة
إن القانون املدين يعاقب اخلونة مبصادرة أمالكهم : "ويف ذلك يقول إنوسنت الثالث. النظام االجتماعيعمل يراد به تقويض أسس 

وهذا يؤكد حقنا يف أن حيرم من الدين من خيونون دين املسيح، وأن تصادر أمالكهم، ذلك بأن اإلساءة إىل الذات ... وإعدامهم 
وكان الضال يبدو يف أعني احلكام الدينيني أمثال إنوسنت شراً من ). 40"(امللكالعلية املقدسة جرمية أشنع من اإلساءة إىل جاللة 

 إذا كانا يف داخله؛ - صارم -املسلم أو اليهودي، ذلك أن هذين يعيشان إما يف خارج العامل املسيحي أو خيضعان لقانون نظامي 
 يف داخل البالد يقوض أسس املسيحية وهي مشتبكة يضاف إىل هذا أن العدو األجنيب جندي يف حرب صرحية، أما الضال فهو خائن

يف حرب طاحنة مع اإلسالم، يضاف إىل هذا يف رأي رجال الدين، أنه إذا أجيز لكل إنسان أن يفسر الكتاب املقدس حسب ما يراه 
ا قانوا األخالقي ، وينشئ لنفسه الصورة اليت يرتضيها من صور املسيحية، فإن الدين الذي حفظ ألورب)مهما يكن قاصراً(عقله 

الضعيف لن يلبث أن ينهار ويتفرق إىل مائة عقيدة، ويفقد ما له من أثر بوصفه قوة اجتماعية تربط اآلدميني املتوحشني بفطرم، ختلق 
ذا وكان الشعب نفسه، إال يف جنويب فرنسا وإيطاليا، أشد الناس محاسة يف اضطهاد املخالفني، وقد يكون ه. منهم جمتمعاً وحضارة

ألن الشعب نفسه يعتنق آراء رجال الدين السالفة الذكر دون أن تكون دون هلا يف ذهنه صورة واضحة هلا، أو ألن النفوس الساذجة 
ختشى بفطرا كل خمالف وغريب، أو ألن الناس يسرهم أن يطلقوا يف غمار اجلماهري اتمعة اهولة العنان لغرائزهم املكبوتة بسبب 

الغوغاء أنفسهم قد عاقبوا الضالني قبل أن تشرع الكنيسة يف "وأيا كان السبب فإن . لتبعات بوصفهم أفراداًما عليهم من ا
، وكانوا يف بعض األحيان )42(بل لقد كان األهلون املتدينون يشكون لني الكنيسة املفرط مع الضالني) 41"(اضطهادهم بزمن طويل

، وشاهد ذلك ما كتبه قس من فرنسا الشمالية إىل إنوسنت الثالث )43"(حيمومخيتطفون املنشقني من أيدي القساوسة الذين "
لقد بلغ من تقوى الناس هذه البالد أنك ال تراهم على استعداد ألن يبعثوا إىل موضع احلرق مبن ثبت ضاللتهم فحسب، إم : "يقول

ج أسقف سواسون ببعض الضالني يف سجن، لكن  أن ز1114، وحدث يف عام )44"(ليبعثون إليه فوق ذلك بكل من يظنونه ضاال
). 45(فهجموا على السجن وجردوا الضالني منه وحرقوهم أحياء"خافوا أن يصطنع رجال الدين معهم "العامة انتهزوا فرصة غيام 

). 46(دايتهم ال يزال يأمل يف هAdlbero على أن حيرق بعض الضالني الذين كان األسقف أدلربو 1144وأصر العامة يف ليبج عام 

وهم يصنعون القربان " (إن القساوسة يكذبون حني يدعون أم يصنعون جسم املسيح "Birre de Bruysوملا قال بيري ده بروي 
واشتركت الدولة على كره ). 48(وأحرق كومة من الصلبان يف يوم اجلمعة احلزينة، قتله العامة يف مكانه وأحرقوه لساعته) املقدس

. لضالني ألا كانت ختشى أال تستطيع احلكم بغري مساعدة الكنيسة اليت تغرس يف قلوب الناس عقيدة دينية موحدةمنها يف اضطهاد ا
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). 49(يضاف إىل هذا خوفها أن يكون الضالل الديين ستاراً خيفي وراءه التطرف السياسي، ومل تكن يف ظنها هذا خمطئة على الدوام

ذا الشأن ألن الضالل الديين أو السياسي كان يعرض للخطر أمالك الكنيسة والدولة، وهلذا، وقد يكون لالعتبارات املادية أثر يف ه
 يطلب إىل الدولة أن تقضي على الضالل مهما كفها - مع استثناء الجنو يدك مرة أخرى -كان الرأي العام بني الطبقات العليا 

رتل بالضالني أشد أنواع العقاب، وأن تصادر مجيع أمالكهم، أن ي) 1194(وهلذا أمر هنري السادس إمرباطور أملانيا ). 50(ذلك
، مراسيم )1228(وميالن ) 1227(، وأصدرت مدينتا فورنس )1226(، ولويس الثامن ملك فرنسا )1210(وأصدر أتو الرابع 
 وقضى بأن 1239 و 1220وكان أشد قوانني واالضطهاد هو القانون الذي سنه فردريك الثاين فيما بني عامي . شبيه مبرسوم هنري

 وأن حيرقوا أحياء، فإذا ما رجعوا عن - أي إىل والة األمور احملليني - اليد الزمنية " يسلم الضالون الذين حتكم عليهم الكنيسة إىل 
ضالهلم جنوا من املوت وحكم عليهم بالسجن مدى احلياة، مث صودرت مجيع أمالكهم، وحرم ورثتهم من مرياثهم، وظل أبناؤهم 

وقضى . ني من حق االختبار إىل أي منصب ذي دخل أو كرامة، إال إذا كفروا عن ذنب آبائهم بالتبليغ عن غريهم من الضالني حمروم
وأضاف لويس التاسع الرقيق الظريف أحكاماً شبيهة ذه األحكام إىل ). 51(القانون بأن حترق بيوت الضالني وال يعاد بناؤها قط

وحسبنا أن نذكر غري ما سبق أن .  هم الذين كانوا ينازعون الشعب فضل البداية يف اضطهاد الضالنيقوانني فرنسا واحلق أن امللوك
؛ وكان هذا أول حادث معروف من حوادث إعدام الضالني 1022روبرت ملك فرنسا أمر بإحراق ثالثة عشر ضاالً يف أورليان عام 

وبعد ذلك شنق هنري الثالث إمرباطور أملانيا عدداً من . 385ام  بأيدي السلطات الزمنية يف عpriscilianبعد إعدام برسليان 
 أسقف ليبج وقوله إن يف احلرمان من الدين عقاباً كافياً Wazoاملانويني أو الكاثاريني يف جسالر غري عابئ باحتجاج وازو 

كبرياً من النبالء، ورجال عدداً "بعث الكونت فليب صاحب فالندرز هو ورئيس أساقفة رميس  "1183ويف عام ). 52(للضالني
الدين، والفرسان ، والفالحني، والفتيات، والنساء املتزوجات، واألرامل إىل حيث أحرقوا وهم أحياء بعد أن صادرا أمالكهم 

وإنا ليصعب علينا أن . وكان البحث عن الضالني قبل القرن الثالث عشر يترك يف األحوال العادية لألساقفة". واقتسماها بينهما
مي هؤالء األساقفة باحثني، ألم كانوا ينتظرون الشائعات العامة أو الضجيج الذي يدهلم على الضالني، فيستدعوم ولكنهم نس

ومل يكونوا يرتضون أن يلجئوا إىل التعذيب، فكانوا لذلك . يصعب عليهم أن حيملوهم بطريق التحقيق على االعتراف بذنوم
وأيد القديس .  وهم خملصون يف ظاهر األمر يف اعتقادهم أن اللّه سريسل املعجزات حلماية الربيئنييعمدون إىل طريق التحكيم اإلهلي،

بأا إجراء عادي يف حماكمة الضالني، ولكن إنوسنت الثالث ) 1257(برنار هذه الوسيلة ووصفها جملس من األساقفة عقد يف رميس 
 حماربة الضالل، بأن يزوروا أسقفيام مرة يف كل عام على األقل، وأن يقبضوا وساء البابا لوسيوس الثالث إمهال األساقفة يف. حرمها

وقد رفض الكاثاري أن (على كل من حتوم حوهلم الشبهات وأن يسلكوا كل من ال يقسم ميني الوالء التام للكنيسة يف زمرة الضالني 
وخول مندوبو البابا حق خلع األساقفة . ة األمور احملليني، مث عليهم بعد ذلك أن يسلموا هؤالء العصاة إىل وال)يقسموا هذا القسم

 إىل مجيع والة األمور املدنيني أن يقسموا علماً 1215وطلب إنوسنت الثالث يف عام ). 54(الذين يتوانون يف القضاء على الضالل
فإذا مل يفعلوا هذا " ستحقون من العقابيبيدوا من األراضي اخلاضعة لطاعتهم مجيع الضالني الذين عينتهم الكنيسة ليلقوا ما ي"بأن 

العقاب الذي " ومل يكن ) 55(وكل أمري يهمل يف أداء هذا الواجب خيلع ويعفي البابا رعاياه من طاعته. كانوا هم أنفسهم ضالني
وجد أن ) 1227(وملا ارتقى جرجيوري التاسع عرش البابوية ). 56(حىت ذلك الوقت يزيد على النفي ومصادرة األمالك" يستحقونه

فقد كانت مجيع بالد البلقان، وكان اجلزء األكرب من . الضالل آخذ يف االزدياد رغم احملاكمات الشعبية، واحلكومية، واألسقفية
إيطاليا، وغري قليل من فرنسا، كانت هذه البالد مرتعاً للزيغ والضالل، حىت لقد أضحت الكنيسة، وملا ميض على سلطات إنوسنت 
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وكانت املسألة، كما يراها احلرب الطاعن يف السن، أن الكنيسة وهي تقاتل .  وجيز، يتهددها خطر االنقسام والتفككالرائع إال زمن
فردريك والضالل يف وقت واحد، إمنا تقاتل يف سبيل احملافظة على حياا، وأا حيق هلا من أجل املبادئ األخالقية واألساليب اليت 

 الذي متتد أسقفيته من بيزا إىل Fillippo Paterrenonري أن عرف أن األسقف فلبو باترنون وروع جرجيو. حتتمها حالة احلرب
أرزو قد اعتنق مذهب الكاثاري، فعني جلنة للتحقيق يرأسها راهب من الدمنيك تعقد جلساا يف فلورنس وتقدم الضالني إىل احملاكمة 

تحقيق البابوية، وإن كان احملققون فيها خاضعني من الوجهة الرمسية وكانت هذه اللجنة يف واقع األمر بداية حمكمة ال). 1227(
، 1224 أدخل جرجيوري يف قانون الكنيسة الشرائع اليت سنها فرردريك يف عام 1231فلما كان عام . لسلطات األسقف احمللى 

ونة جيب أن يعاقبوا باإلعدام، وذا وبذلك اتفقت الكنيسة والدولة من ذلك الوقت على أن الضالني الذين ال يتوبون عن ضالهلم خ
  .رمسيا حتت سلطات البابوات) التفتيش(أنشئت حمكمة 

  الفصل الثالث 

  ) المفتشون(المحققون 

 عدداً متزايداً من احملققني أو املفتشني اخلصوصيني ملطاردة الضالل، وكان يفضل أن خيتار 1227أرسل جرجيوري وخلفاؤه بعد عام 
ئف الرهبان املتسولني اجلدد ألن حيام البسيطة وإخالصهم خيتلفان عن ترف رجال الدين من ناحية، وألنه من هلذا العمل أعضاء طوا

على أنه مل يبح ألي حمقق أن يقضي حبكم شديد على أي ضال من غري موافقة . ناحية أخرى ال يستطيع االعتماد على األساقفة
" كالب اهللا" أي Domini Canesذا الغرض، حىت لقد مسوا من قبيل السخرية األسقف، وهلذا اختري كثري من الرهبان الدمنيك هل

وكان كثريون منهم رجاال متزمتني يف أخالقهم ولكن قل منهم من كان يتصف بالرمحة، ومل يكونوا يعتقدون يف ). 57)(الصيادين(
وكان منهم رجال ذو عناية . ردون أعداء املسيحأنفسهم أم قضاة يزنون األدلة بعدل ونزاهة، بل كانوا يظنون أم حماربون يطا

 Robert the Dominican، ومنهم من كانوا مرضى ساديني مثل روبرت الدمنيكي Bernard Guiوضمائر حية أمثال برنار جوي 

 حسب  مائة ومثانني شخصاً ليحرقوا أحياء، من بينهم أسقف منح الضالني1239وهو رجل ضال تائب أرسل يف يوم واحد من أيام 
وكان اختصاص حمكمة ). 58(وقد أعفى روبرت هذا من منصبه وحكم عليه بالسجن مدى احلياة . رأيه حرية أكثر مما يستحقون

التحقيق مقصوراً على املسيحيني دون سواهم، أما اليهود واملسلمون فلم يكونوا يدعون أمامها للتحقيق معهم إال إن كانوا مسيحيني 
لدمنيك جهوداً خاصة لتحويل اليهود إىل املسيحية، ولكنهم مل يكونوا يلجئون يف هذا العمل لغري الوسائل ولقد بذل ا). 59(مرتدين 

 بقتل بعض أطفال املسيحيني يف بعض طقوسهم، عرض الرهبان 1256السلمية، وبلغ من حرصهم على هذا أنه ملا ام بعض يف عام 
وخري ما يوضح لنا الغرض من إنشاء حمكمة التحقيق ودائرة ). 60(غوغاء الدمنيك والفرنسسكان حيام للخطر إلنقاذهم من ال

 الكاثارى، -نعلن ذا حرمان مجيع الضالني ونصب عليهم اللعنة ). 1280(اختصاصها مرسوم بابوي أصدره نقوالس الثالث 
انتهم الكنيسة وجب إسالمهم إىل فإذا أد. وكل من عداهم أياً كان االسم الذي يسمون به. ..والبتارين، ورجال ليون الفقراء

وكل من يأوي ... وإذا ما ندم واحد منهم بعد اعتقاله وأراد أن يكفر عن ذنبه، وجب سجنه مدى احلياة.... القاضي الزمين ملعاقبتهم
حظرية الدين، فإذا الضالني، أو حيميهم، أو يساعدهم، حيرم من الدين، وإذا مل يستطع املتهمون بالضالل أن يثبتوا براءم، طردوا من 

وكل من مينحهم دفنة مسيحية ... وليس هلؤالء حق استئناف احلكم. بقوا حمرومني عاماً كامال حكم عليهم مبا حيكم على الضالني
فال يغفر له ذنبه حىت خيرج بيده جثث احملرومني ويطرحها يف .. حيكم عليه باحلرمان ويظل كذلك حىت يعمل ما يستوجب الرضا عنه
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 وحنن حنرم على غري رجال الدين مجيعهم أن يناقشوا يف مسائل الدين الكاثوليكي، ومن يفعل هذا حيرم من الدين، وعلى كل .العراء
من يعرف أحداً من الضالني، أو ممن يعقدون اجتماعات سرية، أو ممن ال يؤمنون بعقائد الدين القومي أياً كانت، أن يبلغ ذلك إىل من 

والضالون، وكل من يأووم، . إىل شخص آخر يبلغه إىل األسقف أو احملقق، فإذا مل يفعل هذا حرم من الدينيفضي إليه باعترافه، أو 
وهاحنن أوالء حنرمهم ..  هؤالء ال يسمح هلم بتويل املناصب الكنسية-أو يؤيدوم، أو يساعدوم، وكذلك أبناؤهم حىت اجليل الثاين 

وجيوز أن تبدأ إجراءات حماكم التحقيق بالقبض العاجل على مجيع الضالني، وعلى مجيع ). 61(رمجيعاً وأمثاهلم من دخلهم إىل أبد الده
والذين . املشتبه يف ضالهلم أحياناً وقد تبدأ بأن يستدعى احملققون الزائدون على مجيع السكان البالغني يف مكان ما للبحث املبدئي

ومدا ثالثون يوما، مث يتوبون، يطلق سراحهم بعد حبسهم زمناً وجيزاً، أو بعد أن األوىل، " املهلة القانونية"يقرون بضالهلم يف خالل 
أما الضالون الذين ال يعترفون يف أثناء هذه املهلة، مث يكشف عن أسرهم يف ) 62(يقوموا بعمل من أعمال التقى، أو يتصدقون باملال 

أو يكشف عنهم بأية طريقة أخرى، أما هؤالء مجيعاً فيدعون إىل ، )63(هذا التحقيق املبدئي، أو تدل عليهم عيون حمكمة التحقيق
املثول أمام حمكمة التحقيق، وكانت هذه احملكمة تؤلف األحوال العادية من أثىن عشر رجال خيتارهم احلاكم الزمين يف اإلقليم من ثبت 

املسجلني وعدد من احلجاب فإذا ما انتهز املتهمون حيتوي أمساء املرشحني، يعرضه عليه األسقف وهيئة احملققني، ويضم إليه اثنان من 
هذه الفرصة الثانية، وأقروا بذنبهم، عوقبوا عقاباً خيتلف باختالف ذنبهم، وإذا أنكروا جرمهم زجوا يف السجن وكان من املستطاع 

 وتقبل من يعترفون بذنبهم من وكانت احملاكمة حتتاج إىل شاهدين من شهود اإلثبات،. حماكمة املهتمني وهم غائبون أو بعد ممام
الضالني شهود إثبات على غريهم، وكان يسمح للزوجات أن يشهدن على أزواجهن ولألبناء على آبائهم، وال يسمح هلؤالء أو 

ويسمح جلميع املتهمني يف مكان ما بناء على طلبهم أن يطلعوا على ثبت شامل حيوى مجيع ) 64(أولئك أن يشهدن أو يشهدوا هلم 
 من يتهموم، ولكن هذا الثبت ال يدل أي متهم على من امه، فقد كان خيشى أنه إذا واجه أي متهم من امه فقد يعمد أمساء

). 65"(واحلق أن عدداً من الشهود قد قتلوا لريبة بسيطة حامت حوهلم: "Leaويف ذلك يقول يل . أصدقاء املتهم إىل قتل من يتهمه

، وكان املبلغون )66(يذكر أمساء أعدائه، وكانت احملكمة ترفض أي دليل يقدمه أولئك األعداءوكان يطلب إىل املتهم عادة أن 
، أما بعد عام )68( بأن يستعينوا بأية معونة قانونية1300، ومل يكن يسمح للمتهمني قبل عام )67(الكاذبون يعاقبون أشد العقاب

أدلة اإلثبات على األسقف وحده بل أن يعرضوها عليه وعلى رجال  فقد صدر مرسوم بابوي حيتم على احملققني أال يعرضوا 1354
تدعى يف ) perite(وكانت هيئة من اخلرباء ). 69(من ذوي السمعة الطيبة يف اإلقليم ، وأن يصدروا حكمهم مبا يتفق مع آرائهم

 تنبههم إىل النجاة املذنب من العقاب خري وقصارى القول أن األوامر الصادرة إىل احملققني كانت. بعض األحيان لتبدي رأيها يف األدلة
وكان القانون الروماين القدمي جييز االلتجاء إىل . من إدانة الربيء، وأن من واجبهم أن حيصلوا إما على دليل واضح أو اعتراف صريح

ن األوىل من سين حماكم التعذيب للحصول على االعتراف، ومل تكن هذه الطريفة تتبع يف احملاكم األسقفية، أو يف السنني العشري
أجازها حيث يكون القضاة واثقني من جرم املتهم، مث أجازها من جاء بعده من ) 1252(التحقيق، غري أن إنوسنت الرابع 

وأال "ولكن البابوات كانوا ينصحون بأن يكون التعذيب آخر ما يلجأ إليه مع املتهمني، وأال يلجأ إليه إال مرة واحدة، ). 70(األحبار
بأا تعين مرة واحدة يف كل " مرة واحدة"وفسر احملققون عبارة ". إىل ما يؤدي إىل فقد عضو من األعضاء أو إىل خطر املوتيصل 

وكان . حماكمة، فكانوا لذلك يقطعون التعذيب يف بعض األحيان ليواصلوا احملاكمة، ويرون بعدئذ أن من حقهم تعذيب املتهم
ن إلغرام الشهود على أداء الشهادة، أو إلجبار الضال املعترف على اإلدالل بأمساء غريه من التعذيب يستخدم يف كثري من األحيا

وكان من أنواعه اجللد، والكي بالنار، والتعذيب بالعذراء، والسجن االنفرادي يف جب مظلم ضيق، وكانت قدما ). 71(الضالني 
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 على شكل مثلث مث جتذب يداه وساقاه باحلبال امللفوفة حول آلة املتهم توضعان أحيانا على الفحم املتقد، أو كان يشد إىل إطار
وكان طعام السجني يقلل أحياناً حىت يضعف بذلك جسمه وإرادته فيؤثر فيه التعذيب النفساين، كالوعد بالرأفة أو التهديد . الوية
ب، ولكن هذه املشكلة كان يتغلب عليها وقلما كانت حمكمة التحقيق ترى قيمة لالعتراف الذي يأيت من طريق التعذي). 72(بالقتل

بإرغام املتهم على أن يؤكد، بعد ثالث ساعات من اعترافه، ما قرره أثناء التعذيب، فإذا أىب أمكن تعذيبه من جديد، وحدث يف عام 
ن فيها من  برسالة إىل فيليب الرابع ملك فرنسا واىل البابا نقوالس الرابع يشكوGarcassonne أن بعث موظفو كركسون 1286

فقد كان بعض املسجونني جان هذا يتركون زمناً طويالً يف . Jean Galandصعوبة التعذيب الذي يلجأ إليه احملقق جان جاالن 
السجن االنفرادي احلالك الظالم، وكانت قيود بعضهم تبلغ من الضيق جداً يضطرون معه إىل اجللوس يف برازهم، أو ال يستطيعون 

وقد شد بعضهم إىل العذراء شداً عنيفاً فقدوا معه استخدام أيديهم وأرجلهم، ). 73(م فوق األرض الباردةأال النوم على ظهوره
أن حيد من إلتجاء ) 1312(وشنع فيليب على هذه الوحشية وحاول البابا كلمنت اخلامس ) 74(ومنهم من مات يف أثناء التعذيب

وكان املسجونون الذين يأبون أن يفيدوا من الفرصتني اللتني تتاح هلم ). 75(احملققني إىل التعذيب، ولكن سرعان ما أمهلت أوامره 
لالعتراف مث يدانوا بعدئذ، والذين يرتدون إىل ضالهلم بعد توبتهم كان هؤالء وأولئك حيكم عليهم بالسجن مدى احلياة أو اإلعدام، 

 والزيارة، واأللعاب، أو يشدد حبرمانه من الطعام أو بتقييده وكان السجن مدى احلياة خيفف مبنح السجني شيئاً من احلرية يف التنقل،
وكان بعض هذه . وكان الذين يدانون بعد أن يقاوموا حيكم عليهم باإلضافة إىل األحكام األخرى مبصادرة أمالكهم). 76(باألغالل

 األمالك يعطي يف إيطاليا للذي يبلغ عن األمالك املصادرة يعطى عادة حلاكم اإلقليم الزمين، ويعطي بعضها للكنيسة، وكان ثلث هذه
وكانت هذه االعتبارات كلها تغري الدولة واألفراد باإلشتراك يف . الضال، أما يف فرنسا فكانت األمالك املصادرة تذهب كلها للتاج

 من الناس حبجة أن من تعقب الضالني، ويف حماكمة املوتى، وكان من املستطاع يف أي وقت من األوقات االستيالء على أمالك الربيثني
وكان هذا من الشرور الكثرية اليت حاول البابوات أن يقضوا عليها، ولكن حماوالم ذهبت . أورثوهم إياها قد ماتوا وهم ضالون

يف محلة واحدة على الضالني يف  " صول"وكان مما يفتخر به أسقف رودس أنه مجع مائة ألف ). 77(أدراج الرياح
فأما التائبون . وكان احملققون يعلنون يف حفل رهيب يقام من آن إىل آن إدانة املذنبني وما حيكم به عليهم من عقاب). 78(أسقفيته

 أن يؤكدوا هذا االعتراف، وأن ينطقوا بصيغة خاصة فكانوا يوضعون على منصة يف وسط الكنيسة، مث يقرأ اعترافام، ويطلب إليهم
فأما . يعلنون فيها إقالعهم عن الضالل، مث يقوم احملقق الذي يرأس االحتفال فيعفي التائب من احلرمان، ويعلن سائر اإلحكام املختلفة

هلم، وأما الذين يعترفون أي يتركون إىل السلطات الزمنية فكان يسمح هلم بيوم آخر يرجعون فيه عن ضال" سيطلقون"الذين 
ويتوبون، ولو كانوا عند عمود احلرق، فكان حيكم عليهم بالسجن مدى احلياة، وأما اللذين يبقون على عنادهم فكانوا حيرقون وهم 

 كان ألنه" aeto da feعمل اإلميان "وكان هذا اإلجراء كله، من حكم، وتنفيذ يطلق عليه يف أسبانيا اسم .. أحياء يف ميدان العام
ومل تنطق الكنيسة قط حبكم اإلعدام، فقد كان شعارها القدمي .يقصد به أن يقوى عقائد الشعب الصحيحة، ويؤيد اإلميان بالكنيسة

، وهلذا كان القسيسون يؤمرون بأال يسفكوا دماء، )ecclesia aphorret a sanguine(إن الكنيسة حتجم عن إراقة الدماء : هو
 حني تبعث إىل السلطات الزمنية باللذين تدينهم مل تكن تطلب إىل والة رجال الدولة أكثر من أن يوقعوا ومن أجل ذلك فإن الكنيسة

مث اتفقت الكنيسة ). كل ما من شأنه سفك الدماء أو التعريض خلطر املوت(وتنبههم إىل أن يتجنبوا ) العقاب الذي يستحقونه(عليهم 
ذا التحذير مبعناه احلريف، بل أن يقتل املذنبون دون أن تسفك دماؤهم أي أن حيرقوا والدولة بعد جرجيوري التاسع على أال يؤخذ ه

وكان عدد من حكمت عليهم حمكمة التحقيق الرمسية باملوت أقل مما كان يعتقده املؤرخون يف وقت من ). 79(عند عمود اإلحراق
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 وهو من احملققني املتحمسني، قد خلف سجال Bernard de Gauxومن الشواهد الدالة على ذلك أن برنار ده كو ). 80(األوقات
وحكم حمقق ). 81(طويال بالقضايا اليت نظر فيها؛ وليس يف هذا السجل قضية واحدة حكم فيها بإرسال املذنب إىل السلطات املدنية

عليهم باملوت من بني  يف مدى سبعة عشر عاماً على تسعمائة وثالثني ضاالً، فلم يتجاوز من حكم Bernard Guiيدعى برنارد جوى 
 وهي أن أمر عشرون شخصاً 1310عام ) طلوشة(وكانت األحكام الصادرة يف حفل عام بطولوز ). 82(هذا العدد مخسة وأربعني

 1312ويف عمل اإلميان الذي حدث يف عام . بأن خيرجوا للحج، وحكم على ستة ومخسني بالسجن، وعلى مثانية عشر باإلعدام

وقصارة ). 83( احلج، وحكم على مثانية وستني بالسجن مدداً خمتلفة، وأرسل مخسة إىل السلطات الزمنية أرسل واحد ومخسون إىل
  .القول أن شر مآسي حماكم التحقيق قد أخفتها السجون ومل تر الضوء عند أعمدة اإلحراق

  الفصل الرابـع 

  النتائج 

فرنسا، ومل تبق من الولدنسيني إال عدداً . قد قضت على الكثاريةلقد حققت حماكم التحقيق يف العصور الوسطى أغراضها العاجلة، ف
قليال من املتحمسني املتفرقني يف أماكن خمتلفة، وأعادت جنويب إيطاليا إىل الدين القومي، وأجلت متزق املسيحية الغربية مدى ثالثة 

 الفرنسية املطلقة، بعد أن قويت باستيالئها على الجنويدك، وا انتقلت زعامة أوربا الثقافية من فرنسا إىل إيطاليا، ولكن امللكية. قرون
بلغت من السلطان مبلغاً استطاعت به أن ختضع البابوية ألمرها يف أيام بنيفاس الثامن، وأن تزجها يف السجن يف عهد كلمنت 

 حني استطاع رميند 1232إىل عام  إال شأن صغري، وترجع نشأا فيها 1300ومل يكن حملاكم التحقيق يف أسبانيا قبل عام . اخلامس
 الراهب الدمنيكي عند جيمس األول ملك أرغونة، ان يقنع هذا امللك بإدخال حماكم التحقيق Raymond of panafortالبنيافوريت 

 أمالك  قانوناً جيعل الدولة هي اليت تؤول إليها1233ولعل هذا امللك أراد أن يقلل من شطط حماكم التحقيق فسن يف عام . يف بلده
الضالني املصادرة، وإن أصبح هذا العمل نفسه يف القرون التالية حافزاً قوياً للملوك وجدوا أن التحقيق واالستيالء عمالن شديدا 

ويف مشال إيطاليا ضل الضالون كثريي العدد فلم يكن أتباع الدين القومي يعنون كثرياً باالشتراك يف اصطياد . االتصال أحدمها باآلخر
 يف كرمونا وميالن حيمون Pallaviclno وبالفيشينو Vicenza يف فيشرتا Ezzelino، وكان الطغاة املستقلون أمثال إزلينو الضالني

 مجاعة عسكرية من النبالء املتمسكني بالدين لتأييد حمكمة Ruggieriويف فلورنس أنشأ الراهب روجريي . الضالني سراً أو جهراً
، مث أخفت الضاللة يف فلورنس رأسها )1245(ن يف معارك دموية يف الشوارع ولكنهم هزموا فيها التحقيق، واشتبك معهم البارتيو

 يف ميالن، فلما قتل سلكته Piero da Verona أن اغتال بعض الضالني الراهب بريودافرونا 1252فيما بعد، وحدث يف عام 
ها هذا األثر يف مقاومة الضاللة يف مشايل إيطاليا أكثر مما كان الكنيسة يف عداد القديسني الشهداء وأمسته الشهيد بطرس، وكان لعمل

 وعلى الثاين يف عام 1259وشنت البابوية حروباً صليبية على إزلينو وبالفنسينو، وقضى على أوهلا يف عام . جلميع فظائع احملققني
نعم إن هنري . بت حمكمة التحقيق قدمها يف إجنلتراومل تث. ، وذا كان انتصار الكنيسة يف إيطاليا نصراً حامساً يف ظاهر األمر1268

الثاين حرص على إثبات متسكه بدينه يف أثناء نزاعه مع بكت بأن جلد واحداً وعشرين من الضالني وكواهم بالنار يف أكسفورد عام 
 حمكمة التحقيق وأقدمت ويف أملانيا ترعرعت. Wycalfولكننا ال نكاد نسمع عن ضاللة يف إجنلترا قبل أيام ويكلف ). 84 (1266

 أن أحرق هنري أسقف أسترسربج مثانني ضاالً يف يوم واحد، 1212فقد حدث يف عام . على أعمال جنونية زمناً قصرياً، مث ماتت
وكان معظمهم ولديني،وأعلن زعيمهم القس يوحنا عدم إميانه بالغفران، وباملطهر، وببقاء رجال الدين بال زواج، وقال إن رجال 
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 رئيساً حملاكم Marburg قس ماربرج Gonard عني جرجيوري التاسع كنراد 1227ويف عام . جيب إال تكون هلم أمالكالدين 
التحقيق يف أملانيا وأمره أال يكتفي بالقضاء على الضالل ، بل أن يصلح أحوال رجال الدين بعد أن وصمهم البابا بالفساد، وقال إن 

واضطلع كنراد بكال الواجبني مبنتهى القسوة، وخري كل من اموا بالضالل بني .  الناسفسادهم هو أهم أسباب ضعف اإلميان بني
وملا أن سار يف إصالح رجال الدين على هذا النحو من اجلد، . إما االعتراف فالعقاب، أو اإلنكار فاملوت حرقاً: واحدة من اثنتني

، وتوىل األساقفة )1233( وانتهى األمر بأن قتله أصدقاء ضحاياه انضم املتمسكون بدينهم والضالون بعضهم إىل بعض يف مقاومته،
وبقيت بعض الشيع الدينية، . األملان أعمال حماكم التحقيق، وخففوا من غلوائها، وجعلوا إجراءاا أقرب إىل العدالة من ذي قبل

وبعد فإنا حني نصدر حكماً . Luther ولوثرHussبعضها شيع ضالة وبعضها صوفية، بوهيميا وأملانيا، ومهدت السبيل إىل هوس 
على حماكم التحقيق جيب أن ننظر إليها على ضوء عصر اعتاد الوحشية، ولعل عصرنا احلاضر الذي قتل يف احلروب وأزهق من 

ب يالزم إن التعص. األرواح الربيئة دون أية حماكمة، أكثر من أمثاهلم بني أيام قيصر ونابليون، أقدر من غريه على فهم هذه احملاكم
ولقد أقر أفالطون التعصب يف . اإلميان القوي على الدوام، والتسامح ال ينشأ إال حني يفقد اإلميان يقينه، أما اليقني فسيف بتار

، وأقره املصلحون يف القرن السادس عشر، وإن بعض من ينتقدون حمكمة التحقيق ليدافعون عن أساليبها إذا جرت عليها "قوانينه"
ولقد تضمنت قوانني كثري من احلكومات األساليب اليت سارت عليها حماكم التحقيق، ولعل ما حيدث من تعذيب . الدول احلديثة

وإذا وازنا بني اضطهاد . املشتبه فيهم سراً يف هذه األيام يسري على منط حماكم التحقيق أكثر مما يسري على منط القانون الروماين
، وبني اضطهاد الرومان للمسيحيني يف الثالثة القرون األوىل بعد املسيح، حكمنا 1492ىل  إ1227املسيحيني للضالني يف أوربا من 

وإذا ما أسقطنا من حسابنا كل ما يطلب إىل املؤرخ من اعتدال يف حكمه، وما . من فورنا بأن هذا أخف وطأة وأكثر رمحة من ذاك
ك، فال بد لنا أن نضع حماكم التحقيق يف مستوى حروب هذه إذا أسقطنا من حسابنا هذا وذا. يسمح به للمسيحي من متسك بدينه

األيام واضطهاداا، وحنكم عليها مجيعاً بأا أشنع الوصمات يف سجل البشرية كله، وبأا تكشف عن وحشية ال نعرف هلا نضرياً عند 
  .أي وحش من الوحوش

  الباب التاسع والعشرون 

  الرهبان واإلخوان 

1095 - 1300   

  ول الفصل األ

  حياة الرهبنة 

لعل الذي أجنى الكنيسة من حمنتها مل يكن هو ما جلأت إليه حماكم التحقيق من تعذيب، بل كان نشأة طوائف جديدة من الرهبان 
انتزعت من أفواه الضالني دعوة التقشف الديين والفقر، وظلت قرن من الزمان ب طوائف الرهبان، وغري الرهبان من رجال الدين، 

وكانت الـأديرة قد تضاعف عددها يف العصور املظلمة، وبلغت ذروا يف القرن العاشر . باً من اإلخالص املطهر للنفوسمثال طي
املضرب الذي ساءت فيه األحوال إىل أقصى حد، مث أخذ عددها يف النقصان حني أخذ النظام يسود الشئون الزمنية، وأخذ الرخاء 
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، ورمبا 287 كان فيها 1250 مخسمائة وثالثة وأربعون ديراً، ويف عام 1100رنسا حوايل عام مثال ذلك أنه كان يف ف: يف االزدياد
كان هذا النقص يف عدد األديرة قد عوضه ازدياد متوسط أعضائها، ولكن األديرة اليت كان رهباا يبلغون املائة كان جد قليل وكان 

اء األتقياء أو ثقال الظهر أن يهبوا أطفاهلم يف سن السابعة أو ما بعدها إىل ال يزال من السنن املتبعة يف القرن الثالث عشر عند اآلب
وهكذا بدأ القديس تومس أكويناس حياته يف الدير، وكانت طائفة الرهبان البندكتني ترى أن النذر الذي . إىل اللّه" زلفى"األديرة 

 القديس برنار وطوائف الرهبان اجلدد فكان من رأيهم أن ال ضري أما). 3(ينذره أبوا الطفل بأن يهباه إىل الدير ال ميكن الرجوع فيه
، وأصبح الراهب الراشد على مر الزمن يف حاجة إىل إجازة )4(على الطفل املوهوب للدير إذا عاد إىل العامل مىت بلغ سن الرشد

 تسري على منط ما من 1098ربية قبل عام وكانت معظم األديرة الغ. بابوية إذا أراد أن يرجع يف ميينه من غري ألن يرتكب ذلك إمثا
أمناط طائفة الرهبان البندكتني بدرجات متفاوتة من االستمساك مببادئ هذه الطائفة فكانت ختصص للمبتدئ سنة يستطيع الطالب يف 

 إن Gaesarius of Heisterbachأثنائها أن ينسحب من الدير بكامل حريته، ويف ذلك يقول الراهب قيصريوس اهليسترباخي 
، وذلك )الرهبنة(متذرعاً بتلك احلجة الدالة على اجلنب وهي أنه خيشى احلشرات اليت يف ثياب "فارساً من الفرسان لنسحب من الدير 

وكان الراهب يقضي من يومه أربع ساعات يف الصالة ، وكانت وجبات ). 5"(ألن مالبسنا الصوفية تأوي الكثري من احلشرات
تصر عادة على اخلضر، أما بقية اليوم فكانت تقضي يف العمل، والقراءة، والتعليم، وأعمال املستشفيات، الطعام قصرية األجل، وتق

 ألفاً ومخسمائة صدقة من الطعام يف 1197وحيدثنا قيصريوس بأن ديره وزع أثناء القحط الذي حدث يف عام . والصدقات، والراحة
وذبح دير للسترسيني يف وستفاليا مجيع ضأنه ) 6"(ء حىت حل موعد احلصادحافظ على حياة كل من جاءنا من الفقرا"يوم واحد و 

وشاد الرهبان بعملهم وعمل أرقاء أرضهم أديرة، وكنائس صغرية وكبرية، ) 7(وماشيته، ورهن كتبه وآنيته املقدسة، ليطعم الفقراء
 من الصناعات اليدوية، وعصروا أحسن النبيذ وفلحوا ضياعاً واسعة، وجففوا مستنقعات، واستصلحوا أرض الغابات، ومارسوا مائة

ولقد دربت األديرة آالفاً من الرجال الصاحلني القادرين على اآلداب واألنظمة اخللقية والذهنية، وإن كانت يف ظاهر األمر . واجلعة
 ليكونوا مستشارين لألساقفة، قد انتزعت الكثريين منهم من العامل لتدفنهم يف غمار الصالحية األنانية، مث أعادم إليه مرة أخرى

وفاض ثراء اتمع املتزايد على مر الزمن على األديرة، وكان سخاء الشعب مصدراً ملا  . والبابوات وامللوك ومديرين ألعماهلم
، ومل يكن من أغىن األديرة ولكنه St. Riquierولنضرب لذلك مثال دير القديس ركوبيه . ناً من ترفكان ينغمس فيه الرهبان أحيا

 بيت يف البلدة اليت كان قائماً فيها، وحيصل من مستأجريها على العشرة آالف دجاجة وعشرة 2500 تابعاً ميلكون 117كان له 
ومثة أديرة من هذا ). 8(معتدل لكل فرد ولكنه يف جمموعة كبريةآالف ديك خمصى مسمن، ومخسة وسبعني ألف بيضة، وعلى نقدي 

، والقديس St .Gall، والقديس جول Fulda وفلدا Cluny، وكلوين Monte Cassinoالدير ثراءاً وهي أديرة مونيت كسينو 
كلوين، وحىت  رئيس القديس دنيس، وبطرس املبجل رئيس دير Sugerوكان رؤساء األديرة أمثال سوجر . St. Denisدنيس 

 رئيس دير القديس إدمند يف بيوري، كان هؤالء الرؤساء سادة أقوياء عظماء أصحاب ثروات مادية طائلة Samsonسامسون 
فخمة كربى تبقى لديه من املوارد املالية ما ) 7(وسلطان سياسي واجتماعي عظيم، وهذا هو سوجر بعد أن أطعم رهبانه وشاد كنيسة

لو أنين قلت :"، ولعل القديس برنار كان يعين سوجر حني كتب يقول)9( نفقات إحدى احلمالت الصليبيةميكنه من أن يتكفل بنصف
ولكن سوجر كان رئيس وزراء ال ). 10"(إين مل أر رئيس دير يركب على رأس موكب من ستني فارساً أو أكثر لكنت من الكاذبني

أما يف حياته اخلاصة فكان يعيش معيشة التقشف !  نفوس الشعببد له أن حييط نفسه مبظاهر األة والفخامة ليؤثر بذلك يف
وكان بطرس من املبجل رجالً صاحلاً . والبساطة؛ يف خلوة متواضعة مراعياً مجيع قواعد طائفته بقدر ما متكنه من ذلك واجباته العامة
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 وهي اليت كانت من قبل - التابعة لدير كلوين ولكنه عجز رغم جهوده املتكررة عن أن حيول دون ازدياد الثروة اجلماعية يف األديرة
إن .  إىل حد أمكن الرهبان من أن يعيشوا عيشة البطالة املوهنة للقوى وإن كانوا أفراداً ال ميلكون شيئاً-تتزعم حركة اإلصالح 

برية أيا كان نوعها يوجد األخالق تفسد كلما زاد الثراء، وفطرة اإلنسان تظهر كلما أمكنتها موارده من الظهور، ويف كل مجاعة ك
ولقد ظلت كثرة الرهبان مستمسكة بالقواعد اليت ارتبطت ا وفيه هلا، ولكن أقلية منهم أخذت تنظر إىل . أفراد هم أقوى من إميام

بقة تعودت وكان رئيس الدير يف كثري من األحيان يعينه سيد إقطاعي أو ملك وخيتاره من ط. العامل وإىل شئون اجلسم نظرة أكثر ليناً
الراحة، ومل يكن هؤالء الرهبان يتقيدون بقيود األديرة، فكانوا يستمتعون بالصيد، والقنص، وألعاب الفروسية، وينغمسون يف 

 يصور لنا حياة رئيس Giraldus Cambrensisوها هو ذا جرالدس كمربنسس . السياسة، وسرت عدواهم إىل الرهبان أنفسهم
، وكان، جريانه خيصون له مثانية عشر ولداً، وكان ال "مل يكن أحد مبنجاة من فجوره: "عة فيقول بصورة مروEveshamدير إفشام 

وأصبح رؤساء األديرة املنكبون على مباهج الدنيا، السمان، األغنياء، األقوياء، هدفاً لسخرية الشعب ). 11(بد من خلعه آخر األمر
ومن ). walter Map،(12ه عن املعقول وصفاً لرئيس دير بقلم ولتر ماب وتشهري األدباء، فكان أقسى ما كتب من اهلجاء وأبعد

على أننا جيب أال ننكر على الرهبان قليال من اهلناء، ويف وسعنا أن ندرك مقدار مللهم من . األديرة ما اشتهر بطعامه الشهي ومخرة
). 13(م، ونومهم وقت الصالة من حني إىل حنياخلضر، واشتياقهم إىل اللحوم، وال يسعنا إال أن نعطف على ثرثرم ، وشجاره

ولقد استخف الرهبان، وهم يقسمون بأن يبقوا عزاباً، بقوة الغريزة اجلنسية اليت يستثمرها مراراً وتكراراً ما يشاهدون من مناظر 
دير وراهب شاب ويروى قيصريوس اهليسترباخي قصة تتكرر كثرياً يف العصور الوسطى، عن رئيس . وأمثله من غري رجال الدين

فرد عليه " هؤالء شياطني"فأجابه " من هؤالء؟:"ووقعت عينا الشاب على النساء للمرة األوىل فسأل رئيس الدير . خرجا راكبني معاً
ويقول الزاهد بطرس داميان يف آخر أيام حياته الورعة ). 14"(لقد كنت أظنهم أمجل من رأيت يف حيايت كلها:"الراهب بقوله 

أما من .  وسعي وأنا اآلن رجل طاعن يف السن أن أنظر وأنا آمن إىل وجه ذابل جمعد إلمرأة عجوز مشطاء عمشاء العينينييف: املريرة
 الذي ال -!وياله أيها القلب املفجوع. هن أمجل منها وجهاً وأكثر زينة فإين أغمض طريف عنهن وأحذرهن كما حيذر الصبيان النار

املقدس اليت قرأا من أوهلا إىل آخرها مائة مرة، مث ال تنمحي منه صورة مل أرها إال مرة يستطيع االحتفاظ بأسرار الكتاب 
وكانت الفضيلة تبدو لبعض الرهبان كأا صراع نفساين بني املرأة واملسيح ومل يكن تشهري بالنساء إال جهود يبذلوا ). 15(واحدة

نقية يف بعض األحيان يرطبها رضاب الشهوة، وكثرياً ما كانوا يعربون عن إلماتة شعورهن مبفاتنهن، كما كانت أحالمهم الصاحلة ال

يرة، ومل وكانت قصائد أوفد من األشعار احملبوبة يف بعض األد . رؤاهم القدسية الروحية بعبارات مستعارة من العشق اآلدمي
وكانت التماثيل املقامة يف بعض الكنائس الكربى، والنقوش احملفورة يف ). 17(تكن مؤلفاته يف فن احلب بأقل منها تداوالً بني الرهبان

 متثل خنازير يف ثياب الرهبان، وأثواب -أثاثها، بل الرسوم املصورة يف بعض الكتب املقدسة نفسها، متثل عبث الرهبان والراهبات 
وميثل نقش بارز فوق مدخل يوم احلشر يف كنيسة ). 18(ر بارزة فوق أعضاء التذكري املنتصبة، والراهبات يعشن مع الشياطنيالدي

وقد مسح رجال الكنيسة يف العصور . رميس شيطاناً جير الرجال اآلمثني إىل اجلحيم، ومن بينهم أسقف على رأسه تاج األسقفية
 مسحوا بأن تبقى هذه الرسوم اهلزليه يف -هبان الذين حيسدون هؤالء على ما هم فيه من نعيم  ولعلهم كانوا من غري الر-الوسطى 

ولقد كانت الكنيسة نفسها أقسى من وجه النقد إىل . هذه األيام رأوا من اخلري إزالة الكثرة الغالبة منها. أماكنها، ولكن رجال الدين
دينيني تبذل ما وسعها من اجلهد لكي تعيد الرهبان ورؤساء األديرة إىل املثل العليا آثام رجاهلا، وقامت طائفة متتابعة من املصلحني ال

  .اليت جاء ا املسيح
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  الفصل الثاني 

  القديس برنار 

عمت العامل املسيحي يف أواخر القرن احلادي عشر، ويف نفس الوقت الذي تطهرت فيه البابوية، وامتألت القلوب حتمساً للحرب 
، حركة من اإلصالح الذايت حتسنت بسببها أحوال رجال الدين غري الرهبان، وقامت يف أثنائها من الرهبان جديدة الصليبية األوىل

 أن أسس القديس يوحنا 1039فقد حدث يف وقت غري معروف قبل عام . أخذت نفسها بقواعد األوغسطيني والبندكتيني الصارمة
املسمى االسم يف إيطاليا، وبدأ فيه " الوادي الظليل"  يف Vallombrosaوزا طائفة من الفلمرب) St. John Galbertus(19جلبريتس 

 برجال 1059وأهاب امع املقدس الذي عقد يف عام . نظام اإلخوة العلمانيني الذي دعائمه فيما بعد طوائف الرهبان املتسولني
. أمالكهم مشاعة بيتهم كما كان شأن الرسل األولنيالدين الذين يقتسمون أعمال الكنيسة ومواردها أن يعيشوا مجاعة، وأن تكون 

، واستجاب له كثريون منهم، واتبعوا قاعدة رهبانية يعزوا إىل القديس " كهنة علمانيني"ومل يستجب بعضهم إىل هذا النداء وبقوا 

 . Austinsوسطيني الكهنة األوغسطيني أو األ"جمموعها باسم . أوغسطني، وكونوا من أنفسهم مجاعات شبه رهبانية تعرف

 ، من بعد أن رفض أن يكون رئيس أساقفة رميس، طائفة الكرثوزيني 1084 الكرلوين يف عام St.Brunoوأنشأ القديس برونو 
Corthusiansتدعى كارتريز ، وذلك بأن أسس ديراً يف بقعة منعزلة Chartreuse يف جبال األلب بالقرب من جرينوبل 

Grenoble وأنشأ غريه من األتقياء الصاحلني وحدات كرثوزية يف أماكن منعزلة بعد أن سئموا ما يسود العامل من نزاع وما ينصف ،
خلاصة املنعزلة، ويعيش على اخلبز وكان كل راهب يف هذه األماكن يعمل، ويطعم، وينام، يف خلوته ا. به رجال الدين من اون

وكانوا جيتمعون معاً ثالث مرات كل أسبوع للقيام مبراسيم . واللنب، ويلبس ثياباً من شعر اخليل، ويكاد يالزم الصمت على الدوام
 هذه وكانت. القداس، وصالة الغروب، وصالة منتصف الليل، ويف أيام اآلحاد، واألعياد ينطلقون يف احلديث ويطعمون مجاعة

وأنشأ ربروت . الطائفة أشد طوائف الرهبان صرامة، وظلت قرون كاملة تأخذ نفسها بقواعدها األصلية وفيه هلا أشد الوفاء
 قريب من دجيون Citeaux بيت رهبنة جديد يف مكان بري يدعى ستو 1098 يف عام Robert of Molesmesاملولسميسى 

Djionرة البندكتني املتفرقة اليت كان هو رئيساً عليها، واشتق من لفظ سيتو اسم الرهبان ، وذلك بعد أن أعيته احليل إلصالح أدي
 Stephen Harding ofوأعاد ستيفن هاردنج من دورسسترشري . السترسيني كما اشتق من لفظ كارتريز اسم الرهبان الكرثوزيني

Dorsestershireب  تنظيم هذا الدير ووسعه، وأنشأ له عدة فروع، ووضع عهد احلCarta caritatis ليضمن به التعاون السلمي 
املوحد بني سيتو والبيوت السسترسية املختلفة وعادت مبادئ البندكيتني إىل كل ما كانت من صرامة، فكان الفقر التام أهم 

وأمروا أن يتجنبوا مستلزماا، وامتنع األعضاء عن أكل اللحم بكافة أنواعه، وحيل بينهم وبني التعليم، وحرم عليهم قرض الشعر، 
وحتم على كل راهب قوي اجلسم أن يشترك يف األعمال اليدوية يف احلدائق . مظاهر األة يف املالبس الدينية، واآلنية واألبنية

وامتاز السسترسيون عن مجيع . واملصانع اليت جتعل الدير مستقال عن العامل اخلارجي، فال يكون لراهب ما حجة يف مغادرة ديره
ف األخرى، رهبانية كانت أو غري رهبانية، بنشاطهم وحذاقهم يف األعمال الزراعية، وأنشأوا مراكز جديدة لطائفتهم يف الطوائ

األصقاع غري املسكونة، وجففوا املستنقعات، وقطعوا أشجار الغياض والغابات ليفسحوا مكاناً للزراعة، وكان هلم فضل كبري يف 
وكان يساعد الرهبان السترسني يف هذه اجلهود اليت . ضرار اليت أحلقها وليم الفاتح بإجنلترااستعمار أملانيا الشرقية وإصالح األ

، يعملون زراعاً أو خدماً نظري الطعام )20(يبذلوا يف سبيل احلضارة إخوان علمانيون مهتدون نذروا أن يبقوا عزاباً، صامتني،أميني
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 قلوب من يريدون االنضمام إىل هذه الطائفة،وهلذا كان منو هذه اجلماعة وبعثت هذه الصرامة اخلوف يف). 21(وامللبس واملسكن
ولد القديس برنار بالقرب من . القليلة بطيئاً، ولوال ما بعثه القديس برنار يف الطائفة اجلديدة من محاسة قوية لقضي عليها يف مهدها

ومل جيد راحة يف العامل الدنيوي، . شاباً حيياً تقياً، يؤثر العزلةمن أسرة عريقة تنتمي إىل طبقة الفرسان، وكان يف صباه ) 1091(دجيون 
. فأعتزم أن يدخل الدير، وكأمنا أراد الرفقة يف الوحدة، فأخذ ينشر دعاوة قوية موفقة بني أهله وأصدقائه ليدخلوا معه دير سيتو

ني يقترب منهن، خشية أن يغري أبناءهن أو وحيدثنا املؤرخون أن األمهات والفتيات الصاحلات للزواج كانت ترتعد فرائضهن ح
جاء معه بتسعة وعشرين ممن يريدون ) 1113(وملا أن قبل يف دير سيتو . عشاقهن بالتزام العفة، ولكنه جنح على الرغم من دموعهن

، وأقنع أباه أيضاً بأن دخول الدير، ومنهم إخوة له، وأحد اعمامه، وطائفة من اصدقائه، وأفلح فيما بعد بإقناع أمه وأخته بأن تترهبا
وأجبت ). 22"(وينبعث منه الدخان والرائحة الكريهة... إن مل يكفر عن ذنوبه فسيحترق إىل أبد الدهر "يترهب بعد أن توعده بأنه 

يا على رأس ثالثة عشر راهباً لينشئ بيتاً سترس) 1115(استيفن هاردنج من فوره يتقوى برنار ونشاطه إعجاباً محله على أن يرسله 
 Claivauxواختار برنار لبيته اجلديد بقعة شجرة على بعد تسعني ميال من سيتو تعرف بإسم الوادي الالمع . جديداً يكون هو رئيسه

وكان أول عمل قامت به الفئة املتآخية أن بنت بأدا . ، ومل يكن يف هذا املكان مسكن ومل يكن فيه قط إنسانClara vallisأو 
وكانوا . بناء خشيب حيوي حتت سقف واحد مصلى، ومطعماً، ويف أعالمها مكان للنوم يصلون إليه بسلم خشيب وهو -األول" ديرها"

وكان طعامهم . ينامون يف صناديق نثرت عليها أوراق األشجار، ومل تكن النوافذ أكرب من رأس الرجل ومل يكن على األرض شيء
، ومل يكونوا يطعمون خبزاً أبيض، أو توابل، وقلما يشربون نبيذاً، فكان مقصوراً على اخلضر إال مسكة يطعموا من حني إىل حني

وكانوا يعدون الطعام بأيديهم، . هؤالء الرهبان احلريصون على دخول اجلنة يأكلون كما يأكل الفالسفة الراغبون يف طول العمر
، وأال له إال ما يوهب، وكان يرجو أال يكون له من وكان من القواعد اليت وضعها برنار أال يبتاع الدير أمالكاً. فيتناوبون طهوه

وأخذ برنار وإخوانه املتزايد عددهم يعملون يف هذا الوادي . األرض أكثر مما يستطيع الرهبان العمل فيه بأيديهم وبأدوام البسيطة
 ويصنعون أثاثهم بأيديهم، يقطعون أشجار الغابة، ويزرعون، وحيصدون،" زوبعة العامل " اهلادي يف صمت وقناعة بعيدين عن 

 .William of Stويصفهم وليم السانت تريي . وجيتمعون يف أوقات الصالة لريتلوا األناشيد بغري أرغن، ويتلو مزامري اليوم وترانيمه

Thierryم أعظم أتباع املسيح كماال : " بقولهكة، ولكنهم ال ينقصون إال قليال عن املالئ... كلما أمعنت النظر فيهم زاد يقيين أ
وانتشرت أنباء هذا السالم املسيحي وهذا االستقالل الذايت حىت كان يف كلريفو قبل موت برنار ). 23"(أرقى كثرياً من اآلدميني

وما من شك يف أم كانوا سعداء يف ذلك املكان، ألن الذين بعثوا من هذه البيئة الشيوعية ليكونوا رؤساء . سبعمائة من الرهبان
 وقد عرضت عليه الكنيسة أرقى -أساقفة، أو مستشارين، كانوا كلهم تقريباً يتوقون للعودة إليها، وكان برنار نفسه أديرة، أو 

حىت تسيل " حين دائماً للعودة إىل صومعته يف كلريفو ويقول سأبقى بكلريفو -مناصبها، وذهب إىل أراضي كثرية بناء على طلبها 
وكان رجال متوسط الذكاء، ثابت اليقني، ماضي العزمية، متناسق ". وار أجساد الفقراءعيين، وحىت يواري جسدي يف كلريفو جب

الصفات اخللقية، ومل يكن يعين بالعلم وال بالفلسفة ألنه حيس أن عقل اإلنسان وهو جزء من الكون متناه يف الصغر عاجز عن احلكم 
ء الفالسفة السخيف وهم ينطقون ذرهم عن طبيعة على الكون، ال يستطيع اإلدعاء بأنه يفهمه، وكان يدهش من كربيا

وكان يفضل . وقد هاله ما يراه أبالر من حتكيم العقل يف الدين، وقاوم هذه الرتعة العقلية ألا جتديف وقحة. الكون،وأصله، ومصريه
رأيه أن الكتاب املقدس هو وكان من . أن ميشي يف ضياء معجزات الوحي غري سائل أو متشكك، مفضالً هذا عن حماولة فهم العامل

كالم اهللا، وإال كانت هذه احلياة يف رأيه بيداء من الشك احلالك الظالم، وكلما أوغل الدعوة إىل هذا اليمان الشبيه بإميان األطفال، 
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 بقدرة القس على ومل أن ما جاءه أحد رهبانه واعترف له يف رهبة وفزع أنه ال يستطيع اإلميان. ازداد يقينه بأن هذا هو الطرق السوي
:" أن حيول خبز القربان إىل جسم املسيح ودمه، مل يلمه برنار على ما قال، وأمره مع ذلك أن يشترك يف العشاء الرباين، وقال له 

وكان يف وسع برنار أن يكره ) 25(، ويؤكد لنا الرواة أن إميان برنار فاض على املتشكك وأجنى روحه"اذهب واشترك فيه بإمياين أنا
طارد حىت املوت، أو ما يقرب من املوت، الضالني أمثال أبالر أو آرنلد الربيشيائي ألم أضعفوا كنيسة تبدو له رغم أخطائها وي

. وعيوا مطية املسيح نفسها، وكما كان يف وسعه أن حيب برقة ال تكاد تقل عن رقة العذراء اليت كان يعبدها بغرية منقطعة النظري

 إىل املشنقة فشفع له عند كونت مشبانيا ووعده أن يوقع عليه عقاباً أقسى من املوت الذي ال يقاسيه إال حلظة ورأى يوماً لصاً يساق
وكان يعظ امللوك والباباوات، ولكنه يكون أكثر رضاً عن نفسه حني يعظ الفالحني والرعاة يف واديه وكان يتسامح يف ). 26(وجيزة

ووصل يف تقواه إىل حد الزهد املنهك .ن مثل صاحل، وينال حبهم الصامت ويبادهلم حباً حببأخطائهم، ويهدهم مبا يضربه هلم بنفسه م
وظل مثانية وثالثني عاماً يعيش يف صومعة واحدة . للقوة، وقد أكثر من الصوم حىت اضطر رئيسه يف سيتو أن يأمره بتناول الطعام

وكانت طيبات العامل مجيعها وما فيه من ) 27( حفرة يف اجلدار ضيقة يف كلريفو، على فراش من ورق الشجر، وليس فيها مقعد إال
وكتب وهو يف هذه النشوة عدة ترانيم غاية يف . أسباب الراحة، تبدو له وكأا الشيء إذا قيست إىل التفكري يف املسيح ووعده

  : البساطة والرقة األخاذة مبجامع القلوب

 أيها املسيح يا صاحب الذكرى احللوة، 

  

 لب البهجة احلقة، هب الق

  

 إن أحلى من الشهد ومن األشياء مجيعها 

  

 مشهده احللو، 

  

 وليس يف كل ما يغىن شيء أمجل من ذكر عيسى أبن اهللا 

  

 وال فيما يسمع شيء أحسن وقعاً على األذن منه 

  

 . وال فيما يفكر فيه العقل أحلى منه

  

 أي عيسى يأمل التائبني 
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 ! نيمارق قلبك على املتسول

  

 ! وما أقربك لطالبيك

  

 ترى ماذا تكون ملن يلقوك؟ 

وقلما كان يعين بغري اجلمال الروحي رغم إدراكه مجال اللفظ، فكان يغطي عينيه خشية أن تسرفا يف االستمتاع احلسي جبمال حبريات 
ر كلوين لكثرة ما ينفقه من املال يف بناء وكان ديره عارياً من مجيع الزينة عدا صورة املسيح مصلوباً، وكان يلوم دي). 29(سويسرا

إن الكنيسة تتألأل جدراا وتغل يدها عن فقرائها، وتطلى حجارا بالذهب وتترك أبناءها : "األديرة التابعة له وزينها، ويقول يف هذا
يس العظيم غاص بالفرسان وكان يشكو من أن دير القديس دن) 30"(عراة، وتفنت عيون األغنياء بالفضة اليت تأخذها من البائسني

وتأثر سوجر ذا ) 31"(حامية عسكرية، ومدرسة الشيطان، ومعشش اللصوص:" املتكربين املدرعني بدل العباد السذج، ويسميه
ومل يكن إصالح األديرة الذي سطح ضياؤه من كلريفو، ورفع . اللوم، فأصلح عادات كنيسته ورهبانه، وعاش حىت استحق ثناء برنار

ال الدين بترقية رهبان برنار إىل مراتب األساقفة ورؤساء األساقفة، مل يكن هذا إال بعض ما أحدثه ذلك الرجل، الذي مل مستوى رج
وجاء لزيارته األمري هنري الفرنسي أخو . يكن يطلب شيئاً غري اخلبز، من األثر يف مجيع الطبقات ويف خالل نصف القرن الذي عاشه

 وقد -وقد استطاع بعظاته ). 32(ل أن ينقضي اليوم كان هنري راهباً يغسل الصحاف يف كلريفوامللك وحتدث إليه برنار، وقب
 وهي آيات خالدة يف - أن يؤثر يف نفوس كل من مسعه، كما استطاع برسائله - أوشكت لفصاحتها وجزالة لفظها أن تكون شعراً 

وات، وامللوك، وأمكنه باتصاله الشخصي أن يشكل سياسيت الكنيسة  أن يؤثر يف االس، واألساقفة، والباب-الدعوة احلماسة احلارة 
وأىب أن يكون أكثر من رئيس دير، ولكنه رفع البابوات إىل عروشهم وأنزهلم عنها، ومل يكن الناس يستمعون إىل خرب من . والدولة

نيت عشرة مهمة دبلوماسية عالية، كانت وقد خرج من صومعته ليقوم بنحو اث. األخبار بإجالل وخشوع أكثر مما يستمعون ما إليه
يف العادة بناء على طلب الكنيسة وملا أن اختارت طائفتان متنازعتان أنكليتس الثاين وإنوسنت الثاين للجلوس على كرسي البابوية 

سية مدن ملبارديا أيد برنار إنوسنت، وملا استوىل أنكليتس على روما دخل برنار إيطاليا وأثار بقوة شخصيته وخطبه احلما) 1130(
. لتأييد إنوسنت، وسكرت اجلموع خبطبه وتقاه فانكبت عليه تقبل قدميه ومزقت مئزره إرباً اختذا خملفات مقدسة تورثها من بعدها

وملا . وأقبل عليه املرضى يف ميالن، وأعلن املؤمنون املصابون بالصرع والشلل وغريمها من األمراض أم شفوا من أمراضهم بلمسه
د إىل كلريفو بعد انتصاراته الدبلوماسية جاءته مجوع الفالحني من احلقول والرعاة من أعايل التالل،يطلبون إليه أن يباركهم، فلما عا

 كان عدد أديرة السسترسيني قد 1153وقبل أن يتوىف برنار يف عام . تلقوا منه هذه الربكة عادوا إىل كدحهم مرفوعي الرأس راضني
 ديراً وانضم إىل هذه الطائفة عدد كبري من 343إىل ) وهي السنة اليت مات فيها استيفن هاردنج (1134اً يف عام زاد من ثالثني دير

ونشأت طوائف أخرى من .  ديرا693ً حىت كان عدد أفرادها ستني ألفا يقيمون يف 1300الناس متأثرين بتقواه وقوته، فلم حيل عام 
 Fontevroult طائفة الفنتفرول 1100 حوايل عام Robert of Abrissolبرت األبرسويل األديرة يف القرن الثاين عشر، فأنشأ رو

 "رهبان املرعى املوعود" عن ثروة عظيمة آلت إليه وأنشأ طائفة Norbert ختلى القديس نربري 1120يف أجنو، ويف عام 

 أنشأ القديس جلربت طائفة السمربجنهام 1131ويف عام  . Leon بالقرب من ليون Premontreالنظامية يف برمينتريه 
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Sempringhamسار بعض الزهاد الفلسطينيني على سنة القديس 1150ويف عام .  اجللربتيني اإلجنليز على غرار طائفة فنترفول 
إىل قربص، " رهبان الكرمل"وملا استوىل املسلمون على فلسطني هاجر هؤالء الرهبان . لسطنيباسيلي وانتشروا يف مجيع أحناء ف

، وحضهم "Trinitariansالثالوثيني " صدق إنوسنت الثالث على قانون طائفة الرهبان 1198ويف عام . وصقلية، وفرنسا وإجنلترا
. ت هذه الطوائف اجلديدة مشعال أضاء ظلمات الكنيسة املسيحيةوكان. على افتداء املسيحيني الذين وقعوا أسرى يف أيدي املسلمني

فقد كانت الطوائف احلديثة . وأخذت حركة اإلصالح يف األديرة اليت بلغت ذروا على يد القديس برنار تضعف خالل القرن الثاين
لكثريون من الناس الذين يستطيعون النشأة حتافظ على مبادئها الصارمة بإخالص معقول، غري أنه مل يكن من املستطاع أن يوجد ا

 على مر - ومنهم أتباع برنار نفسه يف كلريفو-الصرب على هذا النظام الصارم يف ذلك العهد السريع اخلطى، فأثرى السسترسيون
عامهم اللحم أن يضيفوا إىل ط) التائبني(الزمن مبا اال عليهم من هدايا ذوي اآلمال، واستطاع الرهبان بفضل األعيان املوقوفة من 

، وعهدوا جبميع األعمال اليدوية إىل أخوام العلمانيني، وملا مضت أربع سنني على موت برنار ابتاعوا عدداً )33(وكثرياً من النبيذ
ب وكانت هلم جتارة واسعة تدر عليهم أرباحاً طائلة يف منتجات صناعام املشاعة، وأثاروا حقد نقابات أربا) 34(من األرقاء املسلمني

وملا ضعف إميان الناس على أثر إخفاق احلمالت الصليبية قل ). 35(احلرف ألم كانوا معفني من العوائد املفروضة على نقل البضائع
عدد الطالب اجلدد واحنطت بسبب هذا الضعف أخالق مجيع طوائف الرهبان، ولكن املثل األعلى القدمي القاضي بأن حييا الرهبان 

ياة شيوعية خالية من امللك الفردي مل ميت، بل بقي يف نفوس اآلالف من الناس االعتقاد الراسخ أن من واجب كما كان حييا الرسل ح
 بإيطاليا يف Umbriaمث ظهر يف تالل أمربيا . وأن حيافظ أشد احملافظة على السالم. املسيحي الصادق أن يبتعد عن الثروة والسلطان

ملثل العليا القدمية إىل سابق قوا وذلك ببساطته، وطهارته، وتقواه، وحبه وأدهش الناس أوائل القرن الثالث عشر رجل أعاد تلك ا
  .ذه الصفات حىت ظنوا أن املسيح قد ولد من جديد

  الفصل الثالث 

   القديس فرانسس

 Serوكان أبوه سربيترو ده برنادون . 1182 عام Assisi يف أسيسي Giovanni de Bernadoneه برنادون ولد جوفيين د

Pietro de Bernadone من أثرياء التجار، ذا جتارة واسعة مع برو فانس، وفيها أحب فتاة فرنسية تدعى بيكا pica وتزوجها وجاء 
 أي فرانس، Francescoبت له ولداً بدل اسم الطفل وجعله فرانسسكو وملا عاد من رحلة أخرى ووجد أا أجن. ا إىل أسيسي

وشب الطفل وترعرع يف أمجل صقاع يف إيطاليا، ومل يفقد قط حبه ملناظر أمربيا اجلميلة ومسائها . ويبدو أن ذلك كان حتية لبيكا
س األبرشية، ومل يكن له بعدئذ نصيب من التعليم وتعلم من والديه اللغتني الفرنسية واإليطالية، وأخذ لغة الالتينية عن ق. الصافية

املنظم، ولكنه سرعان ما انتظم يف عمل أبيه، وأغضب سربيترو مبا أظهره من قدرة على صرف املال تفوق قدرته على كسبه، فقد 
وكان فرانس بني . لنيكان أغىن شباب البلدة وأسخاهم يداً، جيتمع حوله أصدقاؤه يطعمون معه ويشربون ويغنون أغاين الشعراء الغز

وكان شاباً وسيما، أسود العينني، فاحم لون الشعر،صبوح، مجيل ). 36(الفينة والفينة يرتدي حلة املنشدين اجلاثلني املتعددة األلوان
، )27(يهماويقول املترمجون األولون له إنه مل تكن له قط صلة بالنساء، وإنه مل يعرف إال امرأتني معرفة ال تتجاوز النظر إل. الصوت

ولعله مسع من أبيه يف تلك السنني اليت يتشكل فيها خلقه شيئا عن الضالني اإللبجنسيني .ولكن هذا بال ريب يظلم فرانس بعض الظلم
 يف جيش أسيسي بروجيا 1202وحارب يف عام . والولدنسيني يف جنويب فرنسا، وعن إجنيلهم اجلديد إجنيل الدعوة إىل الفقر
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Perugiaوبينما .  تطوع يف جيش البابا إنوسنت الثالث1204ويف عام . ى يف األسرة سنة شغلها كلها بالتأمل العميق، وأسر، وقض
مل جر اإلله إىل اخلادم، واألمري إىل تابعه؟ فسأل "هو طريح الفراش يف إسبوليتو ينتفض جسده من احلمى إذا خيل إليه أن صوتاً يناديه

فما كان منه ). 28"(عد إىل موطنك، وهناك سيقال لك ماذا تفعل: "فأجابه الصوت" ن أفعل؟رباه ماذا تريدوين أ:"هو ذلك الصوت
وكان بالقرب من أسيسي . إال ترك اجليش وعاد إىل أسيسي، ومن ذلك الوقت أخذ اهتمامه بتجارة أبيه يقل واهتمامه بالدين يزيد

 إذ خيل إليه أنه يسمع 1207 من أيام شهر فرباير عام وبيتاً كان فرانسس يصلي فيها ذات يوم. مصلى صغرية للقديس دميان
وأحس من تلك اللحظة أنه موهوب إىل حياة جديدة، فأعطى قس . املسيح يتحدث إليه من املذبح، ويتقبل حياته وروحه قرباناً له

مث الم نفسه لعدم إخالصه والتقى ذات يوم بشخص مصاب باجلذام ففر منه مشمئزاً، . املصلى كل ما معه من املال وعاد إىل مرتله
للمسيح، وعاد أدراجه وأفرغ ما كان كيسه من النقود يف يد اذوم وقبل يده، ويقول لنا هو أن هذا العمل كان بداية عهد جديد 

وقضى بعد قليل من ذلك احلادث عدة أيام يف . وأخذ من ذلك احلني يزور مساكن اذومني ويتصدق عليهم). 29(يف حياته الروحية
املصلى أو بالقرب منها، ويبدو أنه مل يكن يأكل يف تلك األيام إال القليل الذي ال يغين عن اجلوع، فلما ظهر مرة أخرى يف أسيسي 

بزو، "كان جسمه قد ضعف واهزل، ولونه قد امتقع، وثيابه قد متزقت، وعقله قد حتري، حىت أخذ األطفال يف امليدان العام يصيحون 
وهناك عثر عليه أبوه، ومساه بالشاب الذي ذهب نصف عقله؛ وجره إىل مرتله، وأغلق عليه !" نون، انون اpazzo!pazzo! بزو

وملا أطلقته أمه من حبسه عاد مسرعاً إىل املصلى، فحلق به أبوه الغاضب، وأنبه لتعرضه أسرته للسخرية، والمه ألنه مل . حجرة ضيقة
وكان فراسيس قد باع كل ممتلكاته الشخصية . ه، وأمره أن خيرج من البلدة اليت هو فيهايفد قيها من املال الذي أنفقه على تربيت

لينفق من مثنها على املصلى، فلما مسع هذا القول من أبيه أعطاه ما كان معه من مثنها، وقبله منه أبوه، ولكنه مل يعترف لوالده حبقه يف 
مثول بني يدي حمكمة األسقف يف ميدان القديسة مارياما جوري، مثل أمامها وملا استدعى لل. أن يأمر شخصاً هو وقتئذ ملك للمسيح
ووثق األسقف مبا قطعه على نفسه من . وقد خلد جيوتو هذا املنظر يف صورة له ذات روعة. يف خشوع وحوله مجع حاشد ينظر إليه
ما لبث أن عاد عارياً كما ولدته أمه، وألقى وآوى فرانسيس إىل حجرة يف قصر األسقفية، و. وعد وأمره أن يتخلى عن مجيع أمالكه

لقد ظللت حىت هذه الساعة أدعو بيترو برنادون أيب، أما اآلن :" أمام األسقف بثيابه احملزومة وما كان باقيا معه من نقود قليلة وقال 
خذ برنادون الثياب وغطى وأ). 40"(أبانا الذي يف السموات"فأحب أن أكون خادماً للّه، ألين من هذه الساعة لن أنطق بغري 

األسقف فرنسس املرجتف مبئزره، وعاد فرانسس إىل مصلى القديس داميان، ونسج لنفسه ثوباً من أثواب النساك، وأخذ يسأل الناس 
. طعامه من باب إىل باب، وشرع يبين بيديه املصلى املتصدعة ، وجاء بعض أهل القرية يساعدونه، وكانوا يغنون مجيعاً وهم يعملون

 أثرت يف نفسه العبارات اليت كان القس يتلوها من تعاليم املسيح إىل 1209وبينما كان يستمع إىل القداس يف شهر فرباير من عام 
أنتم ذاهبون أكرزوا قائلني إنه قد اقترب ملكوت السموات، أشفوا مرضى، طهروا برصاً أقيموا موتاً، أخرجوا " وفيما: الرسل 

اً أعطوا، ال تقتنوا ذهباً وال فضة وال حناساً يف مناطقكم، وال مزوداً يف الطريق وال ثوبني، وال أحذية وال شياطني، جمانا أخذمت جمان
وخيل إىل فرانسس أن املسيح نفسه هو الذي يتكلم وأنه يتكلم إليه مباشرة، وصمم على أن يطيع هذه ). 10 - 10:7مىت "(عصا

السموات، وأال يفتين شيئاً، وأن يرجع إىل الوراء خالل املائتني واأللف من األعوام  أن يدعو إىل ملكوت -األلفاظ وينفذها بنصها 
وهكذا وقف يف ربيع ذك العام يف ميدان . اليت اختفت عن الناس صورة املسيح، وأن يعيد تشكيل حياته على غرار هذا املثل القدسي

وامشأزت نفسه مما كان سائداً يف هذا العصر من سعي .  املسيحأسيسي متحدياً سخرية الساخرين مجيعها يدعو إىل إجنيل الفقر وإىل
لكسب املال باحلق أو بالباطل، وروعة ما رآه من ترف بعض رجال الدين وأتهم، فأخذ يندد باملال نفسه ويقول إنه هو الشيطان 
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كل ما ميلكون وأن يهبوا جيتنبوا مثنه وأهاب بالرجال والنساء أن يبيعوا ). 41(وهو اللعنة، وأمر أتباعه أن جيتنبوه كما الرجس
واستمعت إليه مجاعات قليلة يف دهشة وإعجاب، ولكن الكثرة مرت به وحسبته أبلها مفتوحاً باملسيح، وملا قال له أسقف . للفقراء

موالي، إننا :"ه أجابه فرانسس بقول" يبدو يل أن طريقتك يف احلياة من غري أن متلك شيئاً قاسية صعبة على النفس:" أسيسي الصاحل
وتأثرت به بعض النفوس، وعرض عليه اثنا عشر ممن تأثروا به أن يتبعوا ). 42"(إذا كان لنا ملك احتجنا إىل األسلحة للدفاع عنه

تعاليمه ويسريوا على سننه، فرحب م، ولقنهم الفقرة السالفة الذكر من أقوال املسيح ليتخذوها رسالة وقاعدة يسريون عليها، 
ألنفسهم ثياباً مسراء، وأقاموا هلم أكواخاً من أغصان األشجار، ونبذوا هم وفرانسس عزلة الرهبان القدمية، فكانوا خيرجون ونسجوا 

وكانوا يف بعض األحيان يغيبون عدة أيام، وينامون يف خمازن الدريس، أو . كل يوم حفاة، ليس معهم من املال، يعظون الناس
وكانوا حييون بعضهم البعض، . اب الكنائس، فإذا عادوا غسل فرانسس أقدامهم وقدم هلم الطعاممستشفيات اذومني، أو حتت أبو

ومل يكونوا حىت ذلك الوقت قد أطلق عليهم اسم " سالم اهللا عليكم: "وحييون كل من يلتقون م يف الطريق، التحية الشرقية القدمية
ذلك أم كانوا ". Minores أو املينوريني Minorities Fratres اإلخوان الصغار"، فقد كانوا يسمون أنفسهم "فرانسسكان"

إخواناً ال قساوسة، ومعىن كوم صغاراً أم أصغر خدام املسيح شأناً، وأم ال ميارسون قط سلطاناً، بل خيضعون على الدوام 
، ومل يرسم إال عدد قليل منهم يف لسلطان من هم أرقى منهم؛ فهم خيضعون ألقل القساوسة درجة، ويقبلون يد أي قسيس يلقونه

اجليل األول من نشأم قساوسة، ومل يرق فرانسس نفسه إىل أكرب من مرتبة مشاس، وكانوا يف مجاعتهم الصغرية خيدم بعضهم بعضاً، 
 مل يكن ويشتغلون باألعمال اليدوية، ومل يكونوا يسمحون بوجود متعطل منهم، أو يشجعون الدراسة العقلية بينهم، ألن فرانسس

وسيجد إخواين الذين تغويهم الرغب الرغبة يف : "يرى يف املعلومات الزمنية أية فائدة غري تكديس الثروة أو اجلري وراء السلطان
وكان يسخر من املؤرخني الذين ال يقومون هم أنفسهم بعمل عظيم، ولكنهم يشرفون ). 43"(العلم أم صفر األيادي يف يوم احملنة

) 45"(وقد سبق فرانسس قول جيتة إن العلم الذي يستخدمه يف العمل). 44(ا يقوم به غريهم من جليل األعمالألم يسجلون م

ومل يكن واحد من اإلخوان ميتلك كتاباً مبا يف ذلك كتاب الترتيل نفسه؛ وكانوا يف عظام يلجأون إىل الغناء كما يلجأون إىل 
وكان اإلخوان أحياناً يسخر منهم ويضربون، ). 46( اجلائلني فيكونون مطريب اهللاخلطابة، بل كانوا حيذون حذو الشعراء املغنني

وكان املعتدون يف كثري من األحيان يدهشون من . وقد أمر فرانسس أال يبدو أية مقاومة. وتسرق منهم أثوام حىت الثوب األخري
ة البشرية، وهلذا كانوا يتقدمون إليهم يطلبون الصفح ويعيدون احتقار اإلخوان للمجد وامللك، وهو احتقار كان يبدو هلم فوق الطاق

ولسنا نعرف هل هذا املثل اآليت املأخوذ من زهريات القديس فرانسس تاريخ حق أو خيال، ولكنه يف كلتا ). 47(إليهم ما سرقوه
يام الشتاء وهو سائر يف طريقه من قال فرانسس يف يوم من أ: احلالتني يصور نشوة التقوى اليت تسري يف كل ما نسمعه عن القديس

أيها األخ ليو، إن اإلخوان الصغار يضربون أحسن األمثلة يف الصالح والتهذيب، ومع : "بروجيا يعاين األمرين من برد الشتاء القارس
قه بعض الشيء وبعد أن واصل فرانسس السري يف طري". هذا فاكتب إليهم، وال تتوان عن تعليمهم، أن البهجة الكاملة ليست يف هذا

أيها األخ ليو، إن اإلخوان الصغار قد ردوا البصر إىل املكفوفني، وقوموا املعوجني، وأخرجوا الشياطني، وأعادوا السمع إىل : "قال
". إن السرور الكامل ليس يف ذاك: وأحيوا من قضوا يف القرب أربعة أيام، ومع هذا فاكتب... الصم، ومكنوا العرج من املشي املستقيم

أيها األخ ليو، لو أن األخ الصغري عرف كل اللغات والعلوم، ومجيع الكتب املقدسة : " سار يف طريقه قليالً مث صاح بأعلى صوتهمث
:  فاكتب-حىت استطاع أن يكشف عن األمور املستقبلة ويتنبأ ا، بل استطاع أكثر من هذا أن يكشف عن خمبآت الضمائر والنفوس

أيها األخ ليو، إن األخ الصغري حيذق الوعظ إىل : "ومع هذا فقد سار بعدئذ قليالً وصاح قائالً"... ذاكإن السرور الكامل ليس يف 
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وملا استمر هذا الطراز من احلديث ميلني كاملني ". ليس السرور يف ذاك: " فاكتب-حد يستطيع معه أن يهدي الكفرة إىل دين املسيح
" حني نصل إىل كنيسة مارية املالئكة: "فأجابه فرانسس بقوله" جد السرور الكامل؟أيب، باهللا قل يل أين يو:... "سأله األخ ليو

يبللنا املطر، متجمدين من شدة الربد، ملطخني بالوحل، معذبني من شدة اجلوع، ) وكانت وقتئذ مصلى الفرانسسكان يف أسيسي(
إنكما كاذبان، بل : "فريد علينا قائالً" اثنان من إخوانكحنن : "فتقول له" من أنتما؟: "وحني تدق الباب ويقبل البواب ثائراً ويقول

مث يفتح لنا الباب، ويتركنا يف خارجه نعاين آالم !" اذهبا. أنتما وغدان تسريان يف الطرق ختدعان العامل، وختتلسان صدقات الفقراء
 غري أن نشكر أو حنزن، ونعتقد يف ذلة وشفقة من... اجلوع والربد طوال الليل يف املطر والثلج ، فإذا ما حتملنا هذه القسوة صابرين

وإذا ما واصلنا دق الباب، وخرج !  أال أيها األخ ليو، أكتب، هناك السرور الكامل-أن اللّه هو الذي أنطق البواب بالسخرية منا 
ا صابرين ميأل فلبينا احلب  فإذا ما حتملنا هذ-! أبعد أيها اللصان السافالن: "هو وطردنا وهو غاضب، وسبنا ولطم خدودنا وقال لنا

وإذا ما عضنا اجلوع وآملنا الربد فدفعنا الباب مرة اخرى ودعوناه حبب اللّه ! هذا هو السرور الكامل: والفرح فاكتب أيها األخ ليو
ظم من فخرج بعصا كبرية معقدة وقبض علينا من قلنسوتينا، وألقانا على األرض، ودحرجنا على الثلج، ورض كل ع... أن يفتح لنا

 -عظامنا بتلك العصا الثقيلة، فإذا ما فكرنا يف آالم املسيح الرحيم، وحتملنا هذه اآلالم كلها يف صرب وسرور مدفوعني إليه حبب اللّه 

وكانت ذكرى حياته املترفة الباكرة تبعث يف نفوس شعوراً ). 48"(فأكتب أيها األخ ليو أن هنا لك ويف هذا يوجد السرور الكامل
 يؤرقه ويقض مضجعة، وإذا كان لنا أن نصدق ما جاء يف الزهريات فأنه كان يف بعض األحيان يسائل نفسه يف حرية هل يغفر باخلطيئة

له اللّه ذنوبه؟ ومثة قصة مؤثرة تقول إنه األيام األوىل من نشأة الطائفة حني مل يكن يف وسعهم أن جيدوا كتاب صلوات يتلون منه 
وحاول ليون أن يعيد . نسس ورداً للتوبة، وأمر األخ ليو أن يعيد بعده عبارات تتهم فرانسس باخلطيئةأدعيتهم املقدسة، ارحتل فرا

وحدث يف ). 49"(رمحة اللّه وسعت كل شيء"التهمة يف كل مجلة، ولكنه وجد أنه مل يكن يكرر التهمة، بل كان يقول بدال منها إن 
طلب أن جير وهو عار من الثياب أمام الناس يف سوق أسيسي وأن يلقى أحد مرة أخرى، وكان فرانسس قد نقه تواً من احلمي، أن 

إنكم تعتقدون أين ويل صاحل، ولكن أعترف للّه ولكم أنين يف ضعفي : "اإلخوان على وجهه صفحة من الرماد، مث قال هو للحاضرين
 ورووا أن أخا شاباً أبصر املسيح والعذراء وزاد ذلك القول يقني الناس بطهره وقداسته،). 50"(هذا أكلت حلماً وشربت مرق حلم

وأصبحت صدقاته مضرب املثل وموضوع . ليشفيهم" مس "حيدثانه، وكانوا يعزون له عدة معجزات، ويأتون إليه مبرضاهم ومن م 
حىت كان مريدوه القصص، فلم يطيق أن يرى أحداً أفقر منه، وكثرياً ما كان يتصدق على من مير به من الفقراء بالثوب الذي يلبسه 

وبينما هو عائد من ): 51(وتقول مرآة الكمال اليت هي يف أكرب الظن من نسج اخليال. جيدون من أصعب الصعاب أن يبقوه مكتسياً
جيب أن نعيد هذا املئزر إىل صاحبه، ألنا مل نأخذه إال عارية : " إذ التقى يف طريقه برجل فقري، فقال لزميل من الرهبانSienaسينا 
وفاض حبه من اآلدميني على احليوان ". وإنا إذا مل نعطه من هو أشد حاجة إليه منا عد هذا منا سرقة... نعثر على من هو أفقر مناحىت 

حني تشرق الشمس يف : وتعزو إليه مرآة الكمال اليت مل تثبت صحتها تسبيحاً للشمس يقول فيه. والنبات، وعلى اجلماد نفسه
وإذا جن الليل وجب على كل إنسان أن يسبح حبمد اللّه الذي ..  أن حيمد اللّه الذي خلقها لننتفع االصباح، جيب على كل إنسان

وكان يعجب بالنار إعجاباً . أمدنا بأختنا النار اليت تبصر ا أعيننا، ألننا مجيعاً أشبه باملكفوفني، وقد أضاء اللّه أعيننا ذين األخوين
. وكان قوى اإلميان مبا بينه وبني كل كائن حي من أواشج القرىب. ة، ألن النار قد تعارض يف أن تطفأحيمله على التردد يف إطفاء مشع

لكي خيربه حبق حبه للّه ويل ألن يضع قانوناً خاصاً ) "فردريك الثاين الذي كان مولعاً بصيد الطري" (يتوسل إىل اإلمرباطور"وأراد أن 
لقربات أو يقتلها، أو يلحق ا أذى ما، وأن يطلب رؤساء البلديات وعمد البالد، ومالك حيرم على أي إنسان أن يقبض على أخوتنا ا
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القصور والقرى، إىل كل رجل أن ينثر احلب يف خارج املدن والقصور يف يوم عيد امليالد من كل عام حىت جتد أخواتنا القربات 
وأقتنع فرانس الشاب أن يعطيه . ات وسار ا إىل السوقوالتقى مرة بشاب اقتنص بضع قمري). 52"(وغريها من الطري ما تأكله

، وأطاعت القمريات فأمثرت وتضاعفت أضعافاً مضاعفة، وعاشت جبوار "حىت تثمر وتتضاعف"إياها، وبىن القديسون عشوشاً هلا 
ونسجت حول هذا ). 53(الدير سعيدة بصداقة الرهبان، وكانت أحياناً ختطف الطعام من املائدة اليت يطعم عليها أولئك الرهبان

وهو يف طريقه من " أخوايت الصغار من الطري" املوضوع عشرات من األقاصيص لتزينه وجتمله، منها واحدة تقول إن فرانس خطب يف 
، فرتلت إليه الطيور اليت عاشت على األشجار لتستمع إليه، وظلت ساكنة بينما كان فرانس Bevagna إىل بيفانا Cannoraكانورا 
ما أكثر ما أننت مدينات به إىل اللّه خالقكن، ومن واجبكن أينما كننت وأىن كننت أن حتمدنه ألنه ! أخوايت الصغر من الطري: ظتهخيتم ع

وهبكن حلة ثنائية هذا إنكن ال تزرعن، وال حتصدن، واللّه يطعمكن ويهبكن األار والعيون لتشربن مائها، ويهبكن اجلبال والوديان 
ألشجار الباسقة اليت تبنني فيها أعشاشكن، وإذ كننت ال تستطعن أن تغزلن أو ختطن فإن اللّه يكسوكن أننت لتأوين إليها، وا

ويؤكد لتا األخوان ). 54(فاحذرن إذن يا أخويت الصغار أن ترتكنب ذنب الكفران بالنعمة، وال تغفلن أبداً عن محد اللّه... وأبناءكن
 اليت نقلنا Fiorettaوالزهريات . راماً لفرانس، وأا مل تكن تربح أماكنها حىت يباركهاجيمس وماسيو أن الطيور كانت تنحين احت

، وهي اقرب إىل )1323( املكتوب باللغة الالتينية Actus Beati Francisciمنها هذه القصة هي تبسيط باللغة اإليطالية لكتاب 
وملا قيل له إن إنشاء طائفة دينية . ات عصر اإلميان وأعظمها متعةاألدب منها إىل التاريخ احلق، ولكنها تعد يف مستوى أمجل مؤلف

، وعرضوا طلبهم ومبادئهم 1210جديدة يتطلب احلصول على إذن من البابا، سافر فرانسس ومريده االثنا عشر إىل روما يف عام 
ة اجلديدة حىت حيني الوقت الختبار فنصحهم البابا العضيم بلطف أن يؤجلوا مسألة اإلنشاء الرمسي للطائف. على إنوسنت الثالث

أبنائي األعزاء، إن حياتكم لتبدو يل أقسى مما تطيقون، نعم إين أرى أنكم شديدوا التحمس :"مبادئهم اختباراً عمليا، وقال هلم
سس وأصر فران). 55"(ولكن من واجيب أن أفكر فيمن سيأتون بعدكم خشية أن يكون أسلوب حياتكم فوق ما يطيقون...ملبادئكم

، وقص اإلخوان - خضعت القوة املتمثلة يف شخص البابا إىل اإلميان املمثل يف شخص فرانس-على طلبه، وخضع له البابا آخر األمر
 القريب من أسيسي على مصلى Mt. Subasioشعورهم، وخضعوا لرجال السلطة الدينية،وحصلوا من البندكتني يف مونت سياسيو 

، وهي مصلى ال يزيد طوهلا عن عشرة أقدام، وقد بلغ من صغر مساحتها ألن St. Mary of the Angelesالقديسة ماري املالئكية 
وبىن اإلخوان هلم أكواخا حول املصلى، وكانت هذه األكواخ ".أي اجلزء الصغري "-portiunculaأطلق عليها اسم بوريت نيكوال 

ضاء جدد، ومل يقتصر األمر على هذا، ولكن فتاة ثرية يف الثامنة وانضم إىل الطائفة أع. أوىل أديرة طائفة القديس فرانسس األوىل
 طلبت إليه أن يأذن هلا بإنشاء طائفة ثانية من طوائف القديس فرانسس Clara dei Sciffiعشرة من عمرها هي كالرا ديي اسكفي 

ت نفسها للفقر، والطهر، وأصبحت  فقد غادرت الفتاة بيتها ونذر-وابتهج القديس هلذا الطلب ابتهاج ). 1212(خاصة بالنساء 
 - وهي الطائفة الثالثية-مث أنشئت طائفة ثالثة من طوائف القديس فرانسس. رئيسة دير فرنسيسى أقيم حول مصلى القديس دميان

ستطاع، من بني العلمانيني الذين مل يكونوا يرتبطون بقواعد القديس فرانسس كاملة، ولكنهم أرادوا أن يتبعوا هذه القواعد قدر امل
ومحلت الطوائف الفرنسيسية املطردة الزيادة إجنيلها إىل . ، ويساعدوا الطائفة األوىل والثانية بعملهم وصدقام"الدنيا"وأن يعيشوا يف 

 ومل يكن هؤالء الرهبان ينطقون بشىء عن الضاللة بل كانوا. ، مث محلته فيما بعد إىل غريها من مقاطعات إيطاليا)1211(بلدان أمربيا 

يعظون الناس عظات بسيطة يف شئون الدين، ومل يكونوا يطلبون إىل املستمعني أن يأخذوا أنفسهم بالعفة، والفقر، والطاعة اليت وهبوا 
فإنكم تعلمون أنا عما ... وتوبوا إليه واستغفروه... خافوا اللّه وعظموه؛ وأثنوا عليه وسبحوه" هم أنفسهم هلا، بل كانوا ينادوم 
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لقد طاملا مسعت إيطاليا هذه األلفاظ من قبل، ولكنها قلما مسعتها من رجال أوتوا من ". جتنبوا الشر، وثابروا على اخلري... قليل ميتون
وأقبل الناس زرافات ليستمعوا إىل مواعظهم، وعرفت قرية يف أمربيا أن القديس فرانسس . اإلخالص البني مثل ما أويت هؤالء الرجال

 وجد املدينة يف حرب Sienaوملا أقبل على سينا ). 56( بكرة أبيها لتحييه باألزهار، واألعالم،واألناشيدمقبل عليها، فخرجت على
وكانت هذه ). 57(أهلية، فلما استمع احلزبان املتحاربان إىل مواعظه أقبلوا عليه خاضعني، وأوا نزاعهم طوعاً ألمر إىل حني

بيد أن ما لقيه من النجاح . ي اليت أصيب فيها باملالريا اليت قضت على حياته يف سن مبكرةالرحالت التبشريية اليت قام ا يف إيطاليا ه
يف إيطاليا وجهله باإلسالم قد شجعاه على مواصلة العمل، فاعتزم أن يذهب إىل بالد الشام ويدعو املسلمني والسلطان نفسه إىل 

غور اإليطالية ولكن عاصفة حبرية قذفت بسفينته إىل شاطئ دملاشيا  من إحدى الث1212وهلذا أحبر يف عام . اعتناق الدين املسيحي
وتقول قصة ). 58"(القديس فرانسس أدخل يف دينة سلطان بابل"واضطرته أن يرجع إىل إيطاليا، غري أن إحدى األقاصيص تقول إن 

ل املسلمني يف دين املسيح، ولكنه حني وصل أخرى أكرب الظن أا غري صادقة كسابقتها إنه سافر يف ذلك العام نفسه إىل أسبانيا ليدخ
وتروى قصة أخرى مشكوك يف صحتها أنه جاء إىل مصر، وأنه مر . إليها أصيب مبرض شديد اضطر مريديه أن يعودوا به إىل أسيسي

هو وجنوده بسالم يف صفوف املسلمني الذي كان يقاوم الصليبيني عند دمياط، وعرض أن خيوض النار إذا وعده السلطان أن يعتنق 
الدين املسيحي إن خرج من النار ساملا، ورفض السلطان هذا العرض ولكنه أمر بأن يعد للقديس حرس بصحبه إىل معسكر 

وروع فرانسس حني رأى ما أظهره جنود املسيح من وحشية وهم يذحبون السكان املسلمني حني توىل الصليبيون على . املسيحيني
يضاً حمزونا، وأصيب وهو يف مصر، فضالً عن مرض املالريا، برمد أوشك يف مستقبل حياته أن يفقد ، فعاد إىل إيطاليا مر)59(دمياط
ذلك أن شهرته جعلت األتباع ينضمون . وأزداد أتباع للقديس يف أثناء غيابه زيادة أسرع مما يستطيع معها السيطرة عليهم. بصره

هم يندمون على تسرعهم، وشكا البعض اآلخر من صرامة مبادئ الطائفة ، إليه دون أن يفكروا يف األمر التفكري الواجب، فأخذ بعض
فرتل فرانسس عن بعض القواعد وهو كاره وما من شك كذلك يف أن انتشار الطائفة اليت انقسمت إىل عدة بيوت منتشرة يف أحناء 

من ذلك ما يروى أن راهبا اغتاب زميال له . ةأمربيا قد تطلب مهارة إدارية وكياسة ال قبل له ما لشدة اماكه يف مبادئه الصوفي
وصدع الراهب باألمر ولكن زمالءه هاهلم . فأمره فرانسس أن يأكل قطعة من روث محار حىت ال حيلو اخلبث يف لسانه من بعد

ا غريه مرشداً  عن زعامة الطائفة، وأمر أتباعه ألن خيتاروا هل1220وختلى فرانسس يف عام ). 60(العقاب أكثر مما هالتهم اجلرمية
لكنه أزعجه بعد عام من ذلك الوقت ما رآه من استمرار التراخي يف إطاعة املبادئ . عاماً؛ وارتضى فيما بعد أن يكون راهباً بسيطاً

قر اليت  أراد ا أن يتقيد أتباعه تقيداً تاماً مبراعاة ميني الف-الذائع الصيت " اهلد" هي - فوضع للطائفة قواعد جديدة ) 1210(األوىل 
أقسموا أن يراعوها ؛ وى الرهبان عن االنتقال من أكواخهم عند البوريت أنكوال إىل األحياء الطيبة اهلواء اليت أنشأها هلم أهل 
املدينة، وعرض هذه القواعد على هونوريوس الثالث فأحاهلا إىل جلنة من املطاردة ملراجعتها، فلما خرجت من أيديهم كانت قد 

وعمد . يت عشرة قاعدة من قواعد فرانسس وميثلها من التعديالت احملففة، وهكذا حتققت نبوءة إنوسنت الثالثأخذت بنحو اثن
فرانسس يف ذلك الوقت على كره منه، وإطاعة ملا أخذه به نفسه من خشوع، عمد إىل حياة قضى معظمها يف التفكري، والعزلة،، 

 غادر 1224ويف عام . ن حني إىل حني برؤى املسيح، أو مرمي، أو الرسلوجاءته شدة خشوعه وقوة خياله م. والزهد، والصالة
 بالقرب من شوزي M.Vernaأسيسي مع ثالثة من مريديه وخرج يقطع اجلبال والسهول حىت وصل صومعة على جبل فرنا 

chiusiمرتني كل يوم، وأال جيئ إذا مل ، وأقام منفرداً يف كوخ منعزل وراء أخدود عميق ال يسمع ألحد ليو أن يزوره، وأمره أال يأيت 
 يوم عيد متجيد الصليب املقدس، وبعد صوم طويل 1224ويف اليوم الرابع عشر من سبتمرب عام . يتلق رداً على ندائه بأنه قريب منه
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ب، وملا توارى  يف هذا اليوم خيل إىل فرانسس أنه رأى ملكاُ يرتل من السماء معه صورة للمسيح املصلو-وليلة قضاها ساهراً مصلياً 
الشبح أحس بآالم غريبة وتبني زوائد حلمية يف كفيه وظهرت يديه، ويف أسفل قدميه وأعالمها، ويف جسمه كله شبيهة يف أماكنها ويف 

لوا باجلروح اليت أحدثتها يف ظن الناس املسامري اليت يعتقدون أا دقت أطراف املسيح يف الصليب واحلربة اليت نفذت يف 

وعاد فرانسس إىل صومعته وإىل أسيسي، وشرع بعد عام من الظهور تلك القروح يفقد بصره، إىل أن كان يوماً يف  . جنبه
ه نور عينيه واستبقته يف دير القديس دميان شهراً من ومرضته كالرا حىت عاد إلي. زيارة لدير القديسة كالرا ففقد بصره فقداناً تاما

بالنثر اإليطايل املوزون، ولعله ألفها وهو يف نشوة الفرح أيام النقاهة من " تسبيحه الشمس "1224الزمان، وفيه ألف يف يوم من أيام 
  ): 62(مرض عينيه

 رباه يا ذا اخلري واجلالل والسلطان األعظم، 

  

 تكرمي، وكل الربكات، واد، وال.إليك احلمد

  

 انك أنت وحدك يا ذا اجلالل خليق ا 

  

 . وما من أحد يليق به أن يذكرك

  

 . إليك احلمد يا رب أنت ومجيع خملوقاتك

  

 وأكثر ما يكون ذلك احلمد ألخينا الشمس 

  

 الذي يهبنا النهار ويضيؤنا به 

  

 والشمس مجيلة ساطعة ذات روعة، 

  

 جلالل بعض الشبه، بينها وبينك يا ذا ا

  

 تسبح حبمدك يارب قمر السماء وجنومها، 
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 فقد خلقتها يف السماء صافية، مثينة، مجيلة 

  

تسبح حبمدك يا رب الرياح، واهلواء، والسحب، واألجواء 
 كلها، 

  

الطيب منها وغري الطيب، وهي اليت ب ا القوت 
 . ملخلوقاتك

  

 تسبح حبمدك يا رب أختنا املياه 

  

 . ذات النفع العظيم والتواضع اجلم، الثمينة النقية

  

 تسبح حبمدك يا رب أختنا النار 

  

 اليت أضاءت ا دجى الليل، 

  

 : وهي مجيلة؛ ومبتهجة، وشديدة وقوية

  

 تسبح حبمدك يا رب أختنا وأمنا األرض، 

  

 اليت متدنا بالغذاء وتسيطر علينا، 

  

 ال واألزهار وخترج لنا الفاكهة املختلفة األشك

  

 . واألعشاب ذات األلوان

  

 يسبح حبمدك من يعفون عن الناس حبا فيك، 
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 وحيتملون آالم املرض واحملن، 

  

 طوىب ملن حيتملوا يف هدوء، 

  

 . ألنك أنت يا العظمة ستضع على رؤوسهم التيجان

ببول غالم " ليعاجلوا بذلك مرض عينيه بعد أن مسحومها ورأى بعض األطباء يف رييت أن ميروا بقضيب من احلديد املتوهج على جبهته
إنك مجيل فوق كل املخلوقات، فمن على يف هذه الساعة، وانك لتعلم : األخ النار: "ويقال إن فرانسس نادى" مل يباشر قط النساء

يه ألن يبدأ رحلة أخرى يعظ فيها واسترد من قوة البصر ما يكف. ، وقال فيما بعد أنه مل حيس قط بأمل"مقدار حيب العظيم الدائم لك
واضطر رغم . الناس، ولكن متاعب السفر مل تلبث أن أكت قواه، وأقعده داء املالريا ومرض االستسقاء، فعادوا به إىل أسيسي

ش مجيع انه ال يكاد يبقى حيا بعد اخلريف، وأده: احتجاجه إىل، الرقاد يف قصر األسقفية، وسأل الطبيب أن يصدقه اخلرب، فقيل له
  : احلاضرين إذ بدأ يغين، مث أضاف، على حد قوهلم، مقطوعة أخرى إىل تسبيحة الشمس

تسبح حبمدك يا رب يا من مننت علينا بأختنا ميتة اجلسد 
 . اليت ال ينجو منها بشر

  

 فوا أسفي على من ميوتون وهم آمثون 

  

 وطوىب ملن هم طوع إرادتك املقدسة، 

  

 .  يناهلم منها أذىألن امليتة الثانية لن

وملا خرج األسقف من عنده أقنع فرانسس ). 64"(أساء به إىل أخيه اجلسم"ويقال؛ انه ندم يف تلك األيام األخري على زهده ألنه 
نائس بالك" أن ينقلوه إىل بوريت أنكوال، وفيها أملى وصيته، وهي وصية جتمع بني التواضع والقوة، فقد أمر أتباعه أن يقنعوا -الرهبان 

، وإال يقيموا يف بيوت ال تتفق مع األميان اليت أقسموها بأن يظلوا فقراء، وأن يسلموا لألسقف كل ضال أو ناكث "الفقرية املهجورة
 ومل يتجاوز 1226وأدركته يف اليوم الثالث من اشهر أكتوبر من عام ). 65(للعهد من رهبان الطائفة وأال يغريوا قط مبادئهم

وكان زعيمان . وبعد سنتني من وفاته مسته الكنيسة قديسا.  من عمره، وكان يف اللحظة األخرية ينشد أحد املزامرياخلامسة واألربعني
فأما إنوسنت فقد رفع مقام الكنيسة إىل أعلى . آخران يسيطران على هذا العصر القوي احلركة مها إنوسنت الثالث وفردريك الثاين

ولسنا ننكر أن فرانسس قد بالغ يف فضائل الفقر واجلهل، ولكنه بعث القوة يف . عقد واحدذروة جمدها، ومن هذه الذروة هوت بعد 
وأولو العلم وحدهم هم الذين يعرفون اليوم البابا واإلمرباطور، أما القديس الساذج . الدين املسيحي بأن أعاد إليه روح املسيح

اء الطائفة اليت أنشأها مخسة آالف عضو عند وفاته وانتشرت يف بالد وبلغ عدد أعض. فيتغلغل حبه يف قلوب املاليني من بين اإلنسان
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وكانت هي الدعامة اليت تعتمد عليها الكنيسة يف عودة مشايل إيطاليا من الضاللة إىل . ار، وأملانيا، وإجنلترا، وفرنسا، وأسبانيا
رية، ألن أوربا أصرت على التخبط يف نية الثروة، والعلم، ومل تقبل إجنيل الفقر واألمية الذي كانت تنادي به إال أقلية صغ. الكثلكة

حتلل رهبان الطائفة مرة أخرى من القواعد أن يبقوا زمناً طويال، وأن ) 1230(ويف هذه األثناء . والفلسفة، والشك املثري للنفوس
فلما خفت .  والذي عجل منية فرانسسيبقوا بالعدد املطلوب، حمتفظني بذلك املستوى العايل من الزهد الذي ال يكاد يقبله عاقل،

 حنو مائيت ألف راهب يقيمون يف مثانية آالف 1280وطأة قواعد الطائفة بعض الشيء زاد عدد اإلخوان الصغار حىت بلغ قبل عام 
اد، وكانت دير، وحىت أصبحوا من كبار الواعظني، وحىت محلوا رجال الدين مبا ضربوه هلم من األمثلة على أن يقوموا بالوعظ واإلرش

وخرج من بينهم قديسون أمثال القديس برنردينو السينائي . هذه العادة حىت ذلك الوقت مقصورة على األساقفة دون غريهم
Bernardino of Siena والقديس أنطوين البدوائي Antony of Padua كما قام من بينهم علماء مثل روجر بيكن، وفالسفة مثل ،

، وأضحى بعضهم عماالً حملاكم التحقيق، Alexander of Halesن مثل أسكندر اهلاليس  ومعلموDun Scotusدن اسكوتس 
. وارتقى بعضهم إىل كراسي األساقفة، ورؤساء األساقفة، والبابوية، وقام كثريون منهم مبغامرات تبشريية يف بالد أجنبية بعيدة

ثل األخ إلياس، حب الترف، وأقام لذكرى فرانسس تلك وتوالت عليهم اهلبات من األنقياء الصاحلني، وتعلم بعض زعمائهم ، م
ولقد كانت رسوم سيمابيو . الباسلكا الرائعة اليت ال تزال تتوج تل أسيسي وإن كان مؤسس الطائفة قد حرم إقامة الكنائس الكربى

Cimabue وجيتو Giottoس ولتارخيه وقصصه يف  يف هذه الباسلكا أول نتاج ذلك األثر العظيم اخلالد الذي كان للقديس فرانس
واحتج كثريون من أبناء الطائفة على التحلل من بعض قواعد فرانسس وآووا إىل صوامع أو أديرة صغرية يف جبال . الفن اإليطايل

وكان الروحيون يقولون إن . ، أما بقية الفرنسيسيني فقد آثروا ألديرة الرحبة"متحمسني"أو" روحيني"األبنني يعيشون فيها زهاداً 
 ، وصدق البابا نقوالس الثالث على ذلك Bonaventuraسيح واحلواريني مل يكن هلم متاع، ووافقهم على هذا القديس بونا فنتوراامل

 أنه رأى خاطئ، ومن ذلك احلني عد الروحيون الذين 1323، غري أن البابا يوحنا الثاين والعشرين أعلن يف عام 1279الرأي يف عام 
وبعد مائة عام من وفاة فرانسس حرقت حماكم التحقيق اتباعه عند . ا املبدأ من الضالني، وقمعت حركتهمأصروا على الدعوة إىل هذ

  .أعمدة التحريق

  الفصل الرابع 

  القديس دمنيك 

يظلم الناس دمنيك حني يقولون إن امسه يوحي مبحاكم التحقيق، ذلك أن دمنيك مل يكن هو الذي أنشأ تلك احملاكم، ومل يكن هو 
وكان أقوى من . تلقى عليه تبعة ما جلأت إليه من إرهاب؛ فقد كان نشاطه مقصوراً على هداية الناس بالقدوة واملوعظة احلسنةالذي 

وكان عمل . فرانسس شكيمة، ولكنه كان جيله ويراه أعظم منه قداسة، وحباه فرانسس حببه جزاء له على هذه الصفات الطيبة
نظم طائفة عظيمة من الرجال ال يعملون إىل جناة أنفسهم بطريق العزلة، بل بالتبشري بني املسيحيني فكالمها : الرجلني يف جوهره واحداً

 وهو مدح الفقر والقيام بالوعظ، وكان هلما معاً فضل إنقاذ -وأخذ كالمها من الضالني أعظم أسلحتهم إقناعا . وغري املسيحيني
ونشأ رعاية عم له من ) 1170( قلعة روجيا من أعماله قشتالة  يفDomingo de Guzmanولد ومنجو دي جزمان . الكنيسة

ويقال إنه ملا نزل القحط مبدينة . القساوسة، فكان رجالً من آالف الرجال الذين متكنت املسيحية من نفوسهم، وعمرت ا قلوم
، وصحب Osmaسطينياً نظامياً يف كنيسة أمسا وأصبح قساً أغ. بلنسية، باع مجيع متاعه، وفيه كتبه الثمينة ليطعم يثمنها فقراء املدينة
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وكان مضيفهما نفسه ألبجنسيا، .  يف بعثة تبشريية إىل طولوز، وكانت وقتئذ مركز الفئة األلبجنسية الضالة1201أسقفها يف عام 
 واملثل الذي له بعض وأوحى إليه نصح األسقف،. وقد يكون من األقاصيص املوضوعة أن دمينك هداه إىل الدين القومي يف أثناء الليل

ومشى حايف القدمني، وبذل ما يستطيع من اجلهد ليعيد الناس بطريق السلم إىل حظرية . الضالني، فعمد إىل حياة الفقر االختياري
 Pictro of وبطرس الكاسلنوي Raoul وراؤلArnold أرنلد -والتقى يف منبلييه بثالثة من مندويب البابا . الدين القومي

Castelnaw . م الغالية وترفهم، وعزا هذا إىل ما أقرا به من عجز عن كفاح الضاللة ، وأخذ عن كفاحوروع حني شهد ثيا
إن الضالني ال يردون الناس عن دينهم ويضموم إليهم مبا يظهرون : "الضاللة، وأخذ يؤنبهم جبرأة ال تقل عن جرأة أنبياء العربانيني

احلشم؛ وإمنا يردوم بالوعظ احلماسي، وباخلشوع املماثل خلشوع احلواريني، وبالتقشف، من القوة واألة، وال مبوكب اخلدم و
وأقام دمنيك يف الجنويدك عشر . ويقال إن املندوبني استحوا من عملهم، فصرفوا حاشيتهم وخلعوا نعاهلم) 66"(واالستمساك بالدين

ومل يذكر امسه يف حاث ذي صلة باالضطهاد البدين إال ما قيل . ، يعظ الناس بكل ما أويت من غرية ومحاسة)1216 - 1205(سنني 
 persecutor Haere ticorum - ويطلق عليه أتبتعه تفاخراً به اسم ). 67(من أنه أجنى أحد الضالني من اللهب عند عمود اإلحراق

ائفة من الوعاظ، بلغ من ومجع حوله ط.  وليس معىن هذا حتما أنه مضطهد الضالني بل قد يكون معناه أنه مطاردهم فحسب-
طائفة جديدة، وصدق على دستورهم الذي وضعه هلم " اإلخوان الوعاظ"بأن ) 1216(تأثريهم أن اعترف البابا هونوريوس الثالث 

دمنيك، واختذ الرجل مركزه الرئيسي يف روما، وأخذ جيمع األنصار ويعلمهم ، ويبث فيهم احلماسة اليت كادت تبلغ حد التعصب، مث 
وملا عقد .  من جهة الشرق، والبالد األجنبية، ليهدوا املسيحيني والكفار إىل دين املسيحKievم جيوسون خالل أوربا حىت كيف بعثه

ومات يف .. ؛ أقنع دمنيك أتباعه بأن يوافقوا بأمجاع اآلراء على دستور الفقر املطلق1220أول اجتماع للدمنيكيني يف بولونيا عام 
. وانتشر الدمنيكيون، كما انتشر الفرنسيسيون، كل مكان فكانوا إخواناً، متسولني، جوالني.  ذلك االجتماعهذه البلدة بعد عام من

إم قوم شديدو االقتصاد يف طعامهم ولباسهم، ال يقتنون ذهباً وال فضة :  طائفتهم يف إجنلترا بقوله1240ويصف مايثوياريس يف عام 
ال يفكرون ... ويعيشون مجاعات من عشرة أو سبعة... والبلدان، والقرى، يدعون إىل اإلجنيلوال شيئاً ما ألنفسهم، يطوفون باملدن، 

يعطون الفقراء من فورهم كل ما بقى لديهم من الطعام الذي يتصدق ا الناس ... يف الغد، وال حيتفظون بشي ما للصباح التايل
). )68م على احلصر ويتخذون احلجارة وسائد يضعوا حتت رؤوسهميسريون حفاة، وال حيتفظون إال باإلجنيل، وينامون بثيا. عليهم

واضطلعوا يف أعمال حماكم التحقيق بدور نشيط مل يكن على الدوام مشوباً برقة القلب، وعينهم البابوات يف مناصب رفيعة 
فة املدرسية مها ألربتس ماجنس وأرسلوهم يف بعثات دبلوماسية خطرية، والتحقوا باجلامعات، ونبغ منهم رجالن جباران يف الفلس

ولقد أحدثوا هم والفرنسيسيون، وإخوان . وتومس أكويناس، وكانوا هم الذين أنقذوا الكنيسة من أرسطو بأن بدلوه رجال مسيحياً
 القرن الكرمل وأوسنت ثورة يف حياة الرهبنة، وذلك باختالطهم بعامة الشعب كل يوم يف أثناء اخلدمات الدينية، ومسوا الرهبنة يف

وإن النظرة الشاملة إىل تاريخ الرهبنة ال تؤيد إسراف علماء األخالق . الثالث عشر فوهبوها من القوة واجلمال ما مل تستمتع مبثله قبل
 ويف وسعنا أن بذكر أمثلة مجة من سوء السرية بني الرهبان وهذه األمثلة إمنا تلفت أنظارنا ألا الشواذ. يف مدحها وال سخرية شانئها

وليست القاعدة، وهل منا من بلغ من الطهر والصالح درجة حيق له معها أن يتطلب من أية طائفة من الناس حياة تقية ال تشوا أدىن 
 جنا هؤالء من الغيبة، - أي الذين عاشوا مغمورين يف فقرهم، وعفتهم وتقواهم -شائبة؟ ولقد جنا الرهبان الذين بقوا خملصني ألميام

صروح شاخمة ميلكها الرهبان "فنحن نسمع .  ذلك أن الفضيلة ال تنقل أخبارها، وأن القراء واملؤرخني ميلون تكرارهاومن التاريخ،
 أبلغ هذا - الذي طاملا تفرق سامعوه من حوله لشدة مغاالته -  أبلغ روجر بيكن 1271 ، ويف عام 1249الفرنسيسيون منذ عام 
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ولكن هذه ليست هي الصورة اليت ). 69"(سقطت سقوطاً مروعاً من علياء كرامتها األوىل الطوائف احلديثة قد " الراهب البابا أن 
فها هو ذا راهب فرنسيسي بتنقل بنا إىل ما وراء ) ؟1288( يف أخباره الصرحية الدقيقة Salimbeneيصورها لنا األخ سلمبني 

يف حياة أفرادها هفوات متفرقة، وأن فيها شيئاً من التنازع ولسنا ننكر أن . السجف إىل احلياة اليومية للطائفة اليت ينتمي إليها
وإذا ما دخلت بني الفينة ). 70(والتحاسد، ولكن جو من التواضع، والبساطة، واألخوة، والسالم يغمر هذه احلياة الشاقة املكبوتة

ان على حياة العزلة والضيق اليت حيياها أولئك والفينة امرأة يف هذه القصة، فكل ما هلا فيها من أثر أا تضفي مسحة من الرشاقة واحلن
 اعتاد أن يغط يف Guidoكان يف دير بولونيا شاب يسمى األخ جويدو . وها هو ذا مثل من ثرثرة األخ سلمبني الصرحية. الرهبان

ولكن هذا أيضا مل . لقشنومه غطيطاً عاليا ال يستطيع معه إنسان يبقى معه يف نفس البيت وهلذا أمر أن ينام يف سقيفة من اخلشب وا
وهلذا اجتمع القساوسة وذوو الرأي من اإلخوان . ينج منه اإلخوان، ألن هزمي هذا الرعد امللعون كان يتردد صداه يف مجيع اجتاه الدير

. مه إليناوأصدروا رمسياً أن يردوه إىل أمه اليت خدعت الطائفة، ألا كانت تعرف هذا كله عن ولدها فبل أن تض... على بكرة أبيهم

إن الغالم سيطرد لعيب طبيعي : ذلك أن األخ نقوالس قال يف نفسه... ولكنه مع ذلك مل يرسل إىل أمه، وكان عدم إرسال بفعل اهللا 
فيه، دون أن يرتكب هو نفسه ذنباً، فكان يدعو الصيب يف كل يوم عند مطلع الفجر أن يأيت إليه وخيدمه يف ساعة القداس، حىت إذا 

ويف هذه الساعة يلمس األخ نقوالس بيديه وجه الغالم . ر الغالم أن يركع وراء املذبح يرجو أن ينال منه بعض الربكةفرغ منه أم
ومجلة القول أن الغالم شفى فجأة من مرضه شفاء تاماً، ومل يسبب لإلخوان بعدئذ . وأنفه، ويدعو اللّه أن مين عليه بنعمة الصحة

   . ينام نوماً هادئاً ساملا كما تنام الرغبةوأصبح من هذه الساعة. متاعب أخرى

  الفصل الخامس 

  الراهبات 

لنساء الصاحلات، كانت العادات املسيحية املألوفة يف اتمعات املسيحية منذ أيام القديس بولس أن ب بعض األرامل وغريهن من ا
مث أخذت بعض النساء يف القرن الرابع . أو الاليت يعشن وحدهن، بعض أيامهن وثرون أو كل هذه األيام والثروة إىل أعمال الرب

ينافسن الرهبان، فتركن شئون الدنيا وعشن عيشة دينية منفردات أو جمتمعات، ونذرن أنفسهن للفقر، والطهر، والطاعة، حىت إذا 
 Monte Cassino توأمة القديس بندكت ديراً للنساء بالقرب من جبل كسينو Scholastica أنشات أسكوالستيكا 530كان عام 

يسري على دستوره وحتت إشرافه، وأخذت أديرة النساء البندكتية من ذلك احلني تنتشر يف أوربا، حىت كان عدد الراهبات البندكيات 
، مث افتتحت أشهر أديرا وهودير 1125ائفة الرهبان السترسني أول دير للنساء يف عام وافتتحت ط. يضارع عدد الرهبان البندكتني

وكانت معظم ). 72( دير سترسي للنساء400 حىت كان يف أوربا 1300، ومل حيل عام 1204 يف عام Port Royalبورت رويال 
وكثرياً ما كانت األديرة مالجئ للنساء الاليت تضيق ن ، )73(الراهبات الاليت دخلن أديرة هذه الطوائف القدمية من الطبقات العليا

 أن حيرم على Majorianومن اجل هذا اضطر اإلمرباطور جموريان . بيوت أهلهن او الاليت مل يكن يوائمهن أذواق هؤالء األهلني
 النساء البندكتية يتطلب وكان دخول أديرة). 74(اآلباء التخلص من بنام الزائدات عن حاجتهم بإرغامهن على دخول األديرة

وهلذا كان يف وسع رئيسة الدير أن تكون، كما ). 75(عادة بائنة، وان كانت الكنيسة قد حرمت مجيع اهلبات إال االختيارية منها
 ، امرأة من أسرة عريقة، ذات تبعات كثرية، تدير أمالكاً واسعة هي مصدر إيرادChaucerكنت الرئيسة الوارد ذكرها يف أشعار سر 
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وأحدث القديس فرانسس انقالباً كبرياً يف نظم أديرة النساء ". األخت"ال " السيدة"وكانت الراهبات يف تلك األيام تسمى . ديرها
 وأبدت إليه رغبتها يف أن تنشا 1212 يف عام Claraكما احدث انقالباً يف نظم أديرة الرجال، وملا أن أقبلت عليه القديسة كالرا 

راهبات كاليت أنساها هو للرجال، تغاضى عن النظم الكنيسة، وتلقى منها إمياا، وإن مل يكن وقتئذ أكثر من للنساء طائفة من ال
، وأيد إنوسنت The poor Claresمشاس، وضمها إىل طائفة الرهبان الفرنسيسني وإذن هلا أن تنشئ طائفة الكالريات الفقريات 

ومجعت القديسة كالرا حوهلا بعض ). 1216(وانني يف سبيل روحها، هذا اإلذن الثالث، مبا اعتاده من قدرة على خرق حرفية الق
ونسجت حوهلا . النساء الصاحلات الاليت عشن معها عيشة فقرية مشتركة، يغزلن وينسجن، ويعنني باملرضى، ويوزعن الصدقات

جاء إىل ديرها : حد قوهلم أحد الباباواتالقصص اخلرافية اليت ال تكاد تقل يف متجيدها عما نسج حول فرانسس نفسه، منها، على 
وأمرت القديسة كالرا بأن تعد املائدة ، ووضعت عليها أرغفة اخلبز لكي ... ليستمع إىل حديثها عن األمور القدسية والسماوية 

:" ب املقدس بقولهفأجاا األ... وركعت القديسة كالرا يف خشوح عظيم، وسألته ان يتفضل فيبارك اخلبز ... يباركها األب املقدس 

، يا أعظم النساء وفاءاً وإخالصاً، إين أحب أن تباركي أنت هذا اخلبز، وأن ترمسي فوقه عالمة الصليب Clareأيتها األخت ياكلري 
رأة مغفرة أيها األب املقدس، لو أنين، وأنا امل: "فأجابته القديسة كالرا بقوهلا". املقدس، صليب املسيح، الذي وهبت نفسك كاملة إليه

ولكيال : "ورد عليها البابا قائالً". الفقرية احلقرية، بلغت يب اجلرأة أن أنطق ذه الربكة يف حضرة خليفة املسيح حلق علي أشد اللوم
يعزى هذا العمل إىل غطرستك وجرأتك بل يعزى إىل فضيلة الطاعة منك، فإين آمرك، حبق ما جيب عليك من الطاعة املقدسة، أن 

، فلم جتد القديسة كالرا وقتئذ مناصاً من أن تبارك اخلبز يف اخلشوع بعالمة الصليب األقدس " باسم اهللا هذا اخلبزأنت.. تباركي 
. ومن أعجب األشياء أن عالمة الصليب ظهرت على مجيع تلك األرغفة مرسومة أمجل رسم. عمالً بواجب الطاعة املفروضة عليها

وماتت ). 76(من اخلبز وغادر املكان وهو حيمد اهللا ويودع بركته مع القديسة كالرافلما رأى األب املقدس هذه املعجزة، طعم 
ونظم الرهبان الفرنسيسيون يف عدة أماكن خمتلفة مثل هذه . ، وما لبثت أن ضمت إىل القديسني والقديسات1253كالرا يف عام 

 - الدمنيكية، واألوغسطينية، والكرملية - املتسولني وكذلك أنشأت طوائف الرهبان. الطوائف الكالرسية، أو طوائف كالرا الفقرية

ونزعت أديرة الراهبات يف .  حىت كان عدد الراهبات يف أوربا ال يقل عن عدد الرهبان1300طائفة ثانية من الراهبات، ومل حيل عام 
لترك شئون الدنيا، أو " هدين"لاليت أملانيا نزعة صوفية شديدة، ويف فرنسا وإجنلترا كثرياً ما كانت مالجئ لنساء األسر الشريفة ا

 ما كان يطلب إىل الراهبات اإلجنليزيات أن Nacren Rwleويكشف دستور الناكسات . الاليت أصان اهلجر، أو اخليبة، أو الثكل
 Tarrant هو الذي وضع هذا الدستور لدير نسائي يف ترانت Poorولرمبا كان عدد األسقف بور . يتصفن به يف القرن الثالث عشر

وخييم هذا الدستور جوا قامت من احلديث الطويل عن اخلطيئة والنار، وبعض الذم التجديفي . Dorsetshireمن أعمال دورستشري 
). 78(ولكن نغمة من اإلخالص اجلميل ختفف من وقع هذا القتام، وهو من اقدم مناذج النثر اإلجنليزية وأنبلها). 77(جلسم املرأة

فقد دخلت الراهبات األديرة . ى اإلنسان أن جيمع من عشرة قرون أمثلة رائعة من الفساد اخللقي املألوفوبعد فإن من السهل عل
ووجد أن متاعب حياة التقى والصالح، ولقد رأى ثيودور رئيس أساقفة كنتريب وإجربت أسقف يورك من ) 79(على الرغم منهن

 أسقف تشارتر Ivoوكتب إيفيو ). 80(واألساقفة غواية الراهباتالواجب عليهما أن حيرما على رؤساء األديرة، والقساوسة، 
صورة شبيهة ) 1142-1079( حيترفن الدعارة، ويرسم أبالرا Faraيقول إن بعض راهبات دير القديسة فارا ) 1115- 1035(

اخور انتشرت عدوى فساد  بأنه مAgathaذه الصورة لبعض األديرة الفرنسية القائمة يف أيامه، ووصف إنوسنت الثالث دير أجاثا 
صورة طيبة بوجه عام ) 1249( أسقف رون Rigaudويرسم رجيو ). 81(احلياة فيه وسوء مسعته يف مجيع أحناء اإلقليم ااور له
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للطوائف الدينية املنتشرة يف أسقفيته، ولكنه يتحدث عن دير من أديرة النساء فيه ثالث وثالثون راهبة وثالث أخوات من غري 
). 82"(وال تكاد رئيسة الدير تبتعد عن اخلمر ليلة واحدة"ت وجدت منهن مثان حيترفن الفسق أو يشتبه يف إن حيترفنه، الراهبا

أن يرقى بقواعد اآلداب التقليدية يف األديرة فأمر بالتشديد يف عزلة الراهبات عن العامل، وملن أمره ) 1300(وحاول بنيفاس الثامن 
 قذفت Lincolin، وملا جاء األسقف ليودع هذا القرار يف أحد أديرة النساء يف أسقفية لنكلن )83(فيذههذا مل يكن يف اإلمكان تن

، أكرب الظن ان هذه العزلة مل تكن مما نص عليه يف قسمهن، ومل يكن لرئيسة الدير )84(الراهبات به رأسه، وأقسمن أن لن يطعنه قط
ولو أن التاريخ كان يعىن ). 85(كنيسة حرمت على الراهبات أن خيرجن حىت للحجالواردة يف أقاصيص تشوسر عمل تقوم به ألن ال

بذكر أمثلة الطاعة للقواعد املألوفة عنايته بذكر األمثلة اليت خترق فيها هذه القواعد، الستطعنا يف اغلب الظن أن نذكر يف مقابل كل 
رة يف كثري من احلاالت قاسية قسوة خترجها عن طاقة البشر، ولقد كانت دساتري األدي. زلة آمثة ألف مثل من اإلخالص واألمانة

من ذلك أنه يتطلب إىل الراهبات الكرثوزيات، والسترسيات إن يلتزمن الصمت فال يتكلمن إال إذا مل . وكانت خليقة باخلروج عليها
ميع ما حيتجنه من أعمال التنظيف، وكانت الراهبات يف العادة يقمن جب.  وذلك قيد شديد على اجلنس اللطيف- يكن من الكالم بد 

والطبخ، والغسل، واخلياطة، ويصنعن املالبس للراهبات، والفقراء، واألغطية التيلية للمذبح، وأثواب القسس، وكن ينسجن 
 وكن ينسجن. السجف، واألقمشة اليت تزين ا اجلدران، وينقشن عليها بأصابعهن الرقيقة، ونفوسهن الصابرة، نصف تاريخ العامل

املخطوطات ويزينها بالرسوم واحلروف الكبرية ويقبلن األطفال لإلقامة يف الدير، ويعلمنهم األدب، وقانون الصحة، والفنون املرتلية، 
وكانت كثريات منهن يعملن ممرضات يف املستشفيات، وكن يقمن يف منتصف الليل لصلني مث مرة أخرى قبل الفجر، ويتلون 

وإنا لنأمل أن تكون . وكانت أيام كثرية أيام صوم، ال يذقن فيها الطعام حىت حتني وجبة املساء. احملددةالصلوات األخرى يف ساعاا 
حنن إذا ما رجعنا بعقولنا إىل القرون التسعة عشر اليت عاشتها املسيحية، وإىل من فيها من . هذه القواعد الشديدة قد خرقت أحياناً

ا أن حنصي كثريين من الرجال الذين اقتربوا من الكمال املسيحي كما اقتربت منه األبطال، وامللوك، والقديسني، صعب علين
ولو أن . الراهبات، وما أكثر األجيال اليت سعدت بفضل حيان اليت تفيض باخلشوع اهلادئ والعمل يف ابتهاج خلدمة بين اإلنسان

  .ائل ولكفرت عن كل ما اقترفه اجلنس البشري من ذنوبآثام التاريخ مجيعها وزنت أمام فضائل أولئك النساء لرجحتها هذه الفض

  الفصل السادس 

  المتصوفة 

وقد تأثرت . واستطاعت كثريات من أولئك النساء أن تكن قديسات ألن أحسسن باأللوهية أقرب إليهن من أيديهن وأرجلهن
ت، من قوة، بل تأثرت فوق هذا بلون الضوء أخيلة الناس يف العصور الوسطى بكل ما كان لأللفاظ، والصور، والتماثيل، واحلفال

ومقداره تأثراً جعل الرؤى غري احلسية تتوارد سراعاً على هذه األخيلة، فكانت النفوس املؤمنة حتس أا ختترق حدود الطبيعة إىل ما 
شياء األرضية، وكان العقل البشري نفسه بكل ما له من سلطان غامض خفي يبدو كأنه شئ خارق للطبيعة، ولأل. فوق الطبيعة

وعلى .  أو أنه صورة من هذا العقل الكلي غري واضحة املعامل-وقريب بال ريب من العقل الكلي الذي يسري مادة العامل ويكمن فيها 
وكان الصويف اخلاشع املتذلل الطموح يتحرق أمال يف أن تسمو روحه غري . هذا فأن يف مقدور ذروة العقل أن متس أسفل عرش اللّه

ة بالذنوب، واليت علت بالصلوات، بفضل اللّه ونعمته إىل الرؤى الطوباوية والصحبة االهلية، ومل يكن من املستطاع بلوغ هذه املثقل
الرؤى عن طريق احلس، أو العقل، أو العلم، أو الفلسفة املقيدة بالزمان، وبالكثرة، وباألرض، وال يستطيع أن تصل إىل لب الكون 
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شكلة اليت يواجهها الصويف هي أن يطهر النفس اليت هي عضو داخلي لإلدراك الروحي، وإن يوسع أفقها وكانت امل. وقوته، ووحدته
وحبها حىت تشمل أقصى ما ميكن أن تشمله، فإذا مت هلا ذلك رأت بقوة البصر الواضحة اردة من اجلسم معامل الكونية، واخللد، 

أمل يعد املسيح . دى، إىل الوحدة مع اللّه الذي افترقت منه حني ولدت عقاباً هلاواأللوهية، مث عادت، وكأا عادت من نفي طويل امل
ذوي القلوب الطاهرة أن يروا اللّه؟ وهلذا ظهر الصوفيون يف كل عصر، ويف كل دين، ويف كل أرض، وامتألت م املسيحية اليونانية 

التصوف الذي ل منه الغرب، وكانت اعترافاته مبثابة عودة رغم ما خلفته اليونان من تراث عقلي، وكان القديس أوغسطني ينبوع 
وقد . وقلما استطاع إنسان أن يطول حتدثه إىل الذات العلية كما طال حتدث أوغسطني إليها. الروح من الكائنات املخلوقة إىل اللّه

عة العقلية اليت كان يقول ا روسلن ناصر القديس أنسلم السياسي والقديس برنار املنظم، ذلك االتصال الصويف ليقاوم به الرت
Roscelinوملا أخرج وليم الشمووي .  وأبالرWiliam of Champeaux من باريس بقوة منطق أبالر أنشأ يف إحدى ضواحيها 

 Richard ورتشرد Hugh األوغسطيين ليكون مدرسة لالهوات؛ وجتاهل خليفتاه هيو St.Victorدير القديس فكتور ) 1108(

فقد . ة الناشئة الداهم، فلم يقيما قواعد الدين على احلجة والربهان، بل أقاماها على اإلحساس الصويف باحلضرة اإلهليةخطر الفلسف
يرفض املنطق ). 1173املتوىف عام (يرى يف كل صورة من صور اخللق رمزاً قدسياً، وكان رتشرد ) 1141املتوىف عام (كان هيو 

.  على طريقة بسكال، ويصف مبنطق العامل القدير السمو الصويف للروح إىل مقام الذات العلية"الرأس"على " القلب"والعلم، ويؤثر 

 - Joachim of Floraوحدث أن تاقت نفس يواقيم الفلورائي .وأحالت عواطف إيطاليا القوية هذه الرتعة الصوفية ثورة متأججة

 إىل رؤية فلسطني، Calabria أحد نبالء كالبريا - Giovanni dei Joacchimi di Fioriأو جيوفين دي يواقيمي دي فيوري 
وتقول إحدى القصص إنه . وتأثرت مبا شاهده يف طريقه من بؤس الناس، فصرف حاشيته، وواصل سريه كما يسري احلاج الذليل

ته نوراً إليها فهم به قضى يف سنة من السنني الصوم الكبري كله على جبل طابور، وأن هالة عظيمة تبدت له يف يوم عيد القيامة، ومأل
وتاقت . فلما عاد إىل كالبريا أصبح راهبا وقسا سسترسيا. لساعته كل ما جاء يف الكتاب املقدس، وكل ما يف املستقبل واملاضي

ـّف حوله عدد من األتباع واملريدين، وألف منهم طائفة جديدة من رهبان . نفسه إىل الزهد والتقشف، وآوى إىل صومعة التـ
 1200وبعث إىل إنوسنت يف عام .  على ما وضعه هلم من دستور للفقر والصالةCalesstine ،111صدق سلستني الثالثو. فلورا

مث مات بعد سنتني من . بطائفة من مؤلفاته قال إنه كتبها بوحي من اللّه، ولكنه رغم هذا يضعها بني البابا ليبحثها ويبدي رأيه فيها
 بأن - اليت كانت تلقى قبوال عظيما لدى مجيع املتمسكني بالدين القومي -نظرية األوغسطينية وكان أساس كتابه هو ال. ذلك الوقت

. هناك توافقاً رمزياً بني احلوادث الواردة يف العهد القدمي ويف تاريخ العامل املسيحي من مولد املسيح إىل قيام مملكة السماء على األرض

أوالها حكم اللّه األب وانتهت مبولد املسيح، والثانية حيكمها االبن وتستمر وفقاً كانت : وقسم يواقيم تاريخ البشر ثالث مراحل
 سنة، والثالثة حتت حكم الروح القدس، ويسبقها عهد من االضطراب، واحلرب، والفقر، ولساد الكنيسة، 1260للحساب السري 

وصدق آالف من ). 86(ية من السالم والعدالة والسعادةويؤذن حبلوهلا قيام طائفة جديدة من الرهبان تطهر الكنيسة وحتقق طوىب عامل
املسيحيني، ومنهم رجال ذوو مناصب عالية يف الكنيسة، ما قاله يواقيم عن الوحي الذي أوحى إليه، وأخذوا يتطلعون واألمل يعمر 

روحيني الذين كانوا يوقنون بأم هم وبعثت تعاليم يواقيم الشجاعة يف قلوب الفرنسيسني ال . 1260قلوم إىل امليالد الثاين يف عام 
وظهرت . الطائفة اجلديدة؛ وملا أن أعلنت الكنيسة أم خارجون على القانون واصلوا دعوم مبا أذاعوه من الكتابات اليت حتمل امسه

 ملوثا ببيع املناصب إن بابا من البابوات:  جمموعة من أهم مؤلفات يواقيم بعنوان اإلجنيل اخلالد وعليه تعليق يقول1254يف عام 
. الكهنوتية سيكون خامت العهد الثاين، وإن احلاجة إىل العشاء الرباين وإىل القساوسة تنتهي يف العهد الثالث حني يسود احلب العاملي
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 ظن أنه هو Gherardo da Borgaوحرمت الكنيسة قراءة هذا الكتاب ، وحكم على راهب فرانسيسي يدعى جراردو دا بورجا 
السجن مدى احلياة، ولكن الكتاب ظل يتداول سرا، وكان له أثر بالغ يف التفكري الصويف ويف تفكري الطوائف الضالة يف مؤلفه ب

 سورة 1259تأججت حول بروصة يف عام .  الذي جعل ليواقيم مكاناً يف اجلنة-إيطاليا وفرنسا من أيام فرانسس إىل أيام دانيت 
واكتسحت مشايل إيطاليا، ولعل الباعث عليها كان هو التحمس للشديد يف ترقب حلول مملكة جنونية من الندم والتوبة من الذنوب 

وأخذ آالف من القادمني من خمتلف الطبقات واألعمار يسريون يف مواكب غري منتظمة وليس عليهم من الثياب إال ما يستر . السماء
وانضم إىل هذه املواكب اللصوص واملرابون وردوا ما . اجللدحقويهم، يبكون ويرجون اللّه الرمحة، ويضربون أنفسهم بسياط من 

كسبوا من املال احلرام، متأثرين بعدوى الندم، فكانوا يركعون أمام أقارب ضحاياهم ويطلبون إليهم أن يقتلوهم، وأطلق سراح 
وسرت هذه احلركة من أملانيا إىل . باملسجونني، وطلب إىل املنفيني أن يعودوا إىل أوطام، وزالت العداوات بني الناس وصفت القلو

بوهيميا، ودخيل إىل الناس وقتاً ما أن إمياناً جديداً صوفياً سيغمر أوربا بأمجعها متجاهال الكنيسة ولكن فطرة اإلنسان ما لبثت أن 
سياط واختفت يف استعادت قوا، فتأججت نار العداوة بني الناس مرة أخرى، وخبت نار تلك الثورة اجلنونية، ثورة اجللد بال

ذلك أن قساً من ليبج يدعى المبري . ويف فالندرز سارت حركة التصوف سرياً هادئاً متصال). 87(األعماق النفسية اليت خرجت منها
 بيتاً للنساء الاليت يردن أن يعشن معاً 1184 يف عام Meuseأنشأ على ضفاف ر املوز ) أي املتهتة (Lambert le Beugeيل بيج 
وأنشئت للرجال طائفة . ة صغرية نصف شيوعية، دون أن يقسمن أميان الرهبة، ويعلن أنفسهن بنسج الصوف وعمل احملزماتيف مجاع

أي الرجال املتهتهني وعلى النساء ) Beghard" (البيجارد"أخرى من بيوت اللّه مماثلة هلذا البيت، وأطلق الرجال على أنفسهم اسم 
نت هذه اجلماعات تندد بالكنيسة، كما يندد ا الولدنيون، القتنائها األمالك، وسلكوا هم وكا). أي املتهتهات(اسم البجوين 

 شيعة أخرى هي شيعة إخوان الروح احلر وثبتت أصوهلا يف املدن 2262وظهرت يف أجزبرج عام . أنفسهم سبيل الفقر االختياري
لقى الوحي الصويف الذي يعفيها من سيطرة الكهنوت، بل يعفيها وكانت كلتا احلركتني تدعى أا تت. القائمة على ضفاف ر الراين

وتضافرت الدولة والكنيسة على قمع احلركتني، فاندفعتا إىل العمل يف اخلفاء، ). 88(فوق ذلك من سيطرة الدولة والقانون األخالقي
ين للتعميد وغريها من الشبع املتطرقة اليت وكانتا تظهران للعمل جهرة عدة مرات بأمساء جديدة، وكانتا من أسباب نشأة شيعة املنكر

وصارت أملانيا أرض التصوف احملبوبة يف بالد الغرب، ففيها . ظهرت يف أيام اإلصالح الديين وممن بعثوا روح احلماسة يف هذه الشيع
ل حياا  كThe Sibyle of the Rhine" سيبيلة الرين) "Hildegarde of Bingen) 1099-1179عاشت هلدجارد البنجنبه 

وكانت . Rupertsburgالبالغة اثنني ومثانني عاما، عدا عامني اثنني، راهبة بندكتية، واختتمتها رئيسة دير للنساء على روبرتسربج 
مزجياً غري مألوفة من حسن اإلدارة والرؤى اخليالية، تقية ومتطرقة، شاعرة وعاملة، طبيبة وقديسة، وكانت تراسل البابوات وامللوك، 

وقد نشرت عدة كتب يف الرؤى الدينية . إليهم دائماً بنغمة صاحبة السلطان امللهم، يف لغة التينية رصينة قوية قوة لغة الرجالتكتب 
)Scivias ( ادعت فيها معاونة الذات العلية، وكان رجال الدين يغضبون حني يستمعون إليها ألن حديثها امللهم كان نقداً الذعا

وإن أحكام اللّه ... إن للعدالة اإلهلية ساعتها احملدودة. قالت هلدجارد بعبارات تفيض باآلمال اخلالدة. لثراء الكنيسة وفسادها
.. ولكن أمة جديدة ستقوم على أنقاضهما... لتوشك أن تنفذ؛ وستنهار اإلمرباطورية والبابوية معاً بعد أن تترديا يف هوة اإلحلاد

الكفرة مجيعاً، وسيسود العامل ربيع الدهر والسالم بعد مولده اجلديد، ويعود املالئكة وهم وستضم الوثنيني، واليهود، وعباد الدنيا؛ و
بالد ار ) 1231-1208(وبعد مائة عام من ذلك الوقت أثارت إليصابات النورجنائية ). 89(واثقون إىل السكىن بني اآلدميني

 وقد تزوجت وهي يف الثالثة عشرة من عمرها Andrewة امللك اندرو وإليصابات هذه ابن. حبياا القصرية اليت قضتها زاهدة متبتلة
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وب أخو زوجها ماهلا وطردها يف فقر مدقع، فلجأت إىل حياة . بأمري أملاين، وكانت أُماً يف الرابعة عشرة، أرملة يف سن العشرين
وكانت وهي األخرى تتراءى . غسل جروحهنالورع والتجوال، ووهبت حياا للفقراء، وكانت تؤوي النساء املصابات باجلذام، وت

 عضو Canrad of Marburgeهلا رؤى مساوية، ولكنها مل تكن تذيعها، ومل تدع لنفسها أية قوة خارقة وملا التقت بكنراد املاربرجى 
دت قيد شعرة عما حماكم التحقيق الشرس افتتنت افتتاناً وبيالً بقسوته يف إخالصه للدين، فأضحت جاريته املطيعة، يضرا إذا حا

يعتقد انه الصالح التقي، فكانت ختضع له خضوع األذالء، وتفرض على نفسها ضروباً شديدة من التقشف عجلت منيتها وملا 
وبلغ من اشتهارها بالتقوى أن من كانوا يسريون يف جنازا من اتباعها املخلصني الذين ). 90(تتجاوز الرابعة والعشرين من عمرها

ودخلت إليصابات ). 91(شوة بعقوهلم قصوا شعر رأسها، وقطعوا أذنيها، وحلميت ثديها ليتخذوها خملفات مقدسةكادت تذهب الن
، وعاشت فيه حىت توفيت )1141( القريبة من بنجن وهي يف الثانية عشر من عمرهاSchnouأخرى الدير النسائي البندكيت يف شنو 

هدها يسببان هلا نوبات من اإلغماء،تتلقى فيها إهلاماً من خمتلف األولياء وكان ضعفها اجلسمي، وإسرافها يف ز. 1163يف عام 
إن كرامة اهللا قد ذبلت، وإن رئيس الكنيسة ملريض، وإن "ومما قاله هلا ملكها احلارس . املتوفني، كلها تقريباً من املعادين للكنيسة

وعلت موجة التصوف ). 92"( حىت وصل إىل أنا نفسيإن ظلمكم الصارخ قد ارتفع دويه! أي ملوك األرض ... أعضائها ألموات
، والذي نضجت 1260 الذي ولد حوايل علم Meister Eckhartأواخر ذلك العهد يف أملانيا، وكان من متصوفيها ميستر إكهارت 

وجود  دعوته إىل وحدة الTauler وتولر Susoوواصل تلميذاه سوسو .1327، والذي حوكم وتويف عام 1326آراؤه الصوفية 
وكانت الكنيسة . الصوفية، وكانت هذه التقاليد، تقاليد التقوى غري الكنيسة، أحد الينابيع اليت فاضت منها حركة اإلصالح الديين

نعم إا مل تكن تسمح بان خيرج أحد خروجاً خطرياً عن قواعدها الرمسية، أو جتيز . يف العادة حتمل هؤالء املتصوفني وتقبلهم يف كنفها
 الفوضوية اليت تدعو إليها بعض الشيع الدينية، ولكنها كانت ترضى عن قول الصوفية إم يتصلون اتصاالً مباشراً باهللا عز الفردية

وكان كثريون من رجال الدين، ومنهم ذوو املناصب العالية يف . وجل وتستمع يف غري غضب إىل تنديد األولياء بأخطائها اآلدمية
، ويعترفون مبا يف الكنيسة من عيوب، ويتمنون أن لو استطاعوا هم أيضاً أن يتخلوا عن األدوات الكنيسة، يعطفون على ناقديهم

واألعمال اليت يضطلعون ا يف الشؤون السياسية الدنيوية وما فيها من أدران تلوثهم، ويستمتعوا مبا يف األديرة من طمأنينة وسالم، 
ولعل الصابرين من رجال الكنيسة هم الذين ثبتوا قواعد الدين املسيحي بني . يطمعون من تقوى الشعب، وحيميهم سلطان الكنيسة

وكلما أمعنا يف دراسة أقوال . زعازع اإلهلام اجلنوين اليت كانت دد العقول يف العصور الوسطى بأشد األخطار من حني إىل حني
ن القومي كثرياً ما كان هو الواقي من انتشار اخلرافات متصوفة القرنني الثاين عشر والثالث عشر، الح لنا أن االستمساك بأصول الدي

 أخرجت من الفوضى نظاماً ليحافظ على سالمة عقول - كما كانت الدولة قوة -املعدية وأن الكنيسة من إحدى النواحي عقيدة 
  .الناس

  الفصل السابع 

  البابا المنكود 

ومل يكن جرجيوري بابا فحسب، . لكنيسة مرة أخرى يف عنفوان قوا كانت ا1271ملا ارتقى جرجيوري الثاين عرش البابوية يف عام 
وكان يأمل أن يسترد فلسطني . كان رجل سالم وحمبة، ينشد العدالة ال النصر. بل كان إىل هذا مسيحياً متمسكاً بآداب املسيحية

ا، وعمل على أن خيتار رودلف هيسربج جبهد واحد جامح، فأقنع البندقية، وجنوى، وبولونيا بأن تضع حداً للحروب القائمة بينه
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Rudolf of Hapsburg إمرباطوراً، ولكنه خفف بلطفه ورقته غضب املهزومني من املطالبني بالعرش، ووفق بني طائفيت اجللف 
Guelfواجلبلني Ghibeline هم إن أعدائكم جبلينيون ولكن" يف فلورنس وسيينا املنقسمتني على نفسيهما، وقال ملؤيدين من اجللف

 1570، وجاءه يف عام )1274(ودعا أحبار الكنيسة إىل جملس يعقد يف ليون ). 93"(مع ذلك رجال، ومواطنون، ومسيحيون

زعماء الكنيسة وأرسلت كل دولة عظمى ممثالً هلا، وبعث إمرباطور الروم برؤساء الكنيسة اليونانية ليؤكد من جديد خضوعها 
ودعا األساقفة أن يتقدموا مبا يف الكنيسة من . دين الالتني واليونان معاً نشيد الفرح والغبطةللكرسي البابوي يف روما وأنشد رجال ال

، وسنت القوانني اليت أريد ا ختفيف حدة هذه الشرور )94(عيوب حتتاج إىل اإلصالح، فلبوا الدعوة يف صراحة منقطعة النظري
وشغلت السياسة ) 1276(ولكن جرجيوري مات وهو عائد إىل روما . لمنيواحتدت أوربا كلها احتاداً رائعاً لتقوم مبجهود ضد املس

 كانت البابوية ال 1294ومه هذا فإنه ملا أختري بنيفاس الثامن بابا يف عام . اإليطالية خلفاءه فلم يستطيعوا تنفيذ ما وضعه من خطط
وكان من سوء حظ الكنيسة، يف هذا الوقت . ردتزال أقوى احلكومات األوربية، وأحسنها تنظيماً، وخريها إدارة، وأمناها موا

العصيب الذي أوشك أن خيتم به قرن من القوة والتقدم، أن جلس على أقوى العروش يف العامل املسيحي رجل كان له من فساد 
يف اخللق، والغطرسة الشخصية واحلرص على السلطان حرصاُ خالياً من الكياسة، بقدر ما كان له من حب الكنيسة، وإخالص 

فقد كان حمباً للعلوم، يضارع إنوسنت الثالث يف جتاربه القانونية، وثقافته : ومل يكن هذا الرجل خلوا من الفضائل الفاتنة. املقصد
 يف Arnolfo di Cambio وأرنلفودي كمبيو Giottoالواسعة، أنشأ جامعة روما، وأعاد مكتبة الفاتيكان ووسع نطاقها، وعني جيتو 

وكان قد مهد السبيل لتسلمه عرش .  الرائعة املدهشةOrviietoعد مبا له على إنشاء واجهة كنيسة أرفيتو مناصب عالية، وسا
 وكان هذا عمالً - الورع العاجز أن يرتل عن العرش بعد أن جلس عليه مخسة أشهر Celestineالبابوية بأن أقنع سلسلتني اخلامس 

وأراد أن حيبط كل ماعساه أن يدبر من خطط إلعادة . األمر بالبغض منذ البدايةوأحاط بنيفاس من بادئ . مل يسبق له مثيل من قبل
سلستني، فأمر بأن حيتجز هذا الشيخ البالغ من السن مثانني عاماً يف روما، وملا فر سلستني، قبض عليه، مث فر مرة ثانية، وقضى عدة 

ل أن يعربه إىل دمياط، وملن القارب الذي كان يركبه حتطم به، أسابيع جيول يف أحناء أبوليا، حىت وصل إىل البحر األدرياوي، وحاو
 ، ومات ا بعد Frintinoeوقذفه البحر إىل إيطاليا وجيء به أمام بنيفاس، وحكم عليه البابا بالسجن يف حجرة ضيقة يف فرنتينو 

لة متتابعة احللقات من اهلزائم وكان مما زاد طبع البابا اجلديد حدة أصيب بسلس). 95)(1296(عشرة شهور من بداية سجنه 
فقد حاول أن يثين فردريك صاحب أرغونة عن قبول عرش صقلية، وملا أصر فردريك . الدبلوماسية واالنتصارات الكثرية األكالف

 واضطر بنيفاس) 96(ومل يبال امللك وال الشعب ذا العقاب). 1296(على قبوله حرمة بنيفاس، وأصدر قرار التحرمي على اجلزيرة

وأعد العدة حلرب صليبية بان أمر البندقية وجنوى بعقد هدنة، ولكنهما رفضتا توسطه يف الصلح . يف آخر األمر أن يعترف بفردريك
وواصلتا احلرب ثالث سنني أخرى، وملا عجز عن أن يقيم يف فلورنس نظاماً يوافق مصاحله أصدر قراراً حبرمان املدينة، ودعا شارل 

وأراد بنيفاس أن . ومل يفلح شارل إال يف كسب حقد الفلورنسيني عليه وعلى البابا). 1100(يطاليا ويهدئها صاحب فالوا أن يدخل إ
 Pietro القوية، ولكن بيتر Colonnaيبسط رأيه السلم يف والياته البابوية فحاول أن يفض الرتاع القائم بني أعضاء أسرة كولنا 

، فما كان من الكردينالني املتمردين )1297(وضه ففصلهما، وحرمهما من الدين، وكالمها كردينال، رفضاً عرJacoboوجاكوبو 
إال أن علقا على أبواب الكنائس الرومانية، ووضعا على مذبح القديس بطرس، منشوراً يطلبان فيه إىل البابا أن يدعو جملساً كنسياً 

ارجني عليه، وأمر مبصادرة أمالكهما، وغزا أمالك أسره وكرر بنيفاس قرار احلرمان؛ وضم فيه إليهما مخسة آخرين من اخل. عاماً
واستسلم العصاة، وعفا . ، وأمر بنثر امللح فوق خربااPalestinaكولنا باجليوش البابوية، واستوىل على حصوا، ودك أبنية بالستينا 
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وبينما . بوية، وأخذوا يدبرون خطط االنتقامعنهم، مث ثاروا مرة أخرى وهزمتهم جيوش البابا للمرة الثانية، وفروا من الواليات البا
فقد اعتزم فليب الرابع أن يوحد مملكته، . كان بنيفاس يالقي هذه احملن يف إيطاليا إذ واجهته على حني غفلة أزمة شديدة يف فرنسا

ن جيمع املال الذي يستعني ، وأراد كال امللكني أ)1294(فاستوىل على والية غسقونية اإلجنليزية، وأعلن إدوارد األول عليه احلرب 
وكان البابوات قد أذنوا بفرض هذه الضرائب لالستعانة . به على قتال عدوه، فقررا أن يفرضا الضرائب على أمالك الكنيسة ورجاهلا

 بأن كذلك كان رجال الدين الفرنسيون قد اعترفوا. ا يف احلروب الصليبية، ولكنهم مل يأذنوا قط إلنفاقها يف حرب زمنية خالصة
من واجبهم أن يشتركوا باملال يف الدفاع عن الدولة اليت حتمي أمالكهم، ولكنهم كانوا خيشون أنه أطلق حق الدواة يف فرض 

وكان فليب قد أضعف مكانة من قبل رجال الدين يف فرنسا، فقد . الضرائب من كل قيد، أصبح ذلك قوة يف يدها تستخدمه للهدم
وأزعج هذا االجتاه الرهبان . وامللكية، ومن مناصبهم القدمية يف اإلدارة احلكومية ويف جملس امللكأخرجهم من احملاكم اإلقطاعية 

وكان ال . السسترسيني فمنعوا عن فليب مخس إيرادهم الذي طلبه ليستعني به يف حرب إجنلترا، وبعث رئيس اجلماعة يستنجد بالبابا
عيد أقوى عماد للبابوية يف كفاحها مع أملانيا واإلمرباطورية، ولكنه أحس بأن بد لبنيفاس أن يسري حبذر ألن فرنسا كانت من زمن ب

األساس االقتصادي لسلطان الكنيسة وحريتها لن يلبث أن ينهار إذ ما انتزع منها إيرادها بفرض ضرائب من قبل الدولة على أمالك 
سوماً بابويا يعد من أشهر ما أصدره البابوات من مراسيم  مر1296وهلذا أصدر يف شهر فرباير من عام . الكنيسة دون موافقة البابا

 ، وكانت مجلته األوىل إترافاً غري حكيم، وكانت Clericis laicosيف التاريخ الكنسي كله، ومسى هذا املرسوم بالكلمتني األولني منه 
 لرجال الدين، وجتاربنا ال تترك جماال للشك يقول األقدمون إن العلمانيني شديدو العداء: نغمته تذكر قارئه بصواعق جرجيوري السابع

وإنا لنقرر بعد استشارة إخواننا، ومبقتضى سلطتنا الرسولية أنه إذا أدى من رجال ... يف صدق هذا القول يف الوقت احلاضر
رتبته يطلب هذه ونقرر أيضاً أن كل إنسان أياً كانت سلطته أو م...بغري إذن من البابا، عرض نفسه للحرمان من الدين... الدين 

أما ). 97(يتعرض بذلك للحرمان... الضرائب أو يتسلمها، أو يغتصب أمالك الكنائس أو رجال الدين، أو يتسبب يف اغتصاا
فيليب فكان قوى االعتقاد بأن ما للكنيسة يف فرنسا من ثروة عظيمة جيب أن تتحمل نصيبها يف نفقات الدولة، وهلذا عارض مرسوم 

وحالت . تصدير الذهب والفضة واألحجار الكرمية، والطعام، وبأن حرم التجار أو املبعوثني األجانب البقاء يف فرنساالبابا بأن حرم 
هذه اإلجراءات دون وصول املال إىل البابوية من أهم مصادر إيرادها، وأخرجت من فرنسا عمال البابا الذين كانوا جيمعون املال 

، ووافق على تربع رجال )1296سبتمرب عام  (Ineffabirlis Amorنيفاس يف مرسومه وهلذا نكص ب. حلرب صليبية يف الشرق
وألغى فيليب أوامره . الدين باملال خمتارين سبيل الدفاع الضروري عن الدولة، واعترف حبق امللك يف أن يقرر هو هذه الضرورة

وحكم .  حكما يف الرتاع القائم بينهما-فه شخصاً عادياً  ال بوصفه بابا، بل بوص-االنتقامية، وارتضى هو وإدوارد أن يكون بنيفاس 
. بنيفاس لصاحل فيليب يف معظم أوجه الرتاع، وخضعت إجنلترا حلكمه إىل حني، واستمتع احملاربون الثالثة بفترة قصرية من السلم

 نقضت إيراداا من إجنلترا وفرنسا،  سنة عيد، ولعله أراد بذلك أن ميأل اخلزانة البابوية، بعد أن1300وقرر بنيفاس أن تكون سنة 
أو لعله أراد أن جيمع املال الالزم حلرب يستعيد ا صقالبة بوصفها إقطاعية بابوية، وحلرب أخرى يوسع ا الواليات البابوية حىت 

وفرضت حينئذ، . لوقتوجنح يف هذه اخلطة جناحاً تاماً، فلم تشهد روما من قبل مجوعاً كاليت شهدا يف ذلك ا). 98(تشمل تسكانيا
وأحسن بنيفاس ومساعدوه إدارة شئون املدينة ). 99(ولعلها فرضت للمرة األوىل، قواعد املرور لإلشراف على حركات الناس

وكان من املزايا اليت استمتع ا البابا أن األموال . فجلبوا إليها الطعام موفورا وبيع فيها بأمثان معتدلة حتت إشراف البابا ورجاله
وبلغ بنيفاس وقتئذ ذروة . كثرية اليت مجعت ذه الطريقة مل تكن خمصصة لغرض بالذات، بل كان وسعه أن يستخدمها كما يشاءال
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لكن املنفيني من آل كولنا كانوا يف هذا الوقت عينه . جمده رغم ما ناله من أنصاف االنتصارات وما أحاق به من اهلزائم املنكرة
 Birnardمث حدث نزاع بني أعوام فليب وبرنارد سيسر . ابا وظلمه، وضالالته الشخصية اخلفيةيسلون فليب بقصص عن شره الب

Saissirامه بأنه حيرض على الفتنة، وقدم للمحكمة امللكية، وأدين، ووضع حنت حراسة .  املندوب البابويوقبض على املندوب ال
م ا مندوبه، فطلب أن يطلق سراح سيسر على الفور، وأمر رجال وارتاع بنيفاس للسرعة اليت حوك). 1301(رئيس أساقفة نربونة 

" استمع يا ولدي"الدين الفرنسيني أن ميتنعوا عن تسليم اإليرادات الكنسية للدولة، مث طلب إىل فيلب يف مرسومه املسمى 

Ausculta fili)  ى مجيع ملوك األرض، أن يستمع يف خشوع إىل خليفة املسيح يوصفه امللك الروحي عل) 1301ديسمرب سنة
واحتج على حماكمة رجل من رجال الدين أمام حمكمة مدنية، وعلى االستمرار يف استخدام أموال الكنيسة يف األغراض غري الدينية، 

الكفيلة باحملافظة على حريات الكنيسة وبإصالح اململكة "وأعلن أنه سيدعو أساقفة ورؤساء األديرة يف فرنسا ليتخذوا اإلجراءات 
 من يدي رسول البابا وألقاه يف النار، Artoisوحينما عرض املرسوم على فليب، اختطفه كونت أرتوا ). 100"(قومي امللكوت

وثارت ثائرة الطرفني حني نشرت وثيقتان زائفتان قيل إن . وصودرت نسخة منه كانت معدة ألن ينشرها رجال الدين الفرنسيون
 إليه أن يطيعه يف كل الشئون حىت الزمنية منها، واألخرى من فليب إىل بنيفاس تبلغ إحدامها صادرة من بنيفاس إىل فليب تطلب

وسرعان ما ساد االعتقاد بأن هاتني الوثيقتني املزورتني " محاقتك العظيمة أننا ال خنضع إلنسان ما يف الشئون الزمنية"
رمسيا يف باريس يف حضرة امللك " تمع يا ولدياس" حرق مرسوم 1302ويف اليوم احلادي عشر من فرباير سنة ). 101(صحيحتان

وأراد فليب أن يستبق الس الكنسي الذي يريد بنيفاس عقده فدعا الطبقات الثالث يف مملكته إىل االجتماع يف . ومجهور كبري
 هذا الس،  يف- األشراف، ورجال الدين، والعامة -وكتبت طل طبقة مبفردها من طبقات األمة الثالث . باريس يف شهر إبريل

جملس الطبقات، األول من نوعه يف تاريخ فرنسا، كتبت كل طبقة إىل روما تدافع عن امللك وعن سلطته الزمنية، وحضر حنو أربعة 
 الذي حدد فيه Uuamsanctumومخسني من املطارنة الفرنسيني جملس روما الذي عقد يف شهر أكتوبر من الس القرار املسمى 

وجاء يف هذا املرسوم أنه ال توجد إال كنيسة واحدة ال جناة ألحد يف خارجها، وأن ليس . ديداً صرحياً تلفت األنظارمطالب البابوية حت
للمسيح إال جسد واحد له رأس واحد ال رأسان، وأن هذا الرأس هو املسيح وممثلة البابا الروماين، وأن هناك سيفني أي قوتني القوة 

. ل حتمله الكنيسة، والثاين حيمله امللك نائباً عن الكنيسة، ولكنه حيمله تبعاً إلرادة القس وبإذن منهالروحية والقوة الزمنية، األو

واختتم املرسوم بالعبارة . والسلطة الروحية فوق السلطة الزمنية، ومن حقها أن ترشدها إىل أمسى غاياا، وأن حتاكمها إذا ارتكبت إمثاً
وكان رد فيليب أن ). 102"(من الضروري للنجاة أن خيضع الناس مجيعاً للرئيس الديين الروماينونعلن،وحندد، وننطق بأن : "اآلتية

وأن أصدرت اجلمعيتان وثيقة ام فيها بنيفاس رمسيا بأنه ظامل، ) 1303يف شهري مارس ويونية من عام (دعا مجعيتني إىل االنعقاد
 كبري رجال القانون William Nogarot وبعث امللك وليم نوجارت .، وطلبت أن خيلعه جملس عام بالكنيسة)103(وساحر، وكافر

 فأعلن البابا وحده Anagniوكان البابا وقتئذ يف القصر البابوي بأناين. عنده إىل روما ليبلغ البابا ما يطلبه امللك من دعوة جملس عام
وقبل أن يصدره سار وليم نوجارت . على فرنساهو الذي حيق له أن يدعو جملساً عاماً، وأعد مرسوماً حيرم فليب ويصب اللعنة 

 على رأس ألفني من اجلنود املرتزقة واقتحما القصر، وقدما إىل البابا رسالة فيليب، وطلبا إليه أن Siarra Colonnaوسيارا كولنا 
ن سياراً لطم احلرب إ) 104"(موثوق بصحتها أعظم الثقة"وتقول رواية . ، فرفض بنيفاس هذا الطلب)1303 سبتمرب سنة 7(يوقعها 

وكان بنيفاس وقتئذ اخلامسة والسبعني من عمره، ضعيف اجلسم،ولكنه ظل . األعظم على وجهه وإنه كاد يقتله لوال تدخل نوجات
ولكن أهل أناين يؤيدهم أربعمائة فارس من عشرية . وبقي ثالثة أياماً سجيناً يف قصره واجلنود املرتزقة ينهبونه. يتحدى خصومه
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ويلوح أن سجانيه مل يقدموا له طعاماً مدى الثالثة األيام السابقة .  فرقوا اجلنود املرتزقني وأعادوا إىل البابا حريتهOrsiniأورسيين 
إن كانت هناك امرأة صاحلة ترضى أن تقدم يل صدقة من النبيذ واخلبز، فإين أمنحها : على حتريره، ألنه وهو واقف يف السوق سأل

يف احلادي (قاده فرسان األورسيين إىل روما وإىل الفاتيكان، وهناك انتابته محى، شديدة مات منها بعد أيام قليلة و". بركة اللّه وبركيت
نوجارت، وسياراكولنا، وثالثة عشر ) 1304-1303(وحرم خليفته بندكت احلادي عشر ) 1303عشر من شهر أكتوبر سنة 

ت بندكت بعد شهر من ذلك الوقت يف بروجيا، ورمبا كان أحد اجلبلني وما. غريمها من الرجال رآهم يقتحمون القصر يف أناين
 رئيس أساقفة بوردو للجلوس Bertrand de Gotووافق فليب على أن يؤيد برتراند دي جو ). 105(اإليطاليني قد دس له السم

 ومسح بأن جتىب من رجال الدين على كرسي البابوية إذا ج سياسة املصاحلة، وعفا عمن حرموا من الدين هلجومهم على بنيفاس،
الفرنسيني ضريبة دخل سنوية مقدارها عشرة يف املائة مدة مخس سنني، وأن يعيد أفراد أسرة كولنا إىل مناصبهم ويرد إليهم أمالكهم، 

، وتسمى ولسنا نعرف إىل أي حد وافق برتراند على هذه املطالب، وكل ما نعلمه أنه اختري بابا). 106(وأن يشهر بذكرى بنيفاس
وأنذره الكرادلة بأنه لن يكون آمناً على حياته يف روما، فنقل كلمنت كرسي البابوية إىل أفينون ). 1305(باسم كلمنت اخلامس

وانتقل إليها بعد تردد قليل، ) 1309(القائمة على الضفة الشرقية لنهر الرون، يف خارج احلد الشرق لفرنسا وعلى بعد قليل منه
للبابوات الذي دام مثانية وستني عاماً " األسر البابلي"وهكذا بدأ . اً بعد أن وصله اقتراح مريح من فليبورمبا كان ذلك أيض

وأصبح كلمنت، رغم إرادته الضعيفة، أداة ذليلة يف يد فليب الذي ال . واستسالم البابوية لفرنسا، بعد أن حررت نفسها من أملانيا
 وأجاز ب أموال فرسان املعبد، Clercis laicoaال كولنا إىل مناصبهم، وسحب موسوم حد ملطالعة، فغفر للملك ذنوبه، وأعاد رج

وشهد .  القريبة من أفينونCroseauعلى حماكمة بنيفاس بعد موته على أيدي جممع كنسي عقد يف جروسو ) 1310(ووافق أخرياً
أم مسعوا بنيفاس يشري قبل سنة من توليه منصبه الديين إىل ستة من رجال الدين يف التحقيق املبدئي الذي أجرى أمام البابا ومأموريه 

أن كل القوانني اليت يفترض الناس أا من عند اللّه قد اخترعها بعضهم لكي يلزموا العامة بأن يسلكوا مسلكا حسناً خلوفهم من 
ء قد ولدت طفال، أو أن اللّه قد صار إنسانا، أن نعتقد أن اللّه واحد وثالثة يف آن واحد، أو أن عذرا" البالهة"اجلحيم، وإىل أن من 

هذا ما أومن به وما أعتقده، كما يؤمن به ويعتقده كل . "أو أن اخلبز ميكن أن يصبح جسم املسيح، أو أن هناك حياة أخرى مستقبلة
ونقل ".  تعتقد القلة وتفكرأما السوقة فيعتقدون غري هذا، وعلينا أن نتكلم كما يتكلم السوقة، وأن نفكر ونعتقد كما. إنسان متعلم

 .Stونقل رئيس دير القديس جيل . هؤالء الستة عن بنيفاس هذه األقوال، وأعاد هذه الشهادة ثالثة منهم بعد أن سئلوا فيما بعد

Giles القائم يف سان مجينو San Gemino عن بنيفاس حني كان الكردينال جايتاين Gaetani أنه أنكر بعث اجلسم والروح، وأيد 
وأم ". إنه ليس إال فطرية"ونقل أحد رجال الدين عن بنيفاس أنه قال عن القربان املقدس . ذه الشهادة عدد أخر من رجال الدينه

بنيفاس رجال كانوا قبل ذلك من أفراد بيته بأنه كانت له كثري من الصالت اجلنسية اآلمثة، الطبيعية منها وغري الطبيعية، وام غريهم 
وأقنع كلمنت فليب قبل بدء احملاكمة الفعلية أن يترك ). 107"(قوى الظالم"زعوم بأنه حاول االتصال السحري بـ هذا املتشكك امل

مثل إمامه كرادلة وشهدوا بأن البابا ) 1311(فلما عقد هذا الس. مسألة إجرام بنيفاس إىل جملس فينا العام الذي سيعقد فيما بعد
لكن . مي ومبكارم األخالق، وألقى فارسان بقفازيهما متحدين ومؤيدين براءته عن طريق االقتتالاملتوىف كان مستمسكاً بالدين القو

  .أحداً مل يقبل هذا التحدي وأعلن الس انتهاء احملاكمة

  الفصل الثامن 
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  عودة على بدء 

إجنلترا وفرنسا، كما أثرت فرنسا احلروب الصليبية قد أضعفتا من قوما، يف الوقت الذي زاد فيه ايار اإلمرباطورية من قوة 
باستيالئها على الجنويدك مبساعدة الكنيسة ولرمبا تكشف األدلة اليت قدمت ضد بنيفاس، صادقة كانت أو كاذبة، عن تيار التشكك 

ين مبعىن من  اليت وجهت إىل بنيفاس يف أنا- املادية أو السياسية -وكذلك تدل الصفعة . الذي كان جيري يف اخلفاء على عصر اإلميان
فقد كانت انتصاراً للقومية على ما فوق القومية، وللدولة على الكنيسة، ولقوة السيف على ": العصر احلديث"معانيها على بداية 

ذلك أن كفاح الكنيسة ضد آل أهوهنستوفن وإخفاق كانت مناصرة الشعب لفليب الرابع على بنيفاس الثامن دليال . سحر الكالم
ب من غلو حماكم التحقيق واحلملة الصليبية األلبجنسية، فقد قيل إن حماكم التحقيق حرقت بعض آباء على غضب هذا الشع

، ومل يكن بنيفاس يدرك، وهو يتورد يف هذه املنازعات الكثرية، أن أسلحة البابوية قد تثلمت من اإلفراط يف )108(نوجارت
ناس أقل تقوى من طبقة الزراع، وأن احلياة والتفكري قد نزعا نزعة غري استخدامها، مث إن الصناعة والتجارة قد أنشأتا طبقة من ال

وإذا ما . دينية،وأخذت الطبقات العلمانية تدرك أمهيتها، وقبل أن متضي سبعون سنة كانت الدولة قد طوت الكنيسة حتت جناحيها
 ما بني شعوا املختلفة من وحدة نسبية يف العقيدة ألقينا نظرة شاملة على املسيحية الالتينية، كان أهم ما ينطبع يف ذهننا منها هو

 أوربا غري الصقلية، وغري -الدينية، وانتشار سلطان الكنيسة الرومانية الواسع ورجاهلا يف كل مكان انتشاراً أكسب أوربا الغربية 
اريخ كله نظاماً يف غري هذه الرقعة من ولسنا نعرف يف الت.  وحدة يف فعل العقل واألخالق مل ير هلا مثيل بعد ذلك الوقت-البيزنطية 

فقد دام سلطان اجلمهورية الرومانية . األرض كان له هذا األثر العظيم يف مثل هذا العدد من الناس وملثل هذا الزمن الطويل
امت إمرباطورية املغول  أربعمائة ومثانني عاما، ودAlaricواإلمرباطورية الرومانية على أمالكهما الواسعة من أيام مبيب أىل أيام ألريك 

واإلمرباطورية الربيطانية حنو مائة عام، أما الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فقد ظلت صاحبة السلطة العليا يف أوربا من موت شارملان 
مرباطورية ويبدو أن تنظيمها وإدارا مل يبلغا من الكفاية ما بلغاه يف اإل.  عاما489ًأي ) 1303(إىل موت بنيفاس الثامن) 814(

الرومانية، كذلك مل يؤت رجاهلا من القدرة والثقافة مثل ما أويت الرجال الذين حكموا الواليات واملدن للقياصرة، ولكن الكنيسة 
. ورثت خليطاً من اهلمج املسلويب العقول، وكان عليها أن تبذل اجلهود املضنية لتشق هلا طريقاً تعود به إىل بسط النظام ونشر التعاليم

لقد كان رجاهلا، رغم هذه الظروف، خري الرجال تعلماً يف ذلك العصر، وكانوا هم الذين قدموا للناس يف أوربا الغربية التعليم و
وكانت حماكمها تقدم للناس أعدل ضروب العدالة . الوحيد املستطاع يف خالل القرون اخلمسة اليت كان هلا فيها السيادة والسلطان

مة البابوية، املرتشية تارة والرتيهة تارة أخرى، إىل حد ما، حمكمة عاملية حتكم يف فض املنازعات الدولية، فكانت احملك. يف أيامها
ولسنا ننكر أن هذه احملكمة كانت على الدوام مسرفة يف نزعتها اإليطالية، ولكن عقول اإليطاليني كانت يف . وتضييق نطاق احلروب

يف وسع أي إنسان أن يرقى إىل عضوية تلك احملكمة من أية طبقة، ومن أية أمة يف العامل تلك القرون أحسن العقول تدريباً، وكان 
ولقد كان من اخلري أن يكون فوق دول أوربا وملوكها، رغم أساليب اخلداع اليت تلجأ إليها عادة السلطة البشرية . املسيحي الالتيين

وإذا كان ال بد من قيام دولة . لوك، وختفف من حدة منازعاا ومنازعاماجلماعية، سلطة عليا تستطيع حماسبة هذه الدول وأولئك امل
عاملية ، فهل مثة مقر هلا يبدو أليق من عرش القديس بطرس، يستطيع الناس مهما يكن من ضيقه أن يتطلعوا منه بعني قارية، ومن 

فيذاً، من قرارات حرب من األحبار جيله مجيع سكان ورائها أحقاب طوال؟ وهل مثة قرارات أكثر قبوال عند الناس يف سالم، وأيسر تن
أوربا الغربية ويرون أنه خليفة اللّه يف أرضه؟ وحسبنا دليال على ما كان لقرارات هذه السلطة من قوة أنه ملا خرج لويس التاسع إىل 

فأنذر البابا إنوسنت الرابع . زوهااشتد هنري الثالث ملك اجنلترا يف مطالبه من فرنسا واستعد لغ : 1248احلرب الصليبية يف عام 
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ويقول هيوم املتشكك إن سلطان الكنيسة كان ملجأ حصيناً . إجنلترا باحلرمان إذا أصر هنري على مطالبة، ونكص هنري على عقبيه
 قط ولو أن الكنيسة اقتصرت يف استخدام سلطاا على األغراض الروحية واخللقية، ومل تستخدمه) 109(من عسف امللوك وظلهم 

 وجلعلت سلطاا األخالقي يعلو على قوى الدول -لتحقيق األغراض املادية، حلققت املثل األعلى الذي كان يرجتيه حرجيوري السابع
املادية وكاد حلم جرجيوري هذا بتحقق حني ضم إربان الثاين شتات العامل املسيحي لقتال األتراك، فلما أطلق إنوسنت الثالث 

كندر الرابع، وبنيفاس الثامن اسم احلروب الصليبية املقدسة على حروم ضد األلبحنسيني، وفردريك العاين وجرجيوري التاسع، وإس
وكانت الكنيسة إذا مل يتهددها . وآل كولنا، فلما فعلوا هذا حتطم املثل األعلى العظيم يف أيدي البابوات امللطخة بدماء املسيحيني

راء املخالفة، بل وآراء الضالني، وسوف جند ما مل تكن نتوقعه من احلرية الفكرية بني خطر تصطنع التسامح الكثري مع أصحاب اآل
فالسفة القرنني الثاين عشر والثالث عشر، بل سوف جند هذه احلرية بني أساتذة اجلامعات املرخصة من قبل الكنيسة، واخلاضعة 

مني، ومفهوما منهم وحدهم، وأال يتخذ صورة الدعوة الثورية إلسرافها، وكل ما كانت تطلبه أن يكون نقاشهم مقصوراً على املتعل
ويقول كاتب هو أكثر نقاد الكنيسة احملدثني نشاطا إن ، يف الكنيسة إذ تضم السكان ). 110(للناس بأن ينبذوا عقيدم وكنيستهم

 وإن كثرياً من العناصر اليت تكن أمجعني، تضم كذلك كل صنف من أصناف العقول، من أكثر العقول ختريفاً إىل أكثرها ال أدرية،
ومجلة القول أن الصورة ). 111(مستمسكة بالدين الرمسي، كانت تعمل حتت ستار االمتثال الرمسي حبرية أوسع مما يظن الناس عادة

غم ما يتصف به اليت نرمسها يف أذهاننا للكنيسة الالتينية يف العصور الوسطى هي أا منظمة معقدة التركيب، تبذل كل ما يف وسعها ر
أبناؤها وزعماؤها من عيوب كامنة يف فطرة اآلدميني، إلرساء قواعد النظام األخالقي واالجتماعي، ونشر العقيدة الدينية اليت تسمو 

لقد كانت أوربا حني وحدا كنيسة القرن . بالناس وتواسيهم وسط حطام حضارة قدمية، وعواطف ثائرة، تمع جيتاز دور التفاهة
س أشبه ببضاعة متناثرة بعد غرق سفينة بضاعة من اهلمج املتنقلني، وكانت خليطاً من األلسنة والعقائد، وفوضى من الشرائع الساد

ولكن الكنيسة وهبتها قانوناً أخالقيا تؤيده سلطة فوق سلطة البشر، تبلغ من القوة ما يكفي لقمع . غري املسطرة اليت ال حيصيها العد
ية الكامنة يف نفوس ذوي العنف من الناس، ووهبتها كذلك أديرة يلجأ إليها الرجال، والنساء، وتأوى الغرائز غري االجتماع

املخطوطات القدمية، وحكمتها مبحاكم كنسية، وربتها يف املدارس واجلامعات، وذللت قيادة ملوك األرض لتحميل التبعات األخالقية 
شعر، والتمثيل، والغناء، وأوحت إليهم أن يقيموا أجل ما يف التاريخ كله من وواجبات السالم، وخلعت على حياة أبنائها جة ال

أعمال فنية وملا عجزت عن إقامة مدينة فاضلة تسودها املساواة بني رجال خمتلفي الكفايات نظمت الصدقات والضيافات، ومحت 
  .ارة يف تاريخ أوربا خالل العصور الوسطىوكانت بال ريب أعظم قوة تعمل لنشر لواء احلض. الضعفاء إىل حد ما من األقوياء

  الباب الثالثون 

  األخالق واآلداب في العالم المسيحي 

700 -1300   

  الفصل األول 

  القانون األخالقي المسيحي 
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نه إذا  أل-  حريصاً يف حبثه عن الطعام، ما يف ابتالعه -كان ال بد لإلنسان يف مرحلة سكىن الغاب أوىف مرحلة الصيد أن يكون شرهاً
وكان ال بد له أن يكون شديد احلساسية الشهوانية، وكثرياً ما يطلق هلذه الشهوات . جاءه الطعام مرة ال يدري مىت يأتيه مرة أخرى

العنان، فال يتقيد بزواج ألن ارتفاع نسبة الوفيات حتتم ارتفاع نسبة املواليد، فكل امرأة جيب أن تصري أما كلما كان ذلك مستطاعاً، 
لقد . وال بد أن يكون مشاكساً دائم االستعداد للقتال من أجل طعامه ورفيقته. د أن تكون وظيفة الذكر حامية على الدواموال ب

 بقاء الفرد -كانت الرذائل يف وقت ما فضائل ال غىن عنها للمحافظة على البقاء، فلما وجد اإلنسان أن أحسن سبيل إىل البقاء 
 االجتماعي، وسع نطاق عصبة الصيد، فجعلها هيئة من النظام االجتماعي ال بد فيها من كبح مجاع  هي سبيل التنظيم- وبقاء النوع 

فليست كل . الغرائز اليت كانت عظيمة النفع يف مرحلة الصيد عند كل خطوة خيطوها اإلنسان، حىت يستطاع بذلك قيام اتمع
 وقيود القانون األخالقي، فإذا وجدت الغرائز دون القانون األخالقي قضى حضارة إال توازناً وجتاذباً بني غرائز اإلنسان ساكن الغابة

على احلضارة، وإذا وجدت القيود دون الغرائز قضى على احلياة، فاملشكلة اليت تواجهها األخالق هي أن تنظم القيود حبيث حتمي 
عية، هي صاحبة السبق يف دئة العنف البشري، وكانت بعض الغرائز، وأكثر ما تكون غرائز اجتما. احلضارة دون أن توهن احلياة

فقد خلق احلب األبوي، يف احليوان واإلنسان، نظام األسرة . واالختالط اجلنسي الطليق، والشره، وكانت هي أساساً حيوياً للحضارة
 أمل احلب ومتعة االجتماعي الفطري، وما فيها من تأديب تعليمي، ومساعدة متبادلة، ونقلت السلطة األبوية، وهي مزيج من

وأحاطت القوة املنظمة اليت ميارسها الزعيم، أو . االستبداد، قانون السلوك االجتماعي املنقذ للحياة إىل الطفل صاحب الرتعة الفردية
 وأخضع حب االستحسان. الشريف، أو ومتارسها املدينة أو الدولة، أحاطت هذه القوة وداجت إىل حد كبري قوة األفراد غري املنظمة

النفس البشرية إىل إرادة اجلماعة، وهدت العادة واحملاكاة من حني إىل حني املراهق واملراهقة إىل السبل اليت ارتضاها الناس عد جتارم 
واعتقدت . وأرهب القانون الغرائز بشبح العقاب، وذلل الضمري الشاب بطائفة ال حصر هلا من املوانع واحملرمات. وأخطائهم 

املنابع الطبيعية أو الزمنية لألخالق ال تكفي وحدها للسيطرة على الدوافع اليت حتفظ احلياة يف الغابة، بل تقضي على الكنيسة أن هذه 
. النظام يف اتمع، وقالت إن هذه الدوافع أقوى من أن تكبحها أية سلطة ال تكون هلا يف كل مكان ويف وقت واحد قوة مانعة رهيبة

د الوقع على اجلسم ال بد له أن يكون خمتوماً خبامت قوة غري بشرية إذا أريد أن يطيعه الناس، وال بد له أن وهلذا القانون األخالقي شدي
يكون مؤيداً بقوة إهلية وذا مكانة فوق املكانة اآلدمية حتترمها النفس يف غياب كل سلطة،ويف أثناء حلظات احلياة وخباياها اخلفية، إن 

د كل نظام أخالقي واجتماعي، لتنهار يف الرتاع القائم ضد الغرائز البدائية إال إذا كان هلا دعامة من السلطة األبوية نفسها، وهي عما
فإذا أريد خدمة اتمع وجناته، فال بد له من دين يقاوم الغرائز امللحدة بأوامر ليست من عند . العقيدة الدينية تغرس يف قلب الطفل

وإذ كان اإلنسان شديد اإلمث والشراسة . ر من عند اللّه نفسه، حمددة واضحة ال تقبل جدالالبشر وال تقبل قط نزاعاً، بل هي أوام
فإن هذه الوصايا اإلهلية جيب أال يؤيدها الثناء والشرف اللذان مينحنهما الناس من يطيعوا، أو اخلزي والعقاب اللذان يلحقان مبن 

 نعيم السماء تناله الفضيلة اليت ال تلقى جزاءها يف هذه الدنيا، وخوف خيرج عليها، بل جيب أن يؤيدها، فضال عن هذا، األمل يف
. إن هذه الوصايا جيب أال تأيت من عند موسى بل عند اللّه. اجلحيم اليت يتردى فيها اآلمثون الذين ال يلقون على ظهر األرض عقاباً

ظرية القائلة إن الغرائز البدائية جتعل اإلنسان غري صاحل وكانت عقيدة اخلطيئة األوىل يف الالهوت املسيحي هي اليت مثلت ا الن
يف الديانة اهلندية حماولة قصد ا ما حيل بالناس من آالم هم يف الظاهر غري " كارما"للحضارة وكانت هذه النظرية، كما كانت فكرة

 ارتكبوا اإلمث، وتقول النظرية املسيحية إن الصاحلني يقاسون اآلالم يف هذه احلياة ألن أسالفهم"خليقني ا، وهذا التفسري هو أن 
حوايل عام ) (القرار (Decrtum يف كتابه Gratiunاجلنس البشري على بكرة أبيه قد لوثته خطيئة آدم وحواء، ويقول جراتيان 
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د ملوثاً باخلطيئة كل آدمي ولد نتيجة التصال الرجل باملرأة يول: الذي اختذته الكنيسة بصفة غري رمسية جزءاً من تعاليمها) 1150
ال ينجيه من اخلبث واللعنة إال رمحة اللّه وموت املسيح الذي كفر ) 1(األوىل؛ معرضاً للعقوق واملوت، وهلذا فهو طفل مغضوب عليه

وال ينقذ اإلنسان من العنف، والشهوة، والشره، وينجيه هو واتمع الذي يعيش فيه من اهلالك إال املثل الذي ضربه (عن آثامه 
وبعثت الدعوة إىل هذه العقيدة، مضافة إىل الكوارث الطبيعية اليت مل تستطع العقول فهمها ). ملسيح الشهيد يف الوداعة ودماثة اخللقا

إال على عقاب عن اخلطايا، بعثت هذه الدعوة يف الكثريين من الناس يف العصور الوسطى شعوراً بأم مفطورون على الدنس، 
مث أخذ ذلك الشعور باخلطيئة واخلوف من . 1200هو الشعور الذي غلب على كثري من أدم قبل عام واالحنطاط، واإلجرام، و

وحتدث جرجيوري األول . اجلحيم يتناقض حىت جاء عهد اإلصالح الديين، وظهر بعدئذ بقوة ورهبة جديدين بني املتطهرين املتزمتني
 والبخل، واحلسد، والغضب، والشهوة، والشره، والكسل، تقابلها يف  الكربياء،-ومن جاء بعده من علماء الدين عن سبع خطايا 

 احلكمة، والشجاعة، والعدالة، -أو وثنية امتدحها فيثاغورس وأفالطون " فطرية"أربع منها: رأيهم السبع الفضائل الرئيسية
ط بالفضائل الوثنية وإن ارتضتها، وكانت ولكن املسيحية مل تؤمن ق.  اإلميان، واألمل، واإلحسان-" دينية"واالعتدال، وثالث فضائل 

ورفعت من شأن . تفضل اإلميان عن العلم، والصرب عن الشجاعة، واحلب والرمحة عن العدالة ، والتعفف والظهر عن االعتدال
حياناً وكانت املسيحية تتحدث أ. بأنه أشنع الذنوب الشنيعة) وهو من أبرز صفات رجل أرسطو املثايل(اإلتضاع، ووصفت الكربياء

ومل .  واجباته حنو نفسه، وحنو بين جنسه، وحنو كنيسته وربه-عن احلقوق اإلنسان، ولكن أكثر ما كانت تؤكده هو واجبات اإلنسان 
واحلق أن رجال املسيحية . تكن الكنيسة تدعو إىل االقتداء باملسيح الرقيق، الوادع، الرحيم، ألا كانت ختشى أن جتعل الرجال خمنثني

ية يف العصور الوسطى كانوا أكثر رجولة من ورثتهم وخلفائهم يف هذه األيام، ألم كانوا يواجهون من الصعاب أكثر مما الالتين
ذلك أن علماء الدين والفالسفة، كالرجال والدول، يتصفون مبا يتصفون به، ألم يف زمام ومكام، مل يكن هلم مما . يواجهه هؤالء
  .كانوا عليه بد

  اني الفصل الث

  اآلداب قبل الزواج 

ترى إىل أي حد كانت آداب الناس يف العصور الوسطى متثل أو حتقق املبادىء والنظريات األخالقية يف تلك العصور؟ فلتنظر أوال إىل 
ىل لقد كانت أوىل احلادثات اليت متت بصلة إ. الصورة اليت كانت عليها تلك العصور دون أن يكون لدينا رأى سابق نريد اثباته

 - أو خيضع عنه من يعمدونه -به كان الطفل يندمج جدياً يف اتمع ويف الكنيسة، وخيضع: األخالق يف احلياة املسيحية هي التعميد

أما .  ويكون هذا االسم يف العادة اسم أحد القديسني املسيحيني-" امساً مسيحياً"ويف هذه احلفل يتلقى كل طفل . إىل قوانينهما
اف بعد هذا االسم فكانت خمتلفة األصول، وميكن الرجوع ا خالل أجيال متعددة إىل القرابة، أو املهنة، أو املكان، األمساء اليت تض

ومن أمثلة هذه األمساء : أو إىل شيء من معارف اجلسم أو معامل اخللق، بل ميكن الرجوع ا أحياناً إىل شيء من الطقوس الكنيسة
 Margret، ومرجريت فري ومن James Smith وجيمس امسث Cicely wilkinsdoughterسسلي ولكرت دوتر 

Ferrywoman وماثيو باريس Matthew Paris وأجنيس ردهد ،Agnes Redhead وجون مرميان ،Jogn Merriman ،
وكان جرجوري األكرب، كما كان . Benedict أو Robert Bendicite، وروبرت بندبسيت Robert Litanyوروبرت لتاين 

، وكانت معظم النساء الفقريات يفعلن هذا، أما نساء الطبقات العليا فكانت )3( حيث األمهات على أن يرضعن أطفاهلنروسو،
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وكان األطفال حمبوبني، كما هم حمبوبني اآلن؟ ولكنهم كانوا يضربون أكثر مما يضربون يف هذه ). 4(الكثرة الغالبة منهن ال تفعلنه
وكان بعضهم يؤدب البعض الجتماعام . رغم من كثرة من ميوتون منهم يف سن الطفولة وسن املراهقةاأليام، وكانوا كثريي العدد بال

وتعلموا من أقارم ورفاقهم يف اللعب كثرياً من فنون القطر أو . يف مكان واحد، وقد حتضروا بسبب خوفهم من ارتكاب الذنوب
ال يكاد : " يف القرن الثالث عشرCelano ذلك يقول تومس من أهل سيالنو ويف. املدينة، وتقدموا تقدماً سريعاً يف معارفهم وخبثهم

). 5"(األوالد ينطقون حىت يتعلموا اخلبث، وكلما تقدموا يف السن زادوا سوءاً على سوء حىت يصبحوا مسيحيني باالسم ال أكثر

عمل وهم يف الثانية عشرة من عمرهم ولكن الذين يكتبون يف األخالق مؤرخون غري صادقني، فقد كان األوالد يبلغون سن ال
وكانت مبادئ األخالق املسيحية تتبع مع املراهقني سياسة صامتة بآراء األمور . ويبلغون سن الرشد القانوين يف السادسة عشرة

عتقاد السائد فقد كان النضج املايل أي القدرة على كفالة األسرة جييء بعد النضج اجلنسي أي القدرة على اخللف، وكان اال. اجلنسية
أن التربية اجلنسية قد تزيد آالم العفة يف تلك الفترة من العمر، وكانت الكنيسة تتطلب العفة قبل الزواج لتساعد بذلك على 

ولكن الشاب يف العصور الوسطى كان يف أكرب الظن قد ذاق أنواعاً . االحتفاظ بالوفاء بعده وعلى النظام االجتماعي والصحة العامة
فقد عاد اللواط إىل الظهور يف أثناء احلروب الصليبية، ويف أثر تيار اآلراء .  اجلنسية قبيل بلوغه السادسة عشرة من عمرهمن الصالت

وقد . فلحت يف مهامجة هذا الداء يف العصور القدمية املتأخرةوكانت املسيحية قد أ). 6( ، وعزلة الرهبان والراهباتالشرقية

وام ). 7"( القدمية قد أخذت تقوم فوق أنقاضهاإن سدوم!" يقول1177كتب هنري رئيس دير كلريفو عن فرنسا يف عام 
ويف كتب التوبة الدينية اليت تصف وسائل التكفري عن الذنوب ذكر لضروب . ل رهبان املعبد بانتشار اللواط بينهمفليب اجلمي

وكانت الصالت اجلنسية من ). 8(الفحش من بينها البهيمية، وكانت طائفة كثرية التنوع عن البهائم موضع صالت جنسية باآلدميني
كان فيها باإلعدام، ويف سجالت الربملان اإلنكليزي ذكر لطائفة من الكالب، واملعز، هذا النوع إذا كشفت عوقب الطرفان املشتر

. كذلك كثرت مضاجعة احملارم يف تلك األيام. والبقر،واخلنازير،واإلوز، حرقت حية هي ومن ارتكب معها الفحشاء من اآلدميني

منتشرة أنشارها يف أي وقت بني أقدم األزمنة والقرن الثاين ويبدو أن العالقات اجلنسية قبل الزواج، ويف خارج نطاق الزواج، كانت 
عشر، ذلك أن غريزة اإلنسان املختلطة كانت تتعدى احلدود اليت تقيمها الشرائع الزمنية والكنسية، وكانت بعض النساء يعتقدون 

له املغتصب من أشد ضروب رغم ما يتعرض ) 9(وكان االغتصاب شائعاً. أن ورعهن يف آخر األسبوع يكفر عن مرحهن وبطنتهن
العقاب، وكان الفرسان الذين خيدمون النساء أو الفتيات الكرميات املولد نظري قبلة أو ملسة من أيديهن يسلون أنفسهم خبادمات 

هؤالء السيدات والفتيات، ومن أولئك السيدات من مل يكن يستطعن النوم مرتاحات الضمائر إال إذا هيأت بأنفسهن هذه 
 انتشار الفسق بني بعض الشبان من أبناء األشراف، وإذا La Tour Landryكان مما يألف له فارس التور الندرى ). 10(التسلية

ملكتني "نفسه؛ وهو حيدثنا عن " على املذبح"أخذنا بأقواله فإن بعض رجال الطبقة اليت ينتمي إليها كانوا يفسقون يف الكنائس بل 
ويصف وليم ). 11(خل الكنيسة يف أثناء الصالة املقدسة يف يوم مخيس الصعود أثناء الصياماستمتعتا ببهجتهن اآلمثة وبلذن دا

وأم يتبادلون العاشقات بعضهم مع "  أشراف النومان بأم منهمكون يف البطة والدعارةWiliam of Malmsburyاملاملزبري 
ني منتشرين يف مجيع أحناء العامل املسيحي، وكانت وكان األطفال غري الشرعي. خشية أن يضعف الوفاء حدة الشهوة) 12(بعض

، Arthur ، وآرثر Cuchulainسريم موضوعاً آلالف القصص، وكان أوالد الزنا أبطال عدد من هذه القصص فمنهم كوشوالن 
ومتشى العهر . Froissart، ووليم الفاتح، وكثريون من الفرسان املذكورين يف تواريخ فرواسار Roland وروالن Gawainوجاوين 
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مع مطالب ذلك الوقت، فقد كان بعض النساء الذاهبات إىل احلج يكسنب نفقة الطريق، كما يقول األسقف بنيفاس، ببيع أجسادهن 
وحيدثنا ألربت من أهل . وكان كل جيش يتعقبه آخر من العاهرات ال يقل خطراً عن جيش أعدائه). 13(يف املدن القائمة يف طريقهم

الصليبيني كان بني صفوفهم مجع حاشد من النساء يف ثياب الرجال، يسافرون معهم دون أن مييزون عنهم، "إن  فيقول Aixإيكس 
ويقول املؤرخ العريب عماد الدين إنه يف أثناء حصار عكا حضرت ثالمثائة من ). 14"(ويغتنمن الفرصة اليت تتاح هلم مع الرجال

ألن هؤالء أبوا أن خيرجوا للقتال إذا حرموا لذة النساء، فلما رأى جنود .. .الفرنسيات احلسان لريوحن عن اجلنود الفرنسيني
ويقول جرانفيل إن األشراف الذين كانوا مع القديس لويس يف حربه الصليبية ). 15(املسلمني هذا طلبوا أن يهيأ هلم ما هيئ هلؤالء

 باريس، ممن استبدت م احلاجة إىل هذا الترفيه أو وكان طلبة اجلامعات، وخباصة يف). 16"(أقاموا مواخريهم حول خيمة امللك"
، )طلوشة( أمثال طولوز -وأباحت بعض املدن). 17(رغبوا يف حماكاة غريهم فيه، وهلذا أنشأت الفتيات مراكز لسد هذه احلاجة

الدنس ال تستطيع النساء ووضعتها حتت إشراف البلديات حبجة أنه بغري هذا .  هذه الدعارة قانوناً-وأفينون، ومنبليه، ونورمربج
إذا منعت العاهرات : "وكتب القديس أوغسطني يقول). 18(الصاحلات أن خيرجن إىل الشوارع وهم آمنات على أنفسهم 

وكان يف لندن يف القرن الثاين ). 20(، ووافقه على ذلك القديس تومس أكويناس)19"(واملواخري، اضطربت الدنيا من شدة الشبق
وقد أجاز أسقف ونشستر يف بادئ األمر قيامها، مث صدق الربملان على قيامها فيما . بالقرب من جسر لندن" املواخري"عشر صف من 

الضعف " على صاحبات بيوت الدعارة أن يأوين فيها نساء يعانني آالم 1161وقد حرم القانون الذي أصدره الربملان عام ). 21(بعد
 نفي مجيع 1254وقرر لويس التاسع يف عام . تشريع ضد انتشار أمراض السرية وهذا أول ما عرف من ال- " اخلطر من االحتراف

العاهرات من فرنسا، ونفذ هذا القرار فعال، ولكن الدعارة السرية مل تلبث أن حلت حمل التجارة العلنية، حىت أهل الطبقات الوسطى 
وعن انتقاد هذا القرار يف آخر األمر . جلنود والطالبمن أنه يكاد من املستحيل محاية الفضيلة لدى زوجام ونسائهم من إحلاح ا

وحدد املرسوم اجلديد األماكن اليت تستطيع فيها العاهرات أن يسكن وميارسن مهنتهن يف باريس، وحدد . 1256حىت ألغي يف عام 
 Roi de األفاقني أيضاً مالبسهن وزينتهن، وأخضعهن لرقابة رئيس من رؤساء الشرطة يسمى ملك القوادين أو املتسولني أو

Ribauds(23 .( ونصح لويس التاسع وهو حيتضر ولده أن يعيد املرسوم الذي قضى بنفي العاهرات، ونفذ فليب وصيته، وكانت
وكان يف روما، كما يقول ). 24(النتيجة هي النتيجة السابقة نفسها، وبقى القانون مدوناً يف سجل الشرائع الفرنسية ولكنه مل ينفذ

، مواخري بالقرب من الفاتيكان، وقد أجاز رجال البابا )Bishop Durand II of Mende (1311ن الثاين املندى األسقف دورا
وكانت الكنيسة تظهر العطف على العاهرات، وأقامت مالجئ للتائبات من النساء ). 25(إقامتها نظري ما يتقاضون من األجور

  ).26( العاشقات التائباتووزعت على الفقريات الصدقات اليت كانت تتلقاها من

  الفصل الثالث 

  الزواج 

كان الشاب يف عصر اإلميان قصري األجل، وكان الزواج حيدث فيه مبكراً، وكان يف وسع الطفل وهو يف السابعة من عمره أن يوافق 
 Grace de جراس صلييب ولقد تزوجت. على خطبته، وكان هذا التعاقد يتم يف بعض األحيان ليسهل به انتقال امللكية أو محايتها

Saleby يف الرابعة من عمرها بشريف عظيم يستطيع محاية ضيعتها الغنية، مث مات هذا الشريف ميتة سريعة فتزوجت وهي يف 
وكان يستطاع حل هذا الرباط يف أي وقت ). 27(السادسة من عمرها بشريف آخر، وزوجت وهي يف الثالثة عشرة بشريف ثالث
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وكانت ). 28(بلوغ، وكان يفترض أن تكون هذه السن هي الثانية عشرة للبنت، والرابعة عشرة للولدمن األوقات قبل سن ال
الكنيسة ترى أن رضي الوالدين أو األوصياء غري ضروري للزواج الصحيح إذا بلغ الزوجان سن الرشد، وحترم زواج البنات قبل 

ن حقوق امللكية يف هذه املسألة كانت تطغى على نزوات احلب، سن اخلامسة عشرة،ولكنها كانت تسمح بكثري من االستثناءات، أل
ويضمن " هدية الصباح"وكان العريس يقدم لوالدي الفتاة هدايا أو ماال، ويعطيها. ومل يكن الزواج إال حادثا من حوادث أعمال املالية

. دى احلياة يف ثلث ما يتركه الرجل من األرضوكان هذا احلق يف إجنلترا هو أن يكون لألرملة استحقاق م. هلا حق بائنة يف مزرعته

وكانت أسرة الزوجة تقدم اهلدايا للزوج، وختصص هلا بائنة تتكون من الثياب، واألثواب الثمينة، واآلنية واألثاث، واألمالك يف بعض 
 مشتق من اللفظ Weddingوكانت اخلطبة عبارة عن تبادل عهود أو مواثيق، وكان العرس نفسه ميثاقا وامسه اإلجنليزي . األحيان

وكانت ". إين أريد "Responded هو الشخص الذي أجاب spouseوكان القرين ) الوعد( ومعناه Weddianاإلجنليسكسوين 
الدولة والكنيسة معاً تعدان الزواج صحيحاً إذا مت بناء على تبادل عهد شفوي بني الطرفني ولو مل يصحبه أي احتفال قانوين أو 

ت الكنيسة تريد أن حتمي النساء بذلك من أن يهجرهن من يغوينهن، وتفضل هذا االحتاد عن الفسق أو التسري، وكان). 29(كنسي
) 1563(ولكنها كانت بعد القرن الثاين عشر تنكر شرعية الزواج الذي يتم دون مصادقة الكنيسة، وأخذت بعد جملس ترنت 

املتوىف عام  (Bractonرحب بتنظيم الكنيسة لشئون الزواج، فكان براكنت وكان القانون الزمين ي. تتطلب حضور قس يف هذا التعاقد
ورفعت الكنيسة شأن الزواج إىل مقام القداسة، وجعلته . يرى أن ال بد من إقامة احتفال ديين لكي يصبح الزواج صحيحاً) 1268

ى كل خطوة من خطوات الزواج، من واجبات فراش ميثاقاً مقدساً بني الرجل واملرأة واللّه، مث بسطت سلطاا القانوين تدرجييا عل
، فكان جيب أن يكون كال الطرفني غري "موانع الزواج"وذكر قانوا ثبتاً طويال من . الزوجية إىل وصية الزوج األخرية قبل الوفاة

وجدت مع ذلك حاالت من مقيد برباط زواج سابق، أو بنذر أنذره أن يظل بغري زواج، وكان الزواج مبن مل يعمد حمرماً، غري أنه 
وكان الزواج بني األرقاء بعضهم وبعض، وبني األرقاء واألحرار، املستمسكني بالدين الصحيح ). 30(الزواج بني املسيحيني واليهود

وجيب أال يكون بني الطرفني صلة تصل إىل ). 31(والضالني، وحىت بني املؤمنني واحملرومني، كان الزواج بني هؤالء يعد صحيحاً
 أي أنه جيب أال يكون هلما جد مشترك يف خالل أربعة أجيال، ويف هذه املسألة كانت الكنيسة ترفض -درجة الرابعة من القرابةال

القانون الروماين وتقبل القانون البدائي قانون الزواج من خارج العشرية خشية أن يؤدى الزواج بني األقارب األدنني إىل االحنطاط 
وكان من . ل دائرة األسرة، ولعلها كانت تعمل بذلك على منع تركيز الثروة نتيجة للروابط األسرية الضيقةالناشئ من التناسل داخ

الصعب جتنب هذا التزاوج الداخلي يف القرى الريفية، فكان ال بد للكنيسة أن تتغاضى عنه، كما كانت تتغاضى عن كثري من 
 يسري من -  مبوسيقاه املدوية وثيابه احلريرية الفاخرة - ة الزواج موكب العرس وجيئ بعد حفل. الثغرات األخرى بني احلقيقة والقانون

وال يصبح الزواج صحيحاً حىت يتم اتصال . الكنيسة إىل مرتل العريس، وتعقبه احلفالت يف هذا البيت طول النهار كله ونصف الليل
، بيد أن وسائل خمتلفة )32( شناعة إال جرمية القتل العمدوكان منع احلمل حمرما، ويرى أكويناس أنه جرمية ال تزيد عنها. الزوجني

وكانت ). 33(وبعضها كيميائية وبعضها سحرية، كانت تستخدم هلذا املنع، وكان أكثر ما يعتمد عليه هو وقف اجلماع: بعضها آلية
وكانت العقوبات اليت وضعها . عة املتنقلنيالعقاقري اهضة، أو املؤدية إىل العقم، أو إىل العجز اجلنسي، أو إىل الشبق، تباع مع البا

من ختلط مىن زوجها بطعامها حىت حتسن قبول حبه، بالندم على " للتكفري عن اآلثام تقضي على Rabanus Maurusربانس مورس 
عده الثامن وكان وأد األطفال نادراً، وقد أنشأت الكنيسة من أموال الصدقات يف القرن السادس وما ب). 34"(فعلتها ثالثة أعوام

النساء الاليت ولدن أطفاال يف السر أن يودعنهم عند باب الكنيسة، وأعلنت أا ستكفلهن، وكان أولئك األيتام يربون ليكونوا أرقاء 
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وقرر قانون أصدره شاملان أن األطفال الذين يعرضون للجو يف اخلالء يصبحون عبيداً ملن ينقذوم . أرض يعملون يف أمالك الكنيسة
وكان .  مجاعة إخوان الروح القدس اليت ختصصت يف محاية اليتامى وتعليمهم1190وأنشأ راهب من منبليه حوايل عام . ومويرب

عقاب الزنا قاسياً، مثال ذلك أن أقل ما كان حيكم به القانون السكسوين على الزوجة اليت ختون زوجها هو جدع أنفها وصلم 
، وكان أقل ما يكون انتشاراً بني )35( الزنا كان منتشراً رغم هذه العقوبات الشديدة وأمثاهلاأذنيها، وأجاز لزوجها أن يقتلها ولكن

وطئ بنتاً "فمن : فكان سادة اإلقطاع يغوون رقيقات األرض وال حيكم عليهم بغرامة قليلة. الطبقات الوسطى، وأكثر ما بني األشراف
كان " إن القرن احلادي عشر Freemanويقول فرميان ). 36(لنات أدى للمحكمة ثالث ش-أي رغم إرادا-" من غري شكرها

وهو وفاء ال يستطيع أن يعزو مثله ألبيه، ويقول تومس ) 37(، وكان يعجب من وفاء وليم الفاتح الظاهري لزوجته"عصراً فاسقاً
وكانت الكنيسة جتيز . )38"(جمتمع العصور الوسطى كان جمتمعاً فاسد األخالق فاجراً" األريب إن Thomas Wrightرايت 

 ولكن معناه مل divortiumانفصال الزوجني بسبب الزنا، أو االرتداد عن الدين، أو القسوة الشديدة وكان هذا االنفصال يسمى 
يكن إبطال الزواج، أما هذا اإلبطال فلم يكن مينح إال إذا ثبت أن الزواج قد خالف أحد املوانع الشرعية اليت نص عليها قانون 

ويبعد أن تكون هذه املوانع قد ضوعف عددها عن قصد لكي يستعني على الطالق من يستطيعون أداء الرسوم والنفقات . يسةالكن
الضخمة اليت يتطلبها إبطال الزواج، بل إن الكنيسة كانت تستخدم هذه املوانع استخداماً حكيماً مرناً يف الظروف االستثنائية اليت 

وكان .  وجود وارث إىل ملك مل ينجب أبناء، أو يكون من ورائه فائدة أخرى للسلم أو السياسةيرجى أن يؤدى الطالق فيها إىل
وكان امللوك يفضلون قانون ). 39(القانون األملاين جييز الطالق يف حالة الزنا، بل كان جييزه يف بعض األحيان إذا اتفق عليه الطرفان

قطاع وسيداته يعودون إىل القوانني القدمية فيطلق بعضهم بعضاً من غري إذن أسالفهم على قانون الكنيسة الصارم، وكان سادة اإل
الكنيسة، ومل تبلغ الكنيسة يف سلطاا واستمساكها مبقتضيات الذمة والضمري درجة من القوة متكنها من تنفيذ قرارا إال بعد أن 

  .أغسطس ملك فرنسا القويرفض إنوسنت الثالث أن يوافق على طلب الطالق الذي تقدم به إليه فليب 

  الفصل الرابع 

  النساء 

كانت نظريات رجال الكنيسة بوجه عام معادية للمرأة، فقد غالت بعض قوانني الكنيسة يف إخضاعها، لكن كثرياً من مبادئ املسيحية 
 -ا كانت تبدو لكريستوم وكانت املرأة يف تلك القرون ال تزال يف نظر القساوسة وعلماء الدين كم. وشعائرها رفعت من مكانتها

وكانت ال تزال حواء ). 40)(شراً ال بد منه، وإغواء طبيعياً، وكارثة مرغوباً فيها، وخطراً مرتلياً، وفتنة مهلكة، وشراً عليه طالء(
. اجلحيمجمسدة يف كل مكان، حواء اليت خسر بسببها اجلنس البشري جنات عدن، وأداة الشيطان احملببة اليت يقود ا الرجال إىل 

وكان تومس أكويناس، وهو يف العادة رسول الرمحة، يتحدث عنها كما يتحدث الرهبان، فيرتهلا من بعض النواحي مرتلة أقل من 
والرجل مبدأ املرأة ومنتهاها كما أن اللّه مبدأ كل ). 41(إن املرأة خاضعة للرجل لضعف طبيعتها، اجلسمية والعقلية معاً: مرتلة الرقيق
وجيب على األبناء أن حيبوا ).. 43(وقد فرض اخلضوع على املرأة عمال بقانون الطبيعة، أما العبد فليس كذلك)... 42(شئ ومنتهاه

وقد . وأوجب قانون الكنيسة على الزوج محاية زوجته، كما أوجب على الزوجة طاعة زوجها). 44(آباءهم أكثر مما حيبون أمهام
ويتضح من هذا أن الزوجة جيب أن تكون : (ويعقب العامل بالقانون الكنسي على ذلك بقوله.  هوخلق اللّه الرجل ال املرأة، يف صورته

على أن يف هذه الفقرات نغمة الرغبات املرجوة ال احلقائق ) 45)(خاضعة لزوجها بل جيب أن تكون له أقرب ما تكون إىل اخلادمة
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ثر من واحدة، وتصر على أن يكون القانون األخالقي ذا مستوى واحد الواقعة، غري أن الكنيسة كانت حتتم على الرجل أال يتزوج أك
وكان القانون املدين أشد عداء . للرجال والنساء على السواء وتكرم املرأة بعبادة مرمي وتدافع عن حق املرأة يف وراثة املمتلكات

قوانني بوفيه وعاداا يف القرن الثالث " أمرت وملا أن) 46(فقد كان كال القانونني جييز ضرب الزوجة. للمرأة من القانون الكنسي
وكان القانون املدين ينص على أال تسمع للنساء . كان ذلك خطوة كربى إىل األمام) 47(إال لسبب" الرجل أال يضرب زوجته" عشر

ذه اإلساءة ويعاقب على اإلساءة للمرأة بغرامة تعادل نصف ما يفرضه على الرجل نظري ه) 48"(لضعفهن"كلمة يف احملكمة 
وقد حرم القانون النساء حىت أرقاهن مولداً، من أن يمثلن ضياعهن يف برملان إجنلترا أو يف اجلمعية العامة للطبقات ) 49(نفسها
ومل يكن ) 50(وكان الزواج يعطى الزوج احلق الكامل يف االنتفاع بكل ما لزوجته من متاع وقت الزواج والتصرف يف ريعه. بفرنسا

وكان يف حياا االقتصادية من التنوع بقدر ما كان حياة الرجل، فكانت تتعلم وتباشر فنون البيت . ة أن تكون طبيبةيرخص للمرأ
تصنع اخلبز والفطائر املتنوعة، وتطهو اللحم، وتصنع الصابون والشمع، والزبد واجلنب، وتعصر اجلعة، وتستخرج : العجيبة اهدة

ل الصوف وتنسجه، وتنسج األقمشة التيلية من الكتان، وختيط املالبس ألسرا، والسجف األدوية البيتية من األعشاب وتغز
وكان عليها أن تزين بيتها وحتتفظ به نظيفاً إىل احلد الذي يسمح به من . واملالءات، وأغطية األسرة، واألنسجة اليت تزين ا اجلدران

تبذر، وتزرع، وحتصد، :  الزراعي تشترك بقوة وجلد يف أعمال املزرعةوكانت يف خارج الكوخ. فيه من الرجال، وأن تريب األطفال
وإذا كانت من سكان املدن، كانت . وتطعم الفراخ الصغار، وحتلب البقر، وجتز األغنام، وتساعد على إصالح البيت ونقشه وبنائه

) نساء احلرير(ولقد كانت شركة من . نسيجوهي يف البيت أو احلانوت، تقوم بغزل ما يلزم لنقابات املنسوجات الطائفية من غزل و

وكان عدد النساء يف معظم نقابات احلرف اإلجنليزية مساوياً لعدد ). 51(أول ما أنشأ يف إجنلترا فنون غزل احلرير وثنيه ونسجه
أن الصناع كان الرجال، ويرجع معظم السبب يف نقابات احلرف اإلجنليزية مساوياً لعدد الرجال، ويرجع معظم السبب يف هذا إىل 

وكانت بعض النقابات الطائفية املخصصة للصائغات من . يسمح هلم أن يستخدموا زوجام وبنام، ويسجلوا أمساءهن يف النقابات
على أن ). 52(النساء تتألف من النساء وحدهن، وكان يف باريس يف آخر القرن الثالث عشر مخس عشرة نقابة طائفية من هذا النوع

كن رئيسات يف نقابات احلرف املكونة من الذكور واإلناث، وكن يتقاضني أجوراً أقل من أجور الرجال نظري األعمال النساء قلما 
وكانت نساء الطبقات الوسطى يعرضن مبالبسهن ثروة أزواجهن، ويقمن بدور مثري يف األعياد الدينية واحلفالت . املتساوية

 نساء األشراف اإلقطاعيني، باشتراكهن يف حتمل التبعات مع أزواجهن، وتقبلهن يف ظرف وقد ارتفعت. االجتماعية اليت تقام يف البلدة
ومتنع ما يقدمه الفرسان وشعراء الفروسية الغزلون من مراسم التبجيل والغرام، ارتفعت أولئك النسوة إىل مرتلة اجتماعية قلما 

 بفضل مفاتنها، كما جتد عادة، رغم أوامر الدين والقانون، وقد وجدت املرأة يف العصور الوسطى. ارتفعت إليها النساء من قبل
ولقد كانت املرأة ). 53(وسائل للتحرر من نتائج عجزها، وهلذا فإن آداب ذلك العصر مآلى بأخبار النساء الاليت حكمن رجاهلن

 من األدب، والفن، والتهذيب، بينما من وجوه كثرية متفوقة على الرجل معترفاً هلا ذا التعوق، فكانت يف أسر األشراف تتعلم شيئاً
كان زوجها غري املتعلم يكدح وحيارب، وكان يف وسعها أن تظهر بكل ما لصاحبات الندوات األدبية يف القرن الثامن عشر من 

ه  وكانت يف الوقت نفسه تنافس الرجل يف حريتRichardsonرشاقة، وتتصنع اإلغماء كما تتصنعه البطلة يف الروايات رتشاردسن
وأيا كانت الطبقة ). 53(البذيئة يف القول والفعل، وتتبادل وإياه قصص املغامرات،وكثرياً ما كانت هي البادئة يف الغرام دون حياة

وكانت تزحم األسواق وتسيطر على االحتفاالت، وتصاحب . اليت تنتمي إليها فقد كانت تتنقل بكامل حريتها، وقلما كان معها حمرم
تشترك يف احلروب الصليبية، ومل يكن شأا فيها للتسلية فحسب، بل كانت يف بعض األوقات جنديا يف عدة الرجال يف احلج، و
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وكان الرهبان اخلوار والعود حياولون أن يقنعوا أنفسهم بأن مرتلتها دون مرتلة للرجال، ولكن الفرسان كانوا . حروب الكاملة
وكان الرجال يتحدثون عنها وصفها خادماً مطيعاً، وحيملون ا على أا إهلة . ايقتتلون لنيل رضاها والشعراء يقرن بأم عبيد هل

ومل تكن إليانور . Eleanor of Aquitineوكانوا يصلون ملرمي العذراء ولكنهم يقنعون إذا حصلوا على إليانور األكتانية . معبودة
، وثيودورا، وإيرينه Galla Plaisediaجال بالسيديا  أمثال -هذه إال واحدة من عشرات النساء العظيمات يف العصور الوسطى

Ireneوأناكمينا ،Anna Commena وما تلده كونتة تسكانيا، وماتلده ملكة إجنلترا، وبالنش النفربية ،Blanch of Navarre ،
. شعراء الغزليني وزعيما هلموكان جد إليانور وليم العاشر األكتاين، أمرياً وشاعراً ونصرياً لل. Heloiseوبالنش القشتالية، وهلواز 

وكان يفد إىل بالطه يف بوردو أحسن الفكهني والظرفاء وذوو الشهامة يف جنويب فرنسا الغريب، وقد تربت إليانور يف هذا البالط 
 يف قوة يف اجلسم، ورشاقة: واتصف بكل ما كان يف هذا اجلو املشمس احلر من ثقافة وأخالق. لتكون ملكة احلياة واآلداب مجيعاً

احلركة، وقوة يف العاطفة اخللقية واجلسمية، وحرية يف العقل واآلداب واحلديث، وخيال شعري، وروح مشرقة، وهيام ال حد له 
عرض عليها ملك فرنسا أن ) 1137(وملا بلغت اخلامسة عشرة من عمرها. باحلب، واحلرب، وامللذات كلها، يكاد يصل إىل املوت

ومل تكن تعرف أن لويس السابع بليد . م دوقيتها أكتني، وثغرها العظيم بوردو إىل تاجه وموارده املاليةيتزوجها، ألنه كان يتوق إىل ض
فانتقلت إليه مبرحها، ومجاهلا، وحتررها من مقتضيات الضمري، فلم يعجبه إسرافها، ومل . ورع، منهمك أشد االماك يف شئون الدولة

وكانت شديد الشوق إىل املغامرات، فاعتزمت . زوها على رعايتها إياهم باملدائح والقوايفيهتم بالشعراء الذين تبعوها إىل باريس ليج
، وليست هي ووصيفاا مالبس الرجال واحللل العسكرية، وبعثن )1147(أن تصحب زوجها إىل فلسطني يف احلملة الصليبية الثانية 

 مقدمة اجليش يلوحن باألعالم الزاهية ومن ورائهن الشعراء مبغازهلن يف ازدراء إىل الفرسان القاعدين يف أوطام، وركنب يف
وأمهلها امللك أو المها فسمحت لنفسها يف إنطاكية وغريها من األماكن ببعض مغامرات احلب، فأشيع مرة أا حتب ). 55(الغزلون

ال النمامون اجلهالء مرة إا حتب ، ومرة أخرى أا حتب عبداً مسلماً مجيال، وقRaymond of pontiersعمها راميند البنتيريي 
. وصرب لويس على هذا العبث، وعلى لساا السليط، ولكن القديس برنار شهر ا يف العامل). 56(صالح الدين التقي الورع نفسه

وابتسمت .  تطلب الطالق منه حبجة أن نسبهما متصل يف الدرجة السادسة1152وظنت أن امللك سيطلقها، فقاضته يف عام 
نيسة ساخرة من هذه احلجة، ولكنها منحت الطالق، وعادت إليانور إىل بوردو، واستعادت حقها يف امللك أكتني، وفيها التفت الك

 ويل عهد إجنلترا، وبعد سنتني من ذلك Henry Plantagenetحوهلا طائفة كبرية من اخلاطبني، اختارت منهم هنري بالنتاجنت 
وجاءت إىل . على حد قوهلا" ملكة إجنلترا بغضب اللّه "- ) 1154(انور ملكة مرة أخرى الوقت أصبح هنري الثاين، وعادت إلي

. إجنلترا بأذواق اجلنوب، وظللت فيها، كما كانت يف فرنسا، املشترعة العليا للشعراء القصاصني والغزلني، ونصريم، ومعبودم

ولكن اآلية انعكست، فقد كان هنري أصغر . د هنري ما يشينهاوكانت وقتئذ قد بلغت السن اليت متكنها من أن تكون وفية، ومل جي
واستشاطت . منها بإحدى عشرة سنة ومل يكن ينقص عنها يف حدة املزاج وقوة العاطفة، وسرعان ما أخذ يشيع حبه بني نساء البالط

ا هنري عن عرشها هربت من إجنلترا، نريد أن وملا أنزهل. إليانور غضباً واكتوى قلبها بنار الغرية، وهي اليت من قبل حتتقر الرجل الغيور
حتمي بأكتني، فأمر بتعقبها، وقبض عليها، وزجت يف السجن، وظلت ستة عشر عاماً يذبل غصنها فيه وإن مل يفل ذلك من قوة 

مهم وحيارم إىل يوم وأثار الشعراء الغزلون عواطف أوربا على امللك، وائتمر به أبناءه، بإيعاز منها، خللعه، ولكنه ظل يقاو. إرادا
وخلف رتشارد قلب األسد أباه، وأخرج أمه من السجن، وعينها نائبة مللك إجنلترا حني خرج لقتال صالح الدين يف ). 1189(مماته 

يف الثانية والسبعني من " من احلزن، وضعف العقل"احلرب الصليبية، وملا أصبح ابنها جون ملكاً، آوت إىل دير فرنسا، حيث ماتت 
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، ولكن منذا الذي يفكر فيها على أا من جنس خاضع )57"(زوجة فاسدة، وأما فاسدة وملكة فاسدة"لقد كانت إليانور . رهاعم
  .ذليل

  الفصل الخاِمس 

  األخالق العامة 

يف ومل يكن الناس . ما فتئت الشرائع واحلكم األخالقية يف كل عصر من العصور تقاوم ما درج عليه اآلدميون من غش وخيانة
العصور الوسطى الطيب منهم واخلبيث أكثر أو أقل من غريهم يف هذه الناحية، فكانوا يكذبون على أبنائهم وأزواجهما وطوائفهم، 
وأعدائهم، وأصدقائهم، وحكومام، وريهم، كان الرجل يف العصور الوسطى مولعاً أشد الولع بتزوير الوثائق، يزور األناجيل غري 

قصد يف يوم من األيام أن تؤخذ على أا أكثر من قصص طريفة، ويزور األوامر البابوية ليتخذها سالحاً يف الصحيحة، ولعله مل ي
ولقد زور الفرانك رئيس أساقفة ). 58(السياسة الدينية، وكان الرهبان األوفياء يزورون العهود ليكسبوا ا منحاً ألديرم من امللوك

، وزور املدرسون عهوداً خيلعون ا بعض الكليات يف )59(ة، عهداً يثبت به قدم كرسيه الديينكانتربري، كما تقول احملكمة البابوي
وكانت الرشوة . النصوص، واخترعت ألف معجزة تعظم ا أصحاا" األكاذيب التقية"كيمربدج أقدمية زائفة، وكثرياً ما أفسدت 

، )61(وكان تالميذ املدارس يرسلون الفطائر ملمتحنيهم) 60(لقانونمنشرة يف التعليم، والتجارة، واحلرب، والدين، واحلكومة، وا
وكان من املستطاع تقدمي ). 62(ورجال احلكم يقدمون الرشا ليعينوا يف املناصب العامة، وجيمعون من أصدقائهم ما يلزمهم من املال

، وقد اضطر إدوارد )63(ىل احمللفني والقضاةالرشا للشهود لكي يقسموا أي قسم يراد منهم، كما كان املتقاضون يقدمون اهلدايا إ
وكانت القوانني تتطلب أن يقسم الناس األميان يف ). 64( ألم مرتشون1289ملك إجنلترا أن يفصل معظم قضاته ووزرائه يف عام 

وا بأال ينقضوا كل صغرية وكبرية، فكانوا يقسمون على الكتب أو املخلفات املقدسة، وكان يطلب إليهم يف بعض األحيان أن يقسم
، ومع هذا فإن احلنث باألميان قد كثر إىل حد جعل الناس يلجئون إىل حتكيم القتال رجاء أن )65(القسم الذي يوشكون أن يقسموه

وكثرياً ما كان أرباب احلرف يف العصور الوسطى خيدعون املشترين ببيعهم ). 66(يظهر اللّه أي اجلانبني أكثر كذباً من اجلانب األخر
وكان بعض اخلبازين يسرقون أجزاء صغرية . ئع قدمية بالية، أو منقوصة الطول، أو حيتالون عليهم ببيعهم سلعاً غري املرغوب فيهابضا

من العجني أمام أعني مالكهم، ويستخدمون لذلك الغرض باباً سرياً يف وعاء العجني، وكانت أقمشة رخيصة توضع سراً يف مكان 
، وكانت )67(لكي يبدو شبيهاً بأحسن أنواع اجللود" يزين"هد البائعون بتوريدها، وكان اجللد الرخيص أقمشة غالية دفع مثنها وتع

يشترون " بأم Norwich، وام الذين يعبئون اللحوم يف نورتش )68(احلجارة ختبأ يف أكياس الدريس والصوف اليت تباع بالوزن
 Berthold ofويصف برنلد الرجنسريجي ). 69"(ئر مضرة بالصحةاخلنازير املصابة باحلصبة، ويصنعون منها وزما وفطا

Regenesburg)  ا التجار يف األسواق على ) 1220حوايل خمتلف أنواع الغش اليت تستخدم يف احلرف املتباينة، واحليل اليت حيتال
إن كل : "كم العصور الوسطى تقولوكان الكتاب والوعاظ ينددون باجلري وراء الثروة، لكن حكمة أملانية من ح). 70(أهل الريف

ولسنا ننكر أن ). 71(؛ وكان بعض األخالقيني يف تلك العصور يرون أن حب الكسب أقوى من الغريزة اجلنسية"األشياء تطيع املال
املادة عن أي شرف الفروسية كثرياً ما كان من احلقائق الواقعة يف نظام اإلقطاع، ولكن يبدو أن القرن الثالث عشر مل يكن يقل ولعاً ب

تلك كلها أمثلة من االحتيال واخلداع مجعناها من أزمنة طويلة ومساحات واسعة؛ وهي بال ريب من . عهد آخر من عهود التاريخ
الوقائع الشاذة رغم كثرة عددها، وليس من حقنا أن نستخلص منها نتيجة أكثر من أن الناس يف عصر اإلميان مل يكونوا خرياً منهم يف 
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 عصر الشك، ومن أن القانون واألخالق قلما أفلحا يف االحتفاظ بالنظام العام ضد ما ركب من نزعة فردية يف طبيعة عصرنا هذا
وكانت معظم الدول تعاقب على جرمية السرقة اخلطرية . الناس الذين مل يقصد م بفطرم أن يكونوا مواطنني، خاضعني للقانون

 من النشل يف الطرق -مرتكيب السطو باحلرمان من الدين، ومع هذا فإن السرقة بأنواعها باإلعدام، كما كانت الكنيسة حتكم على 
وكان مرتزقة اجلنود اجلياع، وارمون الفارون .  كانت من اجلرائم الواسعة االنتشار-إىل األشراف النهابني على ضفاف الرين 

 تشهد يف ظالم الليل كثرياً من الشجار، والسرقة، واالغتصاب، والفرسان املفلسون، جيعلون الطرق غري آمنة، وكانت شوارع املدن
نسبة يف االغتيال إذا حدثت يف هذه "يف القرن الثالث عشر على " إجنلترا الطروب"وتدل سجالت أسباب الوفاة يف ). 72(واالغتيال

 املفاجئة، وقلما كان يقبض على ويكاد االغتيال يبلغ ضعفي عدد حاالت املوت بسبب احلوادث). 73"(األيام عدت من الفضائح
وكانت الكنيسة جتاهد وهي صابرة للقضاء على حروب اإلقطاع، ولكن ما نالته من نصر متواضع يف هذه الناحية كان سببه . ارمني

لتجارية، أا حولت الناس وخصامهم إىل احلروب الصليبية، اليت كانت من إحدى النواحي حروباً استعمارية تبغي الفتح واملكاسب ا
فلما اشتبك املسيحيون يف احلرب مل يكونوا أكثر رضا باهلزائم أو أكثر وفاء بالعهود واملعاهدات من احملاربني املنتمني إىل األديان 

ذلك أن . ويبدو أن القسوة والوحشية كانتا يف العصور الوسطى أكثر منهما يف أية حضارة قبل حضارتنا حنن. والعهود األخرى
وكان رجال األشراف ونساؤهم يصفعون خدمهم ويصفع بعضهم . مل يتخلوا عن بربريتهم مبجرد أن صاروا مسيحينياملترببرين 

فكثرياً ما كان التعذيب . بعضاً، كما كان القانون اجلنائي قاسياً قسوة وحشية، ولكنه عجز مع ذلك عن قمع الوحشية واجلرمية
اق، وحرق األحياء، وسلخ جلودهم، ومتزيق أطرافهم بشدها إىل احليوانات، كثرياً ما بالعذراء، وجبفنة الزيت امللتهب، وبعمود اإلحر

وكان للقانون األجنليسكوسوين يعاقب اجلارية السارقة بإرغام مثانني جارية على أن . كانت هذه الوسائل الوحشية تستخدم يف العقاب
 الراهب Salimbeneويقول سلمبيين ). 75(حترق السارقة حيةتؤدى كل واحدة منهن غرامة، وأن تأيت بثالث حزم من الوقود وأن 

اإليطايل يف تارخيه اإلخباري، وكان معاصراً للحروب اليت شبت نارها يف إيطاليا الوسطى يف القرن الثالث عشر، إن املسجونني كانوا 
 الرجال حببل وخملة، ويشدون احلبل بقوة فقد كانوا يربطون رؤوس بعض: يعاملون بوحشية لو أننا مسعنا ا يف شبابنا ملا صدقناها

خترج عيوم من أوقاا، وتسقطها على خدودهم، ومنهم من كانوا يربطوم بإام يدهم اليمىن أو اليسرى وحدها، حتمل ثقلهم كله 
رها، بعد أن يرفعوا عن األرض، ومنهم من كانوا يعذبون بصنوف من العذاب أشنع من هذه وأشد منها رهبة أخجل من ذك

أو يربطون ... كانوا جيلسون وأيديهم مشدودة خلف ظهورهم، ويضعون حتت أقدامهم أوعية مملوءة بالفحم امللتهب... وآخرون
ويبقوم معلقني على هذا النحو طول النهار من غري طعام وال ) كما يربط احلمل وهو ينقل إىل القصاب(أيديهم بأرجلهم حول حفرة 
بات أرجلهم بقطعة خشنة من اخلشب حىت يظهر عظم الساق عارياً من اللحم؛ وهو عمل تكفي رؤيته شراب، أو كانوا حيكون قص

وكان رجل العصور الوسطى يتحمل األمل بشجاعة، ولعله كان أقل إحساساً به مما ). 76(وحدها ألن تبعث األسى واألمل يف النفوس
والنساء من مجيع الطبقات شهوانيني إىل حد بعيد، وكانت أعيادهم والئم وكان الرجال . يبدو على رجال أوربا الغربية يف هذه األيام

شراب، وميسر، ورقص، وانطالق يف العالقات اجلنسية؛ وكانت فكاهام صرحية يف بذاءا صراحة ال تكاد متاثلها فيها فكاهات هذه 
، وقلما كان رجل فرنسا يفتح فاه من غري )78(ال، وكانت أحاديثهم أكثر من أحاديث هذه األيام حرية وأوسع منها جما)77(األيام

وكان الناس يف العصور الوسطى أقدر على مساع الفحش منا، ومل يكونوا يربمون ). 79(أن يذكر الشيطان، على حد قول جواتفيل
شوسر كن ، وحسبنا أن نذكر أن الراهبات يف كتب تRabelaisمن اإلصغاء إىل أفحش األقوال اليت وردت يف مقاالت رابليه 

، ويف أخبار سلمبيين الصاحل أجزاء تبلغ من البذاءة والفحش درجة تعز Millersيستمعن دون حياء إىل األقذار الواردة يف قصة ملر 
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ولقد حاولت ). 81(باجلعة على طراز هذه األيام" فطائر"وكانت احلانات كثرية العدد، وكان منها ما يقدم ) 80(على الترمجة
وكان من حق مجيع الطبقات أن تسكر يف بعض . حلانات يف أيام اآلحاد، ولكنها مل تلق إال قدراً ضئيال من النجاحالكنيسة أن تغلق ا

). 83( نساءاً من طبقة األشراف يف حجرة اخلمور يد من الشرب من حتت أقنعتهنLubeckاألوقات، وقد وجد زائر ملدينة لوبك 

ولكنها كانت تفرض على " اشرب وأنت مرح: "نبيذ جمتمعني وقد اختذت شعاراً هلاوكان يف كولوين مجعية يلتقي أعضاؤها لشرب ال
وكان رجل العصور الوسطى كغريه من الرجال مزجيا بشرياً كامال من . أعضائها قواعد من االعتدال يف السلوك واآلداب يف احلديث

ره، فقد كان أولئك الرجال والنساء، الذين يشربون الشهوانية والغرام، والذلة، واألنانية، والقسوة، والرقة، والصالح، والش
وكانت القطط والكالب وقتئذ كما هي . ويسبون بكل ما فيهم من قوة، رمحاء رمحة متس شغاف القلوب، خيرجون آالف الصدقات

يلهم، وصقور ، وقد منت يف قلوب الفرسان عاطفة احلب خل)85(اآلن حيوانات مدللة، وكانت الكالب تدرب على قيادة املكفوفني
صيدهم، وكالم، وبلغ تنظيم الصدقات مستوى رفيعاً جديداً يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر، فكان األفراد، وكانت النقابات 

وكان خراج الصدقات واجبا عاما يؤديه اجلميع، فالذين . الطائفية، واحلكومات، والكنيسة تشترك كلها يف ختفيف آالم املنكوبني
ل اجلنة يوصون باألموال للصدقات، والرجال األغنياء يتربعون مبهور البنات الفقريات، ويطعمون العشرات من الفقراء يرجون دخو

يف كل يوم، واملئات منهم يف األعياد الكربى، وكان الطعام يوزع عند كثري من أبواب بيوت األشراف ثالث مرات يف األسبوع على 
يمة، إال القليل النادر منهن، حتسن أن واجبها االجتماعي، إن مل يكن واجبها األخالقي، وكانت كل سيدة عظ). 86(كل من يعطيه

أن تشترك يف تدبري شئون الصدقات، ولقد دعا روجر بيكن يف القرن الثالث عشر إىل أن تنشى الدولة رصيداً لإلنفاق منه على 
 هذا العمل ترك تدبريه إىل الكنيسة، فقد كانت الكنيسة من ، ولكن القسط األكرب من)87(الفقراء، واملرضى، والطاعنني يف السن

إحدى نواحيها منظمة للصدقات تشمل القارة بأسرها، وكان جرجيوري األكرب، وشارملان، وغريهم حيتمون أن خيصص ربع العشور 
ء من رجال الدين والعلمانيني على ، وقد نفذ هذا إىل حني، ولكن استيالء الرؤسا)88(اليت جتنيها كل أبرشية ملعونة الفقراء والعجزة

إيرادات األبرشيات، أخل بإدارا ملواردها يف القرن الثاين عشر، وحتمل عب هذه الصدقات أكثر من ذي قبل األساقفة، والرهبان، 
ل الرب، وإن وكانت الراهبات كلهن، إال عددا قليال من اخلاطئات، يهنب أنفسهن للتعليم، والتمريض، وأعما. والراهبات والبابوات

أعماهلن املطردة االتساع يف هذه النواحي لتعد من أنصع األعمال وأعظمها تقوية للعزائم يف تاريخ العصور الوسطى وتاريخ هذه 
وكانت األديرة اليت تستمد مواردها من اهلبات والصدقات، وإيراد األمالك الكنيسة، تطعم الفقراء، وتعىن باملرضى، وتفتدى . األيام

 وكان آالف من الرهبان يعلمون الشبان، ويعنون باأليتام، ويعملون يف املستشفيات، وكان دير كلوين العظيم يكفر عما له األسرى،
من ثراء واسع بالتصديق بالكثري من أمواله، وكان البابوات يبذلون كل ما وسعهم ملساعدة فقراء روما، وواصلوا بطريقتهم اخلاصة 

ولكن التسول كان كثرياً بالرغم من هذا الرب كله، فقد كانت . ظام توزيع الطعام على األهلنيالنظام اإلمرباطوري القدمي ن
املستشفيات وبيوت اإلحسان حتاول إطعام من يقصدها وإيواءهم، وسرعان ما أحاط أبواا الُرج، واملقعدون، واملقطوعوا السيقان، 

مستشفى إىل مستشفى وجيوسون خالهلا يتصيدون لقيمات اخلبز وقطع "ون من واملكفوفون، واألفاقون ذوو الثياب البالية الذين يتنقل
وقد اتسع نطاق التسول يف العامل املسيحي يف العصور الوسطى وزاد املتسولون إصراراً على مهنتم، وبلغ هذا االتساع ). 89"(اللحم

  .واإلصرار حداً ال نظري له يف أفقر األراضي يف الشرق األقصى

  الفصل السادس 
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  مالبس العصور الوسطى 

العنصر "ترى أي صنف من الناس كان سكان أوربا يف العصور الوسطى؟ ليس يف وسعنا أن نقسمهم عناصر، فقد كانوا مجيعاً من 
 وكان منهم يونان. إذا استثنينا منهم العبيد الزنوج، ولكنهم كانوا مع هذا خليطاً متنوعاً من اخللق ال يستطيع أحد تصنيفهم" األبيض

 اليهود، وكان منهم أهل - املغاربة -بيزنطة وهالس، واإليطاليون أنصاف اليونان سكان إيطاليا اجلنوبية، وسكان صقلية اليونان 
إيطاليا الرومان، واألمرييون، والتسكان، واللمبارد، واجلنوبيون، والبنادقة، وقد بلغ من تباين هؤالء أن كانت كل طائفة منهم تنم 

ا، وكان منهم الرببر، والعرب، واليهود، ومسيحيوا أسبانيا، وكان منهم الفرنسيون عن أصلها بثياا، وشعر رأسها، ولسا
، واهلولنديون، Walloonsالغسقونيون، والربغنديون، والباريسيون، والنورمان، ومنهم أهل األراضي الوطيئة الفلمنكيون، والوالون 

كسون، والدمنرقيون والسالالت النورمانية، وكلت ويلز، وأيرلندة، وإسكتلندة، ومنهم أهل إجنلترا الكلت، واإلجنليز، والس
والنروجييون، والسويديون، ومنهم مئات القبائل األملانية، والفلنديون، وار والبلغار، وصقالبة بولندة، وبوهيميا، والدول البطية، 

ط من الدماء واألجناس، واالنوف، واللحى، والثياب، ال ينطبق على وقصارى القول أن أوربا قد جتتمع فيها خلي. والبلقان، والروسيا
وكان اجلنس األملاين قد أصبحت له الغلبة يف الطبقات العليا يف مجيع بالد أوربا الغربية ما عدا . تباينه العظيم أي وصف من األوصاف

وقد بلغ اإلعجاب بشعر اجلنس األشقر وعيونه مبلغاً . جنويب إيطاليا وأسبانيا، وذلك بسبب اهلجرات والفتوح اليت ال حيصى عديدها
اضطر القديس برنار أن جياهد طوال موعظة كاملة يوفق بني هذا اإلعجاب بشعر اجلنس األشقر وعيونه مبلغاً اضطر القديس برنار 

إين أسود ولكن مجيل، : لةأن جياهد طوال موعظة كاملة لكي يوفق بني هذا اإلعجاب وبني العبارة الواردة يف نشيد اإلنشاد القائ
وكان الفارس املثايل طويالً، أشقر، ملتحياً، كما كانت املرأة املثالية يف املالحم والروايات حنيلة ممشوقة القوام، رشيقة، زرقاء العينني، 

وصة الشعر من وقد حل حمل شعر الفرجنة الطويل عند الطبقات العليا يف القرن التاسع رؤوس مقص. ذات شعر طويل أشقر أو ذهيب
اخللف، وليس عليها من الشعر إال غطاء يف اعالها، واختفت اللحى بني الطبقات العليا من األوربيني يف القرن الثاين عشر، غري أن 

وكان أهل إجنلترا ). 90(الذكور من الزراع ظلوا يطيلون حلاهم القذرة وشعر رأسهم إىل حد اضطروا معه أحياناً إىل مجعه يف جدائل
اختالف طبقام يطيلون شعر رأسهم، وكان املتأنقون الفناجرة يف القرن الثالث عشر يصبغون شعرهم ويلوونه مبكاو من على 

وكانت النساء املتزوجات يف هذا القرن وذاك البلد يربطن شعرهن بشبكة من اخليوط الذهبية، ). 91(احلديد، ويربطونه باألشرطة
ا يرسلونه على ظهورهم، وكانت هلم يف بعض األحيان باإلضافة إىل هذا، جديلتان تنوسان على بينما كان الغلمان من الطبقات العلي
وكان أهل أوربا الغربية يف العصور الوسطى أكثر مجاالً وأمجل ثياباً مما كانوا عليه قبل ذلك ). 92(صدروهم منحدرتان فوق أكتافهم 

وكانت اجلبة والعباءة الرومانيتان الفضفاضتان .  يف زينة الثياب وجة ألوااالوقت أو بعده، وكثرياً ما كان الرجال يفوقون النساء
يف القرن اخلامس عشر حتاربان حرباً خاسرة مع السراويل القصرية واملناطق اليت كان الغاليون يلبسوا ويتمنطقون ا، فقد كان جو 

 أوحى به دفء اجلنوب وما فيه من راحة، وملا انتقل مركز القوة إىل مشال الشمال البارد وأعماله احلربية يتطلبان ثياباً أضيق وأمسك مما
فكان الرجل العادي يلبس سرواالٌ طويال ضيقاً يعلوه قباء، أو قميص نصفي، . جبال األلب أعقب ذلك االنتقال ثورة يف الثياب

، وعدد الصانع إن كان من الصناع، وكان يرسل مصنوعان من اجللد أو القماش املتني، ويعلق يف منطقته سكيناً، وكيساً، ومفاتيح
فوق كتفيه لفاعة أو حرملة، ويضع على رأسه قلنسوة أو قبعة من الصوف، او اللباد أو اجللد، ويغطي رجليه جبوربني طويلني، وينتعل 

أواخر العصور الوسطى وازداد طول اجلورب قرب . حذائني عاليني من اجللد إىل أعلى أصابع القدمني، كيال يتمزقا من االصطدام
حىت بلغ أعلى الفخذ، وتطور معه السروال غري املريح الذي استبدله الرجل احلديث بقميص الشعر ثوب القديسني يف العصور 
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وكانت أجزاء الثياب كلها تقريباً من الصوف إال القليل منه . الوسطى، كان هذا السروال كفارة غري منقطعة عن ذنوبه املاضية
اجللد املدبوغ وغري املدبوغ الذي كان يلبسه الفالحون أو الصائدون، وكانت كلها تقريباً تغزل وتنسج وتفصل وختاط املصنوع من 

، واستغىن قبل القرن التاسع عشر عن األزرار اليت "املقصات " يف البيت، وملن األغنياء كان هلم خياطون خاصون يسمون يف إجنلترا 
ال " العهد القدمي، مث عادت إىل الظهور لتكون زينة ال ينتفع ا يف شيء، ومن هنا جاءت عبارة كانت تستعمل من حني إىل حني يف 

ونشأت يف أملانيا يف القرن الثاين عشر بني الرجال والنساء على حد السواء ). 93( اإلجنليزيةNot worth a bottonيساوي زراً 
وكان األغنياء يزينون هذه األثواب األساسية مبائة من الوسائل اليت تفتق عنها . عادة لبس جلباب ذي حزام فوق احللة األملانية الضيقة

فكانت حواشيها وأطرافها الالصقة للعنق تسوى بالفراء، وحلل احلرير، أو األطلس، أو املخمل حمل التيل أو الصوف حيث . خياهلم
. ماش امللون تنطبق كل االنطباق على شكل القدمنييسمح بذلك اجلو، وغطى الرأس بقلنسوة من املخمل، وانتعلت أحذية من الق

وكانت أمجل الفراء تستورد من الروسيا، وأحسنها كلها الفراء الثمينة املتخذة من جلد القاقم األبيض، وكان حيدث أن يرهن 
ع، وجورباً طويالً ملوناً يف وكان األغنياء يلبسون سراويل حتتية من التيل األبيض الرفي. األشراف أرضهم ليبتاعوا جلد قاقم لزوجام

اغلب األحيان، ومصنوعاً عادة من الصوف، ويف بعض األحيان من احلرير، وقميصاً من التيل األبيض، ذا ذوق فاخر وردن مجيل، 
وكانت . وكان يلبس فوق هذا كله مئزراً، ومن فوقها كلها يف اجلو البارد أو املطري عباءة، أو حرملة، ميكن أن متد حىت تغطي الرأس

احملامون واألطباء يف " mortiersألواح املالط " بعض القالنس ذات قمة مستوية مربعة، وقد اصطنع هذه القالنس املعروفة باسم 
وكان املتأنقون يف الثياب يلبسون قفازين يف كل . أواخر العصور الوسطى، وبقيت اآلن يف أثواب كبار رجال الكليات اجلامعية

 شاكياً Ardericuse Vitalisكما يقول الراهب أردركس " رض التربة بأذيال مآزرهم وجالبيبهم الطويلة يكنسون األ"األجواء و 
 قالنسهم، ومآزرهم ، -ومل يكن الرجال يزينون باحللي أجسامهم وحدها، بل كانوا يزينون ا أيضاً ثيام ). 94(متحسراً 
، وأخرى تزين أطرافها مبخرمات )95(ص مقدسة أو عبارات بذيئةوكانت بعض األردية تطرز عليها باللؤلؤ نصو. وأحذيتهم

وكان على امللوك أن مييزوا أنفسهم بزينة أكثر . منسوجة من خيوط الذهب أو الفضة، ومنهم من كان يلبس ثياباً من خيوط الذهب
، وكان شارل اجلسور Edgithaثا من هذه كلها، فكان إدوارد املعترف يلبس مئزراً مزكرشاً بالذهب من صنع زوجته املهذبة إدجي

Chatles the Bold ا يقدر مثنه مبائيت ألف دوقة حنو ( صاحب برغندية يلبس مئزراً فخماً مطعماً باحلجارة الكرمية ومثقال
وكان للناس كلهم عدا الفقراء منهم خيتتمون، وكان لكل إنسان ذي شأن ولو ضئيل خامت منقوش عليه ).  دوالر1و280و000
وكانت املالبس تعد دليالً على مرتلة اإلنسان أو ثرائه، . خلاص، وكانت أية عالمة ذا اخلامت تقبل على أا توقيعه هو نفسهرمزه ا

 - 1306و1149 كما حدث يف فرنسا سنيت -وكانت كل طبقة حتتج إذا قلدت أثواا الطبقة اليت دوا، وقد سنت القوانني املالية 

وكانت حاشية السيد العظيم، أو مجاعة الفرسان التابعني له، تلبس يف . ى مالبسهم حسب ثروام وطبقاملتنظم ما ينفقه الناس عل
املناسبات واألعمال الرمسية أثواباً يهديها هو إىل أفرادها مصبوغة باللون احملبب له أو الذي مييزه عن غريه، وكانت هذه احللل اخلاصة 

على أن األثواب . مرتني يف العام) deliver(ومعناها املوزعة ألن السيد كان يوزعها ) Iiveryة وباإلجنليزي (Iivééتسمى بالفرنسية 
وكانت . اجليدة يف العصور الوسطى كانت تعمل لتبقى مدى احلياة، ومنها ما كان يعين أصحابه بالنص إىل من تؤول إليه يف وصيته

ن فوقه جلباب أو مئزر ذو حواش من الفراء يصل إىل حد القدمني ويعلوه نساء الطبقات العليا يلبسن قميصاً طويالً من التيل، وم
قميص نصفي يبقى منفرج الطرفني إذا مل يكن يف الدار غرباء، ولكنه يربط طرفاه إذا جاء البيت زوار، وذلك ألن مجيع النساء 

 وميسكن بكيس من احلرير، ويلبسن بأيديهن قفازاً املتأنقات يتقن إىل أن يظهرن حنيالت القوام، وقد يتمنطقن مبناطق مرصعة باجلواهر،
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وكانت بعض السيدات يثرن . وكثرياً ما كن يضعن األزهار يف شعرهن، أو خيطنه خبيوط من احلرير ذات اجلواهر. من جلد الشموا
نساء حني من غضب رجال الدين، وغضب أزواجهن بال ريب، بأن يلبسن قبعات طويلة خمروطية مزدانة بقرنني، وقد جاء على ال

وأصبحت الكعاب العالية يف أواخر العصور الوسطى هي ). 96(الدهر كانت فيه املرأة غري ذات القرنني هدفاً لسخرية الساخرين
الطراز احملبب، وكان الناقدون األخالقيون يشكون من أن النساء كثرياً ما يرفعن أطراف أثوان بوصة أو بوصتني ليظهرن أرساغهن 

وقد ندد دانيت بنساء فلورنس . ريفة، أما سيقان النساء فلم يكن يبصرها إال األخصاء، وكانت رؤيتها غالية الثمنوأحذيتهن الظ
وكانت ثياب النساء يف حفالت الربجاس موضعاً للتعليقات املثرية ). 97"(تكشف عن صدورهن وأثدائهن"لظهورهن علناً يف ثياب 

حيددون ا طول أثواب النساء، وملا أمر رجال الدين أن تلبس النساء النقاب حرصاً من رجال الدين، وقد وضع الكرادلة قوانني 
جعلن هذا النقاب يصنع من املوصلني الرقيق واحلرير املشغول بالذهب، فظهرن فيه أمجل عشرات املرات مما كن بغريه "على أخالقهن 

 يشكو من أن Guyot of Provinsان جوي الربوفنسي وك). 98"(وأتلفنت عيون النظارة وأغرينهم بالفساد أكثر من ذي قبل
النساء يستخدمن املساحيق على وجوههن بكثرة مل يبق معها من هذه املساحيق شيء تلون به الصور والتماثيل يف الكنائس، وأنذرهن 

يلها، إمنا يضفن بذلك بقوله إن حني يلبسن الشعر املستعار أو يضعن الكمادات أو مسحوق الفول ألبن اخليل على وجوههن لتجم
 النساء 1220 حوايل Berthold of Regenesburgوقد عنف برثلد الرجنسربجي ). 99(مئات السنني ملقامهن يف األعراف

ومنكن من ... أيتها النساء، إنكن ذوات حنان عظيم، وإنكن ألسرع يف الذهاب إىل الكنيسة من الرجال: بفصاحة ما كان أضيعها
... ذلك أنكن تردن أن تنلن إعجاب الرجال فتصرفن جهودكن كلها يف زينة ثيابكن... د تقعن فيهسينجون لوال شرك واح

والكثريات منكن يؤدين للخياطة أجراً ال يقل عن مثن الثوب نفسه، فالثوب جيب أن يكون له وقايتان على الكتفني، وجيب أن يثىن 
ر فخركن يف عرى أزراركن نفسها، بل إنكن فوق هذا ترسلن أقدامكن وتكون له أهداب حول أطرافه كلها، وأننت ال تكتفني بإظها

وحتولنها تارة إىل هذه الناحية وتارة أخرى إىل ! وأننت تشغلن أنفسكن برباقعكن... إىل اجلحيم مبا حتملنها من أنواع العذاب اخلاصة ا
كن ستة أشهر كاملة يف صنع نقاب واحد، وهو تلك، وتطرزا خمتلفة خبيوط الذهب، وتصرفن فيها كل جهودكن، فتقضي إحدا

أما ". هل وجد من قبل ثوب يضارعه يف اجلمال؟! ما أمجله! رباه: "عمل آمث ال تبتغي به أكثر من أن يثين الرجال على ثياا فيقولون
ال، يا سيديت، ".  من النساءأيها األخ برثلد، إنا ال نفعل هذا إال إكراماً للرجل الصاحل، حىت تقل نظراته إىل غرينا: "هن فيقلن

إن يف وسعكم أيها ... صدقيين، لو أن رجلك الصاحل صاحل حبق، لفضل أن يستمع إىل حديثك الطاهر عن النظر إىل زينتك اخلارجية
ق وانتزعوه من فو... الرجال أن تقضوا على هذا، وتكافحوه بقوة، بالقول احلسن أوال، فإذا أصررن على عنادهن، فأقدموا بشجاعة

رؤوسهن، ولو اقتلعت معه أربع شعرات أو عشر، وألقوه يف النار وال تفعلوا هذا مرتني أو أربع مرات فحسب، وسترون أن 
 Savonarolaوكانت النساء يف بعض األحيان يتأثرن ذا الوعظ، وحدث قبل أيام سفنروال ). 100(سرعان ما يرجعن عن غيهن

  .ولكن أمثال هذه التوبة كانت حلسن احلظ نادرة وقصرية األجل). 101(يف النارمبائيت عام أن ألقني برباقهن وحليهن 

  الفصل السابع 

  في المنزل 

مل يكن مرتل العصور الوسطى مرحياً كثرياً، فقد كانت نوافذه قليلة، وقلما كان ا ألواح زجاجية، وكانت، املصاريع اخلشبية تغلفها 
دفئ املرتل أو أكثر من موقد، وكانت التيارات اهلوائية تدخله من مئات الثقوب اليت يف لتمنع الربد ووهج الشمس وكان موقد ي
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وكان من عادة سكاا أن يلبسوا يف الشتاء قبعات وفراء مدفئة يف داخل . اجلدران، وجتعل املقاعد ذات الظهور العالية نعمة كربى
ي أيضاً قليلة، وكانت يف العادة غري ذات ظهور، ولكنها كانت يف بعض وكان األثاث قليالً ولكنه جيد الصنع، والكراس. املرتل نفسه

وكانت معظم املقاعد حتفر يف أبنية . األحيان حمفورة حفراً مجيالً، ومنقوشاً عليها شارات أصحاا املميزة، ومطعمة باحلجارة الكرمية
الستعمال قبل القرن الثالث عشر، ولكن إيطاليا وأسبانيا وكانت الطنافس نادرة ا. اجلدران أو تبىن فوق صناديق يف مظالت البساتني

 للزواج من أدوارد األول غطى خدمها أرض جناحها يف 1254كانتا تستعمالا، وملا إنتقلت إليانور القشتالية إىل إجنلترا يف عام 
بيوت العادية فكانت تنثر عليها أما أرض ال. وستمنستر بطنافس كما يفعل أهل أسبانيا ومن مث انتشرت هذه العادة يف إجنلترا

وكانت أنسجة . األعشاب أو القش، فكانت بعض البيوت هلذا السبب كريهة الرائحة إىل حد يأىب معه قس األبرشية أن يزورها
يا وظلت بيوت إيطال. مزركشة تغطى بعض اجلدران، لتزينها ومتنع عنها تيارات اهلواء، ولتقسم و املرتل الكبري إىل حجرات صغرية

وكانت . وبروفانس حتتفظ بذكريات الترف الروماين، فكانت لذلك أوفر راحة وأكثر مراعاة لشروط الصحة من بيوت مشال أوربا
ومل تكن ). 102(بيوت الطبقات الوسطى يف أملانيا حتصل على ما يلزمها من املاء من مضخات مركبة على آبار توصل املاء إىل املطبخ

ى من اإلميان، وكانت املسيحية األوىل قد نددت باحلمامات وقالت إا بؤر للفساد والفسق، وكان حتقريها النظافة يف العصور الوسط
ومل يكن استعمال املنديل على الطريقة احلديثة معروفاً يف ذلك . للجسم بوجه عام مما جعلها مل العناية بقواعد الصحة

تالف دخل األفراد، فكان السيد اإلقطاعي، ورجل الطبقة الوسطى املثري، ، وكانت النظافة تتبع الثروة وختتلف باخ)103(الوقت
يستحمان مرات معقولة يف أحواض خشبية كبرية، وملا انتشر الثراء يف القرن الثاين عشر انتشرت معه نظافة اجلسم، كانت مدن 

د الكتاب إن أهل باريس كانوا يستحمون يف عام كثرية يف أملانيا، وفرنسا، وإجنلترا يف القرن الثالث عشر حتتوي محامات، ويقول أح
، وكان من نتائج احلروب الصليبية إدخال محامات البخار العامة من بالد )104( أكثر مما يستحمون يف القرن العشرين1292

اوف ما يربرها وكانت الكنيسة تعارض وجود احلمامات العامة حبجة أا تفسد األخالق، وكان هلذه املخ). 105(اإلسالم إىل أوربا
وكان باألديرة، وقصور سادة اإلقطاع، وبيوت األغنياء . يف كثري من تلك احلمامات، وكان يف بعض البلدان محامات معدنية عامة

مراحيض تفرغ حمتوياا يف بالوعات، ولكن معظم سكان البيوت كانوا يقضون حاجتهم يف مراحيض خارج البيت، وكان املرحاض 
وكانت األنابيب اليت تنقل الفضالت من ضروب اإلصالح ). 106( كثري من احلاالت يفي حباجة أثىن عشر مرتالاخلارجي الواحد يف

وكانت أوعية حجرات النوم يف بيوت باريس يف القرن الثالث عشر ) 1307-1271(اليت دخلت إىل إجنلترا يف عهد إدوارد األول 
 وظلت هذه احلوادث املفاجئة Carieau! إحذروا املاء: العمل إال حتذير للمارةتفرغ من النوافذ يف شوارع املدينة، وال يصحب هذا 

 Sanوكانت املراحيض العامة ترفاً نادر الوجود، وقد وجد يف سان مجينانو . السيئة يتكرر ذكرها يف املسايل إىل أيام موليري

Gimignano الناس يقضون حاجتهم يف فناء املرتل، وعلى ، فكان)107(، ولكن فلورنس مل يكن فيها وقتئذ شيء منها1255 عام 
 حيتم على أصحاب البيوت 1531وقد صدر مرسوم بعد وباء . درج السلم، ويف الشرفات، وكان ذلك حيدث يف قصر اللوفر نفسه

ى يغسلون وكان أفراد الطبقات العليا والوسط). 108(يف باريس أن ينشئوا مرحاضاً يف كل بيت، ولكن هذا األمر كثرياً ما خيالف
أيديهم قبل الطعام وبعده، ألم كانوا يتناولون معظم الطعام بأصابعهم، ومل تكن هناك إال وجبتان منتظمتان يف اليوم، إحدامها يف 

وكان موعد الوجبة يف البيوت . الساعة العاشرة، صباحا، واألخرى يف الرابعة مساء، غري أن كلتا الوجبتني قد تدوم عدة ساعات
وقد تكون مائدة الطعام ألواحاً خشنة تقام على قوائم من اخلشب، وقد تكون أحيانا خوانا عظيما . لن بالنفخ يف بوق الصيدالكبرية يع

 ومنها bancمتني من اخلشب الثمني احملفور حفراً يدعو إىل اإلعجاب، وكان من حوهلا مقاعد أو دكك، والدكة تسمى بالفرنسية 
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ت يف بعض البيوت الفرنسية آالت عجيبة ترفع مائدة كاملة اإلعداد من طبقة سفلى أو ترتهلا من وكان.  للوليمةbanquetاشتق لفظ 
، وكان اخلدم حيملون أباريق املاء لكل طاعم يغسل فيها )109(طبقة عليا، مث تزيلها من فورها حني يفرغ اجلالسون من تناول الطعام

ن هذه القطائل تستخدم يف القرن الثالث عشر، ولكن الطاعمني كانوا جيففون يديه وجيففهما يف قطائل يأخذها أولئك اخلدم، ومل تك
وكان الطاعمون جيلسون أزواجا، كل زوج مكون من رجل وامرأة، وكان كل اثنني يأكالن عادة من ). 110(أيديهم يف غطاء املائدة

 معروفة يف القرن الثالث عشر، وكان كل فرد يعطي ملعقة، وكانت الشوك). 111(صحفة واحدة، ويشربان من كوب واحد
وكانت األكواب، وأطباقها والصحاف تصنع عادة من . ولكنها قلما كانت تقدم للطاعمني، وكان اآلكل يستخدم سكينه اخلاصة

، ولكن سادة اإلقطاع واألغنياء من الطبقة الوسطى كانت هلم صحاف من اخلزف أو من مزيج القصدير والرصاص )112(اخلشب
وقد تضاف إىل ). 113(ن يضع على املائدة أدوات من الفضة، بل إا كانت تتخللها آنية من الذهب يف بعض األحيانومنهم من كا

هذه اآلنية صحاف من الزجاج، وصحفة أخرى كبرية من الفضة يف صورة سفينة، حتتوي أنواعا من التوابل، وسكني صاحب الدار 
عة كبرية من اخلبز، مستوية، ومستديرة، ومسيكة، يضع عليها كل واحد اللحم واخلبز وكان كل اثنني من اآلكلني يعطيان قط. وملعقته

وكان الطاعم يأكل هذه القطعة بعد اية الطعام أو تعطى إىل الكالب والقطط . يأخذمها بأصابعه من الصحفة العامة اليت يدار ا عليه
وكان الطعام . نت الوجبة العظيمة ختتم بالتوابل واحللوى، مث النبيذوكا. اليت يغص ا املكان، أو ترسل إىل الفقراء من اجلريان

موفوراً، أو متنوعاً، وحسن اإلعداد، أال أن انعدام وسائل التربيد سرعان ما كان يفسد اللحم، وميلى من شأن التوابل اليت يستطاع 
 غلو مثنها كان جيعل الناس يزرعون غريها يف وكانت بعض هذه التوابل تستورد من بالد الشرق ولكن. ا حفظه أو إخفاء تلفه

وكانت كتب الطهو كثرية ومعقدة، ...  ومن هذه البقدونس، واخلردل، والقصعني، واليانسون، والثوم، والشبت- حدائق البيوت 
من األوعية وكان الطاهي يف املرتل العظيم رجال عظيم الشأن حيمل على كتفيه كرامة البيت ومسعته، وكانت لديه طائفة كبرية 

وكان اللحم، والدجاج، والبيض . النحاسية، وآنية الغلي، والقدور، وكان يفخر مبا يقدمه من األصناف اليت تسر العني وتلذ الفم
وكان الفالحون يطعمون ). 115(، وإن كان مثنها مع ذلك يضطر الفقراء إىل االقتصاد على احلضر وهم كارهون)114(رخيصا

صنوع من دقيق الشعري، والشوفان، أو الشيلم كامال، خيبز يف البيت، أما سكان املدن فكانوا يفضلون اخلبز اخلبز األمسر اخلشن امل
ومل تكن هناك بطاطس، أو بن، أو شاي، ولكن اللحوم واخلضر .  يظهرون بذلك علوهم عن أهل الريف-يصنعه اخلبازون-األبيض 

الضفادع، وحيوانات القواقع أن حيل عهد شارملان كان األوربيون قد أمتوا، أو كادوا  ومنها ثعابني املاء، و-اليت تؤكل اآلن يف أوربا 
يتمون، أقلمة الفواكه وأنواع النقل األسيوية، غري أن الربتقال كان ال يزال نادراً يف القرن الثالث عشر يف مشال جبال اللب 

اخلنازير تقتات بالفضالت اليت تلقى يف الشوارع، مث يأكل الناس وكان أكثر اللحوم انتشاراً هو حلم اخلرتير، فقد كانت . والربانس
وكان من االعتقادات الشائعة أن حلم اخلرتير يسبب اإلصابة باجلذام، ولكن هذا االعتقاد مل يقلل من رغبة الناس فيه، وكان . اخلنازير

 من األطعمة احملببة يف العصور الوسطى، وكان املضيف من العظماء يضع على املائدة يف بعض األحيان خرتيراً الوزم والفصيد
كامال، ويقطعه أمام ضيوفه، وكان هذا يعد من األطعمة الشهية اليت ال تقل يف ذلك عن حلوم احلجل، والسمان، والدج، والطاووس، 

السمك من األطعمة األساسية، والرنكة من األطعمة اليت يعمد إليها اجلنود، واحلارة، والفقراء، أما منتجات األلبان وكان .والكركي
ومل تكن أنواع السلطة قد ). 117( اشتهر منذ ذلك الوقت البعيدBrieفكان استعماهلا أقل منه يف هذه األيام، ولكن جبن بري 

كر ال يزال يستورد من اخلارج، ومل يكن قد حل بعد حمل عسل النحل يف التحلية؛ وكانت وكان الس. عرفت، وكانت احللوى نادرة
احللوى بعد الطعام هي الفاكهة والنقل، وكانت الفطائر ال حصر هلا ألنواعها، يشكلها اخلبازون هي والكعك بألطف ما يتصوره 
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وقد يبدو من األمور الغريبة اليت ال يصدقها العقل أم مل ). 118(اخليال من أشكال وال يلومهم على هذا أحد رجال كان أو امرأة
وإذ كان املاء غري املغلي مما ال تؤمن عاقبته فقد . يكونوا يدخنون بعد الطعام، وكان الرجال والنساء يستبدلون ذا شرب اخلمر

ويف " اشرب املاء", Drinkwater Boileuا كانت مجيع الطبقات جتد يف اجلعة والنبيذ بديال منه، وهلذا كان من األمساء النادرة امس
وكان من أنواع اخلمور مخر التفاح والكمثرى، وكانا من املسكرات الرخيصة اليت يتناوهلا . هذا دليل على عدم امليل إىل شربه

اجلعة رخيصة وكان السكر من الرذائل احملببة للرجال والنساء يف العصور الوسطى، وكانت احلانات خيطئها احلصر، و. الفالحون
وكان يسمح لألديرة واملستشفيات القائمة مشال . الثمن، فكانت هي شراب الفقراء املعتاد يتناولونه يف مجيع األوقات حىت يف الفطور

وكان لكثري من األديرة، والقصور، وبيوت األغنياء، معاصرها اخلاصة، ). 119(جبال األلب جبالون من اجلعة لكل شخص يف اليوم
وكان األغنياء يف كل األمم، ومجيع الطبقات .  يف البالد الشمالية كانت من ضرورات احلياة ال تزيد عليها يف ذلك إال اخلبزألن اجلعة

وكان الفالحون . يف أوربا الالتينية، يفضلون عليها النبيذ، وكانت فرنسا تعصر أشهر أنواعه، وتتغىن مبدحيه يف مئات األغاين الشعبية
 يعملون أكثر مما يعملون يف سائر أيام العام، وكان رؤساء األديرة الصاحلون جيزوم على جدهم بإجازة من يف وقت قطف الكروم

فإذا وضع الفالحون : القواعد األخالقية، وحتتوى اغنية كان يتغىن ا نزالء دير القديس بطرس يف الغابة السوداء بعض عبارات رقيقة
ليشر منها كل واحد ... لحم والشراب بكثرة، ووضعت هناك خابية كبرية، ملئت بالنبيذالعنب، جئ م إىل الدير وقدم هلم ال

فإذا لعب الشراب برؤوسهم وضربوا اخلازن أو الطاهي، مل يؤدوا غرامة من أجل هذا العمل، وظلوا يشربون حىت ال ... منهم
ادة يسلي املدعوين بعد الوليمة بضروب من الشعوذة، وكان رب البيت ع). 120(يستطيع كل اثنني منهم أن حيمال الثالث إىل العربة

وكان لبعض سادة اإلقطاع طائفة خاصة م من هؤالء املسلني وكان لبعض األغنياء مازحون يف . والشقلبة، والغناء، والتهريج
عوون أن يقوموا هم بتسلية أنفسهم وإذا أراد املد. وسعهم أن يوجهوا وقاحتهم املرحة وفكاهام البذيئة دون أن خيشوا عقاباً أو تأنيباً

كان يف وسعهم أن يرووا القصص، أو يستمعوا إىل املوسيقى أو يعزفوا، أو يرقصوا، أو يتغازلوا، أو يلعبوا النرد والشطرنج، 
تكن ومل . واأللعاب الداخلية األخرى، وحىت األشراف أصحاب األلقاب من الرجال والنساء كانوا يتراهنون ويلعبون الغميضاء

 صنع النرد أو لعبه، ولكن لعب 1291 و 1256ألعاب الورق قد عرفت بعد، وقد حرمت القوانني الفرنسية الصادرة يف عام 
امليسر بالنرد كان واسع االنتشار رغم هذا التحرمي، وكان رجال األخالق يتحدثون عن ثروات فقدت ونفوس ضلت نتيجة للعب 

، وقد ) )121يئ له أمكنة يف امليدان العامSaienaى الدوام مبقتضى القانون، وكانت سيينا ومل يكن هذا اللعب حمرماً عل. امليسر
وأضحت : ، ولكن أحداً مل يهتم ذا التحرمي)1254(ومبرسوم أصدره لويس التاسع ) 1213(حرم بأمر من جملس عقد يف باريس 

ا أوقاتاً طويال، وهي اليت اشتق منها اسم خازن بيت مال هذه اللعبة من ضروب التسلية اليت ينهمك فيها األشراف ويقضون فيه
 اليت كان إيراد الدولة Chessboard أو Chequered table من املنضدة أو لوحة الشطرنج املختلفة األلوان exchequerامللك 

ة يف وقت واحد مع وقد ذهل أهل فلورنس يف أيام دانيت من العب مسلم كان يلعب على ثالث لوحات خمتلف). 122(يعد عليها
أمهر العيب املدينة، فقد كان ينظر بعينيه إىل إحدى اللوحات، وحيتفظ بوضع اللوحتني األخريني يف عقله، وقد كسب لعبتني وتعادل 

وكان . draughts ويف الثانية damesوكانت لعبة الداما معروفة يف فرنسا وإجنلترا، وتسمى يف األوىل ). 123(مع الالعب الثالث
وكان تومس أكويناس . عظون من رجال الدين حيرمون الرقص، ولكن الناس كلهم تقريباً ميارسونه إال من وهبوا أنفسهم للدينالوا

ذو الرتعة املعتدلة يبيح الرقص يف حفالت العرس، أو يف االحتفال بقدوم صديق من خارج البالد أو بنصر قومي، وقد بلغ من أمر 
، وأظهر ألربتس جمنس )124(إن الرقص إذا كنت يف حدود األدب رياضة بدنية مفيدة للصحة: هذا القديس الطيب القلب أن قال
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، ومل )125(مثل هذا التسامح، ولكن رجال األخالق يف العصور الوسطى كانوا يعترضون على الرقص ويعدونه من اختراع الشيطان
شباب العصور الوسطى اجلرئ كل ما يف وسعه لتربير خماوفها ، ولقد بذل )126(تكن الكنيسة ترضى عنه، ألا تراه مغرياً بالفساد

وكان الفرنسيون وأملان بنوع خاص مولعني بالرقص، وابتدعوا كثرياً من ضروبه الشعبية، ميارسوا يف مواسم السنة ). 127(
ويصف أحد الكتاب أن رقص .  وباءالزراعية، أو االحتفال بالنصر، أو لتقوية روح الشعب املعنوية إذا أملت به كارثة أو انتشر بينه

إنه أج ملذات الربيع، وإذا ما احتفل مبنح لقب فارس ألحد الشبان اجتمع كل الفرسان ااورون له : البنات يف احلقول بقوله
وسيقى بعدم احلربية كاملة، وقاموا بضروب من األلعاب على ظهور اخليل أو راجلني، والعامة من حوهلم يرقصون على نغمات امل

 أن فرقة من األطفال األملان ظلت 1237فقد حدث يف عام : وكان الناس أحياناً يسرفون يف الرقص حىت يصبح وباءاً. العسكرية
، حىت مات كثريون منهم يف الطريق، وظل بعض من جنا منهم Arnsadt إىل أرنسادت Erfurtترقص على طول الطريق من إرفورت 

وكان معظم ). 128( أو غريه من االضطرابات العصبية األخرى طول حيامSt Yttus' Danceويعانون من مرض الرقاص 
 مبصابيح مرتكزة أو معلقة  فقد كانت تنار-الرقص يدور أثناء النهار ويف اهلواء الطلق، ذلك بأن بيوت مل تكن جيدة اإلضاءة بالليل 

ذات فتائل وا زيت، أو مبشعل من شحم الضأن، وإذ كان الشحم والزيت كالمها غاليا فقد كان العمل والقراءة قليلني بعد غروب 
وقلما كانت حجرة النوم . وهلذا كان الضيوف يتفرقون بعد الظالم بزمن قليل، ويأوي أصحاب البيت إىل حجرام اخلاصة. الشمس

وكان الفقراء ينامون مسترحيني . افية، وكان حيدث أحياناً أن جيد اإلنسان فراش نوم إضايف يف و املسكن أو يف حجرة االستقبالك
وكانت فرش العظماء تغطى بكلة تقيهم . على فراش من القش، واألغنياء ينامون متعبني على وسائد معطرة، وحشيات من الريش

ومل تكن مثة ما مينع نوم عدد من األفراد ذكورا كانوا أو إناثاً صغاراً أو كباراً يف حجرة . بكراسيالبعوض ويستعان على تعليقها 
  ).129(وكان الناس مع مجيع الطبقات يف إجنلترا أو فرنسا ينامون عشرة. واحدة

  الفصل الثامن 

  المجتمع واأللعاب 

فقد . خيففها بعض ما يف التأديب واالت اإلقطاعية من ظرفلقد كانت الغلطة اليت تتصف ا آداب العصور الوسطى بوجه عام 
وكان ألقاب . كان الرجال إذا التقوا يسلم بعضهم على بعض باليد، كأن هذا عهد منهم باملساملة وعدم االستعداد الستالم السيف

اطب كل كبري بلقبه وامسه األول أو اسم الشرف ال حصر هلا وكانت متفاوتة املرتلة تبلغ املائة عدا، وكان من العادات الظريفة أن خي
 يف البيت، ويف أثناء الرقص، ويف الشوارع، ويف -وقد سن قانون لآلداب يتبعه أفراد اتمع الراقي يف الظروف املختلفة. ضيعته

حيملن الصقور ألعاب الربجاس، ويف بالط امللك، وكان على السيدات أن يتعلمن كيف ميشني، وحييني، ويركنب اخليل، ويلعنب، و
وقد . Courtoisie، وكانت هذه اآلداب كلها وأخرى مثلها للرجال تؤلف ما يعرف باسم آداب البالط ...برشاقة على معاصمهن

فكان . وكان املسافر ينتظر اامالت والضيافة من أبناء طبقته). 130(نشرت القرن الثالث عشر إرشادات كثرية اآلداب اللياقة
ن أثناء سفرهم يف أديرة الرجال إن كانوا ذكوراً واملسافرات يستضفن يف أديرة النساء، على سبيل الصدقة إن املسافرون يستضافو

وقد أنشأ الرهبان منذ القرن الثامن مضايف عند ممرات جبال األلب، وكان . كانوا فقراء أو نظري أجور أو هبات إن كانوا أغنياء
على أن معظم املسافرين كانوا ). 131(مثائة من املسافرين وا إسطبالت خليوهلملبعض األديرة بيوت كربى للضيوف تتسع لثال
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أنشئت على الطريق، وكانت رخيصة األجور، ويف استطاعته الرجل أن جيد فيها مومساً بأجر معتدل إذا حافظ على " نزل"يرتلون يف 
 ومن - يف الطريق من أسباب الراحة السالفة الذكر  ملا جيدونه-كيس نقوده من السرقة، وكان الكثريون يتحدون أخطار السفر 

. هؤالء التجار، وأصحاب املصارف، والقساوسة، والدبلوماسيون، واحلجاج، وطالب العلم، والرهبان، والسائحون، واألفاقون

 ذوى التشوق وكانت طرق العصور الوسطى، على ما فيها من متاعب وأخطار غري مشجعة على األسفار، غاصة بالكثريين من الناس
وكانت الفروق بني الطبقات شديدة يف األسفار كما هي يف التسلية . واآلمال الذين يظنون أم سيكون أسعد حاال إذا بدلوا أماكنهم

إذا عقد امللك مجعية عامة من أتباعه اإلقطاعيني، ووزع الطعام : ولكن اخلاصة والسوقة كانوا خيتلطون من حني إىل حني. واأللعاب
تمعني، وإذا قام الفرسان األشراف حبركات عسكرية، وإذا دخل أمري أو أمرية، أو ملك أو ملكة إحدى املدن كامل العدة يف على ا

موكب فخم واصطف الناس على جانيب الطريق العام ليمتعوا أنظارهم مبوكبه، وإذا أقيم برجاس أو عقدت حماكمة باالقتتال ومسح 
اهد املنظمة جزءاً أساسياً من احلياة يف العصور الوسطى، فقد كانت املواكب الدينية، وكانت املش. للجمهور حبضورمها

واالستعراضات العسكرية، واالحتفاالت اليت تقيمها نقابات احلرف؛ متأل الشوارع باألعالم، واملشاعل، وصور القديسني من الشمع، 
كرية، وكان املاجنون املتنقلون ميثلون مسرحيات قصرية يف القرية أو والتجار السمان، والفرسان املتبخترين، والفرق املوسيقية العس

ميدان املدينة، واملغنون اجلائلون يغنون ويلعبون، ويقصون قصص الغرام، واملشعوذون والقفازون يعرضون ألعام، والرجال والنساء 
رجلني معصويب العيون ميارس كالمها بعض ميشون أو يرقصون على حبال مشدودة فوق هاويات سحيقة خطرة، وكنت ترى أحياناً 

احليل على زميله، أو كان يؤتى بطائفة من الوحوش إىل البلدة حيث تعرض حيوانات غريبة ورجال عجيبون، وحيث يقتتل حيوان مع 
وانني الصيد وكانت ق. وكان الصيد رياضة ملكية يعمد إليها األشراف وال تقل شاناً عندهم عن املثاقفة. حيوان حىت يقتل أحدمها

وكانت غابات . حتدد موامسه بفترات قليلة من العام، وكانت لألشراف أمالك يصيدون فيها ويعد االعتداء عليها سرقة حبكم القانون
أوربا ال تزال مسكناً لوحوش مل تعترف بعد بفوز اإلنسان يف حربه من أجل االستيالء على الكواكب الذي تعيش فيه؛ وحسبنا أن 

وكان الصائد من ناحية ما يعمل لالحتفاظ بسيادة . دينة باريس مثال قد هامجتها الذئاب عدة مرات يف العصور الوسطىنذكر أن م
اآلدمي املزعزعة على هذه األرض، كما كان يعمل من ناحية أخرى لزيادة موارد الطعام، ومل يكن أقل من هذين العملني شأناً أنه كان 

وكان يف الوقت عينه . ها بتقوية جسمه وروحه وتعويدمها مالقاة األخطار، والقتال، وسفك الدماءيعد نفسه للحرب اليت ال مفر من
: فكانت القرون العظمية املصنوعة من العاج واملطعمة أحياناً بالذهب تدعو النساء، والرجال، والكالب. جيعل من عمله هذا مهرجاناً

 -لهن على جانب واحد من السروج، والرجال يف حلل زاهية وعدة حربية متباينة النساء جيلسن يف رشاقة على اجلياد املتبخترة وأرج

وإذ ما أدى الطراد إىل . القوس والسهم، والبلطة الصغرية، واحلربه، والسكني، وكالب الصيد على اختالف أنواعها جتذب مقودها
ول مهما يكن التلف الذي يصيب البذور واحملاصيل، عبور حقول الفالحني، كان من حق السيد وأتباعه، وضيوفه أن يعربوا هذه احلق

وقد نظم الفالحون الفرنسيون الصيد فجعلوا له ). 132(ومل يكن يشكو من الفالحني إال املتهورون الذين ال حيسبون للعواقب حساباً
وب الصيد أرستقراطية وكانت السيدات يشتركن بنوع خاص يف أكثر ضر. قواعد، ومسه الطراد، ووضعوا له مراسم وآداباً معقدة

وكان البازي .  وهو الصيد بالبزاة، فقد كان يف مجيع الضياع األكرى أقفاص حتوي أنواعاً كثرية من الطيور، أغالها مثناً هي البزاة-
يعلم اجللوس على معصم السيد أو السيدة يف أي وقت، وكانت بعض السيدات املتأنقات حيتفظن ا وهن يستمعن إىل الصالة يف 

 صفحة، وكان هو الذي جاء 589وقد ألف اإلمرباطور فردريك الثاين كتاباً ممتازاً يف الصيد بالبزاة بلغت عدد صفحاته . لكنائسا
وكانت أنواع خمتلفة من البزاة . إىل أوربا من بالد اإلسالم بعادة السيطرة على أعصاب البازي وتشوقه بتغطية رأسه بغطاء من اجللد
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عايل، ومهامجة أنواع خمتلفة من الطيور، وقتلها أو جرحها، مث العودة إىل معصم الصائد، حيث يقرا ويقدم هلا تدرب على الطريان ال
ويكاد يكون البازي احلسن . قطعه من اللحم جزاء هلا على صنعها فتسمح له بأن يضع رجليها يف شرك حىت يبصر فريسة أخرى

تدى أحد أدواق برغندية ولداً له بأن أرسل أثىن عشر صقراً أبيض ألسرة التدريب أحسن ما يهدى للشريف أو امللك، وقد أف
وكانت كثرياً من األلعاب . وكان منصب حافظ البزاة األكرب يف فرنسا من أعلى املناصب وأكربها مرتباً يف اململكة. السلطان بايزيد

فقد كان كل . إىل ضروب من املهارة احليويةاألخرى ختفف عن الناس حر الشمس وبرد الشتاء، وحتول عواطف الشباب ونشاطه 
صيب تقريباً يتعلم السباحة، وكان الناس كلهم يف مشال أوربا يتعلمون االنزالق على الثلج، وكان سباق اخليال من األلعاب احملبوبة 

عمال وحدها هي اليت الواسعة االنتشار وخباصة يف إيطاليا، وكانت كل الطبقات متارس الرمي بالقوس والسهام، ولكن طبقات ال
كانت جتد فسحة من الوقت لصيد السمك، وكانت يف العصور الوسطى ضروب خمتلفة من ألعاب الكرة، ولعبة الكرة والصوجلان 

hockey ورمي القرص ،quoits واملصارعة واملالكمة، والتنس ،Tennisوقد نشأت لعبة التنس يف فرنسا، ولعل ... ، وكرة القدم
 وهو اللفظ الذي كان الالعب يعلن -"العب" الفرنسي أي Teneziل إسالمي، ويلوح أن امسها مشتق من لفظ منشأها هناك من أص

وقد انتشرت هذه اللعبة يف فرنسا وإجنلترا انتشاراً بلغ منه أن كانت تلعب أحيانا أمام مجاهري كبرية يف دور ). 133(به بداية لعبه
لنديون يلعبون لعبة الكرة والصوجلان منذ القرن الثاين امليالدي، ويصف مؤرخ بيزنطي وكان األير). 134(التمثيل أو اهلواء الطلق

استخدمت فيها مضارب ذات أوتار من احلبال شبيهة بلعبة الكرس ) البولو(من رجال القرن الثاين عشر وصفاً حياً مباراة يف اجلحفة 

Lacrosseلعبة بغيضة " وهو مروع وجل إن كرة القدم ارينيويقول أحد مؤرخي العصور الوسطى اإلخب). 135( الكندية
ويبدو أن هذه اللعبة جاءت من بالد الصني إىل ). 136"(يدفع فيها الشبان كرة ضخمة، ال يقذفها يف اهلواء، بل يضرا بالقدم

 وإجنلترا حيث انتشرت يف القرن الثالث عشر انتشاراً واسعاً، وقد بلغ من عنفها أن حرمها إدوارد الثاين ألا تؤدى )137(إيطاليا
وكان الناس وقتئذ أكثر ميالً إىل التآلف واالشتراك يف احلياة مما هم اآلن وكانت أنواع النشاط اجلماعية ). 1314(إىل تعكري السلم 

وكانت احلياة جة مرحة يف أيام اآلحاد . جال والنساء، ويف اجلامعات، والقرى، ومراكز نقابات احلرفز املشاعر يف أديرة الر
واألعياد بنوع خاص، ففي تلك األيام كان الفالحون، والتجار وكبار املالك يلبسون أحسن ما عندهم من الثياب، ويطيلون الصالة 

وكان اإلجنليز إذا حل أول يوم من شهر مايو يقيمون عمود هذا العام، . )138(أكثر من املعتاد، ويشربون أكثر ما يستطيعون
وكانت كثري من البلدان . ويضيئون املشاعل، ويرقصون حوهلا، وكأم يعيدون وهم نصف واعني ذكريات أعياد اخلصب الوثنية

وكان املهرجون يلبسون األقنعة، . املناظرينظر للجماهري ضروب التسلية و" سيداً لسوء احلكم"والقصور يف أيام عيد امليالد تعني 
وبكل ما هو أخضر يف "واللحى املستعارة، و ينشدون أغاين عيد امليالد، وكانت البيوت والكنائس تزدان بشرابة الراعي واللبالب 

، ولنقابات احلرف، وكانت هناك أعياد للفصول الزراعية، ولالنتصارات القومية أو احمللية، وللقديسني)". 139(هذا الفصل من السنة
وكان إلجنلترا املرحة أسواق تنساب فيها األموال وجترى فيها اجلعة . وقلما كان يوجد يف تلك األيام رجل ال ميأل معدته بالشراب

داً هلا جرياناً سريعاً ولكنه ليس باان، وكانت الكنيسة يف القرن الثالث عشر تندد ذه االحتفاالت، ولكنها هي نفسها اختذا أعيا
وقد كيفت بعض األعياد حفالت الكنيسة فجعلتها جدية يف قالب هزيل، صخابة ختتلف من الفكاهة ). 140(يف القرن اخلامس عشر

، وغريمها من البلدان الفرنسية حتتفل يف اليوم Sans، وسان Beauvaisالساذجة إىل اهلجاء الشائن املقذع، وكانت مدينتا بوفيه 
فتركب فتاة مجيلة محاراً، وخييل ألينا أا متثل ذه الطريقة مرمي أم املسيح . fete a I ane" احلمار"اير بعيد الرابع عشر من شهر ين

أثناء فرارها إىل مصر، مث يقاد احلمار إىل كنيسة، وينحين ويثين ركبته اليمىن احتراماً وعبادة، ويوضع جبانب املذبح، ويستمع إىل 



 
 Will Durant  717   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

حيه، فإذا انتهت الصالة ق القس واملصلون ثالث مرات تكرمياً هلذا احليوان الذي أجنى أم املسيح من قداس وترانيم يتغىن فيها مبد
 ويكون ذلك عادة يف يوم -وكانت أكثر من عشر مدائن يف فرنسا حتتفل يف كل عام ). 141(هريودس ومحل عيسى إىل أورشليم

هذا اليوم للطبقة الدنيا من القساوسة أن تثأر خلضوعها إىل كبار وكان يسمح يف . fete de fous بعيد البلهاء -عيد اخلتان 
القسيسني واألساقفة طول العام بالسيطرة على الكنيسة والقيام بالشعائر الدينية، وكانو يلبسون يف ذلك اليوم مالبس النساء أو 

، مث ينشدون أناشيد بذيئة، ويأكلون episcopus fatuorumمالبس الكهنوتية مقلوبة، وخيتارون واحد منهم ليكون أسقف البلهاء
وكانت كثري من ). 142(الوزم على املذبح، ويلعبون النرد عند أسفله، وحيرقون أحذية قدمية يف املبخرة، ويلقون مواعظ مرحة

، episcopus puerorumالبلدان يف إجنلترا، وأملانيا، وفرنسا، يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر ختتار من أهلها أسقف صبيان 
وكان رجال الدين احملليون يبسمون هلذه املهازل الشعبية ويتساحمون فيها، ). 143(لريأس زمالءه يف تقليد فكه للحفالت الكهنوتية

وظلت الكنائس وقتاً طويال تغض النظر عنها، ولكنها حني رأا ترتع إىل اإلسراف يف التحقري والبذاءة اضطرت إىل مقاومتها حىت 

وكانت الكنيسة بوجه عام متساحمة لينة اجلانب إزاء فكاهات عصر اإلميان  . ر األمر يف القرن السادس عشراختفت آخ
قواعد األخالقية، وان تفك القيود اليت تعد يف األوقات الوقحة، وذلك لعلمها أن الناس ال بد هلم أن يتحللوا بني الفينة والفينة من ال

 St.Johan Chrysostomولقد يغضب بعض أشداء املتزمتني أمثال القديس يوحنا كريسستوم . العادية ضرورية للمجتمع املتمدين

األفواه، وكان القديس برنار الفطائر، واجلعة مل تنقطع، والنبيذ ظل جيري ساخناً يف "ولكن " أتضحكون وقد صلب املسيح؟: "وينادون
يرتاب يف املرح واجلمال، ولكن معظم رجال الدين كانوا يف القرن الثالث عشر أكولني، يستمتعون باللحم والشراب، وال يرون يف 

وكآبة، هذا ما يؤنبهم عليه ضمريهم، وال يغضبون إذا مسعوا فكاهة حلوة أو رأوا ساقاً مجيلة، ذلك أن عصر اإلميان مل يكن عصر جد 
ولقد كتب طالب مفكر على ظهر . بل كان عصراً مليئاً باحليوية واملرح الشديد، والعاطفة الرقيقة، والسرور الساذج من نعم األرض

وإين ألرغب أن تكون األيام كلها إبريل ومايو، وأن جيدد كل شهر مجيع الفواكه : كتاب املفردات اللغوية أمنية له يتمناها لنا مجيعاً
 مرة، وان تنبت يف كل يوم أزهار الزنبق، واملنثور، والبنفسج، والورد يف كل مكان يطرقه اإلنسان، وأن تظل أشجار الغابات مرة بعد

مورقة، واملروج خضراء، وأن ينال كل حمب حمبوبته، وأن حيب كالمها اآلخر حباً صادقاً أكيداً ميتلئ به قلبه، وأن يستمتع كل إنسان 
  ).145( ميتلئ القلب مرحاً وغبطةمبا حيب من اللذة وأن

  الفصل التاسع 

  األخالق والدين 

إن الصورة اليت تنطبع يف . ترى هل تؤيد الصورة العامة ألوربا يف العصور الوسطى االعتقاد بأن الدين يبعث على مكارم األخالق؟
عصور الوسطى أوسع منها يف أي عصر آخر من أذهاننا بوجه عام لتوحي بأن الثغرة الفاصلة بني نظرية اخللق الطيب وحقيقته يف ال

ذلك أن العامل املسيحي يف تلك العصور مل يكن يقل عنه يف عصرنا الالديين احلاضر امتالءاً بالشهوات اجلنسية، . عصور احلضارة
عصرنا احلاضر يف ويلوح أنه يفوق . والعنف، وإدمان اخلمر، والقسوة، والفظاظة، والدنس، والشره، والسطو، واخليانة، والتزوير

وقد فاقنا يف إذالل النساء، . ولكنه مل يكن يضارعه يف االستعباد االقتصادي لألقاليم املستعمرة أو الدول املغلوبة. استعباد األفراد
 وإذا وازنا بني. ولكنه ال يكاد يضارعنا يف عدم االحتشام، ويف الفسق، والزنا، ويف احلروب الضروس، ويف كثرة من يقتلون فيها
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مسيحية العصور الوسطى واإلمرباطورية الرومانية من نيفرا إىل أوليوس، حكمنا أن هذه املسيحية قد رجعت بالناس إىل الوراء من 
الناحية األخالقية، غري أن كثرياً من أجزاء اإلمرباطورية كانت يف عهد نريفا قد استمتعت بقرون كثرية من احلضارة على حني أن 

يف معظم مداها كفاحاً بني املبادئ األخالقية املسيحية واهلمجية القوية اليت كانت حتمل إىل حد كبري املبادئ العصور الوسطى متثل 
ولقد كان يسع الربابرة أن يسموا بعض رذائلهم فضائل تستلزمها أحوال زمام، فعنفهم . األخالقية لدين مل تم هي بتلقي تعاليمه
 يف الصحة احليوانية، وخشونتهم وصراحتهم يف احلديث، وعدم حيائهم إذا حتدثوا عن األشياء تطرف يف الشجاعة، وشهوانيتهم زيادة

ولقد يكون من األمور املهمة السهلة أن ندين مسيحية العصور . الفطرية ليست شراً من اخللق املصطنع الذي ينطوي عليه شبابنا
فقد كان القديس فرانسس يندب سوء أحوال القرن الثالث عشر . الوسطى باالعتماد على أقوال من كتبوا يف األخالق من أبنائها

، وكان إنوسنت الثالث والقديس بونافتوراً، وفنسنت البوفينري، ودانيت )146(زمان اخلبث والظلم اللذين ال حد هلما"ويصفه بأنه 
، وهومن اكثر Grossetesteسيت هي الفظاظة اليت ال أمل إصالحها، وقال األسقف جروست" القرن العجيب"يرون أن أخالق ذلك 

على ) 1249-1214(وحكم روجر بيكن ). 147"(إن الكاثوليك يف مجلتهم أحالف الشيطان"أحبار ذلك العصر حصافة، للبابا 
ألن فيه من الرذائل، ما ال مثيل له يف أي عصر ... مل يوجد قط، ما ميثله يف اجلهل. العصر الذي يعيش فيه حكماً كعادته فقال

اللذين ال يستطيع ... ومع هذا فإن لدينا التعميد ولدينا وحي املسيح... والنهم... والعهر... فيه الفساد الذي ال حد له. ..سابق
وهلذا فإن ... وإال ملا مسحوا ألنفسهم بان يقعوا يف هذا الفساد كله... الناس أن يؤمنوا ما حق اإلميان أو جيلومها حق اإلجالل

وال حاجة إىل القول بأن هذه ). 149(قدون أن أوان املسيح الدجال قد آن، وأن اية العامل قد اقتربتكثريين من العقالء يعت
ويبدو . العبارات وأمثاهلا إمنا هي مغاالة ضرورية يعمد إليها املصلحون، وأن يف وسع اإلنسان أن جيد أمثاهلا يف كل عصر من العصور

ن أقل من أثر الرأي العام أو القانون يف أيامنا هذه أو يف ذلك الوقت، ولكن جديراً أن أثر خوف اجلحيم يف رفع مستوى اخللقي كا
بنا أن نذكر أن املسيحية هي اليت خلقت الرأي العام يف تلك األيام، وأا هي اليت أوجدت القانون إىل حد ما، وأكرب الظن أنه لوال 

ر ملطف، لكانت الفوضى اليت أوجدا مخسة قرون من الغزو، واحلروب، القانون األخالقي الذي خلقته املسيحية، وما كان له من أث
ولقد يكون الباعث الذي محلنا على اختيار األمثلة اليت ذكرناها يف هذا الفصل هو التحيز غري . والتدمري والتخريب أشد مما كانت

اءات معدومة وإن وجدت فهي غري موثوق ا، املقصود، فإن مل يكن فإن أحسن ما توصف به أا جزئية غري وافية، ذلك أن اإلحص
وما من شك يف أنه كان العامل املسيحي يف العصور الوسطى آالف .ومن شأن التاريخ أن يسقط من حسابه على الدوام الرجل العادي

، ويسرها أن سيدة متواضعة تقية خملصة، تكثر الصوم:" اليت يصفها بأاSalimbeneمن السذج األخيار أمثال أم األخ سلمبني 
ولقد كانت للمسيحية يف . ، ولكن كم مرة نعثر يف صفحات التاريخ على مثيالت هذه السيدة؟)140"(توزع الصدقات على الفقراء

فلقد كان من الطبيعي أن تضمحل الفضائل الذهنية يف عصر اإلميان، وحلت الغرية واحلماسة، . األخالق آثار رجعية وآثار تقدمية معاً
الرتاهة يف النظر (لصالح والطهارة، والتقوى غري املستندة إىل الضمري، يف بعض األحيان؛ حلت هذه حمل الذمة العقلية واإلعجاب با

املمثلة يف تبديل النصوص، وتزوير الوثائق آثام عرضية بسيطة " األكاذيب التقية"وبدا للناس أن . والبحث عن احلقيقة) إىل احلقائق
ل املدنية بقصر االهتمام على احلياة اآلخرة، وتأثرت أكثر من هذا باحنالل الدولة، ولكن الذي ال شك وتأثرت الفضائ. يتجاوز عنها

فيه أن حب الوطن، مهما يكن حبا حمليا، مل ينعدم يف قلوب الرجال والنساء الذين شادوا هذه الكنائس الكربى الكثرية، وبعض 
ن مستلزمات احلضارة، قد زاد يف العصور الوسطى، إذ نظرنا إليه يف ضوء نزعة ولعل النفاق، الذي هو م. األاء العظيمة يف املدن

على أن هذه الرذائل وغريها تقابلها كثري من . القدماء الدنيوية الصرحية، أو الوحشية اجلماعية السافرة اليت نشاهدها يف هذه األيام
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اجلارف، وبذلت جهوداً جبارة لتقليل احلروب واملنازعات، فلقد كافحت املسيحية ببسالة وإصرار سيل اهلمجية القوي . الفضائل
وااللتجاء إىل القتال والتحكيم اإلهلي يف احملاكمات، وأطالت فترات اهلدنة والسالم، ومست بعض السمو بعنف اإلقطاع ومنازعاته 

ختاذ املسيحيني عبيداً، وافتدت عدداً فجعلتهما وفاءاً وفروسية، وقاومت القتال يف اادالت، ومنعت استرقاق املسجونني، وحرمت ا
ال حصر هلم من األسرى، وعملت على حترير أرقاء األرض أكثر مما عملت على استخدامهم يف أراضيها، وغرست يف النفوس 

احتراما جديداً للحياة واألعمال البشرية، وحرمت وأد األطفال، وقللت من اإلجهاض، وخففت أنواع العقاب اليت كان يفرضها 
قانون الروماين، قانون القبائل املترببرة، ومل تقبل مطلقاً أن يكون مستوى األخالق عند النساء خمتلفاً عنه عند الرجال، ووسعت ال

جمال الصدقات وأعماهلا، ووهبت الناس طمأنينة عقلية وسط ألغاز العامل احملرية للعقول، وإن كانت بعملها هذا قد ثبطت البحوث 
. آخر ما نذكره هلا أا علمت الناس أن الوطنية إذا مل يقاومها والء أمسى منها تصبح أداة للشره والنهم اجلماعينيو.العلمية والفلسفية

وقد فرضت على مجيع املدن والدول الصغرى األوربية املتنافسة قانوناً أخالقياً واحداً، وحافظت عليه، واستطاعت أوربا ديها، 
ا ببعض حريتها، أن تستمتع مدى قرن من الزمان باملبادئ األخالقية الدولية اليت نتمناها ونكافح وبشيء من التضحية اليت البد منه

 نعين ا أن يكون هلا قانون خيرج الدول من قانون الغابة، ويوفر على الناس جهودهم لينفقوها يف معارك -من أجلها يف هذه األيام 
  .السالم وانتصاراته

  الباب الحادي والثالثون 

  ث الفنون بع

1095 -1300   

  الفصل األول 

  يقظة حاسة الجمال 

ترى ألي سبب بلغت أوربا الغربية يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر درجة عليا يف الفنون تضارع ما بلغته أثينة يف عصر بركليز 
هل الشمال وغارات العرب، ولقد لقد صدت أوربا غارات أ. احلّق أن هلذه النهضة الفنية أسباباً كثرية! وروما يف عهد أغسطس

. بعثت احلروب الصليبية يف نفوس أهلها نشاطاً مبدعاً قوياً، وجاءت إىل أوربا بألف فكرة وفن من الشرق البيزنطي اإلسالمي

 ما ونشأت من إعادة فتح البحر املتوسط وفتح احمليط األطلنطي لتجارة األمم املسيحية، ومن األمن والتنظيم اللذين استمتعت
التجارة املنقولة يف أار فرنسا وأملانيا،والبحار الشمالية، واتساع نطاق الصناعة والشئون املالية، نقول نشأت من هذا كله ثروة مل 

تعرفها أوربا منذ أيام قسطنطني، وقامت فيها طبقات جديدة يف مقدور كل منها أن تساعد الفن باملال، ومدن غنية ذات حكم ذايت 
وكانت خزائن رؤساء األديرة، واألساقفة، والبابوات .  جاهدة لكي تشيد كنيسة كربى أمجل من آخر كنيسة فيهاتعمل كل منها

وكانت حركة حتطيم الصور قد قضى عليها، ومل يعد . تفيض باملال الذي يأتيها من العشور وعطايا التجار، وهبات النبالء وامللوك
إىل عبادة األصنام، ووجدت يف الكنيسة، اليت كانت من قبل ختشاه، وسيلة نافعة تغرس الفن يوسم كما كان يوسم من قبل بأنه عودة 

ا عقائدها ومثلها يف نفوس غري اجلهالء، وتبت فيها ذلك الورع الذي جعلها ترفع األبراج إىل السماء كأا أدعية وأوراد صاعدة 



 
 Will Durant  720   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 الناس من تلقاء نفسه، قد افرغ ما ينطوي عليه من حب وثقة يف يضاف إىل هذا أن دين مرمي اجلديد، املنبعث من قلوب. إىل اهللا
لقد اجتمعت هذه . معابد فخمة يستطيع آالف من أبنائها أن جيتمعوا فيها دفعة واحدة يقدمون هلا فروض الوالء ويطلبون إليها العون

وكانت الفنون قد بقيت يف أماكن . املؤثرات وأخرى كثرية لتغمر نصف قارة من األرض بسيل جارف من الفن مل يسبق له مثيل
متفرقة مل تقض عليها أعمال الربابرة املخربة، ومل ميح معاملها ما طرأ على البلدان من ضعف واحنالل، فاملهارات القدمية اليت أشتهر ا 

يت دخلت منها كثرة الفنانني األهل اإلمرباطورية الشرقية مل تضع قط، وكانت بالد الشرق اليونانية وإيطاليا البيزنطية هي البالد ال
ولقد أدخل شارملان يف خدمته فنانني يونان فروا من وجه حمطمي الصور . واملوضوعات الفنية يف حياة الغرب الذي بعث من جديد

رهبان دير وبدا . البيزنطيني، وهذا هو الذي جعل فن آخن يقرن الرقة والرتعة الصوفية البيزنطية بالصالبة والرتعة الدنيوية األملانية
وكان . كلوين الفنانون يف القرن العاشر عهداً جديداً يف فن العمارة الغربية وزينتها، وكان أول ما فعلوه أن نقلوا النماذج البيزنطية

من ) Abbot Desederius ،(1072 الرئيس دزدريوس Monte Cassinoمعلمو مدرسة فن األديرة اليت أقامها منىت كسينو 
أن يزين جدران سان بولو بالنقوش اجلدارية بعث ) 1218(ى األساليب البيزنطية، وملا أراد هونوريوس الثالث اليوناس يسريون عل

وكان من املستطاع وجود جاليات من . بطلب صناع نقوش الفسيفساء من البندقية، وكان الذين جاءوا متشبعني بالتقاليد البيزنطية
 Cimabue ومسابيو Duccioبية، وكان طرازهم يف التصوير هو الذي شكل طراز دوتشيو الفنانني البيزنطيني يف كثري من املدن الغر

 كالنقوش املركبة من خوص النخل أو ما -وجاءت املوضوعات البيزنطية أو الشرقية.  نفسه يف بداية عهدهGiottoوطراز جيتو 

 جاءت هذه املوضوعات إىل بالد الغرب على املنسوجات، - ، واحليوانات اليت يف داخل الرصائع يشبهه، وأوراق األقتنا
وعلى العاج، وعلى املخطوطات املزخرفة، وعاشت مئات السنني يف طراز النقوش الروماين؛ وعادت أشكال العمارة السورية، 

لعقد، والقبة، والواجهة احملوطة باألبراج ، والعمود املركب اجلامع لعدة طرز خمتلفة، والشبابيك اتمعة  ا-واألناضولية، والفارسية
إال أن التاريخ ال يعرف الطفرات وال شيء قط .  عادت هذه األشكال إىل الظهور يف عمارة الغرب-مثىن أو ثالثاً حتت قوس يربطها

ف كما يتطلب الوراثة، وكما أن نطور اتمع حيتاج إىل التجديد التجرييب وإىل العادة وكما أن تطور احلياة يتطلب االختال. يضيع
اليت تعمل على االستقرار، كذلك مل يكن تطور الفن يف أوربا الغربية يتضمن استمرار التقاليد القدمية يف املهارات واألشكال، واحلافز 

باإلضافة إىل هذا عودة الفنان املرة بعد املرة من املدرسة الفنية اليت ينتمي إليها الناشئ من املثل البيزنطية اإلسالمية، بل كان يتضمن 
لقد كان من خصائص الفن . إىل الطبيعة، ومن األفكار إىل األشياء، ومن املاضي إىل احلاضر، ومن تقليد النماذج إىل التعبري عن الذات

ش الغريب الرشاقة اهلشة النسائية، وليس يف مقدور هذه الصفات أن متثل البيزنطي القتام املقبض اجلمود والسكون، ومن خصائص النق
وكانت األمم اخلارجة من العصور املظلمة إىل . ما يف الغرب وقتئذ من رجولة حيوية، وما عاد إليه من نزعة مهجية، ونشاط قوي

نقوشة يف الفسيفساء البيزنطية، وتسخر من ضياء القرن الثالث عشر تفضل رشاقة نساء جيتو النبيلة عن صور ثيودور اجلامدة امل
خوف الساميني من الصور والتماثيل، وهلذا حولت الزخارف احملضة إىل صور املالك الباسم اليت تشاهد يف كنيسة رميس الكربى، 

لذين حافظوا وكان الرهبان هم ا. ، وهكذا غلبت جة احلياة خوف من الفن القوطيAmiensوإىل صورة العذراء الذهبية يف أمني 
ذلك أن . على األساليب الفنية يف الفن الروماين، واليوناين، والشرقي، ونشروها، كما حافظو على اآلداب اليونانية والرومانية القدمية

فقد كانت كنيسة . األديرة حلرصها على أن تستقل بذاا دربت النازلني فيها على فنون الزخرفة كما دربتهم على احلرف العملية
ير تطلب مذحباً، وأثاثاً للمحراب، وكأساً للقربان، وصندوقاً وعلباً حلفظ املخلفات، وأضرحة، وكتالً للصالة، وماثالت، وقد الد

تتطلب نقوشاً من الفسيفساء، وصوراً على اجلدران، ومتاثيل وصوراً تبعث التقى يف القلوب، وكان الرهبان يصنعون معظم هذا 
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ططون الدير ويبنونه، كما فعل البندكتيون بدير مونيت كسينو الذي ال يزال قائماً إىل اليوم شاهداً على بايديهم، بل إم هم الذين خي
 أنشأ بيتاً Bernard de Tironوكانت يف معظم األديرة مصانع واسعة، مثال ذلك أن برناردي تريون . ما بذلوه يف بنائه من جهود

وغريهم من العمال احلاذقني مجيع ... خلشب واحلديد، وحناتني، وصائغني، ونقاشني، وبنائني صناعاً يف ا" دينياً مجع فيه على ما يقولون 
ولقد كانت املخطوطات املزخرفة اليت كتبت يف العصور كلها تقريباً من عمل الرهبان، وكانت أرق ). 1"(األعمال الدقيقة

ريون الذين شادوا الكنائس على الطراز الروماين يف عهدها املنسوجات من صنع أيدي الرهبان، والراهبات، وكان املهندسون املعما
، وأمد دير كلوين غرب أوربا يف القرن احلادي عسر وبداية القرن الثاين عشر باملهندسني املعماريني وبكثري من )2(األول رهباناً

بل إن أديرة السترسيني . ختلف الفنون، وكان دير القديس دنيس يف القرن الثالث عشر مركزاً جم النشاط مل)3(املصورين واملثالني
نفسها، وهي اليت أوصدت أبواا دون أعمال الزخرفة يف أيام برنار اليقظ، سرعان ما استسلمت ملغريات األشكال وجة األلوان، 

 العادة كنائس وإذا كانت الكنائس اإلجنليزية الكربى يف. وشرعت تبين أديرة ال تقل يف زينتها عن دير كلوين أو دير القديس دنيس
. أديرة، فإن رجال الدين النظاميني أو الرهبان ظلوا إىل آخر القرن الثالث عشر أصحاب السيطرة على عمارة الكنائس يف إجنلترا

ولكن الدير مهما بلغ من صالحيته ألن يكون مدرسة وملجأ للروح، مقضي عليه بسبب عزلته أن يكون مستودعاً للتقاليد ال مسرحاً 
احلية، فهو أصلح للحفظ منه لالبتكار، ومل جتد حياة العصور الوسطى التعبري اخلصب الغزير يف أشكال مل متل التكرار، للتجارب 

وصلت بالفن القوطي إىل درجة الكمال، مل جتد تلك احلياة هذا التعبري إال بعد أن أمدت املطالب الواسعة لذوي الثراء من غري رجال 
مث جتمع العلمانيون املتخصصون احملررون يف إيطاليا أوالً، مث جتمعت كثرم يف فرنسا . تها من الغذاءالدين الفنون الدنيوية حباج

  .وقلتهم يف إجنلترا، يف نقابات احلرف، وانتزعوا الفنون من أيدي معلمي األديرة وصناعها، وشادوا الكنائس الكربى

  الفصل الثاني 

  زينة الحياة 

 حبيب اهللا -Theophilusأكمل وأوضح موجز يف فنون العصور الوسطى وحرفها، ذلك هو ثيوفليس ومع هذا فإن راهباً هو الذي 
 موجزاً يف 1190 والذي كتب حوايل عام Paderborn القريب من بادربورن Helmershausen الراهب يف دير هلمر زشوزن -

يرغب يف أن ينفض عنه كل غبار الكسل وشرود يوجه كلماته إىل كل من ... ثيوفلس، القس الوضيع: خمتلف الفنون يقول فيه
كل ما عند بالد اليونان من ألوان ومركبات ) هنا جيد الناس...(بالعمل اليدوي النافع، وبالتفكري السار فيما هو جديد... الروح

تتطلب الليونة، والصهر، وكل ما تستطيع بالد العرب أن تعرضه من األعمال اليت ... خمتلفة، وكل ما تعرفه تسكانيا من فنون امليناء
والنقش، واحلفر، وكل املزهريات الكثرية اجلواهراحملفورة، والعاج الذي تزينه إيطاليا بالذهب، وكل ما تقومه إيطاليا من أنواع 

 اخلشب الشبابيك املختلفة الغالية، وكل ما يثين عله الناس من أعمال الذهب، أو الفضة، أو النحاس أو احلديد، أو العمل الدقيق يف
فها حنن أوالء هذه يف الفقرة نشهد ناحية أخرى من نواحي عصر اإلميان، نشهد رجاالً ونساًء، ونشهد بنوع خاص رهباناً . أو احلجر

وراهبات، يعملون إلشباع الرغبة الغريزية يف التعبري، وجيدون متعة يف التناسب، والتناسق، واألشكال، وحيرصون على أن جيعلوا 
 ولقد كانت أهم ما حتتويه املناظر اليت صورت يف العصور الوسطى صوراً للرجال والنساء وهم يعملون، وإن غلبت .النافع مجيال

وكان آالف من . عليها الرتعة الدينية، وكان الغرض األول واألساسي الذي يهدف إليه فنهم هو جتميل أعماهلم، وأجسامهم، وبيوم
 واالزميل املقعر، واملنحت، ومواد الصقل، حلفر النضد، والكراسي، واملقاعد، صناع اخلشب يستخدمون السكني، واملثقب،
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والصناديق، والعلب، واخلزائن، وأعمدة الدرج، والوزرات، واألسرة، والصونة، وخزانات الطعام والشراب، والصور والتماثيل 
 من أنواع األشكال واملوضوعات، بارزة وغري بارزة، وكثرياً وتزينها مبا ال حيصى... املقدسة، وأجزاء املذابح الكنيسة، وأماكن املرمنني

ويف وسعنا أن جند على اخلناجر أشكاالً . ما كانوا يضفون الفكاهات اخلبيثة اليت ال تعرف الفوارق بني ما هو مقدس وما هو دنس
حناتو اخلشب من أهل البندقية يصنعون يف وكان . للبخالء، والنهمني، والثرثارين، واحليوانات والطيور الغريبة ذات الرؤوس اآلدمية

بعض األحيان براويز أمجل من الصور اليت يف داخلها وأعظم منها قيمة، ويف القرن الثاين عشر بدا األملان يف صناعة حفر اخلشب 

ومل يكن الذين يعملون يف املعادن أقل شأناً من العاملني يف  . العجيبة اليت أضحت من الفنون الكربى يف القرن السادس عشر
فقد كانوا يصنعون احلديد املشغول الرشيق للنوافذ، واألفنية، واألبواب اخلارجية، واملفصالت قوية متتد يف عرض األبواب . اخلشب

، وكان ما يصنع منه ملقاعد املرمنني ) يف باريسNotreDameشاهدها يف كنيسة نتردام كاليت ن(الضخمة ذات أشكال نباتية متنوعة 
وكان احلديد،أو الربونز، أو النحاس يصهر أو يطرق لتصنع منه أمجل . ورقيقاً، كاملخرمات" صلباً احلديد"يف الكنائس الكربى 

. ابيح، وكانت صفائح الربنز تغطي كثرياً من أبواب الكنائساملزهريات والقدور، واألباريق، واملاثالت، واملباخر، والعلب، واملص

وكان صناع األسلحة حيبون أن يضعوا شيئاً من الزينة على السيوف وأغمادها، واخلوذ، والتروس والدروع، وحسبنا شاهدأً على 
لكربى، وعلى مقدرة أمثاهلم اإلجنليز مقدرة صناع املعادن األملان الثريا الربنزية الضخمة اليت أهداها فردريك الثاين لكنيسة آخن ا

 Victoria واحملفوظة يف متحف فكتوريا وألربت Gloucesterاملنقولة من جلوستر ) 1100املصنوعة حوايل (املائلة الربنزية الضخمة 

and Albert Museumبواب، ، وإن ولع صناع العصور الوسطى بأن جيعلوا من أبسط األدوات حتفاً فنية ليتجلى يف مزاليج األ
وازدهرت . وأقفاهلا ومفاتيحها، وحىت دوارات اهلواء نفسها قد عنوا بزخرفتها بالنقوش اجلميلة اليت ال تستطيع رؤيتها إال باملرقب

فنون املعادن النفيسة واألحجار الكرمية وسط مظاهر الفاقة العامة، فقد كان للملوك املروفنجيني صحاف من الذهب، وقد مجع 
وكانت الكنيسة حتس، ومن حقها أن نغفر هلا هذا اإلحساس، أنه إذا كان الذهب . كرتاً من املصنوعات الذهبيةشارملان يف آخن 

وهلذا صنعت بعض املذابح . والفضة يزينان وائد األشراف وأصحاب املصارف، فإن من الواجب أن يسخرا أيضاً خلدمة ملك امللوك
 مبيالن ويف كنيسيت بستونا St. Anbroseكما نشاهد يف كنيسة القديس أمربوز من الفضة املنقوشة، وبعضها من الذهب املنقوش، 

Pistoiaوكان الذهب هو املعدن الذي تصنع منه عادة احلقة اليت يوضع فيها اخلبز املقدس، ويصنع منه الوعاء الذي يعرض .  وبازل
 حتفظ فيها املخلفات املقدسة ولقد كانت هذه اآلنية يف فيه على املؤمنني ليعظموه، والكأس اليت حتتوي النبيذ املقدس، والعلب اليت

وكان الصياغ يف إسبانيا يصنعون . كثري من األحيان أمجل صنعاً من أغلى الكؤوس اليت دى للفائزين يف املباريات يف هذه األيام
 Bonnard ،(1212)خدم الصائغ بنار ويف باريس است. اخليام البديعة اليت حيمل فيها اخلبز املقدس أثناء سري موكبه يف الشوارع

وحسبنا دليالً على اتساع  . Genevieve أوقية من الفضة وستني أوقية من الذهب ليصنع منها ضرحياً لعظام القديس جنيفييف1544
 الوسطى فيها جند أن كل صائغ يف العصور. جمال فنون الصياغة الفصول التسعة والسبعون اليت خص ا ثيوفيلس هذا الفن يف كتابه

وكن يف باريس يف القرن . يصهر، وينحت، ويطلى بامليناء، ويركب باجلواهر، ويطعم- سواء Celiiniكان ينتظر أن يكون هو وقليين 
الثالث عشر نقابة قوية للصياغ وجتار اجلواهر، وذاعت منذ ذلك احلني شهرة قاطعي اجلواهر الباريسيني يف عمل اجلواهر 

ام اليت يبصم ا األغنياء الشمع املوضوع على رسائلهم أو مظاريفها تصمم وحتفر بعناية فائقة، وكان لكل وكانت األخت).5(الصناعية
أال إن الذين يقدمون . رئيس ديين خامت رمسي، وكان كل رجل ظريف أو متظرف يتباهى خبامت، إن مل يتباهى بأكثر من خامت، يف يده

وكان هلنري . وكانت النقوش البارزة الصغرية على املواد الثمينة شائعة بني األغنياء. ملبين اإلنسان أسباب غرورهم قلما يعدمون قو
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، وجاء بولدين الثاين بنقش أعظم من هذا ) ريال أمريكي40و000(الثالث ملك إجنلترا نقش من هذا النوع قدرت قيمته مبائيت جنيه 
وكان العاج حيفر بأعظم عناية ويبذل يف حفرة جهد كبري . باريس بSainte Chapelleقيمه من القسطنطينية ليضعه يف سانت شابل 

طوال العصور الوسطى، وتصنع من أمشاط، وعلب، ومقابض، وقرون للشرب، ومتاثيل مقدسة، وجلود للكتب، وحمافظ ألوراق 
ة من األدوات العاجية من ويف متحف اللوفر جمموع.. الكتابة مزدوجة الثنايا أو مثلثتها، وعصى، وصواجل األساقفة، وعلب وأضرحة

وقد غلب اخليال وغلبت الفكاهة على .خملفات القرن الثالث عشر تقترب من الكمال قرباً يثري الدهشة ومتثل الرتول عن الصليب
التقى يف أواخر هذا القرن فظهرت يف بعض األحيان نقوش دقيقة ملناظر غاية يف الدقة يف بعض األحيان على علب املرايا وصناديق 

وكان العاج إحدى املواد اليت استخدمت للتطعيم، وهو . لزينة املعدة للنساء الاليت ال يستطعن أن يعكفن على التقى يف مجيع األوقاتا
ويسميه الفرنسيون )  ومعناه يدخل أو حيشرIntersereوهي كلمة مشتقة من اللفظ الالتيين  (Intarsiaالذي يسميه اإليطاليون 

كأن حيفر رسم يف قطعة من . وكان اخلشب نفسه يطعم به غريه من أنواع اخلشب).  أي يعلمMarquer من (Marquetryتلبيساً 
وكان من أدق الفنون يف العصور الوسطى عمل امليناء . اخلشب مث تدخل فيه قطع من خشب آخر وتضغط وتغرى يف مواضع احلفر

فكان السطح املعدين حيفر ويطعم بعجينة سوداء مكونة من  -) أي أسودNigellus من اللفظ الالتيين Nielloالنيلو (السوداء
 من هذا الفن يف القرن اخلامس عشر صناعة Finiguerraمسحوق الفضة، والنحاس والكربيت، والرصاص، فإذا اصطنع فنجويرا 

 من شرق أوربا من وقامت صناعة اخلزف مرة أخرى من صناعة الفخار حينما أيقظ الصليبيون العائدون. النقش على ألواح النحاس
ولدينا من القرن الثاين عشر لوحة . وجاءت صناعة امليناء ذات احلزوز إىل بالد الغرب من بيزنطة يف القرن الثامن. العصور املظلمة

 Limogeوكانت مدينة ليموج . ا أرضية من النحاس مث مليء الفراغ بعجينة امليناء ، وحفرت فيهمصورة متثل يوم احلساب

الفرنسية تصنع اآلنية املطعمة بامليناء منذ القرن الثالث، فلما كان القرن الثاين عشر أضحت هي املركز الرئيسي يف غريب أوربا 
فخرانيون املسلمون يف أسبانيا املسيحية يف القرن الثالث عشر وكان ال. لصناعة امليناء ذات احلزوز وامليناء املصبوبة فوق النحاس

يغطون اآلنية بطبقة المعة من القصدير ال ينفذ فيها الضوء، أو من امليناء، ويتخذوا قاعدة للزخارف املصورة، ويف القرن اخلامس 
يورقة ومسوا هذه اآلنية ميولقة، فاستبدلوا حبرف عشر استورد التجار اإليطاليون هذه اآلنية من أسبانيا يف سفن مملوكة ألهل جزيرة م

r حرف Iوعاد فن الزجاج الذي كاد أن يبلغ حد الكمال يف روما القدمية، إىل مدينة البندقية من مصر .  على طريقتهم يف الترخيم
طت احلكومة محايتها على  عن اثين عشر مصنعاً يف تلك املدينة، بلغ من تنوع منتجاا أن بس1024وبيزنطة، فنحن نسمع منذ عام 

 نقل صناع الزجاج إىل حي خاص يف جزيرة 1278ويف عام ". السادة"واقترحت أن يطلق على صانعي الزجاج اسم . هذه الصناعة
وسنت قوانني صارمة حترم على صناعة .  ليكونوا هناك آمنني من جهة، ولالحتفاظ بسرية الصناعة من جهة أخرىMuranoمورانو 

وظل البنادقة أربعة قرون يسيطرون من هذه . ال إىل خارج اجلزيرة أو الكشف عما يف هذه الصناعة من أسرار خفيةالزجاج االنتق
البقعة األرضية الضيقة على فن الزجاج وصناعته فيب العامل الغريب، وارتقى فنا طالء الزجاج بامليناء وتذهيبه، وكانت أليفو دي فينيزيا 

Olivo de Veneziaات من الزجاج، كما كانت مورانو خترج مقادير كبرية من الفسيفساء واخلرز، والقنينات،  تصنع منسوج
واألكواب، وأدوات املائدة، املصنوعة كلها من الزجاج، بل كانت خترج مرايا زجاجية أخذت يف القرن الثالث عشر حتل حمل املرايا 

 تصنع هي األخرى زجاجاً يف هذه الفترة ذاا، ولكنه كان يستخدم وكانت فرنسا، وإجنلترا، وأملانيا. املصنوعة من الصلب املصقول
وكانت النساء على الدوام . كله تقريباً يف األغراض الصناعية، ماعدا الزجاج امللون الرباق الذي كان يستخدم يف الكنائس الكربى

صية واملرتلية من العناصر اجلليلة الشأن يف فن إن الزينة الشخ. يغمط فضلهن يف تاريخ الفن فال ينلن ما هن خليقات به من التقدير
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احلياة، ولقد هيأت أعمال النساء يف تصميم األزياء، وزينتها الداخلية، وزخرفتها، ونسجها والتصوير عليها، هيأت أعماهلن يف هذا 
وكان . لصامتة معنا أو بالقرب مناأكثر مما هيأت معظم الفنون من أسباب املتعة غري احملسة اليت نستمدها من وجود األشياء اجلميلة ا

للمنسوجات الرقيقة املغزولة حبذق وعناية ذات املنظر اجلميل وامللمس اللطيف قيمة عالية يف عصر اإلميان، فقد كانت تغطي مذابح 
ا أو نساء، وكانت هذه الكنائس، وخملفات األولياء،واآلنية املقدسة، ويرتديها القساوسة، أفراد الطبقة الراقية يف اتمع رجاالً كانو

واستطاعت فرنسا وإجنلترا يف القرن " ورق النسيج"املنسوجات نفسها تلف يف ورق ناعم لطيف رقيق، اشتق امسه من امسها فسمي 
 عن نقابات املطرزين يف 1258الثالث عشر أن ترتال القسطنطينية عن عرشها بوصفها أكرب منتج للتطريز الفين، فنحن نسمع يف عام 

 أن البابا إنوسنت الرابع ذهل حني رأى األحبار اإلجنليز 1246 حتت عنوان سنة Matthew Paris، وحيدثنا ماثيو باريس باريس
الذين زاروا روما يرتدون مالبس مطرزة بالذهب وأمر أن تصنع مثل هذه الزخارف اإلجنليزية الفخمة حلرامله وحلله اليت يلبسها يف 

 رجال الدين مثقلة باجلواهر، وخيوط الذهب، واللوحات املصورة املصنوعة من امليناء إىل حد وكانت بعض مالبس. أوقات القداس
 Cope of، ولقد اشترى ثري أمريكي ثوباً كهنوتياً يعرف بإسم حربية أسكويل )6(يصعب عليهم معه املشي وهم يرتدوا

Ascolوكان االعتقاد السائد أنه : ثوب شارملان الدملاشي"وكان أشهر ثوب مطرز يف العصور الوسطى هو .  بستني ألف دوالر
صنع يف دملاشيا، ولكن يغلب على الظن أنه من صنع القسطنطينية يف القرن الثاين عشر، وهو اآلن من أمثن التحف يف كنوز 

. السجف أو األقمشة املطرزة اليت تزين ا اجلدران حمل الصور امللونة يف فرنسا وإجنلترا، وخباصة يف األبنية العامةوحلت . الفاتيكان

وكان حيتفظ بعرضها كاملة أليام األعياد، فكانت يف تلك األيام تعلق حتت العقود بني أعمدة الكنائس، ويف الشوارع، وعلى 
أي الوصيفات الاليت خيدمن قصور سادة اإلقطاع " املتعباَت"ة من الصوف أو احلرير بأيدي القوارب يف املواكب، وكانت تنسج عاد

ومل تكن املنسوجات اليت تزدان ا . وكان عدد كبري منها تنسجه الراهبات، وبعضه ينسجه الرهبان. حتت إشراف أمينة القصر
أن ترى عن بعد، وكان يضحى فيها بدقة اخلطوط يف سبيل وضوح اجلدران تطاول الصور الدقيقة امللونة يف مجاهلا، وكان يقصد ا 

وكان يقصد ا ختليد ذكرى حادثة تارخيية أو قصة خيالية ذائعة الصيت، أو تفريج هم من يف داخل . الصورة وألالء اللون وثباته
رن العاشر، ولكن أقدم منوذج هلا باق إىل وقد ورد ذكرها يف فرنسا منذ الق. البيوت بتمثيل املناظر الطبيعية، أو األزهار، أو البحر

وكانت فلورنس يف إيطاليا، وشنشيال يف أسبانيا وبواتييه، وأراس، وليل يف . اليوم ال يكاد يرجع عهده إىل ما قبل القرن الرابع عشر
ت يف العامل كله من  الذائعة الصيBayeuxهذا وليست أقمشة بايو . فرنسا، تتزعم مدائن الغرب يف فن أقمشة اجلدران والطنافس

وقد مسيت ذا . نوع هذه األقمشة إذا أردنا الدقة يف التعبري، ألن النقوش اليت عليها مطرزة على سطحها وليست جزءاً من النسيج
السيدات االسم نسبة إىل كنيسة بايو اليت ظلت حتتفظ ا زمناً طويالً، وتعزوها الرواية املتواترة إىل ماتلدة زوجة وليم الفاتح وإىل 

الاليت كن يف بالط امللك النورمان، ولكن العلماء الذين ال يبالون بإغضاب كرائم العقائل يفضلون أن يعزوها إىل صناع غري 
وهذه الزينات تنافس املؤرخني اإلخباريني يف كوا مصدراً من مصادر الفتح ). 8(معلومني، وإىل عصر أحدث من عصر وليم

طعة من نسيج التيل األمسر، عرضها تسع عشر بوصة وطوهلا إحدى وسبعون ياردة، ستون منظراً تصور فقد نقش على ق. النورماندي
على التوايل االستعداد إىل الغزو، وسفائن النورمان تشق اإلجنليزية جبآجئها العالية املصورة، ومعركة هيستنج الوحشية، وهارولد 

Harodوهذه األغطية أمثلة من أعمال . كسون وتبدد مشلهم، وانتصار القوة املباركةوهزمية اجلنود األجنليس.  يتلقى الطعنة وميوت
 وسيلة يثري ا 1083وقد اختذها نابليون يف عام . التطريز الناطقة بالصرب الطويل، ولكنها ليست من امجل ما صنع من نوعها

  .هلةولكنه نسي أن يستعني على هذا الغزو بربكة اآل) 9(الفرنسيني إىل غزو إجنلترا
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  الفصل الثالث 

  التصوير 

   الفسيفساء 1

. الفسيفساء، والتحلية الصغرية للكتب، والصور اجلدارية، والزجاج امللون: اختذ فن التصوير يف عصر اإلميان ثالثة أشكال رئيسية

ر كثرياً من الدقة، فقد فأما فن الفسيفساء فكان وقتئذ يف عهد الشيخوخة، ولكنه كان يف خالل األلفي عام اليت مرت عليه قد أمث
كان صانعوه، إذا أرادوا عمل األرضية الذهبية اليت حيبوا حباً مجاً، يلقون ورقة رقيقة من الذهب حول مكعبات من الفضة، ويغطون 

ء هذه الورقة بغشاء رقيق من الزجاج ليمنعوا تلوث الذهب وقتامه، مث يضعون املكعبات املذهبة يف سطوح غري مستوية بعض الشي
وأكرب . وكان الضوء ينعكس من هذه املكعبات يف زوايا خمتلفة وبذلك يكسب القطعة كلها نسيجاً حياً. ليمنعوا بذلك بريق السطوح

 وهي جزيرة صغرية قريبة - Torcelloالظن أن فنانني بيزنطيني هم الذين غطوا القباء الشرقي يف إحدى الكنائس القدمية يف ترشلو 
ومتتد أعمال الفسيفساء يف ). 10(ها الشرقي بنقوش من الفسيفساء تعد اروع ما خلقته العصور الوسطى وجدار-من البندقية 

 Domenico Selvoكنيسة القديس مرقص على مدى سبعة قرون، ومتثل أمناطها تلك القرون السبعة، فقد أمر الدوج دمنيكوسلفو 

 استخدم يف هذا العمل فنانني بيزنطيني، كذلك متت فسيفساء عام ، ويظن أنه1071بعمل أوىل نقوش الفسيفساء الداخلية يف عام 
 حتت إشراف فنانني بيزنطيني، ومل يكن للفنانني اإليطاليني الشان األكرب يف تزيني كنيسة القديس مرقس بالفسيفساء قبل عام 1153
متثل صعود املسيح هلو أمسى ما بلغه هذا ، وإن الرسم الفسيفسائي املنقوش يف القبة الوسطى يف القرن الثاين عشر، والذي 1450

ولقد ظل النقش الفسيفسائي الرخامي . الفن، ويقرب منه يف روعته النقش الفسيفسائي الذي ميثل يوسف واملوجود يف قبة البهو
ليونان واملسلمون ويف الطرف اآلخر من إيطاليا احتد الفنانون ا. املوجود يف طوار الكنيسة مدى سبعمائة عام يقاوم خطى بين اإلنسان

 مبدينة Martorana ويف كنيسة مرترانا Capella Palatina يف الكابال بلتينا -صنع آيات النقش الفسيفسائي يف صقلية النورمانية 
ورمبا كانت احلروب البابوية اليت شبت نارها يف ). Cefalu) 1148 وكنيسة شفالو Monreale ويف دير منريال Palermoبالرم 

لث عشر قد عاقت تقدم الفن يف روما، ولكن نقوشاً فسيفسائية متألقة صنعت يف ذلك القرن لتزدان ا كنائس سانتا ماريا القرن الثا
والقديس بولس خارج " والقديس يوحنا يف التران Trastevere وسانتا ماريا تراستفريي Santa Maria Maggioreماجوري 
ميم النقش الفسيفسائي لكنيسة التعميد يف فلورنس، ولكن هذا النقش ال يبلغ من وكان فنان إيطايل هو الذي وضع تص". اجلدران

أرضية فسيفسائية فخمة ) 1150(وكان لدير سوجر يف سانت دنيس . الروعة ما بلغته أعمال الفنانني اليونان يف البندقية أو صقلية
ملزيج من الظالل الفسيفسائية يثري الدهشة ) 1288 حوايل عام(احتفظ ببعض أجزائها يف متحف كلوين، وإن طوار دير وستمنستر 

واإلعجاب غري أن فن الفسيفساء مل يزدهر قط يف مشال جبال األلب ، فلقد طغى عليه يف تلك البالد الزجاج امللون كما طغت عليه 
  .، وجيتوCimabueبيو  وسيماDuccioيف إيطاليا نفسها حىت كادت خترجه منها الصور اجلدارية حني أقبل على هذا الفن دتشيو 

   نقوش المخطوطات 2

ظل تزيني املخطوطات بالرسوم والنقوش الصغرية بالفضة املذابة والذهب املذاب، وباملداد امللون، فناً حمبوباً يوائم تقوى األديرة 
ري من أوجه النشاط يف وقد بلغ هذا الفن ذروته يف بالد الغرب يف خالل القرن الثالث عشر، شأنه يف هذا شأن كث. وجوها اهلادئ

العصور الوسطى، ومل يبلغ بعدئذ يف وقت من األوقات ما بلغه يف خالل القرن من دقة وابتكار وكثرة، فقد حلت يف ذلك العهد حمل 
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الصور والكسى اجلامدة، واأللوان اخلضراء واحلمراء القاسية اليت كانت سائدة يف القرن احلادي عشر، حلت حملها بالتدريج أشكال 
رشيقة رقيقة يف ألوان مجة العدد، على أرضية زرقاء أو ذهبية، وغلبت صور العذراء على هذه النقوش، كما أخذت من ذلك الوقت 

ولقد أتلفت كتب كثرية يف العصور املظلمة، وتضاعف قيمة ما بقي منها ألا كانت يف نصها وفنها خيطاً . تكثر يف الكنائس الكربى
وكان الناس يف تلك األيام يعتزون بكتب الترانيم، وباألناجيل، والتراتيل، وكتل ). 11(إذا صح هذا التعبريرفيعاً من خيوط احلضارة 

القداس، وكتب الصلوات، وأدعية الساعات، وحيسبوا األدوات احلية اليت تنقل إليهم الوي اإلهلي، ومل يكونوا يرون أن أي جمهود 
فكان الواحد منهم يبذل يوماً كامالً يف كتابة احلرف األول من كلمة، وأسبوعاً .  مما تستحقيبذل يف تزينها الزينة الالئقة ا أكثر

 أحد Hartker أن أقسم هارتكر 986كامال يف كتابة عنوان صفحة ، وال يرى يف هذا خروجاً على املعقول، وقد حدث يف عام 
وظل يف . أربعة، ولعله كان يتوقع انتهاء العامل ذلك القرن أن يظل ما بقي من حياته الدنيوية داخل جدران Gallرهبان القديس 

وكان فن ). 12(صومعته الصغرية حىت مات بعد مخسة عشر عاماً من دخوهلا، وفيها زين بالصور والنقوش تراتيل القديس جول
ان أصحاب النقوش الصغرية يعنون املنظور وعمل القوالب وقتئذ أقل شأناً مما كانا عليه أيام ازدهارمها يف عصر الكارولنجيني، فقد ك

وكانت . بعمق اللون وائه، وازدحام الصور وحيويتها أكثر من عنايتهم بأن خيدعوا الناظر حىت يظن أن ما أمامه فضاء ذو ثالثة أبعاد
نبات واحليوان أكثر موضوعاته تؤخذ من الكتاب املقدس، أو من األناجيل غري القانونية، أو من أقاصيص القديسني، ولكن صوراً لل

. كانت تستخدم أحياناً يف تلك الزينة، وكان يسر صاحبها أن يصور نباتات وحيوانات خيالية كما يصور نباتات وحيوانات حقيقية

وكانت القواعد الكنسية املفروضة على املوضوعات وطريقة معاجلتها يف الكتب املقدسة نفسها أقل دقة وحتديداً يف الغرب منها يف 
وكانت رؤوس بشرية مركبة على أجسام حيوانات، ورؤوس . ان يسمح للمصور أن ينتقل ويلهوا حراً يف جماله الضيقالشرق، وك

حيوانات على أجسام بشرية، وكان قرد يف زي راهب، وقرد خيترب يف وقار كوقار الطبيب قنينة مآلى بالبول، وموسيقى يطرب 
ونشأت نصوص غري هذه ). 13(يت ازدان ا كتاب صلوات ساعات العذراء كانت هذه هي املوضوعات ال-سامعيه حيك فكي محار 

مقدسة ودنسة، واختذت هلا مكاناً يف مناظر الصيد، أو الربجاس، أو احلرب، وكان من الصور اليت اشتمل عليها كتاب ترانيم يف 
من رهبة األبدية، أخذ يغزو أرباض احلياة القرن الثالث عشر صورة متثل داخل مصرف إيطايل، ذلك أن العامل الدنيوي، وقد استفاق 

وكانت األديرة اإلجنليزية موفورة اإلنتاج يف هذا الفن السلمي، فقد أخرجت مدرسة أجنيليا الشرقية كتب مزامري واسعة . الدينية
يف ) Omerالقديس أومر (يف أكسفورد، وثالث  ) Ormbsyاألورمبزي (منها كتاب حمفوظ يف مكتبة بروكسل، وآخر : الشهرة

املتحف الربيطاين، ولكن خري ما أنتجه هذا الفن كان يف فرنسا، فقد بدأت كتب التراتيل اليت زينت للويس التاسع طرازاً من النقوش 
واشتركت األراضي الوطيئة يف هذه . اجلامعة املركزة، وتقسما إىل مدليات داخل إطارات، نقلت بال ريب عن زجاج الكنائس امللون

 من الشعور Reime ورميس Amiens رهبان ليبج وغنت يف فن تزيني الكتب بعض ما بلغه فن النحت يف أمني احلركة، فبلغ
احلماسي والرشاقة الفياضة، وأخرجت أسبانيا أعظم آية مفردة من آيات هذا الفن يف القرن الثالث عشر يف كتاب ترانيم للعذراء هو 

 نقشاً لتشهد مبا كان يبذل 1226وإن نقوشه الصغرية البالغ عددها ). 1280عام حوايل (امللك احلكيم ) ألفونسو العاشر(تسابيح 
وال حاجة إىل القول بأن هذه الكتب كانت كتب خط كما كانت كتب تصوير، وكان . يف كتب العصور الوسطى من كد وإخالص

 اإلنسان ليتردد، إذا أراد أن حيكم على وإن. الفنان الواحد يف بعض األحيان ينسخ ويؤلف النصوص ويكتبها مث يرسم النقوش بيده
  .إال إننا قد خسرنا بالطباعة الشيء الكثري. الكثري من الكتب، أيهما أمجل زينتها أو نصها
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   النقوش الجدارية 3

من العسري علينا أن نقول إىل أي حد أثرت زخارف الكتب من حيث موضوعها وأشكاهلا يف نقوش اجلدران واللوحات املصورة، 
لقد كان بني هذه . ور املقدسة، ونقوش اخلزف، والنحت البارز، والزجاج امللون، وإىل أي حد أثرت هذه يف زخارف الكتبوالص

وكان الفنان الواحد يف بعض األحيان ميارسها مجيعاً، وإنا لنظلم الفن . الفنون تبادل كثري يف موضوعاا وأمناطها، وتفاعل مستمر
حد هذه الفنون عن بقيتها فصالً تاماً، او فصلنا الفنون عن احلياة القائمة يف أيامها، ذلك أن احلقيقة أكثر والفنان معاً إذا ما فصلنا أ

ارتباطاً أجزائها من توارخيها، وإذا ما جزأ املؤرخ عناصر احلضارة اليت جيري تيارها جمتمعاً يف جمرى واحد، فإمنا يفعل ذلك لسهولة 
 - حقنا أن نفصل الفنان عن الثقافة املعقدة اليت ربته وعلمته، وأمدته بالتقاليد واملوضوعات وليس من. البحث واإليضاح ال غري

وكانت العصور الوسطى تقاوم الفردية، وتعدها من العقوق . وأثنت عليه أو عذبته، واستخدمته، ودفنته، ونسيت امسه أكثر مما ذكرته
وكانت الكنيسة، الدولة، واملدينة املستقلة، ونقابة احلرف يف .  وجمرى حوادثهاملفلس، وتأمر العبقري أن يغمر نفسه يف أعمال زمانه

عرف ذلك الوقت هي احلقائق اخلالدة، وكانت هي الفنانني أنفسهم، ومل يكن األفراد إال أيدي اجلماعة، وإذا ما قامت الكنيسة 
ومن . يمها، وبناؤها، وتزيينها من أجسام وأرواحالكربى على قواعدها كان جسمها وروحها ميثالن مجيع ما قدسه واستنفده تصم

اجل هذا ابتلع التاريخ مجيع أمساء الرجال الذين نقشوا جدران عمائر العصور الوسطى قبل الثالث عشر، ومل يبق من هذه األمساء إال 
 أساليب ناقشي اجلدران ترى هل كان يف. القليل، وكادت احلروب، والثورات، والرطوبة اليت توالت مدى الدهور تبتلع أعماهلم

لقد كانوا يستخدمون أساليب املظلمات وأدهنة اجلدران القدمية، فيضعون األلوان على اجلدران قبل أن جيف بياضها، أو . عيوب
دوا ما وكانوا يقصدون بكلتا الوسيلتني أن خيل. يرمسون على اجلدران اجلافة بألوان جيعلوا لزجة مبا يدخلونه فيها من املواد الغروية

يرمسون، أما بنفاذ األلوان يف اجلدران أو بتماسكها، ومع هذا كله كانت األلوان تتطاير على مر السنني، ولذلك مل يبق من الرسوم 

طريقة حتضري األلوان الزيتية، ولكن هذه الصناعة مل تبلغ ) 1190(ثيوفليس  ويصف اجلدارية اليت عملت يف القرن الرابع عشر
ويلوح أن تقاليد النقش الروماين القدمي على اجلدران قد قضت عليه غارات القبائل املترببرة وما . كثرياً من الرقى قبل عهد النهضة

، مل يسترشد باعثوه بالتقاليد القدمية، بل استرشدوا بأساليب وملا أن بعث فن النقش اجلداري اإليطايل. أعقبها من فقر دائم عدة قرون
 ثيوفانيس يف -بيزنطية النصف يونانية والنصف شرقية، وإنا لنجد يف أوائل القرن الثالث عشر مصورين يونان يعملون يف إيطاليا 

إليطايل املوقع عليها من رامسيها يف ذلك وحتمل أقدم لوحات الفن ا...  يف سييناMelormusالبندقية، أبونيوس يف فلورنس وملورمس 
 صوفية، وهم ال يدعون قط - بصور رمزية، دينية -العهد أمساء يونانية، وقد جاء هؤالء الرجال معهم مبوضوعات وأمناط بيزنطية 

 عشر، واجتذبت اهلبات وملا زاد الثراء وارتقى الذوق تدرجيياً يف إيطاليا خالل القرن الثالث. أم ميثلون مواقف أو مناظر طبيعية
 يف Giunta Pisanoجيونتا بيزانو -العالية اليت كان يعطاها الفنانون رجاالً من ذوي املواهب العالية، شرع املصورون اإليطاليون 

 يف أسيسي وروما، شرع هؤالء املصورين Pietro Kavallini يف سينا، وبيترو كفليين Guido يف بستويا، وجيدو Lapoبيزا، والبو 
يف ) 1271(وهلذا نقش جيدو . يهجرون الطريقة البيزنطية اخليالية احلاملة، وينفثون يف رسومهم اللون اإليطايل والعاطفة اإليطالية

أشكال الرسوم البيزنطية الضعيفة اليت ال حياة ) 14"(وجهها الصايف احللو"كنيسة سان دمنيكو يف سينا صورة للعذراء بزت بصورة 
وبعد جيل من ذلك الوقت دفع . ائدة يف ذلك العصر وتكاد هذه الصورة تكون بداية عصر النهضة اإليطاليةفيها، واليت كانت س

 اليت Maesta" اجلاللة"مدينة سيينا يف صورة مجالية مزينة بصورة ) Duccio di Bouninsegna (1273 -1319دتشيو بيوننسنيا 
ي الثراء قرروا أن األم املقدسة، ملكتهم اإلقطاعية، جيب أن ترسم صورا وتفصيل ذلك أن املواطنني ذو. متثل العذراء فوق عرشها
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يف حجم رائع بيد أعظم فنان يعثرون عليه يف أي مكان، وسرهم أن خيتاروا هلذا دتشيو ابن بلدم، ووعدوه بأن يقدموا له الذهب، 
-:وأضاف إليها ذلك التوقيع املؤثر ) 1311(ثالث سنني وملا أمت بعد . ووفروا له الطعام والوقت، راقبوا كل خطوة خيطوها يف عمله

وكان طوهلا أربع عشرة قدماً ( محلت الصورة -"أي أم اإلله املقدسة، هي سينا السالم ودتشيو احلياة ألنه صورك يف هذه الصورة" 
 ونصف سكان املدينة، وسط إىل الكنيسة حيف ا موكب من األساقفة، والقساوسة، والرهبان، واملوظفني،) وعرضها سبعة أقدام

دوي األبواق ودق النواقيس، وكانت الصورة اليت ال تزال تصف بيزنطة يف طرازها، دف إىل التعبري الديين ال التصوير الواقعي فقد 
رشاقة كان أنف العذراء أطول وأكثر اعتداالً مما جيب أن يكون، وكانت عيناها اكثر قتاماً، ولكن الصور احمليطة ا كانت ذات 

وصفات أخالقية واضحة، وكانت املناظر املأخوذة من حياة مرمي واملسيح، واملرسومة على منصات املذابح واألبراج ذات فتنة جديدة 

 Giovanui Cimabueكان جيوفيت مسابو  . Gioffoومجلة القول أن هذه الصورة كانت أعظم ما صور قبل جيتو . وجلية

. قد بدا وقتئذ يف فلورنس أسرة من املصورين قدر هلا أن تسيطر على الفن اإليطايل مال يكاد يقل عن ثالثة قرون) 1240-1302)

روح عالية متكربة، ال يتردد يف أن وقد ولد جيوفين ألسرة شريفة، وما من شك أنه قد أحزا حني هجر القانون إىل الفن، وكان ذا 
ومع أن مدرسته الفنية، كمدرسة دتشيو، فرع من املدرسة . يطرح وراء ظهره أية صورة جيد فيها هو أو غريه من الناس عيباً ما

عمل هو،  البيزنطية، فإنه قد أفرغ كل كربيائه وكل نشاطه، يف فنه، وأمثرت جهوده هذه مثرة أوفت على الثورة، وقد -اإليطالية 
فثىن ورق اخلطوط . أكثر مما عمل دتشيو الذي يعلو عليه يف مكانته الفنية، على إبطال الطراز البيزنطي وشق طريقاً للرقي جديداً

اجلامدة اليت كان يرمسها أسالفه، وكسا الروح حلماً، ووهب اللحم دماً ودفئاً، واآلهلة والقديسني حناناً آدمياً، وأستخدم يف تصويره 
وان الزاهية احلمراء، والقرنفلية، والزرقاء، فنفث يف صورة حياة وألالء مل تعرفهما إيطاليا العصور الوسطى قبل أيامه، على أننا األل

مضطرون إىل قبول كل ما ذكرناه عنه مستندين إىل سهادة معاصريه، ألن الصور اليت تعزى له ليس فيها صورة واحدة موثوق بأا 
 يف كنيسة سانتا Rucellaiظن أن صورة العذراء والطفل واملالئكة املرسومة بالطالء املائي ملصلى روشالي من صنع يده، وأكرب ال

وتعزو رواية يشك فيها ) 15( مبدينة فلورنس، أكرب الظن أن هذه الصورة من صنع دتشيوSanta Maria Novellaماريا نوفال 
املوجودة يف كنيسة سان فرانسيسكو " العذراء والطفل بني أربعة مالئكة"بعضهم، ولكنها يف أغلب الظن صادقة، إىل مسابيو صورة 

 والذي أعيد يف القرن التاسع عشر، هو 1256وهذا املظلم الضخم الذي يرجع املؤرخون تارخيه عادة إىل عام . السفلى يف أسيسي
يس فرانسس اليت فيها واقعية إىل حد يشهد جبرأة وصورة القد. أوىل اآليات الفنية الباقية حىت اآلن من روائع فن التصوير اإليطايل

 فهي متثل رجالً روعته رؤية املسيح إىل حد هزل معه جسمه، وصورة املالئكة األربعة هي بداية التآلف بني املوضوعات -رمسها 
 كما يقولون، وضع لقباً وعني سيمابيو يف آخر سين حياته كبري أساتذة الفسيفساء يف كنيسة بيزا، وفيها. الدينية واجلمال النسوي

 قصة لطيفة يقول فيها إن مسابيو Vassariويروي فساري ". املسيح يف اد بني العذراء والقديس يوحنا"للكنيسة تصميم فسيفساء 
، يرسم بقطعة من Giotto di Bondoneوجد يف يوم من األيام غالماً من الرعاة يف العاشرة من عمره يسمى جيتو دي بندوين 

وليس مثة شك يف أن جيتو عمل يف مرسم سيمابيو، وأنه شغل ). 16(محل على أردواز، فأخذه إىل فلورنس وجعله تلميذاً له الفحم 
  .وهكذا بدأت أعظم أسرة من املصورين يف تاريخ الفن. مرتل أساتذه بعد موته
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   الزجاج الملون 4

 والفسيفساء، وتأخرت عن تلك البالد مائة عام يف العمارة والزجاج سبقت إيطاليا مشايل أوربا مبائة عام كاملة يف النقوش اجلدارية
وكان فن تلوين الزجاج معروفاً عند األقدمني، ولكن أكثر ما عرف منه كان يف صورة الفسيفساء الزجاجية، فقد مأل . امللون

وحتدث بولس " لوانخمتلف األ"نوافذ كنيسة القديس مارتن بزجاج ) Gregory of Tours) 538-593جرجيوري التوري 

 عن مجال ضوء الشمس حني مير خالل الشبابيك املختلفة األلوان يف كنيسة أيا صوفيا Paul the Silentiary املنظم
 أسقف Adalberoت أية حماولة لرسم صورة بالزجاج امللون، لكن ادلبريو ومبلغ علمنا أنه مل تبذل يف هذه احلاال. بالقسطنطينية

 على St. Benignus، وحتتوي أخبار القديس بنينيس )17"(حتتوي تواريخ" بشبابيك 980مدينة رميس زين كنيسته حوايل عام 
لقد كان هذا زجاجاً ). 18(، يف كنيسة بدحبونSt. Paschasiusميثل القديس باسكاسيوس " شباك مصور قدمي جداً"وصف ل 

وملا أن قلل فن العمارة القوطية من الثقل الذي تتحمله . مؤرخاً، ولكن يبدو أن اللون هنا قد وضع على الزجاج ومل يصهر فيه
 - أو باألحرى تطلب هذا الضوء -اجلدران وهيأ بذلك مكاناً للنوافذ الواسعة، مسح الضوء الكثري الذي يدخل الكنيسة ذه الوسيلة

. تلوين ألواح الزجاج، وذا وجدت احلوافز القوية الكثرية عن وسيلة لتلوين الزجاج تلويناً أبقى على الزمن من الوسيلة القدمية

 هذه الصباغة الفنية 1190ويصف ثيوفيلس يف عام . والراجح أن الزجاج ذا األلوان املصهورة قد تفرع من الزجاج املطلي بامليناء
مث تقطع قطع . أو تصميماً يوضع على منضدة ويقسم أقساماً صغرية، ومييز كل منها برمز للون املرغوب فيه" رمساً"اجلديدة فيقول إن 

وتلون كل قطعة من الزجاج باللون املطلوب وذلك . من الزجاج قلما يزيد طوهلا أو عرضها على بوصة واحدة بقدر مساحة الرسم
 الكوبلت للون األزرق، والنحاس األمحر أو األخضر، واملنجنيز -سيد معدنية خمتلفة بصبغة مكونة من مسحوق الزجاج املخلوط بأكا

مث حيرق الزجاج املطلي بعدئذ لتنصهر األكاسيد والطالء يف الزجاج، وتوضع األجزاء بعد تربيدها على التصميم، ... لألرجواين
نوع من هذا الزجاج الفسيفسائي فإن العني ال تكاد وإذا نظر اإلنسان لشباك مص. وتلحم بعضها ببعض بقطع رفيعة من الرصاص

وكان ما يتهم به الفنان يف هذه احلال هو اللون، وكان هدفه هو مزج . تالحظ قطع الرصاص، بل حتسب أجزاؤه سطحاً ملوناً متصالً
 ففيها مجالة خضر، -ب األلوان االلوان، ومل يبحث يف عمله عن الواقع، ومل يعن باملنظور، وكان يظهر األشياء املرسومة صورته بأغر

حصل على صورة متأللئة خملدة اللون، وعلى : ولكنه حصل على النتيجة اليت يبتغيها). 19(وآساد قرنفلية، وفرسان زرق الوجوه
نها العظيمة م" الورود" حىت -وكانت الشبابيك . ختفيف الضوء الداخل يف الكنيسة وتلوينه، وعلى تعليم العابدين والسمو بنفوسهم

 تقسم يف معظم األحوال إىل لوحات مصورة، ورصائع، ودوائر، ومعينات، ومربعات، وذلك لكي ميثل الشباك الواحد عدة مناظر -
وكان . فكان أنبياء العهد القدمي يصورون أمام نظائرهم يف العهد اجلديد أو أمام نبوءام اليت حتققت فيه. يف سرية أو موضوع ما
يه أجزاء من األناجيل غري القانونية، وقد كان ما حتتويه هذه األناجيل األخرية من األقاصيص ذات اخليال العهد اجلديد تضاف إل

وكانت القصص املأخوذة من حياة القديسني أكثر يف النوافذ من احلوادث املستقاة . اجلميل عزيزاً على عقل العصور الوسطى حمبباً له
 كانت تروى على شبابيك تشارتر، وعلى شبابيك سان St. Eustace القديس يوستاس من الكتاب املقدس، مثال ذلك أن مغامرات

Sens وأوكسري ،Auxerre وملان ،Le Mansومل ميض . وقلما كانت حوادث التاريخ غري الديين تظهر على الزجاج امللون. ، وتور
شارتر، كانت شبابيك الكنيسة الكربى مناذج نصف قرن على ظهور أول مثل للزجاج امللون يف فرنسا حىت وصل درجة الكمال يف ت

ومن هنا انتقل الفن إىل إجنلترا، . ، ورونBourge، وبورج Leon، وليون Sensينسج على منواهلا أو أهدافاً يسعى لبلوغها يف 
ى الزجاج وأوحى إىل صناع زجاج كنتريب ولنكلن، وقد نصت معاهدة عقدت بني فرنسا وإجنلترا على أن يسمح ألحد املصورين عل
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ويف القرن الثالث عشر كرب األجزاء اليت يتكون منها لوح الزجاج ). 20(بأن يأيت إىل إجنلترا) 1180-1137(عند لويس السابع 
وفقد اللون بعض ما كان يف األعمال األوىل من دقة واهتزاز، وحلت يف أواخر ذلك القرن الزخارف املكونة من خطوط خارجية 

 وكان لفواصل الشبابيك -للون على قاعدة من لون واحد رمادي حمل األلوان املتناسقة يف الكنائس العظمى رفيعة محراء أو زرقاء ا
نفسها وقد أخذت أشكاهلا تزداد تعقيداً على مر األيام، شأن أكرب يف الصورة، ومع أن الزخارف السالفة الذكر أضحت على مر 

ذلك أن روعة الزجاج امللون جاءت مع الكنائس القوطية .  أخذت تضعف تدرجيياًالزمان فناً مجيالً، فإن مهارة املصور على الزجاج
  .الكربى، فلما زال جمد القوط، زالت معه نشوة األلوان

  الفصل الرابع 

  النحت 

ل عبادة لقد دمر الكثري من أعمال النحت ألن الربابرة بوه على أثر انتصارهم يف غزوام، وألن املسيحية الناشئة حسبته من قبي
ولكن قليالً منه جنا من هذا الدمار وخباصة يف فرنسا، فأثار خيال الرببرية بعد أن روضت، والثقافة املسيحية بعد أن . األوثان الدنيئة

واحتفظت الدولة الرومانية الشرقية يف هذا الفن، كما احتفظت يف غريه من الفنون، بالنماذج واملهارات القدمية، وأضافت . نضجت
 أساليب العرف والتصوف األسيوية، وعادت فوزعت على الغرب البذور اليت جاءت إليها قبل من روما وانتقل النحاتون اليونان إليها

، وانتقلوا كذلك إىل البندقية، ورافنا، وروما، ونابلي، وصقلية، ولعلهم انتقلوا )972(إىل أملانيا بعد أن تزوجت ثيودورا من أتو الثاين 
من هؤالء الرجال . نة ومرسيليا، وليس ببعيد أن يكون املثالون الذين كانوا يعملون عند فردريك الثاين قد أخذوا فنهمأيضاً إىل برشلو

وعن الفنانني املسلمني اخلاضعني لسلطانه، وملا أثرت الرببرية كان يف وسعها أن جتمع بني اهلمجية واجلمال، وملا أثرت املسيحية، 
ن الفنون خلدمة عقائدها وشعائرها الدينية، وكانت هذه يف آخر األمر هي الطريقة اليت منت ا سخرت النحت كما سخرت غريه م

ومل يكن النحت يفكر فيه على أنه . الفنون الكربى يف مصر وآسيا، وبالد اليونان، وروما، ذلك بأن الفن العظيم وليد اإلميان املنتصر
ذلك هو زخرفة العبادة، وشأنه يف هذا شأن -يس له اسم يف لغة من اللغات فن مستقل بذاته، بل كان يعد مرحلة من فن شامل،ل

فكانت مهمة املثال األوىل هي جتميل بيت اهللا بالتماثيل والنقوش البارزة، وكانت . الصور اجلدارية، والفسيفساء والزجاج امللون
إذا بقي بعد ذلك وقت ومال كان يف وسعه أن ينحت مهمته الثانية هي صنع الصور والتماثيل الدينية لبث روح التقي يف البيت، ف

وكانت املادة املفضلة يف النحت اخلاص بالكنيسة هي اليت تتسم . متاثيل ألشخاص دنيويني، أو يزين أشياء ال متت بصلة إىل الدين
، ذلك بأن هذه التماثيل بالبقاء كاحلجر، والرخام، واملرمر، والربنز، أما التماثيل فكانت الكنيسة تفضل أن تصنعها من اخلشب

وكانت التماثيل تلون كما كان حيدث يف الفن الديين القدمي، . يستطيع محلها من غري مشقة املسيحيون السائرون يف املواكب الدينية
لغ من جناح وكانت يف أكثر األحيان واقعية أكثر منها مثالية، دف إىل أن يشعر العابد بالنظر إىل صورة القديس أنه بني يديه، وقد ب

املثالني يف بلوغ هذه الغاية أن كان املسيحي، كما كان العابد يف األديان القدمية، ينتظر أن يصنع التمثال نفسه املعجزات، وقلما كان 
. خيامره الشك إذا مسع أن ذراع املسيح املصنوعة من املرمر قد حتركت لتبارك إنساناً، أو أن ثدي عذراء من اخلشب قد در اللنب

ذلك أن قسماً كبرياً من آثاره . ليق بكل من يدرس فن النحت يف العصور الوسطى أن يستشعر الندم حني يبدأ هذه الدراسةوخ
دمرها املتطهرون املتعصبون يف إجنلترا، وكان الربملان يف بعض األحيان هو اآلمر ذا التدمري، كما دمر الكثري من هذه اآلثار يف فرنسا 

وكان ذلك العمل الرجعي يف إجنلترا موجهاً إىل ما بدا حملطمي الصور اجلدد أنه زخرفة . تعرض له الفن أيام الثورةأثناء اإلرهاب الذي 



 
 Will Durant  731   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وهلذا . وثنية لألضرحة املسيحية، أما يف فرنسا فكان يهدف إىل مهامجة قبور األسراف املكروهني وما لديهم من جمموعات فنية ودمى
ذلك أن . ل بال رؤوس، وأنوفاً مكسورة، وتوابيت مهشمة، ونقوشاً بارزة، وطنفاً، وتيجان عمد حمطمةجند يف مجيع أحناء البلدين متاثي

ثورة جاحمة من احلقد الدفني الذي ظل يغلي زمناً طويالً يف الصدور على االستبداد الكنسي واإلقطاعي قد انفجر مرجلها آخر األمر 
 وأتباعه من العناصر اجلوية قد أمجعت أمرها يف ثورة من التدمري، فاكتسحت ظاهر  وكأن الزمن-يف صورة ختريب شيطاين هلذه اآلثار 

التماثيل، وأذابت احلجارة، وحمت النقوش، وشنت على أعمال اإلنسان حرباً باردة صامتة، مل تتخللها قط هدنة، وشن اإلنسان نفسه 
فكان من أثر ذلك أننا ال نعرف النحت يف العصور الوسطى على هذه اآلثار ألف حرب وسعى فيها إل النصر بالتنافس يف التدمري، 

ذلك أن الفن الذي متثله هذه العناصر مل . وإذا نظرنا إىل عناصره املتناثرة يف املتاحف، أضفنا إىل األذى سوء الفهم. إال من حطامه
ن موضوع ديين، وكان صرحاً معمارياً يكن يقصد به أن ينظر إليه متفرقاً على هذه الصورة، فقد كان يف أصله جزءاً ال يتجزأ م

لقد كان التمثال . كامالً، وهلذا فإن ما قد يبدو لنا فجاً قبيحاً وهو مبفرده، قد يكون موائماً أحسن موائمة ملا حييط به من احلجارة
فقد كانت . لكنيسة الشامخالقائم يف الكنيسة الكربى عنصراً يف جمموعة، موضوعاً يف املكان الالئق به، وكأنه يستطيل ليطاول علو ا

الساقان متالصقتني، والذراعان ملتصقتني باجلسم، وكان متثال القديس يف بعض األحيان يدق وميتد حىت يصل إىل أعلى قائمة كتف 
وق األبواب وكان املثال يهدف يف أحيان قليلة إىل تقوية األثر األفقي ال الرأسي يف نفس املشاهد، فكان جيعل التماثيل املقامة ف. الباب

بدينة مفلطحة، كاليت نشاهدها فوق مدخل تشارتر، أو كان رجل أو حيوان حيشر يف تاج عمود كما كان حيسر اإلله اليوناين يف 
وكان خضوع النحت . قوصرة الباب أو الشباك، وذا انصهر فن النحت القوطي فأصبح جزاًء ال يتجزأ من فن العمارة الذي يزينه

مث شهد القرن الثالث عشر ثورة جاحمة من جانب املثال , وهدفها الذي ميتاز به فن القرن الثاين عشر بنوع خاصللعمارة يف طرازها 
فبينا نرى متاثيل القرن الثاين . فخرج وقتئذ من الرتعة التشكيلية إىل الواقعية، ومن الصالح إىل الفكاهة واهلجاء وتذوق احلياة األرضية

ة جامدة، إذ نرى متاثيل القرن الثالث عشر يف رميس وقد فاجأها املثال أثناء حديثها الطبيعي أو عملها عشر املوجود يف تشارتر مكتئب
فمعارفها فردية ويف وضعها رشاقة ملحوظة، وإن كثرياً من هذه التماثيل القائمة يف كنائس تشارتر ورميس لتشبه الفالحني . التلقائي

 الغريب Amiensرى الفرنسية، ومتثال الراعي الذي يدفئ نفسه بالنار والقائم فوق باب أمني امللتحني الذين ال نزال نلتقي م يف الق
وليس يف التاريخ كله حنت يضارع النقوش القوطية الكنسية يف .  يف هذه األيامGaspeقد يكون له نظري يف حقل بنومندية أو جسبية 

 خرتير حمشوراً يف أزهار من ذوات الورقات األربع، وطبيباً نصفه آدمي ففي رون جند متثال فيلسوف مفكر له رأس. واقعيتها الغريبة
والنصف اآلخر إوزة، يدرس أنبوبة مليئة بالبول، ومعلم موسيقى نصفه آدمي ونصفه ديك يلقي درساً عل عضو غنطروس، ورجالً 

.  التماثيل يف تشارتر، وأمني، ورميسوهناك صورة صغرية مضحكة جامثة حتت) 21(أحاله ساحر كلباً، وظلت قدماه تلبسان حذائيه

 حيمل نعشه خرتير Reynard the Foxويف كنيسة استرسربج تاج عمود أعيد إىل وضعه األول منذ قليل ميثل دفن رينرد الثعلب، 
نازة وجدي، وحيمل الصليب ذئب، وينري الطريق أرنب بشمعة، ويرش دب املاء املقدس، وينشد القداس وعلٌ، ويتلو محار صالة اجل

 ثعلب على رأسه قلنسوة راهب يرتقي منرباً ويعظ طائفة من Beverleyويف كنيسة بفريل ). 22(من كتاب مستند إىل رأس قطة
ومتثل الكنائس فيما متثله حدائق حيوانات من احلجارة، تكاد جتمع كل ما عرفه اإلنسان من احليوان، وإن ). 23(اإلوز التقية املتدينة
.  اليت مل متر إال مبخيلة رجال العصور الوسطى لتجد هلا مكاناً يف هذه اموعات الضخمة اليت ال حتصى عديدهاكثرياً من احليوانات

 ستة عشر ثوراً ختور فوق أبراج الكنيسة الكربى، ويقولون لنا إا متثل الوحوش القوية اليت ظلت السنني الطوال Leonففي ليون 
إن ثوراً كان يف يوم من األيام : وتقول إحدى القصص الظريفة.  الكنيسة القائمة على رأس التلتنقل جالميد احلجارة من احملاجر إىل
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يصعد مبشقة فوق التل فوقع على األرض من فرط اإلعياء، وظل احلمل متزناً مزعزعاً على منحدر التل حىت ظهر ثور مبعجزة من 
وإنا ). 24(ربة إىل قمة التل، مث اختفى يف اهلواء السماوي اإلعجازياملعجزات، وانزلق حتت عدة الثور امللقى على األرض، وجر الع

واتسعت الكنائس . لنبتسم ساخرين من هذه القصص اخليالية، ونعود إىل قراءة قصصنا اليت حتدثنا عن اجلرائم وعن العالقات اجلنسية
اللله أحسن من النباتات، والفاكهة، وأزهار الريف أيضاً حلدائق النبات، وهل مثة بعد العذراء واملالئكة، والقديسني، زينة لبيت 

 يف فن العمارة الرومنسية - اليت متثل أوراق الكنكر والكرم- الفرنسي، أو اإلجنليزي، أو األملاين؟ ولقد بقيت الزخارف النباتية القدمية
ان لكثرا من النباتات احمللية، ، مث حلت حمل هذه الزخارف الشكلية العرفية يف الفن القوطي طائفة تدهش اإلنس)800-1200(

منقوشة على قواعد األعمدة وتيجاا، واألجزاء الشبه مثلثة اليت بني العقود، والعقود نفسها، ويف الطنف، والعمد نفسها، واملنابر، 
يان أنواع فردية، وليست هذه األشكال مما حدده العرف، بل هي يف كثري من األح.. ومقاعد املرمنني، وقوائم األبواب ، واملصاطب 

وتراها يف بعض األحيان زينات مركبة من نباتات خمتلفة مجعت بعضها إىل . حمبوبة يف البيئة اليت صورا، وبعث فيها املؤلف احلياة
وترى األشجار، . بعض، وذلك أيضاً مما ابتدعه اخليال القوطي، ولكنها مع ذلك ظلت تشعر الناظر إليها بأا من صنع الطبيعة

صون، والعساليج، واألوراق، والرباعم، واألزهار، والفاكهة، والسرخس، والشقيق األصفر، والطلح، والكرسون املائي، وعود والغ
الريح، وأشجار الورد، والشليك، واحلسك، والقصعني، والبقدونس، والريس، والكرنب، والكرفس، تساقط من مستودع الكنيسة 

وليس الربيع وحده هو الذي متثله هذه . ال ببهجة الربيع، فهدت يده اإلزميل يف احلجرالذي ال ينضب معينه، لقد كان املثال مث
النباتات واألزهار املنحوتة، بل إن مجيع فصول السنة ممثلة فيها، وهي فوق هذا تطالعك بكل ما يف أعمال البذر، واحلصاد، وعصر 

ولكن ). 25(كنيسة رميس الكربى" تاج عصر العنب"نوعه من اخلمر، من كدح ومتعة، وليس يف تاريخ النحت كله ما هو مجل يف 
 كان يف املرتبة الثانية إذا قيس إىل املوضوع الرئيسي يف فن النحت أثناء - عامل النبات والزهر، واحليوان والطري-هذا العامل كله

. رج نقوش أولية تروي قصة اخللق، وأكسري، وبوLyonsففي تشارتر والءون، وليون .  وهو حياة اإلنسان وموته-العصور الوسطى

ويف الءون يعد اخلالق عل أصابعه ما بقي له من األيام حىت يتم عمله، وتراه يف مناظر متأخرة عن هذا املنظر، وقد أجهده كدحه يف 
 كنائس أخرى ومثة نقوش بارزة يف. خلق املون، متكئاً على عصاه، وجالساً ليستريح، ونائماً ذلك إله يسع كل فالح ساذج أن يفهمه

تصور أشهر العام وما اختص به كل شهر منها ون عمل وجة، وتبني نقوش غري هذه وتلك خمتلف أعمال اإلنسان فتصور الفالحني 
يف احلقل أو عند معصرة اخلمر، وترى بعضهم يقودون اخليل أو الثريان وهي تشق األرض أو جتر العربات، ومنهم من جير الضأن، أو 

ناك طحانون، وجنارون، ومحالون، وجتار، وفنانون وطالب علم، بل إن هناك أيضاً فيلسوفاً أو فيلسوفني، ويصور وه. حيلب البقر
 ميثل النحو، وشيشرون اخلطابة، وأرسطو اجلدل، وبطليموس Donartusفدونارتس : املثال املعنويات اردة عن طريق األمثلة

ومثة نقوش ترمز إىل اإلميان . ناها كتاب، ويف يسراها صوجلان، فهي ملكة العلوموجتلس الفلسفة ورأسها يف السحب، ويف مي. الفلك
وعبادة األوثان، واألمل واليأس، والصدقات والبخل، والعفو، والدعارة، والسالم، والشقاق، ويف الءون نقش على باب عال يصور 

يف باريس صورة امرأة رشيقة معصوبة العينني متثل املعبد، معركة بني الفضائل والرذائل، وعلى الواجهة الغربية من كنيسة نوتردام 
أما املسيح . وأمامها امرأة أمجل منها يف ثياب ملكية وعليها سيماء من اعتادت األمر والنهي ومتثل الكنيسة بوصفها عروس املسيح

 أو يقوم من القرب وبالقرب منه رسم رمزي نفسه فيبدو تارة رحيماً وتارة أخرى رهيباً، ومتثله يف بعض الصور وأمه ترتله من الصليب،
ميثل أسداً يعيد احلياة بأنفاسه إىل أشباله، كل مكان منحوتة أو مرسومة ملونة يف الكنائس، ذلك أنه مل يكن يسمح لإلنسان أن 

تبدو هلذا السبب يف ينساها، وهنا أيضاً مل يكن يستطاع االعتماد إال على شفيع واحد لغفران الذنوب، ذلك هو مرمي العذراء اليت 
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الصور املنحوتة، كما تبدو يف األوراد، صاحبة املكان األول، ومنبع الرمحة الالائية، اليت ال تسمح البنها أن يفسر تفسرياً حرفياً تلك 
اً يف احلياة، إن يف فن النحت القوطي لعمقاً يف الشعور، وتنوعاً ونشاط. الكلمات القائلة إن الكثريين يدعون والقليلني خيتارون

وتعاطفاً مع أشكال عامل النبات واحليوان مجيعاً، وإن فيه لرقة، وظرفاً، ورشاقة، فهو معجزة من احلجارة ال تكشف عن اللحم بل 
الروح، وهذه كلها حتركنا وتشبعنا بعد أن فقدت روعة أجسام التماثيل اليونانية بعض ما كان هلا من جاذبية ولعل سبب ضياعها هو 

وتبدو اآلهلة الثقيلة القائمة يف قوصرة البارثنون إذا وضعت إىل جانب الصور احلية اليت أخرجها إميان . لغنا سن الشيخوخةأننا ب
ولسنا ننكر أن النحت القوطي معيب من الناحية الفنية، فليس فيه ما يضارع كمال إفريز البارثنون، أو . العصور الوسطى باردة ميتة

هانة الشهوانية، أو سيدات نقش السالم وشيوخه يف روما، وما من شك يف أن صور أولئك الشبان ذوي مجال آهلة بركستليز واإل
وملن آراءنا الدينية املبتسرة، إذا تذكر ما . الوسامة، وصور أفردييت اللينة العريكة، كانت متثل يف وقت ما متعة احلب واحلياة السليمة

ود بنا املرة بعد املرة إىل الكنائس الكربى وترجح كفة اإلله اجلميل املصور يف أمني واملالك فيها من مجال وتغفل عما فيها من رهبة، تع
وكان املثال يف العصور الوسطى كلما زادت مهارته يف فنه قوى أمله يف حترره من فن ". وعذراء شارتر"الباسم املصور يف رميس، 

ففي . املتزايد عند األمراء واألحبار، واألشراف، والطبقة الرأمسالية املتوسطةالعمارة ويف أن يعمل فيه أعماالً توائم الذوق الدنيوي 
، Dorestershire يستخدمون النوع املمتاز الذي يقطعونه من نتوء دورسسترشيد Purbeekإجنلترا كان حناتو الرخام يف بربك 

 وصب -يت ينحتوا على توابيت األموات األغنياءواشتهر يف القرن الثالث عشر بالعمد والتيجان اجلاهزة، وبالدمى املضطجعة ال
 متثالني من الربنز هلنري الثالث وإليانور القشتالية زوجة 1292 وهو صانع من أهل لندن حوايل عام William Torelوليم تورل 

أية حتفة برنزية يف ذلك العصر ولده ليوضعا يف قربمها الرخاميني يف دير وستمنستر، ويبلغ هذان التمثاالن من اجلمال والدقة ما تبلغه 
وحنت مثّال  . Naumburg ونومربج Hildesheimواجتمعت يف ذلك الوقت مدارس النحت عظيمة الشأن لييج، وهلدس هامي 

 هلنري األسد ولبؤته القائمني يف كنيسة - ذوي األبواب الفخمة-  التمثالني القوطيني البسيطني1240غري معروف حوايل عام 
يف القرن الثالث (والقوطية ) يف القرن الثاين عشر(وتزعمت فرنسا أوربا بأمجعها يف مجال متاثيلها الرومنسية . Bruswickبرنزويك 

ومل يكن النحت يف . ولكن معظم هذه التماثيل قائمة يف كنائسها الكربى، وهلذا فإن خري مكان تدرس فيه هو هذه الكنائس) عشر
ملدن ذات احلكومات املستقلة، وال بنقابات احلرف كما يف فرنسا، وهلذا فإنا يف القرن الثالث عشر إيطاليا وثيق الصلة بالعمارة، وال با

 الذي اجتمعت له Niccolo Pisanoمن هؤالء نيقولو بيزانو . جند فنانني منفردين تسيطر شخصيام على أعماهلم وختلد أمساءهم
 واستمتع فيها باجلو 1225فقد ولد هذا الفنان يف أبوليا عام . ة فذةعدة مؤثرات خمتلفة انصهرت كلها فخرجت منها شخصية مركب

مث انتقل إىل بيزا وورث ). 26(احلافز الذي حييط حبكم فردريك الثاين، ويبدو أنه درس فيها بقايا الفن اإليطايل القدمي وآثاره املعادة
وملا أن حنت منرباً ملكان التعميد يف بيزا اختذ له . جمده يف فرنسافيها التقاليد الرومانسية، ومسع بالطراز القوطي الذي بلغ وقتئذ ذروة 

وقد تأثر أشد التأثر باخلطوط القوية الرشيقة اليت متتاز ا األشكال القدمية، وهلذا فإن معظم األشكال . منوذجاً تابوتاً يف عهد هدريان
قوطية، فوجه مرمي الذي نراه يف لوحة املخاض وثوا مها اليت يف منربه ذات مالمح وثياب رومانية وإن كانت أقواسه رومنسية و

بعينهما وجه امرأة رومانية وثياا، ونرى يف إحدى الزوايا صورة لشخص رياضي عار شاهدة على الروح اليونانية القدمية اليت كان 
أبنة جيوفيين، وتلميذه أرنلفو دي فاستخدمت نقولو و) 1256(يتأثر ا هذا الفنان، ودبت الغرية يف هذه التحفة يف قلب سيينا 

ويقوم املنرب اجلديد املصنوع .  يف صنع منرب أمجل من هذه لكنيستها، وحالفهم التوفيق يف هذه املهمةArnolfo di Cambioكمبيو 
 متثل من الرخام األبيض على عمد ذات تيجان متثل أوراق النبات، وتتكرر فيه املوضوعات اليت يف منرب بيزا مع لوحة مزدمحة
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وهنا يتغلب التأثري القوطي على التأثري الروماين القدمي، ولكن املزاج القدمي يظهر فيما يسبغه الفنان على الصورة النسائية . الصلب
وكأمنا أراد نقولو أن يؤكد عواطفه الرومانية القدمية فوق قرب القديس دمنيك . اليت تتوج األعمدة من صحة سابغة إلخفاء فيها

 إىل ابنه وأرنلفو لينحتوا 1271وانضم يف عام . بولونيا صوراً كاملة عن الرجولة على الطراز الوثين مليئة ببهجة احلياةالناسك يف 
ومات بعد سبع سنني من ذلك الوقت، وهو ال يزال إىل حد ما . الواجهة الرخامية اليت ال تزال حىت اليوم قائمة يف ميدان بروجيا العام

وكان ابنة جيوفىت .  وإىل بعث فن النحت القدمي يف عصر النهضةDonatelloهد يف حياته السبيل إىل دناتلو يف سن الشباب، ولكنه م
وقد عهدت . يضارعه فيما تعرض له من تأثري متعدد النواحي، ولكنه يفوقه يف مهارته الفنية) 1320 إىل حوايل 1240حوايل (بريانو 

وجيء بالتراب املقدس . انوا يف ذلك الوقت يقتسمون البحر املتوسط الغريب مع جنوىإليه بيزا بناء مقربة تليق بالرجال الذين ك
وأقام الفنان حول مستطيل كلئ عقوداً رشيقة امتزج فيها الطرازان الرومنسي .  من جبل كلفارىCompo Santoللميدان املقدس 

 خيلد ذكرى جيوفىن بيزانو حىت حطمت احلرب العاملية وجيئت بروائع النحت لتزيني اليوائك، وظل امليدان املقدس قائما. والقوطي

مل يعد يف مقدورهم أن ) 1284(وملا مىن البيزيون من اهلزمية على أيدي اجلنويني  . الثانية نصف عقوده وتركته أنقاضاً مهملة
 Orvieto بعض النقوش البارزة لواجهة كنيسة أورفييتوا 1290وحنت يف عام .جيوفىن مبا حيتاجه من املال، فانتقل إىل سييناميدوا 

 منرباً صورة أقل اكتماال Santa Andrea وحنت لكنيسة سانتا أندريا Pistoniaمث عاد فانتقل مشاال إىل بستونيا . الغربية غري املألوفة
منرب والده يف بيزا، ولكنه يفوق منرب أبيه يف رشاقته ويف اتفاقه مع الطبيعة، واحلق أن هذا املنرب هلو أمجل ما يف رجولتها من صورة 

ثالث هؤالء الثالثة الذائعي الصيت ميارس عمله ) 1300-1232(وظل أرنلفو دي كمبيو . أخرجه فن النحت القوطي يف إيطاليا
فقد اشترك وهو يف أورفييتو يف قطع واجهة كنيستها، .  ملعضمهم روابط سابقة بفرنساعلى الطراز القوطي برعاية البابوات، وكانت

 وكان شبيهاً بفناين النهضة يف تعدد مهارام؛ وذه املهارات املتعددة Cardinal de Brayeوصنع تابوتاً مجيال للكردنال دي براي 
 Janta Mariaidel fiorورنس؛ كنيسة سانت ماريادل فيوري صمم، وشرع ينفذ، ثالثة من األعمال ايدة اليت تفخر ا فل

ولكننا حني ). القصر القدمي (Plazzo Vecchioوبالد تسو فكيو ) الصليب املقدس (Santa Croceوكنيسة سانت كروشي 
اة وإىل الصحة؛ ومل فقد عادت كل الفنون وقتئذ إىل احلي. نتحدث عن أرنلفو وعن هذه األعمال ننتقل بالقارئ من النحت إىل العمارة

. ترجع املهارات القدمية إىل سابق عهدها وكفى، بل أخذت تغامر يف اجتاهات وصياغات فنية جديدة تكاد لكثرا تبلغ حد التهور

وكان كل شئ قد . وتآلفت الفنون وتوحدت، كما مل تتآلف أو تتوحد من قبل وال من بعد، يف املغامرة الواحدة ويف الرجل الواحد
لك الدرجة الرفيعة اليت بلغتها فن العصور الوسطى، فتجتمع الفنون كلها وتتعاون أكمل تعاون وأعظمه، ويطلق اسم فنها أعد لت

  .اجلامع على الطراز ذلك العصر وفنه

  الباب الثاني والثالثون 

  ازدهار الفن القوطي 

1095 -1300   

  الفصل األول 
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   الكتدرائيات

 بعد امليالد؟ وأية حاجة دعت إىل 1000نرى لــم شاهدت أوربا هذا العدد اجلم من الكنائس يف الثالثة القرون اليت أعقبت عام 
 قلما متتلئ لسعتها باملصلني يف أكثر األيام أن تنشأ يف أوربا اليت ال يكاد سكاا يف ذلك الوقت يصلون إىل مخس سكاا احلاليني معابد

قدسية؟ وكيف استطاعت احلضارة الصناعية تعجز عن االحتفاظ ا؟ لقد كان السكان قليلني، ولكنهم كانوا مؤمنني، وكانوا فقراء، 
 الكنائس اليت يؤمها ويقول سوجر رئيس دير القديس دنيس إن العابدين يف أيام األعياد، ويف. ولكنهم كانوا يبذلون بسخاء عظيم

، ولسنا ننكر أن الرئيس )1(تضطر النساء إىل اجلري إىل املذبح متخذات من رؤوس الرجال طواراً"احلجاج، كانوا من الكثرة حبيث 
و إىل ولكن أسباباً كثرية كانت تدع. العظيم كان جيمع املال لبناء تلك اآلية الفنية، وأنه خليق هلذا السبب بأن نغفر له بعض مغاالته

لقد كان من املرغوب فيه أن جيتمع سكان بعض املدن مثل فلورنس، وبيزا، وتشارتز، : بناء الكنائس ذه الكثرة وتلك السعة
. كذلك كان ال بد أن تتسع كنيسة الدير املزدحم للرهبان والراهبات ولغري رجال الدين.ويورك، يف صرح واحد يف بعض املناسبات

ملخلفات املقدسة يف أضرحة خاصة تتسع أيضا للصفوة من العابدين، وكانت احلاجة تدعو إىل وجود بناء وكان ال بد من أن حتفظ ا
مقدس رحب تقام فيه الطقوس الكبرية، وإىل مذابح جانبية من األديرة والكثدرائيات اليت ينتظر أن يتلو قساوستها الكثريون القداس 

 مصلى خيصص لكل قديس حمبوب قد يدعوه إىل إجابة طلبات من يتوسلون إليه، يف كل يوم، وكان االعتقاد السائد أن مذحباً أو
أما نفقات هذه الصروح فقد كان معظمها يؤخذ مما جيمع . إذا مل تكن الكنيسة كلها ملكا هلا" مصلى نسائي"وكان ال بد أن يبىن ملرمي

يا من امللوك والنبالء، واملدن ذات احلكم الذايت؛ من األموال يف كرسي األبرشية؛ وكان األساقفة فضال عن هذا يطلبون العطا
وكانت املنافسة الطيبة تثار بني املدن اليت أضحت الكثدرائية فيها رمزاً لثرائها وسلطاا، . والنقابات الطائفية واألبرشيات، واألفراد

ملخلفات املقدسة يطاف ا يف األبرشية تتحدى ما غريها من املدن، وكان املتربعون يوعدون بأن تغفر هلم ذنوم، كما كانت ا
وكان التنافس ). 2(لتحفز الناس إىل العطاء، وقد حيدث يف بعض األحيان أن حيرض الناس على البذل والسخاء مبعجزة من املعجزات

كن أساقفة من أجزاء يف بذل املال للبناء شديداً، وكان األساقفة يعارضون يف مجع املال من األبرشيام إلقامة منشآت يف غريها، ول
أخرى، ومن بالد أجنبية يف بعض األحيان، كانوا ميدون باملعونة مشروعات يف غري بالدهم كما حدث يف مدينة تشارتر ولسنا ننكر 

أن بعض هذه الطبقات كانت تقرب أحياناً من اإللزام، ولكنها قلما تصل إىل قوة املؤثرات اليت تعبأ لتمويل احلروب احلديثة من 
وقد استنفدت هيئات يف الكثدرائيات الفرنسية أمواهلا اخلاصة، وكادت تفلس من أجل ذلك الكنيسة الفرنسية يف . وال العامةاألم

ومل يكن الناس أنفسهم يشعرون وهم يتربعون باملال بأم يستغلون، وقلما كانوا حيسون فقد القليل الذي . خالل سورة البناء القوطية
 هذا القليل كان يرد إليهم فيما يعود عليهم من عزة مجاعية وعمل جليل عظيم، وفيما يكون هلم من بيت يبذله كل فرد منهم، ألن

للعبادة، ومكان رحب جيتمعون فيه، ومدرسة يتعلم فيها أبناؤهم، ومدرسة للفنون واحلرف تتلقاها فيها نقابام الطائفية، وكانت يف 
وقصارى القول أن بيت اهللا كان أيضاً بيت . متاثيله وصورة بعني بصريم قصة إميامنظرهم كتاباً مقدساً من احلجارة يقرءون يف 

ومن هم الذين خططوا الكتدرئيات؟ إذا كانت العمارة هي فن ختطيط البناء وجتميله، وتوجيه القائمني بتشييده فإن علينا أن . الشعب
لقد كانت مهمتهم هي أن .  أو الرهبان هم مهندسو هذه الصروح الرأي القدمي القائل أن القديسني-  يف حالة الفن القوطي- نرفض

وقد . يصوغوا حاجام، وأن يتقدموا بفكرة عامة عن البناء املطلوب، وحيصلوا على مكان يقيمونه فيه، وجيمعوا ما يلزم من املال
أما . خطته، ويشرفوا على بنائه أن يصمموا البناء، ويضعوا 1050جرت عادة رجال الدين وخباصة رهبان دير كلوين قبل عام 

إال قلة منهم ال - فقد كان البد فيها من استخدام مهندسني حمترفني، كانوا كلهم-1050 كلها بعد عام -الكتدرئيات الكربى
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، بل كان يسمى يف العصور 1563ومل يكن املهندس املعماري يلقب ذا اللقب قبل عام .  من غري الرهبان أو القسس- تذكر
، وتدلنا هذه التسمية على منشئه فقد كان يبدأ حياته بناًء يعمل بيده البناء الذي "رئيس املشيدين"وأحياناً " ئيس البنائنير"الوسطى

" رئيس البنائني"فلما استهل القرن الثالث عشر وعظم الثراء، فشيدت بفضله الصروح الكبرية، وزاد التخصص، مل يبق . يشرف عليه

عمل اليدوي، بل أصبح رجالً يضع اخلطط ويعرض املناقصات، ويقبل املشارطات، وخيطط األرض، ويضع رجالً يشترك بنفسه يف ال
وإنا . الرسوم، وحيصل على املواد، ويؤجر العمال والفنانني، ويؤدي إليهم أجورهم، ويشرف على أعمال البناء من البداية إىل النهاية

 من املهندسني القوط يف أسبانية العصور 137 نعرف أمساء 1050عاشوا بعد عام لنعرف أمساء الكثريين من هؤالء املهندسني الذين 
. ومن هؤالء من كانوا ينقشون أمساءهم على ما يشيدونه من األبنية، ومنهم قلة ألفت كتباً يف مهنها. الوسطى بله غريها من البالد

من املذكرات والرسوم التخطيطية املعمارية  سجال 1250حوايل عام  (Villard de Honnecourtوقد ترك فالر دي هنكور 
ومل يكن للفنانني الذين يقومون بأعمال أقل . توضح ما قام به من األسفار وهو ميارس مهنته من ليون ورميس إىل لوزان وبالد ار

 مل يكن -مكان املرتلني أي الذين حيفرون الصور، والنقوش، أو يدهنون النوافذ واجلدران، أو يزينون املذبح أو -درجة من البناء
وكانت معظم . هلؤالء الفنانني اسم خاص ميتازون به من الصناع، لقد كان رئيس صناع، وكانت كل صناعة حتاول أن تكون فناً

األعمال توزع مبقتضى عقوبة ومشارطات على النقابات الطائفية اليت ينتمي إليها الصناع والفنانون على السواء أما العمل الذي ال 
 -اج إىل مهارة فكان يقوم به أرقاء األرض أو عمال متنقلون مأجورون، وإذا ما طلب العمل اإلسراع جندت احلكومة رجاالًحيت

وكانت ساعات العمل تدوم يف الشتاء من مطلع الشمس إىل مغيبها، ويف الصيف من بعد ). 3( إلجنازه-وصناعاً ماهرين إذا لوم األمر
وكان املهندسون اإلجنليز يتقاضون يف عام . ع السماح للعمال بوقت يتناولون فيه وجبة الغذاءمطلع الشمس إىل قبيل الغروب م

وكان ختطيط أرض . تضاف إليها أجور االنتقال وهدايا يف بعض األحيان)  سنتاً أمريكيا12( اثين عشر بنساً يف اليوم 1275
تطيل ينتهي مبحراب وقبة، وترتفع فوق طرقتني وبينهما إىل سقف الكثدرائية يف جوهره هو ختطيط الباسيلكا الرومانية فهو صحن مس

وطرأ على هذه الباسيلكا البسيطة تطور معقد ولكنه فاتن خالب، فأضحت هي الكثدرائية الرومنسية أوالً . قائم على جدران وعمد
 وأخذت مساحة أرض الكثدرائية .والقوطية فيما بعد، فقطع الصحن والطرقتني صحن عرضي جيعل التصميم يف شكل صليب التيين

 قدم مربعة، ومساحة كنيسة 63و000تزداد بفضل املنافسة أو احلماسة الدينية، حىت أضحت مساحة كنيسة نوتردام يف باريس 
وكانت الكنيسة املسيحية تبىن .  ألف100 ألفاً والقديس بطرس 90 ألفاً، وكولوين 70 ألفاً، وكنيسة أمني 65تشارتر أو رميس 

ومن أجل هذا كان املدخل الرئيسي يف الواجهة .  أي حنو بيت املقدس- رأسها أو حمراا يكون على الدوام متجهاً حنو الشرقحبيث 
جتويفات "وكان كل مدخل يف الكثدرائيات العظيمة يتألف من باكية ذات. الغربية اليت تستقبل زخرفتها اخلاصة ضوء الشمس الغاربة

ن الداخل يعلوه عقد أكرب منه ميتد إىل اخلارج، من فوقه هو أيضاً عقد يعلوه عقد ثالث أكرب من الثاين، أي أن أبعد العقود م": داخلة
" طبقات ثانوية"وهناك .ويتكرر هذا الوضع حىت تبلغ العقود يف بعض األحيان مثاين طبقات يتكون منها كلها غالف قابل لالتساع

ويتسع كل رباط حجري من العقد املعماري لتماثيل أو غريها من الزخارف . كشبيهة ا تزيد مجال عقود احلن وأكتاف الشبابي
. املنحوتة، وبذلك يصبح مدخل الكتدرائية، وخباصة يف الواجهة الغربية، وكأنه فصل شامل واف يف كتاب القصص املسيحي احلجري

 ذلك أن األبراج قدمية قدم السجالت التارخيية، ومل تكن ومما زاد يف روعة الواجهة الغربية ومهابتها أن أقيم حوهلا من اجلانبني برجان،
تستخدم يف الطرازين الرومنسي والقوطي مكاناً لألجراس فحسب، بل كانت تستخدم فوق ذلك لتحمل ضغط الواجهة اجلنويب، 

ه األكرب مفتوحاً عند وكان يف املباين النورمندية واإلجنليزية برج ثالث ذو نوافذ كثرية، إذا مل يكن جزؤ. وضغط طوب األجنحة
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وقد أراد املهندسون القوط املولعون باألوضاع . ينفذ منه الضوء الطبيعي إىل وسط الكنيسة" فانوس"قاعدته، وكان هذا الربج مبثابة 
أو احلماسة، الرأسية أن يضيفوا برجاً رفيعاً مستدق الطرف لكل واحد من هذين الربجني، غري أم مل يسعفهم املال، أو املهارة الفنية، 

وسقطت هذه األبراج املستدقة كما حدث يف بوفيه، ومل تقم يف كثدرائيات نوتردام،أو أمني، أو رميس أبراج من هذا النوع، ومل ينب 
يف تشارتر إال برجان من الثالثة األبراج املستدقة اليت كان يف النية إقامتها، كما مل ينب يف الؤن إال واحد من مخسة، وقد دمر هذا 

وكان برج اجلرس يشرف على املدن اإليطالية، كما كان الربج املستدق يشرف على براري . لربج املستدق يف أثناء الثورة الفرنسية ا
وكانت هذه األبراج يف تلك اجلهات الشمالية منفصلة عادة عن بناء الكنيسة، تشبه من هذه الناحية برج . البالد األوربية والشمالية

ولعل من شاهدوها قد تأثروا باملآذن اإلسالمية، مث عادوا فنشروا هذا الطراز يف فلسطني .  أو برج جيتو يف فلورنس املائل،Pisaبيزا 
وإذ كانت العمد اليت على جانيب الطرقة الوسطى يف داخل الكنيسة تعتمد . وسوريا، وأصبحت هي أبراج األجراس يف املدن الشمالية

 السقف، فإن هذه الطرقة تبدو للناظر كأا هيكل املركب من الداخل يف وضع مقلوب، ومن عليها عقود تنحين حىت تلتقي يف قبة

لترا، بإضافة شباك من وكان طوهلا ينقص تأثريه يف نفس الناظر إليه أحياناً، وخباصة يف إجن . Navهذا الوضع اشتق امسها 
. الرخام أو احلديد املشغول منحوت أو مصبوب حنتاً أو صباً مجيالً يعترض الصحن ليقي احملراب من تطفل العلمانيني أثناء الصالة

سي وكان يف احملراب مقاعد للمرمنني كلها حتف فنية على الدوام، ومنربان، ومقاعد للقساوسة الذين يصلون بالناس، واملذبح الرئي
ومن حول احملراب ممشى دائري يصل صحن الكنيسة بقباها، ويسمح . الذي حيتوي يف أغلب األحيان على ستار خلفي مزخرف

وكانت بعض الكنائس تنشئ حتت املذبح قبواً حتفظ فيه خملفات القديس الشفيع، أو عظام األموات . للمواكب بأن تطوف البناء كله
وكانت املشكلة الكربى يف العمارة الرومانسية أو القوطية هي . جرات الدفن يف مقابر الروماناملمتازين، وكأا بذلك تذكرنا حب

لقد كانت الكنائس األوىل املقامة على الطراز الرومنسي ذات سقف خشبية مصنوعة يف العادة من خشب . طريقة ارتكاز السقف
 الرطوبة فإنه يبقى إىل ما شاء اهللا، وشاهد ذلك أن الطريقة وإذا ما أحسنت وية هذا اخلشب ومنعت عنه. البلوط اجليد اجلفاف

وأكرب عيب يف هذه السقف . اجلنوبية املستعرضة يف كثدرائية ونشستر ال تزال حمتفظة بسقفها اخلشيب املصنوع يف القرن الثاين عشر
ذا فإنه مل يستهل القرن الثاين عشر حىت وهل. هو تعرضها خلطر احلريق، فإذا ما شبت النار فيها من الصعب الوصول إليها إلطفائها

وكان ثقل هذا السقف هو الذي وجه تطور العمارة األوربية يف العصور . كانت الكنائس الكربى كلها تقريباً قد بنيت سقفها
ن تقوية هذه فكان البد من أن يرتكز قسم كبري من هذا الثقل على العمد املقامة على جانيب الصحن، وإذن فقد كان البد م. الوسطى

العمد أو مضاعفة عددها، وقد حتقق هذا الغرض بضم عدد من العمد يف جمموعة أو إحالل دعامات ضخمة من البناء حمل هذه 
وكانت جمموعة العمد أو الدعامة الضخمة يعلوها تاج، ورمبا كانت هلا أيضاً عصابة يتسع ا سطحها لتحمل ما يعلوها من . العمد

منها عقد مستعرض يف الصحن ميتد إىل الدعامة :  العقود تقوم فوق كل جمموعة من العمد أو الدعامةثقل، وكانت مروحة من
املواجهة، وعقد مستعرض آخر مير فوق الطرقة إىل دعامة يف اجلدار، وعقدان طوليان ميتدان إىل الدعامتني التاليتني اخللفية منهما 

الن بني إحدى الدعامات ودعامتني متقابلتني هلا يف عرض الصحن، وقد يكون واألمامية، وعقدان ممتدان على طويل القطرين ويص
وقد جرت العادة أن يكون لكل عقد ركيزته اخلاصة . هناك عقدان آخران ممتدان إىل دعامتني مقابلتني يعلوان فوق عرض املمشى

 كل عقد يف خط غري منقطع حىت يصل إىل وكان حيدث أحياناً ما هو خري من هذا فيكون مستطيل. فوق عصابة الدعامة أو تاجها
وكان األثر الذي ينتج من هذه العمد والدعامات الرأسية من أمجل . األرض ليكون طائفة من العمد املتجمعة أو الدعامات املركبة

ها العقود وكان كل مربع من العامات القائمة يف الصحن أو الطرقات يكون فرجة ترتفع من. خصائص الطرازين الرومنسي والقوطي
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وكان هذا السقف يغطى من اخلارج بسطح هرمي من اخلشب تستره . منثنية انثناءاً رشيقاً حنو الداخل ليتكون منها قسم سن القبة
وقد مسح مبدأ العقود بإجياد فضاء . وكانت قبة السقف أعظم ما أنتجته عمارة العصور الوسطى. وتقيه طبقة من األردواز أو القرميد

وذا أصبح من املستطاع توسيع . عة من السطح الذي ييسر وجوده السقف اخلشيب أو العوارض املرتكزة على العمديغطي أوسع رق
عرض الصحن حىت يوائم طوله الكبري، فلما زاد هذا العرض تطلب ذلك زيادة ارتفاعه حىت يتناسب االرتفاع مع سعته، وييسر هذا 

وزاد . اجلدران، وهذه االستطالة اجلديدة يف العمد زادت هي األخرى من علو الكثدرائيةارتفاع املستوى الذي تقوم فوقه العامات أو 
وأدت هذه الضلوع هي األخرى . من اآلجر أو احلجارة متتد من زوايا تقاطع العقود" ضلوع"تناسق أجزاء القبة ملا أنشأت يف حافاا 

 يبدأون القبة بإنشاء ضلع فوق إطار خشيب يسهل حتريكه ونقله، مث فقد عرف البناءون كيف. إىل حتسينات كربى يف البناء والطراز
ملئوا املثلثات اليت بني ضلعني بالبناء اخلفيف مثلثاً بعد نثلث، وجعلوا هذه الشبكة الرقيقة من البناء مقعرة، وذا نقل اجلزء األكرب 

.  هي دعامات الصحن أو اجلدار-لي على نقط معينةمن ثقله إىل الضلوع نفسها، وجعلت هذه الضلوع قوية حىت يلقى الضغط السف

وعوجلت مشكلة . ولقد أضحت القبة ذات األضالع والعقود املتقاطعة من أهم ما متتاز به عمارة العصور الوسطى يف أعلى درجاا
اخلارجي، مبثابة دعامة ارتكاز البناء العلوي فوق هذا جبعل صحن الكنيسة أعلى من طرقاا، وذا كان سقف الطرقة، هو واجلدار 

لقبة الصحن، وإذا ما بنيت فوق الطرقة نفسها قبة، فإن عقودها املضلعة تلقي نصف ثقلها إىل الداخل لتقاوم بذلك الضغط اخلارجي 
ويضاف إىل هذا أن جزء الصحن الذي يعلوا عن سقف الطرقات يصبح يف . للقبة الوسطى عند أضعف نقط يف دعامات الصحن

وكانت . ثابة طابق أعلى ترتفع نوافذه فوق مستوى البناء ااور له، فتكون بذلك غري حمجوبة وتضيء صحن الكنيسةالوقت نفسه مب
الطرقات نفسها تقسم عادة إىل طابقني أو ثالثة أطباق تكون أعالها شرفة، وتسمى اليت أسفل منها ذات األبواب الثالثة ألن 

 أو كان ينتظر من النساء . بعمودين يقومان فيها" ثالثة أبواب"ا الصحن كانت تقسم عادة إىل املسافات اليت بني العقود واليت تواجه
وهكذا قامت الكثدرائية مرحلة يف إثر مرحلة خالل . يف الكنائس الشرقية أن يصلني يف ذلك املكان وأن يتركن الصحن كله للرجال

فإذا متت وأصبحت معدة للصالة دشنت باحتفال . بية لتمجد اهللا سبحانهعشرة أعوام أو عشرين عاماً أو مائة عام، تتحدى قوة اجلاذ
ومتضي . ديين فخم، جيتمع فيه كبار األحبار وذوو املقام العايل، واحلجاج، والنظارة، ومجيع أهل املدينة ما عدا القرويني غري املتدينني

ويظل . ارج وإضافة ألف من الزخارف وضروب التحليةعدة سنوات بعد ذلك لتكملة ما حتتاج إليه من اإلضافات يف الداخل واخل
 -الناس قروناً طواالً يقرءون على أبواا، ونوافذها، وتيجان أعمدا وجدراا ما حفر أو صور عليها من تاريخ دينهم وقصصه

 الصاحلون من صنوف العذاب يقرءون قصة خلق العامل، وسقوط آدم، ويوم احلساب، وسري األنبياء والبطارقة وما تعرض له أولياء اهللا
وما قاموا به من املعجزات، والقصص ذات املغزى اليت تدور حول عامل احليوان، وعقائد رجال الدين التحكيمية، بل وآراء الفالسفة 

ميوت وكان املسيحي الصاحل يرجو حني . كل هذه جندها يف الكنيسة تتكون منها موسوعة حجرية كبرية يف الدين املسيحي. التجريدية
ويأيت الناس جيالً بعد جيل للصالة يف الكثدرائية، . أن يدفن بالقرب من تلك اجلدران اليت متتنع الشياطني عن اجلوالن حوهلا

وخيرجون جيالً بعد جيل من الكنيسة إىل املقابر اليت حوهلا وتظل الكثدرائية الشهباء عليهم يف غدوهم ورواحهم دوء احلجارة 
ملوت األعظم، وميوت الدين نفسه، فتستسلم هذه اجلدران املقدسة إىل الدهر الذي ال يبقي على شيء أو حىت الساكنة حىت جييء ا

  .دم هذه الكثدرائية لتبىن من أنقاضها هياكل جديدة آلهلة جدد

  الفصل الثاني 
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  الطراز الرومنسي القاري 

1066 -1200   

درائية يصدق على مجيع الكنائس يف العامل املسيحي الالتيين ألخطأنا خطأً كبرياً لو أننا قلنا إن هذا الوصف العام الذي وصفنا به الكث
ذلك أن تأثري الفن البيزنطي قد بقي قائماً يف مدينة البندقية، وقد . يف شأن تنوع العمارة الغربية يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر

عد أبراج، وغنائم تلو غنائم، ولكنها كانت على الدوام على منط أضيفت إىل كنيسة القديس بطرس زخارف بعد زخارف، وأبراج ب
وأكرب الظن أن طراز القباب البيزنطي ذا املثلثات اليت بني العقود القائمة فوق قاعدة . مثيالا يف القسطنطينية ممتزجة بأخرى من بغداد

 وسانت فرونت St .Etienneكنيسيت سانت إتني يونانية على شكل الصليب، قد دخل فرنسا عن طرق جنوا أو مرسيليا، وظهر يف 
St. Front يف برجويه Periguex ويف كتدرائييت كاهور Cahors وأجنوليم Angouleme . وملا أن اعتزمت البندقية بناء قصر

 ومجعتها كلها -  الرومانية، واللمباردية، والبيزنطية، والعربية- إىل خليط من الطرز املعمارية 1172الدوج وتوسيعه عمدت يف عام 
 بأا جد غنية ومجيلة، وال تزال حىت اآلن أكرب مفاخر 1202 يف عام Villehardouinيف آية من آيات الفن وصفها فيل هاردون 

وليس مثة تعريف ألي طراز معماري يسلم من الشواذ، ذلك بأن أعمال اإلنسان، كأعمال الطبيعة . القناة الكربى يف تلك املدينة
فلنقل إذن إن العقد املستدير، واجلدران والدعامات السميكة، والنوافذ . لتعميم، وتلوح بفرديتها يف وجه كل قاعدةنفسها، تأىب ا

الضيقة، ومساند اجلدران املتصلة بعضها ببعض أو انعدام هذه املساند، واخلطوط األفقية يف الغالب، لنقل إن هذه الصفات هي اليت 
وقد طلبت بيزا بعد ما . ن مستعدين مع هذا إىل قبول بعض االحنراف عن هذا الوصف يف هذا الطرازميتاز ا الطراز الرومنسي، ولنك

 أن يبين مكاناً للتعميد يف عرض مربع من مربعات الكثدرائية Diotisalviيقرب من قرن من إقامة كنيستها إىل ديوتيسالفي 
خام، وشوه بالبواكي اخلالية من النقوش، وأحاطه بالعمد، وأقام فصمم البناء على شكل دائرة وجعل ظاهر البناء من الر). 1102(

 Innabruck من بيزا ووليم من انزبروك Bonannoمث أقام بون أنو. فوقه قبة لوال أنه جعل أعالها خمروطي الشكل لكانة كاملة

سلة من البواكي الرومنسية بعضها  فهو سل-وقد تكرر فيه طراز واجهة الكاتدرائية). 1174(الربج املائل ليكون برجاً لألجراس 
وهبط الربج يف ناحيته اجلنوبية بعد أن بنيت ثالث طبقات فوق األساس الذي مل يزد . فوق بعض ويف طبقته الثامنة علقت األجراس

الوضع وينحرف الربج اآلن عن . عمقه على عشر أقدام، وأراد املهندس أن يعوض هذا امليل بأن أمال الطبقات األخرى حنو الشمال
. 1910و1828 وقد زاد هذا االحنراف قدماً واحدة بني عامي - قدما179ًالعمودي ست عشرة قدماً ونصف قدم يف ارتفاع 

وجاءت األمناط الرومنسية مع الرهبان اإليطاليني الذين هاجروا إىل فرنسا، وأملانيا، وإجنلترا، ولعل هؤالء الرهبان هم الذين طبعوا 
وقد شاد رهبان كلوين .  بالطابع الرومنسي، وهلذا فقد أصبح طراز األديرة إمساً ثانياً هلذا الطراز يف فرنسامعظم األديرة الفرنسية

وحيتوي على أربع طرقات جانبية وسبعة أبراج، وحنتوا طائفة كبرية من متاثيل ) 1131-1098(البندكتيون فيها ديراً فخماً 
ماذا تريدون أن تفعل هذه الوحوش السخيفة املضحكة يف أروقة الدير حتت : لقولاحليوانات أثارت غضب القديس برنار وأنطقته با

وأولئك املقاتلني، ... مسع الرهبان وبصرهم؟ وما معىن وجود هذه القردة النجسة، وتلك التنينات، والقنطروسات، والنمورة، واآلساد
إنا لنرى هنا عدة أجسام ...  نصفها وحوش ونصفها أناسي؟وماذا تعمل تلك املخلوقات اليت... ومناظر الصيد اليت تغطي اجلدران؟

حتت رأس واحد، وعدة رؤوس فوق جسم واحد، ونرى يف مكان ما حيواناً من ذوات األربع له رأس ثعبان، ويف مكان آخر مسكة هلا 
ير كلوين يف أثناء اضطرابات وقد دمر د). 4(رأس حيوان من ذوات األربع، ونرى يف مكان غريه جواداً من األمام وماعزاً من اخللف
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وال يزال جنويب فرنسا غنياً بالكنائس الرومنسية، فقد . الثورة الفرنسية، ولكن أثره املعماري انتشر يف األلفني من األديرة املنتسبة إليه
القوطي الذي أقبل " الرببري "كانت التقاليد الرومانية فيها قوية يف الفن كما كانت قوية يف القوانني، وظلت زمناً طويالً تقاوم الطراز

وإذ كان الرخام نادراً يف فرنسا فقد عوضت نقص الربيق اخلارجي بكثرة الصور املنحوتة، وإن ما متتاز به التماثيل . عليها من الشمال
القديس بطرس  ففيها يتبني الناظر العزم على نقل اإلحساس بدل نقل املنظر، وهلذا فإن صورة -من قوة التعبري ملما يثري الدهشة
بوجهها املعذب وساقيها العنكبوتيتني مل تكن دف بال ريب إىل إبراز خطوط ) Moissac ،(1150القائمة عند باب دير مواساك 

وتدل صور النبات الدقيقة الواقعية يف تيجان أعمدة . البناء بقدر ما كانت دف إىل التأثري يف خيال الناظر إليها وبث الرعب يف قلبه
وخري ما يوجد من هذه الواجهات الرومنسية يف فرنسا .  على أن املثالني قد عمدوا عن قصد إىل تشويها يرمسون من الصورمواساك

. ، املزدمحة بصور احليوانات واألولياء الصاحلني)1152( يف آرك St. Trophimeهو املدخل الغريب لكنيسة القديس تروفيم 

 Portico de" باب اد"الذي حيتوي ) 1211-1078( كنيسة سنتياجو دي كمبستسال وشادت أسبانيا ضرحياً رومنسياً فخماً يف

Gloriraوشادت كوامربا .  فيها أمجل حنت رومنسي يف أوربا كلهاCoimbra ،اليت أضحت بعد زمن وجيز مدينة الربتغال اجلامعية ،
لقد نبذته إيل . ذروته إال يف البالد الشمالية اليت هاجر إليهاكثدرائية رومنسية يف القرن الثاين عشر، ولكن الطراز الرومنسي مل يبلغ 

 ولكن نورمندية أحسنت استقباله، ألن قوا اخلشنة كانت توأم أحسن مواءمة شعباً كان من عهد قريب Ile de Francsدي فرانس 
 البندكتيون وهي بلدة قريبة Jumieges وهلذا شاد رهبان جومييج. من حبارة لشمال املغريين، ومل يزل حىت ذلك الوقت من القراصنة

 ديراً اشتهر بأنه أكرب من أي دير سواه شيد يف أوربا الغربية منذ أيام قسطنطني، ذلك بأن العصور الوسطى 1048 يف عام -من رون
هته وأبراجه وقد دمر هذا الدير نصف تدمري على أيدي املتعصبني من رجال الثورة، ولكن وج. كانت تفخر أيضاً بضخامة مبانيها

وكان . واحلق أن الفزع النورمندي من الطراز الرومنسي قد تكون يف ذلك املكان. الباقية حىت اآلن حنتفظ بتصميمه اجلريء القوي
وأراد وليم الفاتح أن يكفر عن ذنبه بزواج ماتلدة أمرية فلندرز . يعتمد يف تأثريه على احلجم وشكل البناء أكثر مما يعتمد على الزينة

، Abbayas aux Homme وهي املعروفة بدير الرجال Caen املال الالزم لبناء كنيسة سانت إتني يف كاين 1066دم عام فق
 Abbys ayx املعروفة بدير النساء La Trinitوقدمت ماتلدة، هلذا الغرض عينة فيما نظن، ما يلزم من املال لبناء كنيسة الثالوث 

Damesقسمت كل فرجة بني العمد يف صحن الكنيسة بعمود إضايف يف كل ناحية، 1135جال يف عام  وملا أريد إعادة بناء دير الر 
وربط العمودان اجلديدان بقوس مستعرضة، وذا أضحت القبة الرباعية قبة سداسية، وهو شكل انتشر يف أوربا يف القرن الثاين 

؛ ومن فالندرز، )1066(ا الطراز كتدرائية مجيلة يف تورناي وانتقل الطراز الرومنسي من فرنسا إىل فالندرز، وأنشئت على هذ. عشر
 واسباير 1016 يف عام Triere، وتريري 1009وكانت مدينة ميرت قد بدأت كثدرائيتها يف عام . وفرنسا، وإيطاليا انتقل إىل أملانيا

speyer ا بال1300، مث أعيد بناء هذه الكنائس قبل عام 1030 يفطراز املستدير، وشادت كلوين يف ، واحتفظ فيها حني إعاد
.  كنيسة القديسة ماريا اليت اشتهرت جبماهلا من الداخل وكنيسة القديسة ماريا الشهرية بأبراجهاKapitolذلك الوقت يف كبتول 

لقرن التاسع  وأعيد بناؤها يف ا1171وال تزال كثدرائية ورمز اليت افتتحت يف عام . وقد دمرت الكنيستان يف احلرب العاملية الثانية
وكان لكل واحد من هذه الكنائس قباً يف كل طرف، وقلما كان يعىن فيها بالواجهات . عشر تشهد بعظمة فن ر الراين الرومنسي

وإن الناقد غري . ذات التماثيل، املنحوتة، كانت تزدان من اخلارج بالعمد وتدعم بأبراج أخرى صغرية رفيعة ذات أشكال خمتلفة
 هذه األضرحة باالعتدال املنبعث من نزعته الوطنية؛ ولكن األماين يرى فيها مجاال فاتنا يوائم كل املواءمة مجال بالد األملاين ليمتدح
  .الرين اجلذاب
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  الفصل الثاِلث 

  الطراز النورمندي في إنجلترا 

1066 -1200   

كار من بالد نورمندية اليت قضى فيها أيام  جاء معه بكثري من األصدقاء واألف1042ملا جلس إدوارد املعترف على العرش يف عام 
وبدأ دير وستمنستر يف أيامه كنيسة نورمندية ذات عقود مستديرة وجدران ثقيلة؛ وقد دفن هذا البناء حتت دير القوطي الذي . شبابه

 بالسكسون ؛ ولكنه كان بداية انقالب معماري خطري، وكان اإلسراع يف استبدال األساقفة النورمنديني1245شيد يف عام 
ونفح وليم الفاتح وخلفاؤه األساقفة بكثري من الثروة املصادرة من اإلجنليز الذين .والدمنرقيني مما أكد غلبة الطراز النورمندي يف إجنلترا

الثراء مل يقدروا فتح بالدهم حق التقدير وأضحت الكنائس أداة لتهدئة العقول، وما لبث األساقفة اإلجنليز النورمنديون أن بلغوا من 
ما بلغه النبالء اإلجنليز النورمنديون، وتضاعف عدد الكثدرائيات والقصور، وحتالفت بعضها مع بعض يف البالد املفتوحة، وكتب يف 

وأخذوا كلهم ينافسن بعضهم بعضا يف إقامة العمائر الفخمة على الطراز : " يقولWilliam of Malmsbnryذلك وليم املالزبري 
واحلق أن إجنلترا مل تشهد قط ). 5"(بالء كانوا يشعرون بأن اليوم الذي حيتفلون فيه بعمل فخم عظيم يوم ضائعالنورمندي، ألن الن

وتفرعت العمارة النورمندية اإلجنليزية من الطراز الرومنسي وكانت مغايرة له . صورة جنونية يف البناء كاليت شهدا يف ذلك الوقت
 وإن كانت - لفرنسية ارتكاز السقف بعقود مستديرة على دعامات مسيكة وجدران ثقيلة فقد حذت حذو املثل ا. يف بعض أجزائه

وكانت . وإذ كانت القبة من احلجارة فقد كان مسك اجلدران يتراوح بني مثان أقدام وعشر. سقفها قد صنعت يف العادة من اخلشب
ومل يكن يف الكنيسة إال قليل من التماثيل اخلارجية، ألن القائمني . معظم الكنائس أشبه باألديرة يف أا تقام يف أماكن نائية ال يف املدن

عليها كانوا خيشون على هذه التماثيل من مناخ البالد الرطب، وحىت تيجان األعمدة كانت تنحت حنتاً بسيطاً غري دقيق، واحلق أن 
 البالد أبراج كثرية تضارع األبراج العظيمة اليت تشرف إجنلترا مل تبلغ يف النحت ما بلغته بالد القارة األوربية، وأن مل تكن يف تلك

وال يكاد يبقى إىل وقتنا هذا يف إجنلترا . على القصور النورمندية أو حترس وجهات الكنائس النورمندية أو ملتقى الطرقات املغطاة فيها
 القرن الثالث عشر، ومل يبق فيها إال فقد ارتفعت يف كثري من الكثدرائيات العقود والقباب يف. كلها بناء كنسي رومنسي خالص

) 1077-1070(، مث أعاد الفرانك بناءها 1067الشكل األساسي النورمندي، وقد دمرت النار كثدرائية كنتربرى القدمية يف عام 

مث أقام .  بكتعلى منط دير الرجال الذي له يف كائن، ومل يبق من كنيسة الفرانك إال قطع قليلة من البناء يف املكان الذي سقط فيه
الرئيسان إرنلف وكنراد سردابا جديداً ومكاناً للمرمنني، واحتفظا بالعقد املستدير ولكنهما نقال الضغط على نقط تقويها مساند 

 كنيسة يورك اليت شيدت يف عام 1291واختفت يف عام . وكان االنتقال إىل الطرز القوطي قد بدأ قبل ذلك الوقت. خارجية
) 1075(ورمندية، وكان اختفاؤها حتت صرح قوطي، وأعيد بناء كثدرائية لكلن، اليت كانت يف األصل  على قواعد ن1075

، ولكن الكنيسة النورمندية األوىل بقي منها 1185نورمندية الطراز، على الطراز القوطي، وكان ذلك بعد أن دمرها زلزال عام 
ويف ونشستر بقيت من . اإلنسان ما ميتاز به الطراز القدمي من حذق وقوةالربجان الكبريان واألبواب الفخمة النحت، ومنها يستبني 

وهذه الكنيسة هي اليت بناها األسقف ولكلني .  طرقاا املتقاطعة وسرداا1103و1081الكثدرائية القدمية اليت أقيمت بني عامي 

Walkelinوقد جلأ إسويثني إىل ابن عمه وليم الفاتح ليمده  .  الستقبال الوفود اليت كانت حتج إىل قرب القديس إسويثني
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 كل ما يستطيع قطعه من Hemageباخلشب الالزم لسقف سطحها العظيم االتساع، وأجاز له وليم أن يأخذ من غابة مهباج 
وملا مت بناء . ان من أتباع ولكلني إال أن قطعوا مجيع أشجار الغابة ونقلوها يف اثنني وسبعني ساعةاألشجار يف ثالثة أيام، فما ك

الكثدرائية شهد تدشينها رؤساء األديرة اإلجنليزية وأساقفتها كلهم تقريبا، وليس من العسري علينا أن نتصور ما أثاره هذا الصرح 
ن نتصور كذلك اتساع جمالس التنافس يف األبنية النورمندية إذا الحظنا أن دير سانت ويف وسعنا أ. الضخم من منافسة قوية يف البناء

، وكنيسة وورسستر يف عام 1803، وروشستر يف عام 1081 بدئت يف عام Ely، وأن كثدرائية إىل 1075أولبرت بدئ يف عام 
، ونوروك يف 1092، ودرهام يف 1089، وكنيسة جلوسسري يف عام 1087، وكنيسة القديس بولس القدمية يف عام 1084
، 1116 يف Peterborough، وبيتربرو 1112، وإكستر يف 1103 يف kesburyTe، وتوكسربي 1100 وتشيشستر يف 1096

وليست . 1176، وكنيسة القديس دافدبويلز يف 1140 يف Fountains، ودير فونتني 1120 يف Romseyوكنيسة دير رمزي 
 كلها آيات فنية، وإنا لنستحي أن خترج من هذه الكنائس وملا نقض فيها إال بضع ساعات، أو أن هذه الكنائس جمرد أمساء بل هي

وقد أعيد بناؤها أو بدلت كلها ما عدا واحدة على الطراز القوطي، ذلك أن كنيسة درهام . نفرغ من الكالم عليها يف بعض السطور
ودرهام بلدة من بلدان التعدين يبلغ سكاا . ح الرومنسية يف أوربا روعةال تزال نورمندية يف معظم أجزائها، وال تزال أعظم الصرو

 نتوء صخري، ويقوم على هذا املرتفع ذي املوقع املنيع صرح الكثدرائية Wearويقوم عند ثنية من ثنايا ر وير . حنو عشرين ألفا
وقد أقام مجاعة من رهبان جزيرة لندسفارن . )6"(نصفه كنيسة اهللا ونصفه اآلخر حصن منيع لصد غارات االسكتلنديني"الضخم 

Lindisfarne مث هدم أسقفها الثاين وليم السانت كارليفي 995 فارين من املغريين الدمنرقييني كنيسة من احلجر يف ذلك املكان عام ،
of St.Carilef وثروة ال يعرف مصدرها  وشاد الصرح القائم مكانه إىل هذا اليوم بشجاعة نادرة الوجود1093 هذا البناء يف عام 

. ، وهلدا فإن الكثدرائية متثل آمال من شادوها وجهودهم مدى مائة عام كاملة1195حىت عام . وظل العمل فيها قائما. حىت اليوم

وصحن الكنيسة الشامخ نورمندي الطراز، له صفان من البواكي ذات العقود املستديرة املرتكزة على تيجان غري منقوشة ودعامات 
أوالمها أن ملتقى العقود واألقبية خترج منه ضلوع، : وقد أدخلت قبة درهام يف إجنلترا فكرتني جديدتني غاية يف اخلطر.  قويةضخمة

وهذا يساعد على التركيز الضغط يف مواضع خاصة، والثانية أن العقود مستدقة الرؤوس على حني أن األقطار مستديرة، ولو أن 
ة ملا وصلت تيجاا إىل االرتفاع الذي بلغته األقطار وهي أطوال من العقود، وألصبحت قمة القبة العقود املستعرضة كانت مستدير

فلما رفعت تيجان العقود املستعرضة لتلتقي يف شكل زاوية أمكن إيصاهلا إىل االرتفاع . خطا مضطرباً غري متساو يف االرتفاع
وأضاف . إىل حاسة اجلمال هي منشأ أهم املظاهر البارزة يف الطراز القوطيويبدو أن هذه احلاجة املعمارية ال االستجابة . املطلوب

 إىل الطرف الغريب من كثدرائية درهام طنفاً مجيالً جذاباً أطلق عليه لسبب ال نعرفه اسم 1175 يف عام Pudseyاألسقف بدسي 

 مستديرة، ولكن العمد الرفيعة تقترب من الشكل - الذي حيتوي قرب بيد األب املوقر- والعقود القائمة يف هذا املكاناجلليل
وقد دمت القبة القائمة فوق موضع املرمنني يف أوائل القرن الثالث عشر، فلما أعيد بناؤها دعم املهندسون باكية الصحن . القوطي

 األجزاء العليا والوسطى من البناء بالسنادات الرأسية اليت باجلدران اخلارجية، وختتفي حتت البواكي اليت يف الصحن بسنادات تربط
، Cuthbett ضريح ذو تسعة مذابح ليحتفظ فيه مبخلقات القديس كثبت 1240٬1280وأضيفت إليها بني عامي . والطرقات

  .مت االنتقال إىل الطراز القوطيوكانت العقود اليت يف هذا الضريح مستدقة وبذلك 

  الفصل الرابع 
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  نشوء العمارة القوطية وارتقاؤها 

ميكن تعريف هندسة العمارة القوطية بأا حصر ضغط البناء يف أماكن خاصة، وتوازن هذا الضغط، وتوكيد اخلطوط الرأسية،والقباب 
ذلك .ل اآللية اليت أوجدا حاجة املباين الكنسية واألماين الفنيةوقد نشأ هذا الفن عن طريق حل املشاك. املضلعة، واألشكال املستدقة

أن خوف احتراق البناء أدى إىل إقامة القباب من احلجارة واآلجر، وأن ازدياد ثقل السقف أوجب بناء اجلدران السميكة والعامات 
للت النوافذ الضيقة، وهلذا أصبح داخل السمجة، ووجود الضغط السفلي يف كل مكان حدد سعة النوافذ، وأن اجلدران السميكة ظ

وقد قلل اختراع القبة املضلعة ثقل السقف فأمكن بذلك إقامة العمد . الكنيسة شديد الظلمة ال يتناسب مع جو البالد الشمالية
 الثقل، وحصر الرفيعة، وحصر التوتر يف أماكن حمددة، كما أن تركيز الضغط وتوازنه قد أكسبا البناء استقراراً من غري زيادة يف

االرتكاز بطريق املساند قد مسح بوجود نوافذ طويلة يف اجلدران القليلة السمك، وكانت النوافذ جماالً مغرياً ملمارسة فن الزجاج امللون 
قوش الذي كان موجوداً يف ذلك الوقت، كما أن اإلطارات احلجرية اليت تعلو النوافذ املركبة قد شجعت على قيام الفن اجلديد يف الن

الغائرة أو الرسوم السطحية، وجعلت عقود القباب مستدقة ليمكن إيصال العقود ذات األطوال املختلفة إىل تيجاا بارتفاع واحد هلا 
وملا حتسنت طرق احتمال الضغط . مجيعاً، مث جعلت العقود األخرى وأشكال النوافذ مستدقة كذلك لتكون متناسقة مع عقود القبة

ن زيادة ارتفاع صحن الكنيسة، وأبرزت األبراج الكبرية، وأبراج األجراس الرفيعة، والعقود املستدقة أمهية على هذا النحو أمك
هذه اخلصائص جمتمعة جعلت . اخلطوط الرأسية وأنتجت ما ميتاز به الطراز القوطي من علو شامخ ورشاقة تبعث البهجة يف النفوس

لكننا نعدو طورنا إذا ادعينا أن يف وسعنا أن نفرغ . شرية وأجل ما عربت به عن مشاعرالكثدرائية القوطية أعظم ما أنتجته النفس الب
مثال ذلك أن . من وصف تطور العمارة يف فقرة من فصل، ذلك أن بعض خطوات من هذا التطور جديرة بالبحث اهلادئ على مهل

القوطية أحسن مما حلها أي فن معماري قبل وقتنا احلاضر، مشكلة التوفيق بني الرشاقة الرفيعة والصالبة املستقرة قد حلتها العمارة 
على أن املهندس القوطي مل . ولسنا نعرف إىل مىت يستطيع حتدينا لقوة اجلذب أن ينجو من قدرة األرض على تسوية ألعالها بأسفلها

إن موضع املرمنني يف كثدرائية بوفيه يصب التوفيق والنجاح على الدوام، فإن تكن كنيسة تشارتر ال تزال قائمة سليمة من الشروخ، ف
أضالع العقود : دم بعد اثين عشر عاماً من بنائه، ولقد كان أهم ما ميتاز به الطراز القوطي هو األضالع يف أجزاء البناء املختلفة

ة خفيفة رشيقة املستعرضة واملمتدة على طول أقطارها، واليت ترتفع من كل فرجة بني أعمدة صحن الكنيسة، وجتتمع لتكون شبك
وقد أضحت كل فرجة يف الصحن وحدة بنائية قائمة بذاا تتحمل الثقل والدفع الناشئني . ميكن أن ترتكز عليها قبة رقيقة من البناء

 من العقود القائمة على دعاماا، واللذين تساعد على حتملها ضغوط أخرى مقابلة ملا حتدثها الفرجات املقابلة هلما يف طرقات البناء

واملساند استنباط قدمي، فقد كان لكثري . وضغوط املساند اخلارجية املركبة على اجلدران يف النقط اليت يبدأ منها كل عقد مستعرض
على أن . من الكنائس اليت شيدت قبل عهد القوط عمد مبنية تضاف إليها من خارجها عند النقط اليت يقع عليها ضغط خاص

اء الداخلية والوسطى من البناء بالدعامات الرأسية للجدران اخلارجية تنقل الدفع أو التوتر فوق الدعامات اليت تصل جدران األجز
وقد كانت بعض الكثدرائيات النورمندية تستخدم يف البواكي اليت بني الصحن والطرقات . فراغ إىل مسند عند القاعدة وإىل األرض

ساند الداخلية تصل جدران الصحن يف نقطة منخفضة ال ب القوة للطبقة اجلانبية أنصاف عقود تدعم عقود الصحن، غري أن هذه امل
وهلذا فإن تقوية البناء يف هذه النقط . العليا املضيئة اليت يكون ضغط القبة عليها بالغ الشدة، واليت يعرضها هذا الضغط إىل االيار

صلبة واالنتقال ا يف الفراغ فوق سقف املمشى لتدعم بذلك العالية كان حيتم إخراج املساند من خمابئها، وإقامتها فوق األرض ال
 حوايل عام Noyonوكان أقدم ما عرف من استخدام هذا النوع من املساند يف كثدرائية نويون . جدار الطبقة العليا املضيئة مباشرة
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فقد كانت يف : ن أخطاء ذات خطورةعلى أا مل تكن ختلو م. ، ومل خيتتم ذلك القرن حىت أضحت من االختراعات احملببة)7(1150
بعض األحيان توحي إىل الناظر بأا هيكل بنائي، أو حماالت أمهلت إزالتها؛ أو مهرب جلأ إليه املصمم فيما بعد ألن بناءه هبط من 

حواجز وهلذا نبذ عصر النهضة هذا الضرب من املساند ورآها . Mihceletكما يقول ميشليه " للكثدرائية عكازات"وسطه، وأن 
لكن املهندس القوطي كان على غري هذا الرأي، فقد كان جيب . قبيحة املنظر، واخترع أساليب أخرى حلل أثقال قبة القديس بطرس

أن يعرض على األنظار خطوط فنه وحيله اآللية، وقد أولع باملساند ولعله ضاعف عددها من غري حاجة إىل هذا التضعيف، وجعلها 
ذلك البناء يف نقطتني أو أكثر من نقطتني، أو تدعم إحدامها األخرى، مث مجل الدعامات اليت تعمل على مساند مركبة حىت تدعم ب

احداً يف القليل يستطيع الوقوف على قمة  أن ملكا و- يف رميس -وأثبت أحيانا  . "الشماريخ"استقرارها مبا أضافه إليها من 
وكان توزيع التوتر أعظم أمهية يف العمارة القوطية من العقد املستدق، ولكن هذا العقد أصبح هو السمة اخلارجية الظاهرة . الشمروخ

وق عمد رومانية ال يعرف هلا وكان العقد املستدق هذا من األشكال القدمية، فهو يظهر يف ديار بكر بتركيا مقاماً ف. للرشاقة الداخلية
، ويوجد هذا الشكل يف قبة )6(561تاريخ، وأقدم مثل له معروف التاريخ يف قصر اين وردان ببالد مشام، ويرجع تارخيه إىل عام 

اً ، وكثري879الصخرة يف املسجد األقصى ببيت املقدس، وهو من مباين القرن السابع، كما يوجد يف مقياس للنيل مبصر أنشئ يف عام 
ما كان يقينه الفرس؛ والعرب، واألقباط، واملغاربة املسلمون قبل أن يبدأ ظهوره يف أوربا الغربية يف النصف الثاين من القرن احلادي 

ولعلة جاء إىل فرنسا اجلنوبية من أسبانيا اإلسالمية، ولعله جاء به احلجاج العائدون من بالد الشرق، أو لعله نشأ يف بالد ). 9(عشر
على أننا جيب أن نالحظ أن مشكلة الوصول بعقود ذات أطوال خمتلفة .  من تلقاء نفسه ليحل مشاكل آلية يف تصميم العمارةالغرب

. إىل تاج مستو ميكن أن حتل من غري االلتجاء إىل العقد املستدق، وذلك بتعلية النقطة اليت يبدأ عندها من العامة أو اجلدار يف الداخل

 أيضاً أثرها اجلمايل ألا تربز اخلطوط الرأسية، وهلذا استخدمت على نطاق واسع، وقلما كانت تتخذ بديال من وقد كان هلذه الطريقة
: وحل العقد املستدق مشكلة أخرى. العقد املستدق بل كانت كثرية االستعمال مع هذا العقد لتقوية ومساعدته على أداء وظيفته

ن صحن الكنيسة فإن فرجة الطرقة كان يزيد طوهلا على عرضها، وهلذا فإن تيجان ذلك أنه ملا كانت الطرقات اجلانبية أضيق م
عقودها املستعرضة تكون أقصر كثرياً من عقود قطريها، إال إذا كانت العقود املستعرضة مستدقة أو إذا رفعت النقطة اليت تبدأ عندها 

 كان العقد املستدق حال لتلك العملية الصعبة عملية إقامة قبة من وقد. هذه العقود من الداخل ارتفاعاً حيول بني تناسقها مع القطرين
عقود ذات تاج مستو على ممشى القبا، حيث يكون اجلدار اخلارجي أطول من اجلدار الداخلي، وحيث تكون كل فرجة شبه منحرف 

تخدم فيها لرشاقته يف أول األمر كثرة ومما يدل على أن هذا الشكل مل يس. ال ميكن تصميم قبته تصميما مقبوال بغري العقد املستدق
مث . املباين اليت استخدم فيها حلل تلك املشكالت، مع أن العقود املستديرة ظلت تستخدم يف النوافذ ومداخل األبنية يف الوقت عينه

وإن التسعني عاماً من . انتصر العقد املستدق تدرجيياً الرتفاعه العمودي، وقد يكون للرغبة يف تناسق الشكل أثر يف هذا االنتصار
إىل ) 1104(أي منذ ظهور العقد املستدق يف الكثدرائية الرومنسية بدرهام -الكفاح املتواصل بني العقد املستدير والعقد املستدق

جد وقد أو.  هلي فترة االنتقال إىل هذا الطراز املعماري يف اهلندسة القوطية الفرنسية-)1194(البناء النهائي لكثدرائية تشارتر 
استخدام العقد املستدق يف النوافذ مشاكل جديدة، وحلوال هلا جديدة، ومفاتن جديدة، فقد قضى نقل التوتر عن طريق األضالع من 

ذلك بان املكان الذي بني . القبة ومن العائم إىل نقط خاصة يف البناء تدعمها سنادات، قضى هذا على حاجته إىل اجلدران السميكة
قطة اليت تليها، مل يكن يتحمل إال ضغطا قليال نسبيا؛ وإذن فقد كان من املستطاع جعل اجلدار بني النقطتني كل نقطة ارتكاز والن

وكان ملء هذا الفراغ الكبري بلوح واحد من الزجاج غري مأمون العاقبة، وهلذا قسم هذا إىل . رفيعاً، بل إن من املستطاع إزالته
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وذا أصبح اجلدار اخلارجي سلسلة من العقود أو . افذتني يعلومها عقد من احلجارةأو أكثر من ن) مقصدين(نافذتني مستدقتني 
البنائي ذو األربع القمم املتروك بني األطراف العليا للنوافذ املزدمحة " الدرع"وقد كان . البواكي شأنه يف ذلك شأن صحن الكنيسة

وقد حقق املهندسون .  الدرع فراغا قبيح املنظر يتطلب الزخرفواملستدقة وبني قمة العقد احلجري احمليط ذه النوافذ كان هذا
فقد ثقبوا الدرع حبيث يتركون فيه قضباناً حجرية أو فواصل :  هذا املطلب بلوحات من النقوش اخلطية1170الفرنسيون حوايل عام 
وعمد املثالون يف القرن الثالث . لون مستديرة، أو مسننة أو منتفخة، مث مألوا الفجوات والنوافذ بالزجاج امل-ذات أشكال زخرفية

عشر إىل قطع أجزاء مطردة الزيادة من احلجارة؛ ووضعوا يف الفتحات قضباناً حجرية صغرية منحوتة على صورة أقداح أو غريها من 
ن وأخذت أشكال هذه احللي اليت على شكل العصي تزداد كل يوم تعقيداً، ونشأت من هذا التعقيد طرز وعصور م. األشكال

كالعقد الرحمي، والطراز اهلندسي، واملستدير، والعمودي، : العمارة القوطية أخذت أمساؤها من اخلطوط الرئيسية يف هذه الزخارف
أنتجت ما . وأنتجت عمليات أخرى شبيهة ذه العمليات وطبقت على سطوح اجلدران فوق مداخل البناء. والكثري األلوان

، وبلغ درجة الكمال يف كنيسيت رميس، وسانت شابل 1230از الذي بدأ يف كنيسة نتردام عام على الطر" بالنوافذ الوردية"يسمى
Sainte Chabelle . وانتقلت . يف الكثدرائيات القوطية سوى العقود العليا اليت يف القبة". الوردية"وما من شئ يفوق مجال النوافذ

زخرفية من أي نوع كان، من اجلدران إىل غريها من أجزاء الكثدرائية الزخارف اخلطية، مبعناها الواسع، أي ثقب احلجارة بأشكال 
العقود، واألجزاء املثلثة احملصورة بني كل اثنني " بطنيات" إىل مشاريخ املساند، وإىل السقف اهلرمية اليت فوق املداخل، وإىل -القوطية

إىل ستائر املعبد، واملنرب واحلظار الزخريف الذي خلف املذبح، منها، وإىل البواكي اليت تعلو العقود بني الصحن والطرقات اجلانبية، و
ذلك أن املثال القوطي، البتهاجه بفنه، قلما كان ميس سطحاً دون أن يزخرفه، وهلذا كان يزحم واجهات املباين، والطنف، واألبراج، 

ه تيجاناً للعمد، ورفارف للزينة، وحليات من وصور ما ميليه عليه خيال. بصور الرسل والشياطني، واألولياء؛ والناجني وامللعونني
وكان ميثل باحلجارة ضحكة . خشب أو حجارة، وعتبات لألبواب والنوافذ العليا، وحليات شبكية، وقوائم أكتاف األبواب والنوافذ

 تبعد املطر الذي يلوث املباين عن اجلدران، أو جتره إىل األرض مع احليوانات العجيبة واملرعبة اليت ابتدعها خياله لتكون ميازيب
ومل جتتمع يف غري هذا الفن الثروة، واملهارة، والتقى، والفكاهة العارمة، لتوجد مثل هذه الكثرة من الزخارف اليت . خالل املساند

ولسنا ننكر أن هذه الزخارف كانت يف بعض األحيان مسرفة يف كثرا، وأن اخلطوط الزخرفية قد . ةتتكشف عنها الكثدرائية القوطي
ولكن هذه هي . أسرف فيها إسرافاً جعلها هشة، وأن التماثيل وتيجان العمد كانت بال ريب براقة بطالئها الذي حماه كر الدهور

 ولقد يلوح لنا وحنن جنول بني هذه اآلجام واحلدائق احلجرية أن الفن القوطي .مسات اخلصوبة احليوية اليت تكاد تغتفر معها كل اخلطاء
كان ، على الرغم من خطوطه وأبراجه الرفيعة الشاخمة، فنا مغرما باألرض، فنحن نستشف بني أولئك القديسني الذين ينادون بباطل، 

حبذقه، املبتهج بقوته، الساخر من الالهوت والفلسفة، األباطيل، وهول يوم احلساب القريب، صورة فنان العصور الوسطى، املعجب 
  .الذي يستمتع بشرب كأس احلياة املترعة ذات احلبب حىت الثمالة

  الفصل الخامس 

  الطراز القوطي الفرنسي 

)1133-1300 (  
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الباسلكا الرومانية، : له السبيلنقول أوالً إن الطراز القوطي مل يبدأ من الشيء، بل إن تقاليد تبلغ املائة عداً قد اجتمعت كلها لتمهد 
والعقود، والقباب، والطبقات العليا ذات النوافذ، وموضوعات الزخرف البيزنطية، والعقد الستيين األرمين، والسوري،والفارسي، 

باب املضلعة، واملصري، والعريب، والقباب ذات الزوايا املتقاطعة، والدعامات املتجمعة، واألساليب الغريبة، والنقوش العربية، والق
ولكن مل اجتمعت هذه املؤثرات كلها يف فرنسا؟ لقد كان يف وسع .. وأبراج الواجهات، والرتعة األملانية ملا هو فكه أو شاذ غريب

 .إيطاليا اليت امتازت بني بلدان غريب أوربا بثرائها وتراثها أن حتمل لواء ازدهار الفن القوطي، ولكنها كانت سجينة يف تراثها القدمي

لقد كانت فرنسا، بعد إيطاليا، أغىن أمم الغرب وأكثرها تقدماً يف القرن الثاين عشر، وكانت هي اليت قدمت للحروب الصليبية أكثر 
األموال والرجال، واليت أفادت من حوافزها الثقافية، وكانت هي اليت تزعمت أمم أوربا يف التعليم، واآلداب، والفلسفة، وكان العامل 

، كانت )1223-1180(اعها أمهر الصناع يف الناحية الغربية من بيزنطة وقبل أن جيلس على عرشها فليب أغسطس يعترف بأن صن
السلطة امللكية قد انتصرت على نزعة التفكك اإلقطاعية، وكان رخاء فرنسا وقوا، وحياا العقلية قد أخذت تتجمع يف أمالك 

. رنسا، واليت ميكن حتديدها حتديداً غري دقيق باإلقليم املمتد عند جمرى السني األوسط وهي األمالك املعروفة جبزيرة ف-امللك اخلاصة

، وختلف وراءها ثروة استحالت حجارة يف Aisns، واملارن، واألبن Oiseوكانت فيها جتارة راحبة رائجة تنتقل يف أار السني والواز 
، وسواسون Noyen، ونوايون Mantes، ومانت Senlisالكثدرائيات اليت شيدت يف باريس، وسانت دنيس، وسنليس 

Soissonsكانت أوىل روائع طراز عهد االنتقال هي كنيسة دير . وأخصب املال التربة اليت منا فيها الفن. ، والؤون، وأمني، ورميس
 يف التاريخ وكانت هذه اآلية من عمل أكمل الشخصيات وأكثرها توفيقاً. سانت دنيس يف ضاحية باريس املسمات ذا االسم

رئيس أحد األديرة البندكتية، ونائب امللك يف فرنسا، رجالً حسن الذوق، مل متنعه ) 1151-1081(لقد كان سوجر . الفرنسي
وملا أخذ عليه القديس برنار هذا . بساطة عيشها، يرى أنه ليس من اإلمث أن حيب األشياء اجلميلة وأن جيمعها ليزخرف ا كنيسته

فإن ... إذا كانت الشرائع القدمية قد أمرت أن تستخدم الكؤوس الذهبية يف شرب القربان وتلقي دماء الضأن:"ولهاحلب رد عليه بق
وهو هلذا حمدثنا مزهواً ). 10"(أوىل من هذا أن خيصص الذهب، واحلجارة الكرمية، وأندر املعادن لصنع اآلنية املعدة لتلقي دم سيدنا

قطع امليناء، والفسيفساء والنوافذ ذات الزجاج امللون، والثياب واآلنية الغالية، اليت مجعها أو عن مجال الذهب والفضة، واجلواهر و
ليشيد ويزين بيتاً جديداً للقديس " من مجيع البالد" مجع الفنانني والصناع 1133ففي عام . صنعها لكنيسته، وعما كلفته من مال

وأقنع لويس السابع ملك فرنسا وحاشيته بتقدمي املال الالزم هلذا البناء . ينيدنيس شفيع فرنسا، ليكون مقراً لعظام امللوك الفرنس
ويف وسعنا أن نتصوره ). 11(ليقدموا املال الالزم ملشروعه الكثري األكالف" وخلعوا اخلوامت من أصابعهم"على حد قوله " فتمثلوا بنا"

 األشجار اليت اختارها ليأخذ منها حاجته من اخلشب، إىل وهو يستيقظ يف الصباح الباكر ليشرف على أعمال البناء، من تقطيع
 قام ذه العملية عشرون 1144وملا أن دشن هذا الصرح يف عام . تركيب الزجاج امللون الذي اختار له موضوعاته وألف له نقوشه

 ذا العمل تاجاً من أجل تاج أي مطراناً، وشهد احلفل ملك فرنسا، وملكتها، ومئات من الفرسان ، وحق لسوجر أن يشعر بأنه نال
وهي الواجهة الغربية، وفرجتان يف الصحن، واملصليات اليت : ومل يبق يف الصرح القائم هذه األيام إال أجزاء من كنيسته. من امللوك

 Pierre deأما اجلزء األكرب داخل الكنيسة فهو بناء معاد قام به بيري ده منتريه . تعلو على جانب الطرقات، وقبو الكنيسة

Montreux والقبو من الطراز الرومنسي، أما الواجهة الغربية فتختلط فيها العقود املستديرة واملستدقة، . 1231٬1281 بني عامي
ومعظم متاثيلها املنحوتة من عهد سوجر، وتشمل ما ال يقل عن مائة صورة، كثري منها فردي الطابع، وكلها تدور حول أحسن فكرة 

وبعد اثنيت عشرة سنة من وفاة سوجر كرمه األسقف موريس دي . شاهدها يف كل ما أنتجه فن العصور الوسطىعن املسيح القاضي ن
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 Notre Dame de بأن أدخل التحسني على ماتركه من قواعد، وقامت كنيسة نوتردام دي باري Maurice de Sullyسلي 

Parisر السني وحي بضخامة العمل الذي استلزمه تشييدها، فقد بىن موضع املرمنني وإن التواريخ املتصلة ببنائها لت.  على جزيرة يف
، وأقيمت األجزاء اليت بني 1196 إىل 1182، وبين الصحن من 182و1163واألجنحة اليت على جانب الطرقات بني عامي 

مها األول أن تكون وكان يقصد يف تصمي. 1235، ومت بناء الكثدرائية كلها يف عام 1223و1218األعمدة واألبراج فيما بني 
. البواكي القائمة فوق العقود اليت بني الصحن والطرقات على الطراز الرومنسي، ولكن البناء كله اختذ عند إمتامه الطراز القوطي

نب قط، والوجهة الغربية أكرب مما تتطلبه الكثدرائية القوطية، ولكن سبب هذا أن الشماريخ اليت كان يف النية إقامتها فوق األبراج مل ت
أنبل ما أنتجته أفكار "ولعل هذا هو منشأ ما يف الواجهة من هيبة ذات بساطة وقوة جعلت العلماء األفذاذ يضعوا يف مصاف 

والشبابيك الوردية يف كنيسة نوتردام دي باري آية يف النقوش اخلطية ومجال التلوين، ولكنها ). 12"(اإلنسان من آراء يف فن املعمار
 توصف بالقول أو بالكتابة والتماثيل اليت ا، وإن عدا عليها الزمان أو أضرت ا الثورة، تربز أحسن ما أنتجه الفن مل يقصد ا أن

وقد حنتت يف قلب املقص القائم فوق املدخل الرئيسي صور يوم احلساب بتؤدة أعظم مما . بني عصر قسطنطني وبناء كثدرائية رميس
 كل مكان، فصورة املسيح هنا ذات جالل هادئ، وامللك الذي عن ميينه من أعظم االنتصارات نقش ا هذا املوضوع الذي نراه يف

:  القائمة فوق املدخل الشمايلLa Vierge de Trumeuxوخري من هذا كله صورة عذراء العمود . اليت أحرزها فن النحت القوطي

الثياب املنسجمة مع الطبيعة، ويسراً جديداً ورشاقة يف أوضاع إن يف هذه الصورة لدقة يف التنفيذ، ويف صقل السطح اخلارجي، ويف 
ويكاد فن النحت القوطي يعلل يف . الوقوف، وإلقاء ثقل اجلسم على إحدى القدمني، وحترره بذلك من الوضع العمودي املتصلب

وانتهى يف . فردها تعلن عن فوز هذا الفنهذه الصورة اجلميلة استقالله عن فن العمارة وينتج آية خليقة بأن تنتزع مما حوهلا، وتقام مب
وتلقى قصة كاتدرائية تشارتر ضوءاً على ما كان عليه موضعها . كثدرائية نوتردام دي باري طور االنتقال وحل عصر الفن القوطي

سني فقد كانت تشارتر بلدة صغرية يف اجلنوب الغريب من باريس وعلى بعد مخ. يف العصور الوسطى وعلى خصائص تلك العصور
ولكن قيل إن العذراء نفسها زارت ". هنري فرنسا"Beauceوكابت سوقالسهل بوس . ميالً منها، على أطراف املمتلكات امللكية

هذا املكان، واختذها الصاحلون من العرج، واملكفوفني، واملرضى، والثاكلني، والثاكالت، مكاناً حيجون إليه، ومنهم من شفي أو نزلت 
، وهو Fulbertيضاف إىل هذا أن أسقفها فلبري . Lourdeعند ضرحيها، وبذلك أضحت تشارتر هي بعينها لورد يف قلبه الطمأنينة 

رجل مجع بني الطيبة، والذكاء، واإلميان، قد جعلها يف القرن العاشر كعبة للتعليم العايل وأما حنوناً لطائفة من أنبه الشخصيات ذكراً 
 كثدرائية فلبري اليت شيدت يف القرن التاسع، أخذ على عاتقه من فوره أن يعيد 1020 يف عام وملا أن احترقت. يف الفلسفة املدرسية

، جعل األسقف ثيودريك إقامة كثدرائية 1134وملا دمرته النار للمرة الثانية يف عام . بناءها، وطال عمره حىت شاهد متام هذا البناء
ن التحمس إلجناز هذا العمل ما جعلهم يغدقون عليه من املال واجلهد ما جديدة مبثابة حرب صليبية حقة، فبعث يف قلوب الناس م

رأيت امللوك، واألمراء، وذوي القوة :  بقوله1144 رئيس أحد األديرة النورمندية يف عام Haimonوصفه شاهد عيان هو هيمون 
اء األسرة الشريفة، رأيت هؤالء يطوقون والسلطان من رجال العامل املزهوين بألقاب الشرف وبالثراء، والرجال والنساء من أبن

أعناقهم املنتفخة املنبئة بالعظمة والكربياء باألرسان، ويشدون أنفسهم إىل العربات جيروا كما جترها الدواب، وكتل اخلشب وما 
وقت الذي جيرون فيه يضاف إىل هذا أن نشاهد تلك ملعجزة تقع يف ال... إليها من األشياء الالزمة حلياة الناس أو لبناء الكنائس

ومع ذلك فإم يتقدمون وهم صامتون ال يسمع ... يشدون أحياناً إىل حبال العربات... وهي أن ألفاً من الرجال والنساء: العربات
ويعظهم ... وضراعة ودعاءاً طاهراً... فإذا وقفوا يف الطريق ال تسمع منهم ألفاظاً إال اعترافاً خبطاياهم... هلم صوت وال مهس
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لقسيسون ويدعوم إىل السالم، وتسلى السخائم واألحقاد من الصدور وتزول أسباب الفرقة واالنقسام، ويرتل الدائنون عن ا
 1194حىت شبت فيها النار يف عام ) 1180(ومل تكد كثدرائية األسقف ثيودريك تتم ). 13(ديوم وتعود الوحدة إىل الصفوف

يبق من الكنيسة إال القبو السفلي والواجهة الغربية بربجيها ومشروخيها متفرقة منعزلة، فدمرت الصحن وهدمت قبته وجدرانه، ومل 
وفقد . ويقال إن كل بيت يف البلدة قد دمر يف هذا احلريق املروع الذي ال تزال آثاره باقية تشاهد حىت اليوم يف بقايا الكثدرائية

 الرسول البابوي الذي ال Meliorء، وأرادوا أن يغادروا املدينة ولكن مليور األهلون شجاعتهم إىل حني وفقدوا بفقدها إميام بالعذرا
تلني له قناة قال إن اهللا قد أصام ذه الكارثة عقاباً هلم على ذنوم، وأمرهم أن يعيدوا بناء كنيستهم وبيوم، وتربع رجال الدين 

 أخبار معجزات جديدة لعذراء تشارتر، وبعث اإلميان يف القلوب من يف األسقفية بدخلهم كله تقريباً مدى ثالث سنني، وتناقل الناس
 لتساعد العمال املأجورين على جر عربات النقل ووضع احلجارة يف 1144جديد، وأقبلت اجلماعات مرة أخرى كما أقبلت يف عام 

ألمل قد أمتا الكاتدرائية اليت جعلت  حىت كان الكدح وا1224، ومل حيل عام )14(أماكنها، وتربعت باملال كل كاتدرائية يف أوربا
وكان التصميم الذي وضعه املهندس اهول يقضي بأال يقيم األبراج على جناحي . تشارتر مرة أخرى مقصد احلجاج من مجيع األحناء

قبا، غري أنه مل يبني الواجهة الغربية وحدها، بل أن يقيمها أيضاً على األبواب اليت عند ملتقى الطرقات املتعامدة على الصحن وعند ال
 قدماً يف 351بشمروخه إىل علو ) 170-1145(وارتفع برج الناقوس القدمي . من هذه األبراج إال برجان فوق واجهة الكنيسة

أما ). 15(الطرف اجلنويب من الواجهة، وهذا الربج بسيط غري مزخرف يفضله املهندسون احملترفون على غريه من األبراج املزخرفة
 Jean le Texier املعروف بربج اجلرس اجلديد فقد أحرقت النار مشروخه اخلشيب مرتني، مث أعاد جان يل تكسييه - مايلالربج الش

أمجل الشماريخ " Fergussonبناءه باحلجارة على الطراز القوطي الكثري األلوان املزدحم بالزخارف الدقيقة، حىت حسبة فرجسون 
لكن املتفق عليه بوجه عام أن هذا الشمروخ الكثري الزخرف ال يتفق مع الوحدة اليت تتطلبها ، و)16"(املنقوشة يف القارة األوربية

وتعتمد شهرة كنيسة تشارتر على ما حتتويه من متاثيل منحوتة وزجاج، فهذا القصر، قصر ). 17(الواجهة الكاحلة اردة من الزينة
ال، ونساء، وأطفال، وقديسني، وشياطني، ومالئكة، وأشخاص  من رج-العذراء، تسكنه عشرة آالف شخصية منحوتة أو مصورة

، تضاف إليها متاثيل أخرى مستندة إىل األعمدة املقامة يف داخل البناء، وإن )18(الثالوث، ويف مدخل الكنيسة وحده ألفا متثال
 أعينهم على متاثيل منحوتة بعناية  درجة لتعتريهم الدهشة حني تقع312الزائرين الذين يصعدون إىل السقف على الدرج البالغ عدده 

وتقوم فوق الباب األوسط صورة رائعة للمسيح ليست . وباحلجم الطبيعي يف ذلك املكان الذي ال يبصرها فيه إال الطلعة املتشوف
الناس كغريها من الصور اليت حنتت فيما بعد عابسة حتكم على املوتى، بل يرى فيه جالساً يف جالل هادئ بني طائفة كبرية من 

ويتصل بالتجويف الداخلي لعقد الباب تسعة عشر متثاالً لألنبياء وامللوك، . السعداء، وقد مدت يده وكأنه يبارك العباد الداخلني
وامللكات، وهي حنيلة، متصلبة توأم بشكلها هذا عملها بوصفها عمد الكنيسة، وكثري من هذه التماثيل غري متقنة وناقصة، ولرمبا 

ليت لقدم عهدها، ولكن وجوه بعضها تطالع الناظر إليها بطابع فلسفي عميق، وبراحة لطيفة، أو برشاقة العذارى كانت تلفت أو ب
ولكل منها ثالثة أبواب . وواجهات األجنحة والطرقات اجلانبية أمجل ما يوجد نوعها يف أوربا. اليت بلغت درجة الكمال يف رميس

الً تفصل كالً منها عن األخرى، وتكاد تغطيها متاثيل كل منها منفرد مبالمح خاصة إىل حد على جانبيها عمد وقوائم منحوتة حنتاً مجي
 متثاالً حول املسيح 783وجتتمع متاثيل الباب اجلنويب البالغ عددها . جعل الناس يطلقون على عدد كبري منها أمساء من أهل تشارتر

 يف مركز أقل من مركز ولدها، ولكنها تعوض عن هذا، كما عوضها وهنا توضع عذراء تشارتر. اجلالس على عرشه يف يوم احلساب
 املوسيقى - ، بالعلوم كلها وبالفلسفة، وترى يف خدمتها على هذا الباب الفنون احلرة السبعةAlbertus Magnusألربتس ماجنس 
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دس، واحلساب وميثله نيقوماخوس، وميثلها فيثاغورس، واجلدل وميثله أرسطو، والبالغة وميثلها شيشرون، واهلندسة وميثلها إقلي
بسبب إخالصه الشديد : "وقد أمر القديس لويس أن يتم الباب الشمايل. ، والفلك وميثله بطليموسPricianوالنحو وميثله برشيان 

 أن 1793وحدث يف عام ). 19(1259كما جاء بالنص يف عهده الصادر عام " لكنيسة عذراء تشارتر، ولنجاة روحه وأرواح آبائه
فضت مجعية الثورة الفرنسية بأغلبية قليلة اقتراحا يقضي بتدمري التماثيل املقامة يف كثدرائية تشارتر باسم الفلسفة واسم اجلمهورية، ر

وهذا الباب الشمايل هو باب العذراء، وهو ). 20(وارتضت الفلسفة بعدئذ أال تدمر هذه التماثيل واكتفت بتحطيم بعض أيديها
والتماثيل اسمة املقامة هنا متثل فن النحت يف نضوجه، والثياب اليت عليها ال تقل يف . ؤها احلب واإلجالليروي قصتها رواية مل

متثل األنوثة الفنية كأحسن ما ميثلها الفن الفرنسي، ففيها " الطهر"رشاقتها ومواءمتها للطبيعة عن مثيالا يف أي حنت يوناين، وصورة 
 Henryته، وليس يف تاريخ النحت كله ما هو أمجل من هذه الصورة، ويف ذلك يقول هنري أدمز يكسب الطهر اجلمال قوة على قو

Adams :وإذا ما دخل اإلنسان الكنيسة انطبعت يف نفسه أمور ). 21"(وهذه التماثيل هي أحسن ما صوره الفن الفرنسي يف الرخام
بة، اليت ال تكاد تبلغ يف حجمها أو مجاهلا ما يبلغه صحن كنيسة اخلطوط البسيطة املمثلة يف الصحن والق: أربعة متزج بعضها ببعض

 جان دي تكسبه املولع بكثرة األلوان، وصورة املسيح اهلادئة 1514أمني أو ونشستر، وستار مكان املرمنني املزخرف الذي بدأه عام 
املكان كله بلون هادئ وزجاج ملون منقطع املقامة على عمود عند ملتقى الصحن بالطرقات اجلانبية من جهة اجلنوب، واليت تغمر 

 صورة مأخوذة من األقاصيص أو التاريخ، ختتلف من 3884 نافذة 174ويرى الناظر يف نوافذ هذا املكان البالغ عددها . النظري
كنة، وزرقاء خفيفة،  محراء دا- األساقفة إىل امللوك، ومتثل فرنسا يف العصور الوسطى، يراها الناظر يف أى ما أخرجه الفن من ألوان 

وليس من حقنا أن . وفيها ترى جمد تشارتر أكثر مما تراه يف أي مكان سواه. وخضراء زمردية، وزعفرانية، وصفراء، وبنية، بيضاء
فرأس آدم . نطلب أن تكون الصورة اليت يف هذه النوافذ صوراً واقعية، ذلك أا مشوهة، بل إا لتبلغ حد السخف يف بعض األحيان

احللية الوسطى اليت متثل طرده من اجلنة معوج اعوجاجاً يؤمل النظر إليه، وإن العابد ليصعب عليه إذا ما أبصر مفاتن حواء أن ال يف 
اليت خيتلط . لقد كان هؤالء الفنانون يظنون أن حسبهم أن يروي الصورة قصة، بينا متثل الصورة بألواا. مييل إىل شهوته اجلنسية

؛ وما أعظم األلوان "اإلبن املتالف" بعضها يف بعض يف عني الناظر، جو الكثدرائية، وما أمجل صورة نافذةبعضها ببعض ويفين

وتقول الرواية املأثورة إن ". فذة اجلميلةعذراء النا" ، ولكن أمجل من هذه كلها صورةالرمزية" شجرة يسى"واخلطوط يف صورة 
وإذا وقف اإلنسان عند تقاطع الطرقات اجلانبية . 1194هذه اللوحة البديعة أنقذت من النريان اليت اندلعت يف الكنيسة عام 

ة، وتكاد تضارع ومتتد النافذة الوسطى يف الواجهة الرئيسية أربعني قدما كامل. والصحن رأى نوافذ تشارتر الكربى الوردية الشكل
وتغمر النافذة املعروفة ). 23(يف اتساعها الصحن الذي تطل عليه، ولقد وصفها بعضهم بأا أمجل حتفة من الزجاج عرفها التاريخ

وكان زجاج هذه النافذة قد أهدى إىل لويس التاسع . ملتقى الطرق بالصحن من جهته الشمالية بفيض من الضوء" وردة فرنسا"
القائمة عند تقاطع " Dreuxوردة درية "ية، مث أهدياه إىل العذراء، ويواجهها يف الناحية املقابلة هلا من الكنيسة وبالنش القشتال

 من دريه وبالنش، واليت تضع ابن مرمي Pierre Mauclereالطرقات بالصحن يف الواجهة اجلنوبية وهي اليت أهداها بيري موكلري 
 ومثة مخس وثالثون وردة أصغر من هذه واثنتا عشرة وريدة أصغر من هذه أيضاً، وا تتم جمموعة .يف نافذة بالنش" ألم اإلله"مواجهاً 

زجاج تشارتر الدائري، وإذا ما وقف صاحب الرتعة احلديثة، الذي متنعه سرعته واضطراب أعصابه من أن يتطلب الكمال احملتاج إىل 
ة من هذه األعمال اليت جيب أن تعزى إىل ما يتصف به الشعب واجلماعة، الصرب واهلدوء، أمام هذه املناظر، أخذته الدهشة واحلري

ولقد اخترنا كنيسة تشارتر لتمثيل . والعصر، والعقيدة الدينية، من مسو يف العاطفة وجد يف العمل ال إىل عبقرية أفراد معدودين
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الة نفسها يف احلديث عن الكنائس رميس، وأمني، العمارة القوطية الناضجة أو املتشعبة، وليس من واجبنا أن نعمد إىل هذه اإلط
ولكن منذا الذي يستطيع أن مير مسرعاً بالواجهة الغربية من كنيسة رميس؟ وو أن الشماريخ األصلية ظلت حىت اآلن قائمة . وبوفيه

 الكنيسة املختلفة وتناسقها فوق األبراج لكانت هذه الواجهة أعظم ما قام به اإلنسان من أعمال، وإنا لتدهشنا وحدة الطراز وأجزاء
 ، وبدئت 840 يف عام Hincmar الكثدرائية اليت أمتها هنكمار 1210فقد دمرت النار يف عام . يف بناء أقامته ستة أجيال من الناس

 Jean وجان دوربيه Robert de Coucyيف يوم الذكرى األوىل هلذا احلريق كثدرائية جديدة من تصميم ربرت دي كوسي 

dorbais.ومل تتم الكنيسة )1251(ودام العمل أربعني عاماً نفد بعدها املال، فوقف البناء .  تليق بأن يتوج فيها ملوك فرنسا ،
 مشاريخ األبراج، واستخدمت أموال الكثدرائية املدخرة يف ترميم البناء 1480ودمرت النار يف عام . 1427العظيمة إال يف عام 

ودمرت القنابل يف احلرب العاملية األوىل عدداً من مساند اجلدران وأحدثت فجوات كبرية يف . اؤهاالرئيسي، أما األبراج فلم جيدد بن
السقف ويف القبة، ودمرت النار السقف اخلارجي وحطمت كثرياً من التماثيل، ودمرت مجاعات من املتعصبني عدداً آخر من الصور، 

ومتثل روائع النحت يف كنيسة رميس، كما . راع بني الفن وعوادي األياموعدا الزمان على بعضها اآلخر فأباله ذلك أن التاريخ ص
متثل واجهتها، أرقى ما وصل إليه الفن القوطي، فبعضها عتيق فج ولكن املوجود منها يف املدخل األوسط منقطع النظري، وإنا لنلتقي 

. اثيل تكاد تضارع يف صقلها ما حنت يف عصر بكليزويف داخلها، بتم. يف عدة أماكن على أبواب الكنيسة، وقمم أبراجها املستطيلة

ولسنا ننكر أن منها ما هو مفرط يف الرشاقة كتمثال العذراء القائم على عمود املدخل األوسط، وأا توحي إىل الناظر بضعف قوة 
القائم عن ميينه ليعدان من " كعذراء زيارة املال"القائم عن يسار هذا املدخل نفسه، ومتثال " العذراء التطهري"القوط، ولكن متثال 

وأوسع من هذين التمثالني شهرة، وإن مل تبلغ . حيث التفكري والتنفيذ من األعمال اجلليلة اليت يعجز القلم واللسان عن وصفها
بني الوجوه أال ما أعظم الفرق . مبلغهما من الكمال، متاثيل املالئكة البامسة يف جمموعة متاثيل البشارة القائمة يف هذه الواجهة

وتوق . وأن كان هذا التمثال من أقوى الصور اليت حنتت يف احلجر! املستبشرة وبني متثال القديس بولس القائم عند مدخل الشمايل
فهنا نرى فوق . التماثيل املنحوتة يف كثدرائية أمني متاثيل رميس يف رشاقتها وصقلها، ولكنها تقل عنها يف جالل التفكري وعمق اإلحياء

 الذائع الصيت، وهو متثال تقيد صانعه بعض الشء بالتقاليد، وخال بعض الئ من احلياة، Beau Dieuاب الغريب متثال اإلله اجلميل الب
 وهو ال ميثله زاهداً فزعاً بل Firminوهنا أيضاً متثال القديس فرمني . ومها عيبان يطالعاننا بعد أن نشاهد متاثيل رميس احلية الناطقة

هادئاً صلبا مل يشك يف يوم من األيام بأن احلق سوف ينتصر، وهنا أيضاً عذراء حتتضن طفلها بني ذراعيها، ويبدو عليها ميثله رجال 
ويف الباب اجلنويب نرى العذراء الذهبية تبتسم وهي ترقب طفلها يلعب . كل ما تتصف به األمومة الصغرية السن من استغراق احلنان

مدللة بيكاردي " يف غري كياسة بأا Ruskinولكنها أكثر رشاقة من أن تستحق ما وصفها به رسكن . البكرة، وقد مجلها املَثّال قلي
)Soubrette of picardy ".( وما ألذ أن يرى اإلنسان املثالني القوط يكتشفون الرجال والنساء، بعد أن ظلوا مائة عام يف خدمة

وغضت الكنيسة النظر عن هذا الكشف بعد أن . ة على واجهات الكنائساألغراض الدينية، وينحتون بعد هذا الكشف متع احليا
وبنيت . عرفت هي أيضاً كيف تستمتع باحلياة الدنيا، ولكنها رأت من احلكمة أن تصور منظر يوم احلساب على الواجهة الرئيسية

، Robert De Luzarchesي لوزارك ربرت د. ، وقام ببنائها سلسلة متتابعة من املهندسني1288و1220كثدرائية أمني فيما بني 
وداخلها هو . 1402ومل يتم بناء األبراج إال يف عام . Regnault وابنه رنيول Thomas de Cormonteوتومس دي كورمنت 

 قدماً، وخييل إىل الناظر أا جتتذب الكنيسة إىل أعلى، وليست تتحمل 140أكثر الصحون القوطية جناحاً، فهو يرتفع يف قبة علوها 
وترتبط بواكي الصحن ذات الثالث الطبقات جذوع متصلة ممتدة من األرض إىل القبة فتجعل منها وحدة فخمة ذات عظمة . ثقال
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وتعد القباب القائمة فوق القبا انتصاراً للتصميم املتناسق على اختالف النظام الباعث على احلرية واالرتباك، وإن املرء ليذهل . وجالل
. قع عيناه أول مرة على نوافذ الطابق األعلى وعلى ورود أمكنة تقاطع الطرقات والصحن وعلى الواجهة وتقف دقات قلبه حني ت

وذلك أن فخامة كتدرائية أمني أثارت . ويف كثدرائية بوفيه عدا هذا الولع القوطي بالقباب طوره وبلغ مصريه احملتوم وهو السقوط
ووصلوا مبوضع املرمنني إىل االرتفاع املطلوب، ولكنهم ما كادوا يضعون سقفه . دماالغرية يف قلوب أهل بوفيه، فبدوا بثالث عشرة ق

. 1284حىت اار واستفاق جيل آخر من هذه الكارثة فأعاد بناء موضع املرمنني إىل ارتفاعه السابق ولكنه اار مرة أخرى يف عام 

قدماً فوق األرض، وملا نفد ما عندهم من املال تركوا الكنيسة قرنني  157وأعيد البناء للمرة الثالثة وعلوا به هذه املرة إىل ارتفاع 
، بدئ اجلناحان الضخمان، مث 1500وملا أفاقت فرنسا آخر األمر من حرب املائة السنني يف عام . كاملني من غري جناحني أو صحن

واار هذا . خ كنيسة القديس بطرس يف روماأقيم فوق ملتقى اجلناحني برج فانوس بلغ ارتفاعه مخسمائة قدم ليعلو بذلك على مشرو
فرمموا : مث قنع أهل بوفيه األبطال آخر األمر حبل وسط.  واار معه كبري من اجلناحني ومكان املرمنني1573الربج أيضاً يف عام 

ا رأس بال جسم، فهي من موضع املرمنني وبلغوا به علوه غري األمني، ولكنهم مل يضيفوا إليه صحناً، وهلذا فإن كثدرائية بوفيه كأ
خارجها واجهتان جلناحني مجيلني قيمني، وقبا حتيط به وختفيه السنادات، ومن داخلها موضع للمرمنني كالكهف يتألأل بالزجاج الفخم 

سة أمني، ويقول أحد األمثال الفرنسية القدمية إنه لو استطاع اإلنسان أن يضم موضع املرمنني يف كنيسة بوفيه إىل صحن كني. امللون
وإذا ما عاد الناس خبياهلم يف العصور . وإىل واجهة رميس ومشاريخ تشارتر، لو استطاع ذلك لكانت كثدرائية قرطبة تبلغ حد الكمال

املقبلة إىل ذلك القرن الثالث عشر فسوف تتملكهم احلرية فال يدرون من أين كان ألهل هذا القرن ذلك الثراء الذي أقاموا به على 
 باإلضافة إىل -ذلك أنه ما من أحد يستطيع أن يعرف ما صنعته فرنسا يف ذلك الوقت .  الصروح الفخمة ايدةاألرض تلك

 إذا وقف بنفسه أمام واحدة تلو واحدة من تلك الصروح القوطية اجلريئة اليت ال -جامعتها، وشعرائها، وفالسفتها، وحروا الصليبية
ذات الصحن الرحب، ) 1350-1195(م، وتشارتر، ورميس، وأمني، وبوفيه؛ وبروج نوتردا: تعدو أن تكون هنا جمرد أمساء

-1204(والطرقات األربع، والزجاج الذائع الصيت، واملالك اجلميل النحت ذي امليزان، وجبل ساتنت ميشيل وديره العجيب 

ومشارخيها ) 1328-1208 (القائم يف حصن مشرف على صخرة يف وسط ماء البحر بالقرب من نورمندية، وكنستانس) 1250
الزجاجي القوطي " صندوق جواهر "-وباا األمامي باب ناشري الكتب، وسانت شابل يف باريس ) 1500-1201(النبيلة، ورون 

بيريدي منتريه لتكون ضرحياً متصال بقصر القديس لويس يضم املخلفات اليت ابتاعها ذلك امللك من ) 1248-1245(اليت شادها 
  .ومن اخلري أن نتذكر يف عصور الدمار أن مقدور الناس إذا شاءوا أن يبنوا كما بنو يف فرنسا يوماً من األيام. بالد الشرق

  الفصل السادس 

  الطراز القوطي اإلنجليزي 

)1175-1280 (  

لترا، وبالد إىل األقاليم الفرنسية، مث عرب احلدود إىل إجن" Lle de Franecجزيرة فرنسا "وزحف الطراز القوطي من تشارتر و 
وكان املهندسون والصناع الفرنسيون يقبلون ما يكلفون به من أعمال يف البالد . السويد، وأملانيا، وأسبانيا، مث انتقل أخرياً إىل إيطاليا

، ورحبت به إجنلترا ألا كانت يف opus Francigenumاألجنبية، وكان الفن اجلديد يسمى أينما حل العمل الوعود يف فرنسا 
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قرن الثامن عشر نصف فرنسية، مل تكن القناة اإلجنليزية إال راً بني ناحيتني من مملكة بريطانية تشمل نصف فرنسا، وكانت رون ال
واستمد الفن القوطي أصله من نورمندية ال من إيل دي فرانس، واحتفظ بالضخامة النورمندية يف . العاصمة الثقافية لتلك اململكة

ففي الوقت الذي كان . قال من الطراز الرومنسي إىل الطراز القوطي يف فرنسا وإجنلترا يف وقت واحد تقريباًوحدث االنت. إطار قوطي
ويف . أخذ هذا الطراز يعود إىل الظهور يف كثدرائييت دراهام وجلوستر) 1140(العقد املستدق يستخدم يف كنيسة القديس دنيس 

يعجب بكل ما هو ) 1272-1216(وكان هنري الثالث ). Malmsbury(24، وماملسزبري Fountains Abbeyدير الفوارات 
فرنسي وحيسد اد املعماري الذي بلغته فرنسا يف عهد القديس لويس، وفرض على رعاياه من الضرائب ما أفقرهم ليعيد بناء دير 

الذين مجعهم قرب بالطه لينفذوا -ياغالبنائني، واملثالني؛ واملصورين، واملزخرفني، والص-وستمنستر، ولينفق على مدرسة الفنانني
 -وهي الطراز اإلجنليزي-وسنقصر وصفنا هنا على الطراز األول من الطرز اليت تنقسم إليها العمارة القوطية اإلجنليزية . مشروعاته

وقد اختذ هذا الفن من ). 1450-1300(، والطراز العمودي )1380- 1280(، والطراز املنقوش )1280-1175(املبكر 

وكانت الوجهات واألبواب يف هذا الطراز أبسط من مثيالا يف  . "بالريشة"وافذ والعقود اإلجنليزية له امساً آخر فسمى الن
 أكثر من هاتني Wellsنحوتة؛ وحوت منها كنيسة ولز فرنسا، وإن كانت كنيستا لنكلن وروشستر قد حوتا بعض التماثيل امل

الكنيستني، ولكن هذه مل تكن القاعدة املتبعة، وال ميكن على كل حالة مقارنة هذه التماثيل، يف نوعها وعددها، بالتماثيل املقامة على 
، وإن كانت أبراج سالزبري، ونوروك، أما األبراج فكانت متتاز بالفخامة ال باإلرتفاع. أبواب كنائس تشارتر، أو أمني؛ أو رميس

كذلك عجز ارتفاع . ولتشفيلد تدل على ما يستطيع البناء اإلجنليزي أن يفعله إذا ما آثر الرشاقة واالرتفاع على الروعة والفخامة
هم يف األغلب الكنيسة من الداخل عن أن يغزى املهندسني اإلجنليز، لقد حاولوه أحياناً كما فعلوا يف وستمنستر وسلزبري، ولكن

يضاف إىل هذا أن طول الكثدرائيات . األعم كانوا يتركون القبة منخفضة اخنفاضاً مقبضاً للنفس، كما تراها يف جلوسستر، وإكستر
 قدماً، 556اإلجنليزية الكبري مل يكن يشجع على بذل اجلهود اليت جتعل ارتفاعها يتناسب مع هذا الطول، فطول كنيسة ونشستر 

، وحىت كنيسة 430، ورميس 435، أما كنيسة أمني فطوهلا 511، ودير وستمنستر 514، وكنتربري Ely ،517ىل وطول كنيسة إ
 قدماً، وهو يف كنيسة 78لكن ارتفاع كنيسة ونشستر من الداخل مل يكن يزيد على . 475كيالن نفسها ال يزيد طوهلا على 

وظل .  قدما140ً، أما أمني فترتفع إىل 103ستمستر ال يتجاوز ، ويف و82، ويف لنكلن ال يتجاوز 80كنتربري ال يزيد على 
الطرف الشرقي للكنيسة القوطية اإلجنليزية هو القبا املربع املعروف يف الطراز اإلجنليسكسوين، متجاهالً يف ذلك التطور الفرنسي 

 كثري من احلاالت ليكون مصلى خاصة وكان الطرف الشرقي يوسع يف. السهل الذي أنتج القبا الكثري األضالع أو النصف الدائري
لعبادة العذراء، وإن كانت عبادة مرمي مل تبلغ من احلماسة الدرجة اليت بلغتها يف فرنسا، وكثرياً ما كان موضع اجتماع القساوسة يف 

انتشار عنابر النوم، وكان . ، وكان حييط به يف العادة سور"حرم الكنيسة"الكثدرائية وقصر األسقف متصلني بالكنيسة يكونان معها 
 كما هي احلال يف فوانتيرت، درايربج -وقاعات الطعام، والدير، والطرقات املنعزلة يف األديرة القوطية بإجنلترا واسكتلندا 

Dayburgh وملروز ،Melrose ،وتنترين ،Tinternويبدو أن .  داخل حميط واحد مما جعلها تكون جمموعة فنية ذات جاللة وروعة
 وما ينشأ عن هذه الضخامة من - مبدأ توازن الضغوط وتصريفها لتقليل ضخامة الدعائم واملساند-ساسي يف العمارة القوطيةاملبدأ األ

 مل حيز قط قبوالً تاماً يف إجنلترا، ومل يعدل مسك اجلدران الذي ميتاز به الطراز الرومنسي القدمي إال تعديال يسرياً يف الطراز -قبح املنظر
وكان املهندسون . زي، حىت احلاالت اليت يتحتم فيها تكييف التصميم ليوائم القاعدة الرومنسية كما حدث يف سلزبريالقوطي اإلجنلي

نعم إم جلئوا إليها يف بعض األماكن، ولكنهم فعلوا ذلك يف غري مباالة، . اإلجنليز ينفرون من املساند املتنقلة نفور املهندسني الطليان



 
 Will Durant  753   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

م البناء أن حيويها البناء نفسه، ال أن تكون يف الزوائد اليت تضاف إليه، ولعلهم يف هذا على حق، وإن وكانوا يشعرون بأن دعائ
لكثدرائيام لقوة وصالبة ورجولة تسمو فوق اجلمال إىل العظمة واجلاللة، وإن كانت تنقصها الرشاقة اليت نشاهدها يف روائع الفن 

وروع أهل البلدة ). 1174(بكت يف كنتربري احترق موضع املرمنني يف الكثدرائيةوبعد أن مضت أربع سنني على مقتل . الفرنسي
هلذه الكارثة، وأخذوا يضربون اجلدران برؤوسهم يف غضب وحرية ألن العلي العظيم مل مينع حلوهلا بضريح أصبح قبل وقوعها كعبة 

 يدعى وليم، وهو رجل فرنسي ذاع صيته على Sans وعهد الرهبان بناء الكنيسة إىل مهندس من أهل سان). 25(احلجاج املتدينني
، مث عجز عن العمل لسقوطه من فوق حمالة، فواصل العمل 1188 إىل 1175وظل وليم يعمل يف كنتربري من . أثر بنائه ملدينته

أمني يف  ولكنه دقيق Gervaseكما يقول الراهب جرفاز "ضئيل اجلسم"وهو رجل " William the Englishmanوليم اإلجنليزي "
، وبقيت العقود 1096وقد بقيت أجزاء كثرية من الكثدرائية الرومنسية اليت شيدت يف عام ). 26(أعمال كثرية خمتلفة األنواع

املستديرة بني اجلديدات القوطية بصفة عامة؛ ولكن السقف اخلشيب الذي كان يغطى موضع املرمنني قد استبدلت به قبة من احلجر 
. العمد فعلت إىل ارتفاعها الكامل الرشيق، وحنتت تيجاا حنتاُ بديعاً، وملئت النوافذ بالزجاج امللون الرباقمضلعة، كذلك استطالت 

وإن كثدرائية كنتربري املتجمعة يف حميطها الكثدرائي، واليت تشرف مع ذلك على بلدا اجلميلة العجيبة هلي اليوم من أكثر مناظر 
ر األحبار واحلجاج الذين ال حيصى عددهم الطراز القوطي يف أحناء بريطانيا مبا أقيم من كنائس على ونش. األرض إحياء وإهلاماً للنفوس

 رواقاً فخماً ذا عد يف واجهة اجلناح الغريب من كثدرائيتها؛ وشيد األسقف 1177 يف عام peterboroughفأقامت بيتربرو . منطها
وحدث . ميل لكثدرائية ونشستر خلف مكان القربان على هذا الطراز االمتداد اجل1189 يف عام Hugh de Lacyهيو دي السي 

 زلزال تصدعت منه كثدرائية لنكلن من أعالها إىل أسفلها، وبعد ست سنني من تصدعها شرع األسقف هيو يعيد 1186يف عام 
لشهم النبيل جوايل عام  اGrossete، وأمتها جروسست Geoffrey de Noyersبناءها على تصميم قوطي قام به جوفري دي نواير 

وقل أن يشاهد ما يشاهده يف هذه . وهي قائمة على ربوة تطل على ريف إجنليزي يتمثل فيه مجال هذا الريف أصدق متثيل. 1240
تة الكنيسة من روعة احلجم قد وفق بينها وبني رقة التفاصيل، فأبراجها الثالثة العظيمة، وواجهتها العريضة بباا ذي التماثيل املنحو

وجذوع أعمدا الرشيقة وما على دعاماا من . وبواكيها املعقدة، وصحنها الفخم الذي يبدو خفيفاً رغم ضخامة حجمه وسعته
 - نقوش ال تقل عن هذه اجلذوع رشاقة، ونوافذها املشععة، وقوة بيت القساوسة الشبيهة بالنخلة، وعقود الصوامع الفخمة الرائعة 

 أن 1239فقد حدث يف عام ". مرمنة املالئكة"كثدرائية لنكلن مما يشرف بين اإلنسان، ولو مل يكن فيها هذه تكفي وحدها ألن جتعل 
-1256سقط برج نورمندي قدمي وحطم املرمنة اليت شادها األسقف هيو، فلما سقطت شيدت مرمنة جديدة يف الفترة اليت بني 

 - كما تقول القصة-تعزو األقاصيص امسها إىل املالئكة الذين أقاموهاو.  على الطراز املزخرف الوليد، منقوشة ولكنها بديعة1280

ألن أيدي بين اإلنسان تعجز من أن تقيم عمال يبلغ هذا املبلغ من الكمال، ولكن أغلب الظن أن هذا االسم قد اشتق من املالئكة 
. كي القائمة فوق العقود بني الصحن واجلناحنياملوسيقيني البامسني املنحوتة صورهم على الفرج املسدودة حول أقواس طاقات البوا

فهناك أربعة متاثيل قد . وأوشك املثالون اإلجنليز أن يبلغوا يف متاثيلهم القائمة على باب املرمنة اجلنويب ما بلغه املثالون يف رميس وأمني
هذه متثاالن يرمز أحدمها إىل اهليكل وآخر أزال رؤوسها وشوهها املطهرون املتزمتون تبلغ يف اجلمال مبلغ متاثيل رميس وأمني، ومن 

 وهو من Sir William oslerويظن السري وليم أسار . إىل الكنيسة مها أمجل التماثيل اإلجنليزية اليت حنتت يف القرن الثالث عشر
 إلياس 1220 عام  يفPooreواستأجر األسقف بور . كبار العلماء، أن مرمنة املالئكة هذه أمجل روائع الفن البشري على اإلطالق

 ليصمم ويبين كثدرائية سلزبري، وقد مت بناؤها يف الفترة القصرية املعتادة اليت ال تزيد على مخس Elias de Derhamدي درهام 
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 وهي يف مجيع أجزائها على الطراز اإلجنليزي املبكر، وتشذ عن القاعدة املتبعة يف الكثدرائيات اإلجنليزية وهي مجعها بني. وعشرين سنة

وإن ما متتاز به من وحدة يف التصميم، وتناسق يف احلجم واخلطوط، وجالل ساذج يف برج اجلناح ومشروخة ورشاقة . عدة طرز خمتلفة
يف القبة املقامة على معبد العذراء، ومجال يف نوافذ بيت القساوسة إن ما متتاز به من هذا كله ليعوضها عن ثقل دعامات الصحن 

 سقف من اخلشب، ولكنه سقف غري منفر، فإن يف اخلشب من صفات الدفء Elyال يزال لكثدرائية إيل و. وضيق القبة املقبض
باب "وقد أضاف املهندسون القوط إىل احلصن النورمندي باباً غريبا مجيال هو . واحليوية ما ال يوجد له مثيل يف العمارة احلجرية

، كما أضافوا إليها يف Purbeck من العمد اجلميلة منحوتة من رخام بربك ، وبيتا للقساوسة به جمموعة)1205حوايل عام " (اجلليل
القرن الرابع عشر على الطراز القوطي املزخرف مصلى العذراء، ومرمنة، مث أقاموا عند ملتقى اجلناحني بالسقف برج ناقوس ضخم 

طي اإلجنليزي، ومل يكن صحنها جيد التصميم، من أقدم أمثلة الطراز القو) 1191-1174(وكانت كثدرائية ولز ". مثَمن إىل"هو 
أوشكت أن تكون أمجل ما شيد يف ) "Jocelyn ،(1220-1242ولكن الواجهة الشمالية اليت أضافها األسقف جوسلني 

 كانت من ضحايا تزمت املتطهرين، والتخريب، وعوادي 106 متثاال، فقد منها 340ولقد كان يف كوى الواجهة ). 28"(إجنلترا
وليس يف وسعنا أن نقول عن صفاا مثل ما نقوله عن .  وتكون البقية الباقية أكرب جمموعة من الصور املنحوتة يف بريطانياالزمن،
وكان سبب بنائها أن هنري . وكانت آخر العمائر اليت شيدت على الطراز القوطي اإلجنليزي املبكر كنيسة دير وستمنستر. عددها

غري جديرة بأن حتوي ) 1050(رف قديسة الشفيع أحس بأن الكنيسة النورمندية اليت بناها إدوارد الثالث الذي اختذ إدوارد املعت
عظام هذا الشفيع، فأمر فنانيه أن يستعيضوا عنها بصرح قوطي على الطراز الفرنسي، وجىب هلذا الغرض ضرائب بلغ مقدارها 

وبدأ .  دوالر أمريكي حسب قيمة الدوالر يف هذه األيام90,000,000 جنيه ميكننا أن نقدرها تقديراً تقريباً مبا يعادل 750,000
وكان تصميمها على غرار تصميم كنيسيت رميس وأمني ال يستثىن من . 1272، وظل قائماً حىت تويف هنري يف 1245العمل يف عام 

نحوتة يف الباب الشمايل، واليت تصور ولقد تأثرت النقوش امل. هذان اجلناحان الكثري األضالع اللذان مها من مميزات الطراز القاري
ويف الفرج املسدودة يف البواكي القائمة فوق العقود اليت بني الصحن . يوم احلساب، بالنقوش اليت يف الواجهة الغربية لكثدرائية أمني

يم يضارع ملك كنيسة واجلناحني نقوش بارزة مدهشة متثل املالئكة، منها ملك يف الفرجة اجلنوبية يطل على الزمان بوجه حنون رح
وأمجل من . وفوق مدخل بيت القساوسة صورتان متثالن البشارة وتشري فيهما العذراء إشارة فاتنة جتمع بني التوسل والتواضع. رميس

ن هذا كله على مجاله القبور امللكية اليت يف الدير، وأمجل من هذه كلها متثال هنري الثالث نفسه، وقد مجل فيه صانعه امللك البدي
ولقد أنست الناس هذه القبور الفخمة جرائم عشرين من احلكام، وكانت . القصري فجعله مثال أعلى يف اجلمال وتناسب األعضاء

  .تعوضهم عنها العبقرية اإلجنليزية املدفونة حتت حجارة توابيت امللوك

  الفصل السابع 

  الطراز القوطي األلماني 

)1200-1300 (  

 اليت ترفع هامتها كربياء Guduleفقد بدأت كنيسة القديس جودول. قوطي من فرنسا يف تاريخ مبكراستوردت فالندرز الطراز ال
 بغنت مرمنة Bavonوأقيمت يف كنيسة القديس بافون . ، وأهم ما تفخر به هو زجاجها امللون1220على تلها بربكسل يف عام 
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 تشرف على الريف من أبراجها الضخمة Nechlin يف مكلن Rompault، وكانت كنيسة القديس رمبولت 1274قوطية يف 
ذلك أن فالندرز كانت تم بالنسيج أكثر مما تم بالدين، وكانت عمارا . املفرطة يف الزخرف وإن كانت مل تتم يف يوم من األيام

وكانت قاعة إيرب .  وبروج وغنتYpresمدنية ال دينية، وكان أعظم ما فيها من العمائر القوطية هو قاعات األقمشة يف إيرب 
 قدماً دمرت يف أثناء احلرب 450فقد كان هلا واجهة ذات ثالثة أطباق من البواكي طوهلا : أفخم هذه القاعات) 1304- 1200(

تشرف بقبة ناقوسها الفخمة اليت طبقت شهرا العامل كله على )  وما بعدها1284( وال تزال قاعة النسيج يف بروج . العاملية األوىل
مبا كانت عليه نقابات احلرف الفلمنكية من )  وما بعدها1325(وتوحي هذه املباين اجلميلة هي ومباين غنت . الذي تقوم فيهامليدان 

ولقي الفن . ثراء، وما كانت تتيه به من كربياء هي خليقة به، وهي بعض ما يف هذه املدن السارة اهلادئة يف هذه األيام من فتنة وروعة
و الشرق إىل هولندا وأملانيا مقاومة متزايدة، ذلك أن رشاقة الطراز القوطي مل تكن تتفق بوجه عام مع الرتعة القوطي يف انتشاره حن

وتعد كثدرائية . العقلية التيوتونية، وأن الطراز الرومنسي أكثر مواءمة هلذه الرتعة، وهلذا استمسكت به أملانيا حىت القرن الثالث عشر
فالنوافذ فيها صغرية وذات عقود مستديرة وليست فيها مساند متنقلة، : مرحلة انتقال) 1237-1185( العظمى Bambergمبربج 

: وإنا لنجد هنا يف مطلع عهد الفن القوطي األملاين تطوراً يف النحت ذا بال. ولكن القبة ذات ضلوع من الداخل وذات شكل مستدق

واحلق أن .  ما خطا حنو طراز من الرتعة الطبيعية البديعة والقوةفقد كان يف بادئ األمر حيذو حذو النحت الفرنسي، ولكنه سرعان
ومتثاال اليصايات ومرمي اللذان يف ). 29(الصورة اليت متثل املعبد فوق كنيسة مبربج ألوقع يف النفس من الصورة املماثلة هلا يف رميس

ذلك أن متثال اليصايات ذو وجه وشكل يشبهان وجه عضو . املرمنة أقرب إىل أن يكونا نسختني من املوضوعني املماثلني هلما يف فرنسا
وتكاد كل كثدرائية أملانية باقية من . من أعضاء جملس الشيوخ امرأة ذات قوة وصالبة ومها الصفتان اللتان حتبهما أملانيا على الدوام

ففي املرمنة القريبة ). 1250حوايل  (Naumburgذلك العهد حتتوي متاثيل تستلفت األنظار، أحسنها كلها اليت يف كثدرائية نومربج 
من هذه الكنيسة إثنا عشر متثاال متعاقبة متثل طائفة من علية القوم احملليني، يف واقعية حازمة، وتوحي بأن الفنانني مل ينالوا حقهم من 

 األملانية كما يتوق إليها التفكري  زوجة األمري متثل املرأةUtaاألجر كامال، وكأمنا أرادوا أن يكفروا عن هذا اخلطأ فكانت صورة يوتا 
والصور هنا مزدمحة وذات قوة ولكنها قوة ال تضر بفرديتها، . وعلى ستار املرمتة نقش ميثل يهوذا يتناول املال ليغدر باملسيح. األملاين

ألملاين يف القرن تلك هي آية فن النحت ا. فيهوذا قد مثل حبيث يبدو منتصفاً بشيئ من العطف، والفرنسيون شخصيات ذوات قوة
 كبري أساقفة كولوين أشهر الكثدرائيات األملانية onrad of Chochstaden وضع كنرادا هلوشستادين 1248ويف عام . الثالث عشر

وتقدم العمل تقدماً بطيئاً يف خالل الفوضى اليت أعقبت موت فردريك الثاين، فلم تدشن الكثدرائية إال . وأقلها موافقة للطراز القوطي
، وهلذا فإن جزءاً كبرياً منها يرجع تارخيه إىل القرن الرابع عشر، أما الشماريخ الرقيقة وما على زواياها من النقوش 1322 عام يف

 حسب تصميم هلا 1880اليت يف صورة أوراق أشجار، ملفوفة وزخارف النوافذ احلجرية اليت يوضع فيها الزجاج فقد بنيت يف عام 
. بنيت كثدرائية كلوين على غرار كثدرائية أمني فترمست الطراز الفرنسي واألسلوب الفرنسي بدقةو. من القرن اخلامس عشر

فخطوط الواجهة مفرطة يف اعتداهلا وصالبتها، ولكن عمد الصحن السامقة الرفيعة، والنوافذ املتأللئة، والتماثيل األربعة عشر اليت 
.  مل تنج من احلرب العاملية الثانية إال بأعجوبة، وتكاد تكون إحدى املعجزاتعلى دعامات املرمنة تكسب داخل الكثدرائية جاذبية،

وهنا أيضاً كان قرب البلدة من فرنسا مما جعل الطراز الفرنسي .  أكثر من هذه إمتاعاً للنفسStrassbourgوكثدرائية استراسبورج 
، فخارجها ميثل الرشاقة الفرنسية وداخلها )1949(ذه األيام يبدو وكأنه أقل بعداً عن الطابع الوطين مما يبدو يف استراسبورج يف ه

وتزين التماثيل الواجهة، . ويدخل اإلنسان إىل الكثدرائية بعد أن مير ببيوت مزدمحة مجيلة املنظر ذات سقف هرمية. ميثل القوة األملانية
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 القائم يف ركن واحد من أركان الواجهة يشوه والربج الوحيد. ولكن النوافذ املشععة الواسعة ذات الروعة أى من هذه الزينة
منظرها، إذ يوحي إىل اإلنسان بأن فيها نقصاً، ولكن الفنان قد أفلح كل الفالح يف أن جيمع هنا بني املهابة والزخرف، حىت ليستطيع 

 وصفها لفظاً غري لفظ ، وإن كان علينا حنن أن نستخدم يف" موسيقى متجمدة"اإلنسان أن يفهم وصف جيته هلذه الواجهة بأا 
ملا كنت قد نشأت على احتقار العمارة القوطية، فقد ازدريت هذه الواجهة، ولكين ملا دخلتها : "فقد كتب جيته يقول". متجمد"

والزجاج امللون يف هذه الكثدرائية قدمي العهد، ولعله أقدم من أي زجاج ). 30"(اعترتين الدهشة، وأحسست مبا يف مجاهلا من جاذبية
نادرة اجلمال، ويف القوس اليت فوق الباب نقش غائر ) 1240-1230( فرنسا، والتماثيل املنحوتة اليت عند باب اجلناح اجلنويب يف

ميثل موت العذراء، والرسل اتمعون حول فراشها ذوو مالمح فردية غري وافية، ولكن الفكرة اليت أوحت بصورة املسيح مجيلة وقد 
ميثل احدامها الكنيسة يف صورة ملكة أملانية بشوشة، واآلخر : ويقوم على جانيب هذا الباب متثاالن عظيمان. أبرزها املثال مبهارة

لشخص حنيل رشيق، مكفوف ولكنه مجيل، يرمز إىل معبد اليهود، ولو رفعت العصابة اليت على عيين هذا التمثال لفاق املعبد 
، ولكن عاملا يف التاريخ "معبداً للعقل" بتدمري متاثيل الكثدرائية لتجعل منها 1793وقد أمرت جلنة الثورة الفرنسية يف عام . الكنيسة

كما أنقد .  أنقذ متثايل الكنيسة واملعبد بأن أخفامها يف حديقته املخصصة لعلم النباتHurmanالطبيعي ال نعرف امسه من هرمان 
  ).31(حلرية، واملساواة واإلخاءا: النقوش اليت فوق قوس الباب بأن غطاها بلوحة عليها نقش فرنسي 

  الفصل الثامن 

  الطراز القوطي اإليطالي 

)1200-1300 (  

وأخطأ إيطاليو النهضة مثل خطأهم يف أصل هذا " تيدسكو"أطلق اإليطاليون يف العصور الوسطى على الطراز القوطي اسم طراز 
 وحدهم هم الذين يستطيعون إجياد فن يبلغ هذا القدر من الطراز، فاخترعوا له اسم القوطي العتقادهم أن برابرة ما وراء األلب

اإلسراف ذلك أن ما يف هذا الطراز من كثرة يف الزخارف وعظم يف اجلرأة مل يكن يتفق وأذواق اإليطاليني ذات الرتعة القدمية 
ومل يكن يف . يبلغ حد االحتقاروإذا كانت إيطاليا مل تتخذ الطراز القوطي، فقد كان ذلك عن إباء يكاد . الطويلة العهد بالنقاء

 -البيزنطي-مقدورها أن تطلع على العامل بألالء كتدرائية ميالن الغريب وطراز أورفينو، وسيينا، وأسيسي، وفلورنس القوطي

جهات الرومنسي إال بعد أن كيفته مبا يوائم حاجاا ومزاجها وكان الرخام موفوراً يف أرضها وخراباا وكان يف وسعها أن تبين وا
معابدها بألواح منه متعددة األلوان، ولكن كيف تستطيع أن تنحت واجهة رخامية لتشيد منها املدخل املعقدة كما كان ينحت أهل 

الشمال باحلجارة اللينو؟ إا مل تكن يف حاجة إىل النوافذ الكبرية اليت تدعو إليها حاجة بالد الشمال الباردة القامتة إىل الدفء 
 لذلك تفضل عليها النوافذ الصغرية اليت جعلت كاتدرائياا معابد قليلة احلرارة تقي روادها وهج الشمس، ومل تكن والضوء، وكانت

ترى أن اجلدران السميكة واألربطة احلديدية نفسها أقبح منظراً من الدعامات املتنقلة، فكانت لذلك تستخدمها يف تزيني مبانيها، ومل 
 مقصوراً 1300ويكاد هذا الطراز يف البالد الشمالية يكون كله قبل عام . طق اإلنساين يف الطراز القوطيتتقبل يف يوم من األيام املن

وكان للعمارة املدنية يف إيطاليا . على الكنائس، ال يستثىن من هذا إال عدد قليل منها يف املدن التجارية مثل إيرب، وبروج، وغنت
وطيئة نفسها يف الصناعة والتجارة، شأن عظيم يف تنمية الفن القوطي، فقد اختذت الشمالية والوسطى مها أغىن من األراضي ال
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القاعات العامة، وجدران املدن، واألبواب، واألبراج، وقالع سادة اإلقطاع، وقصور التجارة، اختذت هذه كلها الشكل القوطي أو 
، 1290، وبولونيا دارها الشعبية يف 1289لعامة يف ، وبدأت دارها ا1281الزخرف القوطي، وبدأت بروجيا دار بلديتها يف عام 

ويف أسيسي .  وكلها على الطراز القوطي التسكاين-1298 يف Vecchioوبدأت فلورنس دارها الفذة الرشيقة املعروفة بقصر فيكو 
دة من احلجاج إىل قرب  بأن ينشئ مكاناً يتسع للعدد اجلم من رهبانه الفرنسيني والطوائف املتزاي1228أراد األخ إلياس يف عام 

 وهي أول كنيسة شيدت يف إيطاليا على النظام -القديس فرانسس، فأمر بتشييد دير سان فرانسيسكو وكنيستها العظيمة االتساع
، )Jacopo d,Alemanniaيعقوب األملاين ( وعهد هذا العمل إىل رئيس البنائني أملاين يسميه اإليطاليون جاكوبو األملاين. القوطي
على الطراز الرومنسي " كنيسة سفلى"وشيد جاكوبو ". بالطراز األملاين"هذا هو السبب يف تسمية الطراز القوطي يف إيطاليا ولعل 

ذات نوافذ يف عقودها حمشوة بزخارف مجيلة، " كنيسة عليا"الذي فيه القبة ذات املنحنيات الزاوية عند ملتقى العقود، مث أقام فوقها 
كون الكنيستان والدير كتلة من البناء ذات روعة، وإن كانت ال تبلغ يف اإلمتاع ما تبلغه املظلمات وت. وقباب مضلعة مستدقة

، وجيتو، وتالميذ جيتو، أو السائحني الذين يهرعون كل يوم من مائة مدينة ومدينة Cimabueالعجيبة اليت أبدعتها أيدي سيمابيو 
: وال تزال سيينا حىت اآلن من مدائن العصور الوسطى. االة من هؤالء القديسنيإىل ضريح قديس إيطاليا احملبوب، أقل من يلقي املب

فهي تتكون من ميدان عام حتيط به دور احلمومة، وسوق عامة مكشوفة، تصل ا حوانيت متواضعة ال تبذل فيها جهود السترعاء 
 اخلطر الظليل بني مساكن قدمية مظلمة ال تكاد يبعد ويتفرع من هذا امليدان املركزي حنو أثين عشر طريقاً تتعثر يف طريقها. النظر

بعضها عن بعض بعشر أقدام، غاصة خبالئق بشوشني تفوح منهم روائح كريهة، املاء عندهم ترف أندر وأشد خطورة على أجسامهم 
وقد بديء بناء .  ذات مجالوتقوم على تل خلف املساكن كاتدرائية املدينة مبنية من الرخام القامت واألبيض يف سطور غري. من النبيذ

وكلها .  واجهة جديدة ضخمة من تصميم خلفه جيوفين بيزانو1380، وأضيفت إهلا يف عام 1348 ومت يف عام 1229الكنيسة عام 
 من الرخام األمحر أو األسود أو األبيض، وفيها ثالثة أبواب كبرية رومنسية الطراز على جانيب كل منها قوائم منحوتة حنتاً بديعاً،

وحتيط ا سقف هرمية ذات نقوش معقوفة، ونافذة متشععة ترشح أشعة الشمس املغاربة، ومتتد البواكي والعمد على طول الواجهة 
تطالع الناظر بطائفة كبرية من التماثيل، ويف األركان مشاريخ وأبراج من الرخام األبيض تقلل من حدة زواياها، ويف املقص العايل نقش 

وكان الفنان اإليطايل مولعاً بالسطوح الرباقة امللونة، ومل يكن كالفنان .  العذراء األم تسبح صاعدة إىل اجلنةفسيفسائي ضخم ميثل
وليست هنا . الفرنسي مولعاً بانعكاسات الضوء والظل الدقيقة على العمد الداخلية يف األبواب وعلى الواجهات ذات النحت الغائر

بة بيزنطية الطراز، تتحمل ثقلها جدران مسيكة وعقود مستديرة متسعة اتساعاً كبرياً، تقوم على مساند للجدران، وتعلو فوق املرمنة ق
والطراز القوطي التسكاين ال يزال يغلب عليه هنا الطراز . جمموعات من عمد الرخام، وحتمل قبة ذات أضالع مستديرة ومستدقة

ويف داخل الكنيسة منرب نقوال وجيوفين بيزانو، . وكلوين الثقيل املعجزالرومنسي، وال يزال بعيداً كل البعد عن طراز كنيسيت أمني 
، ومذبح من صنع Pinturicchio، ومظلمات من صنع بنتورتشيو )Donatello،(1457ومتثال برنزي لقائم بالتعميد صبه دونانللو 

 من عمل برتومليو نريوين ومقاعد للمرمنني كثرية النقوش املنحوتة) Baldassare Peruzzio،(1532بلدساري بروزيو 
Bartolomeo Neroni،(1567( وهكذا استطاعت إيطاليا أن تنمو قرناً بعد قرن بفضل سلسلة متصلة احللقات من العباقرة ،

 معجزة كانت هلا نتائج Bolsenaوبينما كانت كاتدرائية سيينا وبرج أجراسها يتشكالن تناقل الناس من قرية بلسينا . اإليطاليني
 ذلك أن قساً، كان يف سابق أيامه يشك يف عقيدة استحالة العشاء الرباين إىل حلم املسيح ودمه، اقتنع بصدق هذه العقيدة .معمارية

إىل األعياد " عيد اجلسد"الدينية حني رأى الدم على اخلبز املقدس، ومل يكتف البابا إربان الرابع بأن خيلد هذه املعجزة بضم 
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ووضع تصميم هذه الكاتدرائية أرنللو دي كمبيو . يد كثدرائية يف أرييفنو القريبة من قرية بلسينا، بل أمر بتشي)1264(املسيحية
Arnollo di Cambio ولورنزو مكاتين Lorenzo Mactani وجعلت . 1330 حىت 1290 وظال يعمالن يف تشيدها من

ن منها تناسباً يف أجزائها، فكأا تصوير ضخم من واجهتها على طراز كاتدرائية سيينا، ولكنها أمجل منها صقالً وتنفيذاً، وأحس
وتروي النقوش البارزة املفصلة تفصيالً ال يكاد يصدقه العقل، . الرخام، كل عنصر من عناصرها آية فنية بذلت فيها عناية فائقة

ألبواب مرة أخرى عن قصة ولكنها مع ذلك دقيقة كل الدقة، وتتحدث هذه النقوش القائمة على العمد املربعة العريضة اليت بني ا
وميتاز أحدها، وهو الذي ميثل زيارة . خلق العامل، وحياة املسيح، وتطهري املسيح للجنس البشري من الذنوب والشقاء، ويوم احلساب
اً تقسم وهناك عمد منحوتة حنتاً دقيق. العذراء إلليصابات، بأنه يرقى يف ذلك العهد إىل الكمال الذي بلغه فن النحت يف عصر النهضة

وتتوسط هذه اموعة املعقدة نافذة . مراحل الواجهة الشاخمة الثالث، وتأوى طائفة كبرية من األنبياء، والرسل واآلباء، والقديسني
) أزيل يف الوقت احلاضر(، وإن كان هذا مشكوكاً فيه، ويعلوها نقش فسيفسائي براق)Orcania ،(1359مشععة تعزى إىل أركانيا 

وداخل الكنيسة الذي تتناوب فيه اخلطوط امللونة تناوباً غريباً عبارة عن باسلكا ساذجة حتت سقف منخفض من . عذراءميثل تكليل ال
 وبرتويل Fra Angelieoاخلشب، واإلضاءة فيها ضعيفة، وليس يف وسع اإلنسان أن ميتدح املظلمات اليت صنعها فرا أجنليكو 

ولكن ثورة البناء اليت اجتاحت إيطاليا يف القرن الثالث عشر . Luca Signorelli ولوكا سنيورىل Benzzoli Gozzoliجونزويل 
 Santaسانتا كروشي ( كنيسة الصليب املقدس 1294فقد شاد كمبيو يف عام . أتت بأعظم عجائبها يف مدينة فلورنس الثرية

Croce (يب املستوي، ولكنه استخدم العقد املستدق يف واحتفظ فيها بنظام الباسلكا التقليدي اخلايل من اجلناحني، ذي السقف اخلش
وال يعتمد مجال الكنيسة على هندستها املعمارية بقدر ما يعتمد على كثرة ما يف . النوافذ، والصحن ذا البواكي والواجهة الرخامية

 حنو النضوج، ويف عام داخلها من التماثيل، والنقوش املنحوتة، واملظلمات، اليت تكشف عن مهارة أصحاب الفن اإليطايل السائر
 أنشأ أرنللفو ملكان التعميد واجهة من طبقات الرخام يتعاقب فيها اللونان األسود واألبيض ذلك التعاقب الذي ميجه الذوق 1298

ولكن روح العصر . السليم، ويشوه كثرياً من مباين الطراز السكاين، ألنه خيضع االرتفاع العمودي حلشد من اخلطوط املستقيمة
ملا . الذي كلف به أرنللفو ببناء الكاتدرائية العظيمة) 1294( ميكن تبنيها يف املرسوم - وهي بشري آخر بعصر النهضة-هوة بنفسهااملز

كان احلزم أمجع يقضي على ذوي األصول الكرمية أن خيتطوا يف أعماهلم خطة جتعل ما يتبعونه فيها من حكمة وفخامة تظهر يف صورة 
 Santeسانتا ماريا ربراتا ) كاتدرائية(ا أن يعد أرنللو رئيس املهندسني يف املدينة مناذج أو تصميمات إلعادة بناء تراها العني، فقد أمرن

Maria Reparata حبيث تبدو يف أمسى حلة من الفخامة مهما أنفق فيها من املال، وحبيث ال تستطيع جهود البشر وال قواهم أن ،
بالقيام بشيء، يفوقها سعة ومجاالً، وأن يراعى يف هذا العمل ما أعلنه أحكم احلكماء من املواطنني تبتكر شيئاً أياً كان، أو أن تتعهد 

وأشاروا به يف جملسهم العام ويف اجتماعهم العام وهو أال متس يد أعمال املدينة إال إذا كان يف نية صاحبها أن جيعلها موائمة للروح 
وأثار هذا التصريح الواسع االنتشار محاسة اجلماهري، وهو ). 32(تمعة يف إدارة موحدةالنبيلة املؤلفة من أرواح مجيع مواطنيها جم

واشتركت نقابات احلرف الطائفية يف متويل املشروع، وملا أن تباطأت غريها من . اهلدف املقصود به بال ريب، فأخذوا يتربعون باملال
أي ( لرية ذهبية 51,000 كله، وتربعت هلذا الغرض مببلغ ارتفع إىل النقابات فيما بعد تعهدت نقابة عمال الصوف بنفقات املشروع

وهلذا صمم أرنللو البناء على أبعاد ضخمة، فقدر ارتفاع القبة احلجرية مبائة ). 33(يف العام)  دوالر أمريكي9,270,000ما يعادل 
 قدماً يف مخس ومخسني، واعتزم أن تتحمل ثقل ومخسني قدماً، أي مبا يساوي ارتفاع قبة بوفيه، وقدر اتساع الصحن مبائتني وستني

البناء جدران مسيكة، وأربطة حديدية، وعقود يف الصحن مستدق، اشتهرت بقلة عددها الذي ال يزيد على أربعة، وبامتدادها اهلائل 
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ائماً بعد وفاته وأدخل ، وظل العمل ق1301وتويف أرنللو يف عام . الذي يبلغ مخساً وستني قدماً يف الطول وتسعني قدماً يف العرض
 وغريهم، ومل تدشن هذه الكتلة الضخمة Brnnellcschiعلى تصميمه كثري من التعديل بإشراف جيتو، وأندريا بيزانو، وبرونلسكي 

وهي صرح ضخم غريب . Santa Maria de Fiore وغري امسها إىل سانتا ماريا دي فيوري 1436املشوهة من البناء إال يف عام 
 قدم مربعة، وتبني فيما بعد أنه يتسع ملستمعي سافوناروال 84.000رق تشييده ستة قرون، وغطى مساحة قدرها املنظر استغ

Savonarola.  

  الفصل التاسع 

  الطراز القوطي األسباني 

)1091 - 1300 (  

ز العمارة الرومنسي إىل تلك محل رهبان فرنسا يف القرن الثاين عشر الطراز القوطي إىل أسبانيا فوق جبال الربانس، كما نقلوا طرا
هي بداية االنتقال )  وما بعدها1091(وكانت كثدرائية سان سلفادور القائمة يف بلدة أفيال الصغرية . البالد يف القرن احلادي عشر

يف القبا واليت من الطراز الرومنسي إىل القوطي، وذلك مبا احتوته من العقود املستديرة، والباب القوطي الطراز، والعمد الشيقة اليت 
 األتقياء الكثدرائية القدمية اليت متثل دور االنتقال Salamancaواحتفظ أهل سلمنقة . ترتفع حىت تتصل باألضالع املستدقة يف القبة

واليت شيدت يف القرن الثاين عشر إىل جانب الكثدرائية اجلديدة اليت شيدوها يف القرن السادس عشر، وتكون الكنيستان معا جمموعة 
 كانت الصعاب املالية سبباً يف إطالة عملية بناء Taragonaويف طراجونة . من أكرب اموعات البنائية وأعظمها روعة يف أسبانيا

، وإن ما يتصف به البناء من بساطة ومتانة ليوائم الزخارف القوطية واإلسالمية، وما فيه 1375 إىل 1089الكرسي الكهنويت من 
وطراز البناء يف طراجونة واضح .  ملن أمجل ما أخرجه فن القصور الوسطى-ن عمد رومنسية حتت قبة قوطية املكونة م-من األروقة

ذلك أن . ، وطليطلة وليون فهي أكثر منها نزعة فرنسية، وتزيد كل واحدة عن اليت قبلها يف هذا االجتاهBurgosاملعامل، أما بورجوس 
قد أدى إىل زيادة أسباب التدخل الذي بدأه من قبل الرهبان ) 1200(رنسازواج بالنش القشتالية من لويس الثامن ملك ف

، وكان 1221وكان ابن أخيها فرنندو الثالث ملك قشتالة هو الذي وضع احلجر األساسي لكثدرائية بورجوس يف عام . املهاجرون
 هو الذي -Juan de Coloniaلونيا  جوان دي كو-مهندس فرنسي غري معروف هو الذي قام بتصميم البناء، وأملاين من كولوين

 هو الذي بىن الناقوس العظيم فوق ملتقى Felipe de Borgonia، وبرغندي يدعى فلبيه دي برجونيا )1442(أقام الشماريخ
وإن : 1567 األسباين بإمتام الصرح كله Juan de Vallego، مث قام أخرياً تلميذه جوان دي فاليجو )1543-1539(اجلناحني

املزخرفة النوافذ، واألبراج املفتوحة اليت تعتمد عليها هذه الشماريخ،والباكية ذات التماثيل، لتخلع على كنيسة سانتا ماريا الشماريخ 
وقد . مهابة وفخامة ال يستطيع اإلنسان أن ينسامها يف وقت قصري) القديسة ماريا الكربى (Senta Maria La Mayorال مايور 

ها يف بادئ األمر مطلية، ولكن األلوان زالت عنها من زمن بعيد، وهلذا فإن كل ما نستطيعه اآلن هو كانت هذه الواجهة احلجرية كل
كذلك قدم فرنندو الثالث نفسه األموال . أن حناول تصور الصرح املتأللئ الذي كان يف وقت من األوقات يضارع الشمس اء

وقل أن توجد يف املدن الداخلية مدينة مجيلة املوقع كمدينة . س فخامةالالزمة لبناء كثدرائية طليطلة األكثر من كثدرائية بورجو
 فهي جتثم يف ثنية من ثنايا ر التاجة، ختفيها تالل حتميها من األعداء، وما من أحد يعرف ما هي عليه من فقر يف هذه األيام -طليطلة
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 وقشتالة املسيحيني، قد اختذوا هذه املدينة Leonلوك اليون يتصور أن ملوك القوط الغربيني ومن جاء بعدهم من أمراء املسلمني، مث م
 وأخذت ترتفع يف اجلو ببطء مرحلة بعد مرحلة، حىت أوشكت على التمام قبيل عام 1227وقد بدأت كثدرائية يف عام . عاصمة هلم

دة يف أشبيلية، وتكاد متاثيلها ومل ينشأ من التصميم األصلي إال برج واحد، وهي من طراز نصف إسالمي مغريب كطراز اخلرل. 1493
 Domingoوبنيت فوق الربج يف القرن السابع عشر قبة أعد تصميمها أشهر أبناء طليطلة دومنجوتيو كوبويل. يف رشاقتها

Teotocopuli امللقب باليوناين Elgreco . وهي متاهة حتتوي على مخس . 178 قدماً وعرضها 495وطول الكنيسة من الداخل
 شباكاً من 750مات عالية، ومصليات مزخرفة، ومتاثيل حجرية لألولياء الزهاد، وشبابيك من حديد مشغول، وطرقات ذات دعا

ويتمثل يف هذه الكثدرائية الضخمة كل ما يتصف به اخللق األسباين من جد، وكل ما يتصف به التقي األسباين من . الزجاج امللون
.  رقة ودماثة، كما يتمثل فيها أيضاً بعض ما يتصف به املسلمون من ولع بالزخرفكآبة وقوة انفعال، وما يف اآلداب األسبانية من

طليطلة أغىن كنائسنا، ويف أفيدو أكثرها قداسة، ويف سلمنقة أعظمها قوة، ويف ليون أعظمها "ومن األمثال السائرة يف أسبانيا أن 
 ومجع املال الالزم هلا من تربعات صغرية 1205 عام  يفLeon كثدرائية ليون Manriqueوقد بدأ األسقف منريك ). 34"(مجاال

وقد عمد املهندسون فيها إىل اخلطة القوطية الفرنسية وهي أن . 1303جوزي عليها من قدموها بصكوك الغفران، ومت بناؤها يف عام 
وقد يكون حقاً أن تصميم األرض . يكون معظم بناء الكثدرائية مكوناً من نوافذ، ولزجاجها امللون مرتلة عالية بني روائع ذلك الفن

وهلذا متثل . اليت بنيت عليها مأخوذ من كثدرائية رميس، وأن الواجهة الغربية قد أخذت من شارتر، والباب اجلنويب الكبري من برجوس
ستعادة وقامت كنائس أخرى ابتهاجاً با. الكنيسة خليطاً عجيباً من الكثدرائيات الفرنسية حيتوي على أبراج ومشاريخ مصقولة

ولكننا . 1298، وبرشلونة 1262، وبلنسية 1203، ولريده 1188، ويف توطيلة عام 1174 يف رمورة عام -املسيحية يف أسبانيا
يصعب علينا أن نصف الكنائس األسبانية اليت قامت يف تلك الفترة من الزمان بأا قوطية الطراز، ال يستثىن من ذلك التعميم إال 

هذه الكنائس من النوافذ الكبرية واملساند املتنقلة، واعتمد ثقل أبنيتها على جدران ودعامات ضخمة، ومتتد فقد خلت . كنيسة ليون
هذه العامات نفسيا حىت تكاد تصل إىل القبة، بدل أن متتد ضلوع العقود من القاعدة إىل السقف، وهذه العمد العالية اليت تقوم 

سب داخل الكنائس األسبانية عظمة قامتة مظلمة ختشع هلا النفوس رهبة، على حني كاملردة احلجرية يف كهوف الصحون الضخمة تك
وكثرياً ما احتفظت األبواب والنوافذ الطراز القوطي األسباين بالعقود . أن الطراز القوطي الشمايل يسمو ا ملا يغمرها من ضوء

آلجر امللون بعنصر إسالمي مغريب بني زخارفها القوطية، الرومنسية، كما احتفظت الزخارف املكونة من طبقات خمتلفة ورسوم من ا
وهذه العناصر . وبقي تأثري الطراز البيزنطي يف القباب وأصاف القباب القائمة، ذات التقاسيم الثالثية املتناسقة كثرية األضالع

وليست قصور الريف احلصينة وقالعه، . املختلفة هي اليت أنشأت منها أسبانيا طرازاً من الكثدرائيات يعد من أمجل كثدرائيات أوربا
فال تزال جدران أفيال قائمة إىل اليوم تشهد . وال جدران املدن وأبواا، أقل األعمال املعمارية يف العصور الوسطى نبالً وفخامة

 اجلمال  يف طليطلة بنيPuerto de solبإدراك العصور الوسطى جلمال الشكل، كما مجعت بعض األبواب الكبرية كباب الشمس 
 ولعل ذلك كان أيضاً من ذكريام ملا شاهدوه من -واملنفعة وكذلك أقام الصليبيون من ذكريام للقالع الرومانية، يف الشرق األدىن

، تفوق يف حجمها وشكلها أية حصون من نوعها يف ذلك )1121( حصوناً قوية ضخمة كحصن الكرك -)35(حصون املسلمني
مث انتقل هذا .  ار، حصن أوربا احلصني من املغول، قصوراً فخمة حصينة يف خالل القرن الثالث عشروشادت بالد. العهد احلريب

 احلصني، ويف فرنسا يف القرن الثالث عشر قصور Volteraالفن إىل بالد الغرب وترك يف إيطاليا آيات من الفن احلريب مثل برج فلتري 
عل أثر ) 1179( الذي شاده رتشرد قلب األسد Chateau Guibardرد ، وقصر جوياPierrefonds وبيريفون Coucyكوسي 
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ومل تكن القصور احملصنة يف أسبانيا بدعة من بدع اخليال، بل كانت كتالً ضخمة قوية من البناء صدت املسلمني . عودته من فلسطني

ملك قشتالة مدينة سيجوفيا ) 1108-1073) (األذفنش(وملا استرد الفنسو السادس  . (املغاربة، واشتق منها اسم قشتالة
Segovia وقامت أمثال هذه القصور احلصينة يف إيطاليا لتكون قالعاً . طليطلة" قصر" من املسلمني، أقام فيها قصراً حصيناً على منط

 وحدها ثالثة عشر قصراً San Gimignanoال مقاطعتا تسكانيا وملبارديا مليئتني، وكان يف سان مجنيانو يسكنها النبالء، وال تز
 القصور Chateaudunحصيناً من هذا النوع قبل احلرب األوربية الثانية، وبدأت فرنسا منذ القرن العاشر ال بعده تبين يف شتودون 

وانتقلت األساليب الفنية يف بناء القصور احلجرية إىل إجنلترا مع أتباع . ملعمارياليت أضحت يف عصر النهضة من أفخم مظاهر فنها ا
إدوارد املعترف احملببني، وارتقت مبا اختذه وليم الفاتح من إجراءات هجومية دفاعية يف البالد، فاختذت يف أثناء قبضته احلديدية عليها 

ومن فرنسا أيضاً انتقل بناء القصور . ذه الصروح أقدم صورها، وقصر درهام اختذت هWindsorصروح برج لندن، وقصر ونزر 
 Schlossفشاد اسكلس . احلصينة إىل أملانيا، حيث شغف به األعيان اخلارجون على القانون، وامللوك احملاربون، والقديسون الغازون

دين هلم، حىت كان هذا احلصن ضحية حصناً استطاع الفرسان النيوتون أن حيكموا منه السكان املعا) 1257(الكنجزبرجي الرهيب 
  .هو خليق ا من ضحايا احلرب العاملية الثانية

  الفصل العاشر 

  لمحات متفرقة 

ذلك أن أولئك الرجال، الذين أقدموا على . لقد كانت العمارة القوطية أجل ما تكشفت عنه النفس البشرية يف العصور الوسطى
جارة، وقد درسوا عملهم، وعربوا عنه بإحكام أكثر مما فعله يف برجه العاجي أي تعليق هذه القباب على مشاءات قليلة من احل

فيلسوف من فالسفة العصور الوسطى، وقد أمثرت هذه الدراسة ما مل تثمره دراسة أولئك الفالسفة، وان خطوط كنيسة نتردام 
 -ا أن نعقد موازنة عامة بني العمارتني القوطية واليونانيةهذا وليس يف وسعن. وأجزائها املتناسقة لتؤلف قصيدة أعظم من امللهاة اإلهلية

ولسنا ننكر أنه ما من مدينة واحدة يف أوربا العصور الوسطى قد . الرومانية القدمية، ألن هذه املوازنة حتتاج إىل كثري من التخصص
من اجلمال الصايف ما حواه البارثنون، أخرجت من العمائر ما أخرجته أثينة أو روما، وأنه ليس من األضرحة القوطية ضريح حوى 

 الرومانية القدمية ما يضارع العظمة املعقدة اليت نراها يف واجهة كاتدرائية نتردام أو الوحي الذي -ولكنا ال نعرف يف العمائر اليونانية
واطمئنان ليعرب عن تعقل واعتدال يرتل على النفس فيسمو ا حني تشهد قبة كتدرائية أمني، وإن ما يتمثل يف الطراز القوطي من تقيد 

كانت تدعو بالد اليونان إليها أهلها ذوي العاطفة القوية اجلائشة، وإن النشوة اخليالية اليت يف الطراز القوطي الفرنسي، والضخامة 
من شوق وحنان، وإىل القائمة اليت متتاز ا كاتدرائية برجوس وطليطلة، واللتني ترمزان من غري قصد إىل ما يف روح العصور الوسطى 

 الرومانيتان القدميتان علمني -لقد كانت العمارة والفلسفة اليونانيتان. ما يف العقيدة الدينية من رهبة، وإميان باألساطري والعقائد اخلفية
تفسري الدنيوي يهدفان إىل الثبات واالستقرار، ذلك أن العوارض الراكزة على األعمدة واليت كانت تربط عمد البارثنون كانت هي ال

لنقوش دلفي مع توكيد للتسامي، والنضج بالثبات، وهي توشك أن ترغم أفكار بين اإلنسان على العودة إىل هذه احلياة وهذه 
لقد كانت تسمية روح بالد الشمال بالروح القوطية تسمية صادقة تنطبق على الواقع، ألا ورثت اجلرأة القلقة اليت هي من . األرض

برة الفاحتني، وكانت تنتقل منهومة من نصر إىل نصر، حىت حاصرت آخر األمر السماء مبساندها املتنقلة، وعقودها مميزات الربا
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وكانت . السامقة، ولكنها كانت باإلضافة إىل هذا روحاً مسيحية تطلب إىل السماء أن بها الرمحة اليت أقصتها الرببرية عن األرض
ولكن مل اضمحلت العمارة القوطية؟ . ار للشكل على املادة يف تاريخ الفن من أوله إىل آخرهالبواعث هي اليت أدت إىل أعظم انتص

مث إن تطور . لقد كان من أسباب اضمحالهلا أن كل فن يقضي على نفسه بتعبريه الكامل عن نفسه، ويدعو إىل رد الفعل أو التغيري
. لزخارف يف فرنسا، مل يترك للشكل مستقبالً سوى املغاالة مث االضمحاللالفن القوطي إىل العمودي يف إجنلترا، وإىل كثرة األلوان وا

يضاف إىل هذا أن إخفاق احلمالت الصليبية، وضعف العقيدة الدينية، وحتول األموال من مرمي العذراء إىل رب املال، ومن الكنيسة 
رجال الدين بعد أيام لويس التاسع قد أفرغ من وفوق هذا وذاك فإن فرض الضرائب على . إىل الدولة، قد حطم روح العصر القوطي

املال خزائن الكاتدرائات، وفقدت املدن املستقلة ونقابات احلرق الطائفية، اليت كانت تسهم يف جمد العمارة القوطية ونفقاا، 
يهما، فكانت النتيجة أن املباين واستقالهلا، وثروا، واعتزازها بنفسها، وأك املوت األسود، وحرب املائة السنني فرنسا وإجنلترا كل

اجلديدة يف القرن الرابع عشر مل تقل فحسب، بل إن الكثرة الغالبة من الكثدرائيات العظيمة اليت بدأت يف القرنني الثاين عشر قد 
ة اجلديدة وآخر ما نذكره من أسباب هذا الضعف أن إعادة كشف الكتاب اإلنسانيني للحضارة القدمية، وضة العمار. تركت ناقصة

يف إيطاليا اليت مل متت فيها هذه احلضارة قط، قد أحال حمل الفن القوطي فناً خصباً موفور النماء، فسيطر فن النهضة املعماري من 
وملا جاء الدور على . القرن السادس عشر إىل التاسع عشر على أوربا الغربية، ال يستثىن من ذلك اإلسراف يف الزينة وكثرة التفاصيل

الرومانية القدمية فأصاا هي األخرى الوهن أعادت احلركة اإلبداعية اليت قامت يف بداية القرن التاسع عشر العصور -عة اليونانيةالرت
-وال يزال الكفاح قائماً بني الطرازين اليوناين. الوسطى إىل خيال أصحاب الرتعة املثالية، وعادت العمارة القوطية إىل الوجود

يف كنائسنا ومدارسنا وحواضرنا، على حني أن طرازاً معمارياً أصيال أعظم جرأة من الطراز القوطي أخذ يعلو يف الروماين والقوطي 
وظن رجل العصور الوسطى أن احلقيقة قد تكشفت له فلم يعد يف حاجة إىل اجلري الوحشي وراءها، وهلذا فإن اجلهد . أجواز الفضاء

احلقيقة قد وجه يف تلك األيام إىل خلق اجلمال، وقد وجد الناس بني كوارث الفاقة، الطائش الذي نبذله اآلن اجلري وراء تلك 
واألوبئة الفتاكة، واحلروب، من الوقت والروح القوية ما مكنهم من أن حيملوا ألفاً من األدوات املختلفة األنواع ختتلف من حروف 

ي األنفاس أمام بعض خمطوطات العصور الوسطى، أذالء أمام نتردام، وإذا ما وقفنا حمتبس. أمسائهم األوىل إىل الكثدرائيات الشاخمة
ومتثلنا صورة صحن كنيسة ونشستر البعيدة ما كان يف عصر اإلميان من خرافات وأقذار، وحروب دنيئة، وجرائم وحشية،وأدهشنا 

ص، ومحدنا أللف ألف من مرة أخرى ما كان يتصف به أجدادنا يف العصور الوسطى من صرب طويل، وذوق مجيل، وخشوع وإخال
  .الرجال املنسيني ما بثوه يف دم التاريخ من قداسة الفن

  الباب الثالث والثالثون 

  موسيقى العصور الوسطى 

)326  - 1300 (  

  الفصل األول 

  موسيقى الكنيسة 
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 هذه األيام، بل كان هلا عمل تؤديه، ذلك أن إا مل تكن هذه املقربة الباردة اخلالية اليت يدخلها الزائر يف. لقد أسأنا حنن إىل الكثدرائية
. من كانوا يدخلوا للعبادة مل يكونوا جيدون فيها حتفة فنية فحسب، بل كانوا جيدون فيها مرمي وابنها يواسيام، ويشدان عزمهم

. شيد الصلوات الدينيةوكانت تستقبل الرهبان والقساوسة الذين كانوا يقفون عدة مرات يف اليوم يف مواضع الترنيم ينشدون أنا

وكان صحنها وجناحاها دى املواكب اليت كانت حتمل . وكانت تستمع إىل أدعية املصلني امللحني يستمدون من اهللا الرمحة والعون
وكانت جنباا الرحبة تردد يف جد ووقار موسيقى القداس، ومل تكن هذه املوسيقى . أمام الشعب صورة العذراء أو جسم رم ودمه

وما أكثر النفوس اجلامدة القوية، املتشككة يف العقيدة الدينية، اليت أذابتها املوسيقى فخرت . ل شأنا من صرح الزجاج واحلجارةأق
وقد اتفق تطور موسيقى العصور الوسطى اتفاقاً عجيباً مع تطور الطرز املعمارية، . راكعة أمام ذلك السر الذي تعجز األلفاظ عنه

وىل انتقلت يف القرن السابع من شكلها القدمي شكل القباب والباسلكات، إىل الشكل الرومنسي القوي املتني، فكما أن الكنائس األ
وانتقلت يف القرن الثالث عشر إىل الطراز القوطي املعقد، العايل، املزخرف، كذلك احتفظت املوسيقى املسيحية إىل زمن جرجيوري 

ق األدىن احلزينة، وانتقلت يف القرن السابع عشر إىل الترنيم اجلرجيوري أو الترنيم بنغمات بالد اليونان والشر) 604-540(األول
البسيط، مث ازدهرت يف القرن الثالث عشر فتعددت نغماا وكثرت أصواا القوية اجلريئة تنافس األساليب املتزنة اليت تقوم عليها 

بعث الرتعة الشرقية يف الشرق األدىن، يف حتطيم التقليد الذي كان يرمز وتضامنت غارات الربابرة يف الغرب، مع . الكثدرائية القوطية
الدوري، والفرجيي، والليدي، واملكسوليدي -إىل النغمات املوسيقية حبروف توضع فوق الكلمات، ولكن األساليب اليونانية األربعة 

Mixolydeauالتأملي، واحملبوس، واجلدي، والرزين، -ملوسيقي بقيت وتولد منها بطريق التقسيم األساليب الثمانية يف التأليف ا 
وظلت اللغة اليونانية ثالثة قرون بعد امليالد باقية يف موسيقى الغرب الكنيسة، وال تزال باقية يف . واملرح، واملبتهج، والقوي، واملنتشي

سيلي، وقرئت الترانيم اليونانية واختذت املوسيقى البيزنطية شكلها يف عهد القديس با. Kyrie eleison"ارمحنا يارب "صالة 
وكان . ونالت أعظم نصر هلا يف الروسيا) 620حوايل (وسرجيوس ) 495حوايل (بالسورية، وبلغت ذروا يف ترانيم رومانوس 

 بعض املسيحيني األولني يعارض يف استخدام املوسيقى يف الدين، ولكن سرعان ما تبني أن دينا بغري موسيقى ال ميكن أن يقوي على

ومن أجل ذلك تعلم القس أن يغين القداس، وورث بعض األحلان اليت كان يتغىن ا . منافسة العقائد اليت متس اإلنسان املوسيقية
املرتل العربي، وعلم الشمامسة وخدم الكنيسة أن يغنوا الردود، وعلم بعضهم تعليما فنياً يف مدارس خاصة للترنيم جعلت سلستني 

يصبح هو نفسه مرمناً حاذقاً، وكان هؤالء املرمنون يكونون فرقاً عظيمة منهم، كان يف فرقة ) Celestine 1 (422-432األول 
وانتشر غناء املصلني من الشرق إىل الغرب، وكان الرجال يتبادلون مع ). 1(معظمهم من الغلمان.  قارئا111ً مرمناً، 35أياصوفيا 

ات الدينية وكانوا يظنون أن املزامري اليت يغنوا تردد أو تقلد على األرض النساء أغنيات متجاوبة ويشتركون معهم قي التسبيح
وأخل القديس أمربوز يف أسقفيته تبادل الغناء بني الرجال . تسابيح املديح اليت يغنيها املالئكة والقديسون بني يدي اهللا يف اجلنة

يسة، وقال هذا اإلداري احلازم أن املزامري حلوة النغم يف كل والنساء على الرغم من نصيحة الرسل بأن تظل النساء صامتات يف الكن
وبكى ). 2(عصر، وتليق بكال اجلنسني، وهي ختلق رابطة عظيمة من الوحدة حني يرفع الناس مجيعاً عقريم يف ترنيمة واحدة

 إن املستمع الذي يستسلم للذة أوغسطني حني مسع املصلني يف كنيسة ميالن يتلون ترانيم أمربزو، وصدق عليه قول القديس باسيلي
ومثة رواية متواترة كان . وال تزال ترانيم أمربزو تتلى يف كنائس ميالن إىل يومنا هذا). 3(املوسيقى يستجيب للنشوة الدينية والتقوى

جرجيوري ، تعزو إىل )4(أهل العصور الوسطى عامة يؤمنون بصحتها، وأضحت اآلن بعد شكوك دامت زمنا طويال مقبولة بوجه عام
املوسيقى الرمسية " النشيد اجلرجيوري"األكرب وأعوانه إصالحاً وجتديداً يف املوسيقى الكنسية الكاثوليكية الرومانية، أدى إىل اعتبار



 
 Will Durant  764   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

واجتمعت األحلان اهللنستية والبيزنطية مع اإليقاع العربي يف اهليكل واملعبد فشكلت هذا النشيد الروماين . للكنيسة مدى ستة قرون
وكان هذا النشيد موسيقى تتألف من أغنية واحدة، وأيا كان عدد األصوات املشتركة فيه، فقد كانت كلها تغىن .  النشيد البسيطأو

نغمة واحدة، وإن كان النساء والغلمان كثرياً ما يغنون طبقة يف السلم املوسيقي أعلى من اليت يغنيها الرجال، وكان هذا النشيد 
دى القليل، وكانت تسمح من حني إىل حني بإضافة نغمة أو بضع نغمات مركبة غري لفظية حتلى ا موسيقى سهلة على ذات امل

األغنية، وكانت يف جمموعها فواصل متصلة متحررة من قيود الوزن والقافية غري مقسمة إىل أوتاد أو تقسيم الذي تلقى فيه وكانت 
جيوري قبل القرن احلادي عشر تتألف من إرشادات صغرية مأخوذة من عالمات العالمات املوسيقية الوحيدة املستعملة يف النشيد اجلر

تدل على ارتفاع النغمة أو اخنفاضها، ولكنها ال تدل على " األنفاس"وكانت هذه . التنبري اليونانية توضع فوق الكلمات املراد غناؤها
رف بالتواتر الشفوي وحبفظ طائفة جد كبرية من أغاين درجة االرتفاع أو االخنفاض، وال تدل على مدة النغمة، فقد كانت هذه تع

أو -ومل تكن يسمح بأن تصحب الغناء آلة موسيقية، ولكن النشيد اجلرجيوري أصبح على الرغم من هذه القيود. الطقوس الكنسية
ة اليت اعتادت التوافق وإن األذن احلديث.  أعظم مظاهر الطقوس الكنسية املسيحية واقعاً يف النفس-لعله أصبح بسبب هذه القيود

املوسيقي املعقد لتجد هذه األغاين مملة رقيقة، وترى فيها استمراراً للتقاليد اليونانية، والسورية، والعربية، والعربية ذات الصوت 
 أسبوع اآلالم، تنقذ لكن األناشيد اليت تغىن يف كثدرائية رومانية كاثوليكية يف. الواحد اليت ال تقدرها يف هذه األيام إال األذن الشرقية

. بالرغم من هذا النقص إىل قلوب املستمعني بقوة سريعة عجيبة ال جندها يف املوسيقى اليت تلهي تعقيداا األذن بدل أن حترك الروح

لت وانتشر النشيد اجلرجيوري يف أوربا الغربية كأنه انتشار آخر للدين املسيحي، ورفضته ميالن، كما رفضت السلطة البابوية، وظ
ألفه املسيحيون اخلاضعون حلكم املسلمني، وهو نشيد ال يزال يتلى حىت " Mozarabicمستعرب "أسبانيا زمناً طويال حمتفظة بنشيد

واستبدل شارملان، وهو احلاكم احملب للوحدة، النشيد اجلرجيوري بالنشيد الغايل يف غالة، وأنشأ . اليوم يف جزء من كثدرائية طليطلة
لكنيسة الرومانية يف متز وسواسون، ووجد األملان، الذين تكونت حناجرهم بتأثري مناخهم وحاجام، صعوبة يف مدارس ملوسيقى ا

إن أصوام اخلشنة اليت تشبه هزمي الرعد، ال ميكن أن تنطق : "ويف ذلك يقول الشماس يوحنا. هذه األغاين ذات األحلان الرقيقة
ورمبا كان األملان قد كرهوا األسلوب الذي أخذ منذ القرن ). 5(ة من كثرة الشراببالنغمات الرقيقة، ألن هذه األصوات مبحوح
بوصفه طائفة من " املط"وقد بدأ . وبسلسلة النغمات اليت تتعاقب بانتظام" احملط القصرية"الثامن وما بعده يزين النشيد اجلرجيوري بـ 

 واملوسيقى يف النشيد اجلرجيوري، كما كان حيدث حني ال ينشد الكلمات يسهل ا تذكر اللحن، مث صار بعدئذ إدماجا لأللفاظة
ارمحنا يا ) "Kyrie eleison )(fon Piltatis,aquo bona cuncta Priocedant(بل ينشد" ارمحنا يا رب "Kyrie eleisonالقس 

وكان الرهبان . لترانيم الرمسيةوأجازت الكنيسة هذه التحليات ولكنها مل تقبلها قط ضمن ا". رب متن علينا جبميع اخلريات يا رب
املتضايقون من حياة األديرة يسلون أنفسهم بتأليف هذه العبارات وإدخاهلا ضمن األناشيد، حىت كثرت أدت إىل وضع كتب خاصة 

 وقد وضعت. ونشأت موسيقى التمثيل الكنسي من هذه العبارات. ا لتعلم الناس العبارات احملببة منها أو حتفظها من النسيان

ونشأت هذه السنة من إطالة احلرف املتحرك الذي يف آخر الكلمة إطالة مسوها . سالسل النغمات املتعاقبة على نسق تسابيح القداس
وأصبحت هذه .  أي نشيد االبتهاج، وكتبت يف القرن الثامن عدة نصوص هلذه التوقيعات اليت أدخلت يف األحلانlubiulsاليوبيلوس 

وقضى هذا  . "لنشيد اجلرجيوري تدرجيا إىل طراز مزخرف ال يتفق مع روحه األوىل أو مع قصده البسيطالسنة فنا راقيا حول ا
طراز الرومنسي إىل الطراز القوطي يف العمارة التطور على نقاء النشيد اجلرجيوري وسلطانه يف القرن الثاين الذي شهد االنتقال من ال

وتطلب نقل هذه الكثرة من التواليف املعقدة عالمات موسيقى أحسن من العالمات اليت استعملت يف تلك األغنية . يف بالد الغرب
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 يف القرن Gall أحد رهبان دير القديس جول Norker Ballbulus رئيس دير كلوين ونوركر بالبولسOdoوهلذا قام أدو . السهلة
ويف القرن احلادي عشر اقتراح كاتب مل يفصح عن امسه . العاشر بإحياء الطريقة اليونانية القدمية طريقة تسمية النغمات حبروف

استخدام السبعة حروف الكبرية األوىل من السلم املوسيقي، واستخدام ما يقابلها من احلروف الصغرية الالتينية يف الطبقة الثانية من 
 يدعى Ferrara القريبة من فرارا Pomoasa راهب مببوزا 1040وقام حوايل عام ). 6(م، واحلروف اليونانية للطبقة الثالثة منهالسل

 فسمى الست نغمات األوىل من السلم املوسيقي بأمسائها احلالية الغريبة بأن أخذ املقاطع األوىل Guido of Arezzoجويدو األرتزو 
  :  ليوحنا املعمدانمن كل نصف شطر من ترنيمة

 أنقذ الدنيا من دنس الشفاه 

  

 حىت يستطيع عبيدك 

  

 الذين يقومون خبدمتك 

  

 أن يرددوا أعذب 

  

 األحلان يف الفضاء 

  

 الواسع املزهر 

  

Ut queant laxis re sonare floris  
  

Mira gestorum famuli tusrum  
  

Solve Polluti reatum  
وأهم من هذا تطور . أت أو دو، ري، مي ،فا، صل، جزءاً ال يتجزأ من شباب الغرب: ت املوسيقية باملقاطعوأصبحت تسمية النغما

، مث أضيف F عادة استخدام خط أمحر للتعبري عن النغمة اليت ميثلها حرف 1000فقد نشأت حوايل عام . على يد جويدو" املوسيقى"
جويدو أو شخص آخر قبله هذه اخلطوط ليجعل منها مدرجا ذا أربعة ، مث وسع Gبعدئذ خط آخر أصفر أو أخضر ليمثل حرف 

وكتب جويدو ويقول إن غلمانه املرمنني قد استطاعوا ذا املدرج اجلديد . خطوط، أضاف إليه معلمو املوسيقى فيما بعد خطاً خامساً
وكان هذا تقدماً يسرياً ولكنه تقدم عظيم "ابيع وبالنغمات أت، ري، مي، أن يتعلموا يف أيام قليلة ما كان يتطلب منهم قبلئذ عدة أس

وأقيم له متثال فخال يزال يرى يف ميدان " خمترع املوسيقى"الشأن بدأ به عهد جديد يف تطور املوسيقى، وبفضله لقب جويدو بلقب 
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حفظ الترانيم املوسيقية الدينية وأحدث هذا التطور انقالباً عظيما يف املوسيقى، فبفضله حترر املغنون من . أرزو العام إىل هذا اليوم
كلها عن ظهر قلب، وأصبح من امليسور أكثر من ذي قبل تأليف املوسيقى، ونقلها، وحفظها، كما أصبح يف مقدور العازف أن يقرأ 

تقليدية خشية أن النغمات املوسيقية مبجرد النظر إليها، ويستمع إليها بعينه، ومل يعد املؤلف مضطراً إىل أن يكون قريباً من األحلان ال
وأهم من هذا كله أنه قد أصبح يف وسعه . يرفض املغنون حفظ األدوار اليت يؤلفها، بل أصبح يف مقدوره أن يغامر بألف من التجارب

أن يكتب موسيقى متعددة األنغام، ميكن أن يغنيها صوتان أو أكثر من صوتني يف وقت واحد، أو أن يعزف اثنان أو أكثر من اثنني 
ذلك أنه . وحنن مدينون آلبائنا يف العصور الوسطى باختراع آخر ألمكن بفضله وجود املوسيقى احلاضرة.  خمتلفة ولكنها متوافقةأحلاناً

قد أصبح من املستطاع تلحني الغناء بنقط توضع سطور املدرج املوسيقي أو بينها، ولكن هذه العالمات مل تكن تدل أية داللة على 
تعزفان متناسقني يف ) أو األكثر من حلنني( إليه النغمة، وأصبح البد لتطور املوسيقى ذات اللحنني املستقلني املدى الذي جيب أن متتد

وقت واحد، أصبح ال بد هلذا التطور من وجود طريقة يقاس ا زمن كل نغمة وتدل على هذا الزمن، ورمبا كانت معلومات منقولة 
ريهم من علماء املسلمني وفالسفتهم الذين عاجلوا موضوع أطوال النغمات املوسيقية أو عن رسائل الكندي، والفارايب، وابن سينا وغ

رسالة يف قياس ) 8(وكتب قس عامل يف الرياضة من كولويل يدعى فرانكو يف وقت ما يف القرن احلادي عشر). 7(عالمات القياس
ضع أساس ذو رأس مربع كان يف بادئ األمر يستخدم للداللة وو. الغناء مجع فيها كل ما وجد قدمياً من املقترحات النظرية والعملية

على النغم، استخدم هذا العود ليمثل النغمة الطويلة، وكربت عالمة أخرى هي النقطة حىت أضحت شبه منحرف ومثلت ا النغمة 
فات طريقتنا السهلة اليت مث بدلت هذه العالمات على مدى األيام، وأضيفت إليها ذيول حىت تطورت منها مبئات السخا. القصرية

وقد مهدت هذه التطورات اخلطرية السبيل إىل املوسيقى املتعددة النغمات، وكانت املوسيقى قد . نستخدمها اآلن لقياس النغمات
كتبت قبل فرانكو، ولكنها كانت موسيقى خشنة تعوزها الرقة، فلما أشرف القرن التاسع على االنتهاء وجدنا طريقة يف املوسيقى 

مث انقطعت أخبار هذه الطريقة فلم نسمع منها إال القليل النادر قبل .  أي غناء النغمات املتطابقة بأصوات متوافقة-"التنظني"عى تد
يستعمالن هلذه النغمات املركبة من ) األغنية املنتظمة واإليقاع (Symphonia ومسفونياorganumاية القرن العاشر إذ جند لفظي

قطعة من القداس يواصل فيها الصادح حلناً قدميا موحد النغمة، يف الوقت الذي يضيف فيه ) األغنية املنتظمة(ة وكانت األرغن. صوتني
مث نشأت صورة أخرى من هذا النوع نفسه كان للصادح فيها نغمة جديدة عجيبة واجتذبت صوتاً آخر . صوت آخر حلناً يتفق معه

فقد كتبوا . ادي عشر خطوة ال تقل يف نوعها جرأة عن توازن قوة يف العمارة القوطيةوخطا املؤلفون يف القرن احل. يف اللحن املشترك
إىل الصادح انقياداً أعمى يف علو اللحن واخنفاضه، بل اندفع " املنجذب"قطعاً متعددة األصوات بوحدة مالئمة مل ينقد فيها الصوت 

وكاد هذا اإلعالن لالستقالل يصبح ثورة . ز مع أصوات الصادحإىل أحلان أخرى ذات نغمات ال حيتم عليها أن تتحرك يف خط متوا
وأصبح هذا التوافق عن طريق التباين وحل . حني صحب الصوت الثاين نغمة الصادح اآلخذة يف االرتفاع حبركة اخنفاض مقابلة هلا

 أن يكتب John Cotton دعا جون كنت التنافر املؤقت يف يسر، أصبح هذا وذاك هياماً عند املؤلفني يكاد جيري جمرى القانون، وهذا
وانتهى األمر بأن جعلت ثالثة ). 9"(إذا كان الصوت الرئيسي يرتفع، وجب أن ينخفض اجلزء املصاحب له:"  ويقول1100حوايل 

حلان أصوات خمتلفة، أو أربعة، أو مخسة بل ستة يف بعض األحيان تغىن يف جمموعة متشابكة من اإليقاع االنفرادي، تتقابل فيه األ
ومل حيل القرن الثالث حىت كان هذا . املتباينة املتطابقة ومتتزج يف انسجام رأسي أفقي دقيق، رشيق، شبيه بالعقود املتقابلة يف قبة قوطية

وكان التحمس للموسيقى يف هذا القرن ذي العواطف . الفن القدمي فن تعدد األصوات قد وضع أساس التأليف املوسيقي احلديث
وكانت لكنيسة تنظر شزراً إىل تعدد األصوات يف املوسيقى، ألا مل تكن تثق بقوة . هتاجة يضارع الولع بالعمارة والفلسفةالثائرة وامل
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وهلذا دعا جون أسقف سلزبري وفيلسوفها إىل وجوب وقف حركة . التأثري الديين للموسيقى إذا ما أصبحت يف نفسها إغراء وغاية
، وأسف "موسيقى خمتلفة النظام" الصادح بأنه Guillaume Durandووسم األسقف جوليوم دوراند . التعقيد يف التأليف املوسيقي

باملوسيقى اجلديدة، ) Lyous) 1374وندد جملس ليون . روجر بيكن، الثائر يف ميدان العلم، لزوال النشيد اجلرجيوري الضخم
يفتتون :" تعددة األصوات ألن املؤلفني أصحاب هذه البدعةاعتراضاً على املوسيقى امل) 1324(وأصدر البابا يوحنا الثاين عشر 

فتندفع بعضها يف إثر بعض بال توقف، حىت تسكر األذن من غري دئها، وتقلق بال املتعبد اخلاشع دون أن تثري فيه .. األحلان
 ألف ليونينس -يف باريس كنيسة نتردام -لكن الثورة ظلت جتري يف جمراها، ففي أحد حصون الكنيسة احلصينة ). 10"(خشوعه

Leoninus أمجل أغنية يف أيامه، وارتكب خليفته بترونيوس 1180 رئيس مجاعة املرمنني حوايل عام Petronius إمثا كبرياُ إذا ألف 
وانتشرت املوسيقى املتعددة األصوات، كما انتشر الطراز القوطي، من فرنسا إىل إجنلترا . مقطوعات من ثالثة أصوات أو أربعة

بوجود أغاين مكونة من جزأين يف أيرلندة، ) Giraldus Chambraensis ،)1146-1220سبانيا وقال جرالدس كمربنسس وأ
-بل ينطقون بنغمات كثرية... وهم يف أغانيهم ال ينطقون بالنغمات متحدة: كما قال عن بلدة ويلز قوال ال ختطئ إذا قلناه عنها اليوم

إن وجود املغنني الكثريين الذين جرت عادة هذا الشعب على مجعهم، يؤدى إىل مساع أصوات بطرق كثرية وأصوات كثرية، ومن مث ف
). 11(يبلغ عددها عدد من تقع العني من املغنني، كما يؤدى إىل مساع أجزاء خمتلفة متباينة جتتمع آخر األمر يف حلن متوافق متحد

ان أبداً وارتضت املوسيقى املتعددة األصوات، واختذا خادماً قوية وخضعت الكنيسة آخر األمر لروح العصر ونزعته اللتني ال ختطئ
  . لإلميان وأعدا ملا نالته من انتصار يف عهد النهضة

  الفصل الثاني 

  موسيقى الشعب 

ذه وكان لدى الكنيسة من األسباب ما جيعلها ختشى ه. وظهرت الرغبة يف الوزن يف مائة صورة من املوسيقى والرقص غري الدينيني
وكان من الطبيعي أن تتحالف هذه الرغبة مع احلب مصدر األغاين واملنافس القوي للدين من هذه . الغريزة إذا مل تفرض عليها رقابة

وكانت الرتعة األرضية القوية اليت تغلب على عقول العصور الوسطى يف غيبة القسيس مما مييل بتلك العقول إىل التحرر يف . الناحية
بذاءة فيها يف بعض األحيان، حترراً وبذاءة ارتاع هلا رجال الدين وأثار اامع الدينية إىل إصدار قرارات مل يكن هلا النصوص وإىل ال

وكان املتعلمون اجلوالون يلقون يف جتواهلم أو يؤلفون يف أثنائها أهازيج يف النساء واخلمر، ويقلدون الطقوس املقدسة تقليداً . أثر
طوطات حتتوي مقطوعات موسيقية جدية تلحن األلفاظ املرحة لقداس السكريين، كما نشر كتاب صلوات ونشرت خم. ساخراً معيبا

وكانت أغاين احلب كثري كما هي يف هذه األيام، وكان منها ما هو يف رقة ابتهاالت احلور وحناا، ومنها ما هو ). 13(الصخابني
 بأنه كانت يف ذلك الوقت أغان حربية، يقصد ا الوصول إىل الوحدة عن وال حاجة إىل القول. حوار لإلغواء تصحبه نغمات رقيقة

وكانت بعض املوسيقى أغين شعبية وضعها . طريق إجياد األصوات، أو حتث على طلب اد باأللفاظ املوزونة اليت تسلب احلس
عض اآلخر من املوسيقى الشعبية مثرة قرائح  أو لعلهم نقلوها عن مؤلفيها، كما كان الب-عباقرة غري معروفني، وادعاها عامة الشعب

ووجد يف إجنلترا ضرب من . حمترفني ماهرين يستخدمون كل ما تعلموه يف أوراد الكنيسة من فنون املوسيقى املتعددة األصوات
لحن عينه أو حلناً آخر مؤتلفا املوسيقى املتعددة األحلان احملبوبة وهو املوسيقى الدورية، فيها يبدأ أحد األصوات حلناً، مث يبدأ ثان هذا ال

معه حني يصل األول إىل نقطة متفق عليها فيه، مث يبدأ ثالث والثاين مستمر يف غنائه، وهكذا دواليك حىت جيتمع عدد من األصوات 
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ورية، وأكرب الذائعة الصيت تكون أقدم أغنية د" الصيف مقبل"وتكاد أغنية . قد تبلغ الستة يف دورة مرحة نشطة من النغمات اتمعة
وتدل هذه األغنية املعقدة ذات الستة . 1240 وأن ذلك كان يف عام Readingالظن أن مؤلفها راهب من رهبان بلدة ريدنج 

وال تزال ألفاظ هذه األغنية شاملة لروح ذلك القرن الذي كانت . األجزاء على أن املوسيقى املتعددة األحلان قد استقرت بني الشعب
  :  الوسطى كلها يف طريق األزهارفيه حضارة العصور

 الصيف مقبل 

  

 فغن يا وقوق بصوت عال 

  

 فالبذور تنبت والكأل يتمايل 

  

 والزهر يتفتح اآلن يف الغاب 

  

 ! غن يا وقوق

  

 النعجة تنفى وراء احلْمل 

  

 والبقرة ختور وراء وليدها 

  

 والثور يقفز والوعل يفر 

  

 ! غن مرحاً يا وقوق

  

  وقوق ما أعذب شدوك، يا وقوق يا

  

 فال تقف عن الغناء ال تقف اآلن أبداً، 

  

 غن يا وقوق اآلن ، غن يا وقوق، 
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 . غن يا وقوق، غن يا وقوق اآلن

وما من شك أن هذه األغنية وأمثاهلا توائم املغنني اجلوالني الذين كانوا يتنقلون من بلدة إىل بلدة، ومن بالط إىل بالط، بل قطر إىل 
وكان .  فنحن نسمع عن مغنني من هذا النوع يأتون من القسطنطينية ليغنوا يف فرنسا، وعن آخرين من إجنلترا يغنون يف أسبانيا.قطر

مغنيا يف احتفال ) 426(فقد استخدم إدوارد األول ملك إجنلترا . وجود هؤالء املغنني وقيامهم جزءاً معتاداً يف كل وليمة رمسية
 وكثرياً ما كانت هذه اجلماعات من املغنني تنشد أغاين جمزأة كما كانت يف بعض األحيان معقدة تعقيداً ).13(بزواج ابنته مرجريت

 .  شعراء غزلون يف فرنسا وآخرون مثلهم يف إيطاليا وأملانيا-ألفاظها وموسيقاها-وكانت هذه األغاين يؤلفها عادة. غري مألوف

إن القصيدة بغري :  الشاعر الغزيل الفرنسيFolquetوكان معظم الشعر يف العصور الوسطى يكتب لكي يغىن، ويف ذلك يقول فلكيه 
راء الغزلني البالغ عددها ولدينا يف هذه األيام موسيقى ملائتني وأربع وستني من األغاين الباقية للشع). 14"(املوسيقى كطاحون بال ماء

وأكرب . وتتألف هذه املوسيقى يف العادة من نغمة متتابعة ذات مقطع واحد ووصالت على مدرج من أربعة خطوط أو مخسة. 2600
وإن كثرة اآلالت املوسيقية واختالفها يف العصور الوسطى يثري . الظن أن شعراء أيرلندة وويلز كانوا يغنون ويعزفون على آالت

كالقيثارة على اختالف -واآلالت الوترية- كاألجراس، والصنوج، والدفوف، واملثلث املوسيقي، والطبلة-فآالت القرع: شةالده
أنواعها، والربابة، والعود، والكمان األصغر، وذات الوتر الواحد وغريها، وآالت النفخ، كالصفارة، والناي، واملزمار، واآللة القربة، 

لقد كان لدى أهل تلك األيام كل ما تتطلبه اليد أو اإلصبع، أو .  واألرغن، هذه أمثلة اخترناها من مئاتوالنفري، والبوق والقرن،
وكانت بعض هذه اآلالت قد بقيت من أيام اليونان وجاء بعضها اآلخر، بصورته وامسه، من . القدم، وكل ما حيتاجه لضبط األوتار 

اآللة العادية للمغين اجلائل هي الكمان الصغرية، وهي آلة كالكمان قصرية يعزف بالد اإلسالم كالرق والناي والقيثارة؛ وكانت 
وكان أكثر أنواع األرغن انتشاراً قبل القرن الثامن هو األرغن املائي، ولكن جريوم وصف يف . عليها بقوس الرامي منحنية الظهر

ن الشبه متأل باهلواء من منفاخ ويصدر منه نغمات فخمة حلوة ، وكتب بيدي يصف أرغناً ذا أنابيب م)17(القرن الرابع أرغناً هوائياً
بالسحر حني صنع قيثاراً يعزف إذ وضع ثقب يف ) ؟988-؟St.Dunston (925وقد ام القديس دنستان ). 18"(إىل أقصى حد

فخاً هلذه املنافيخ،  أرغن ذو ستة وعشرين منفاخا، وأثنني وأربعني نا950، ووضع يف كثدرائية وستمنستر حوايل عام )19(جدار
). 20(وأربعمائة أنبوبة، وكانت منافيخه ضخمة ضخامة تضطر العازف إىل أن يضرا بقبضات حتميها قفازات ذات بطانات مسيكة

وبعد فإن كل ما يبعثه وصف العصور ). 21(وكان يف ميالن أرغن أنابيبه من الفضة، ويف البندقية أرغن ذو أنابيب من الذهب
وإن الصورة اليت تبقى .  من رهبة قي النفس ليفين إذا ما نظر اإلنسان إىل جمموعة اآلالت املوسيقية يف تلك العصورالوسطى للجحيم

لدينا من ذلك الوقت هلي صورة قوم ال يقلون عنا سعادة إن مل يزيدوا علينا، يستمتعون مبرح احلياة ومطامعها، ال ينوء م اخلوف من 
  بنا شكوكنا هل تدمر احلضارة وتفىن قبل أن كتابة تارخيها؟اية العامل أكثر مما تنؤ 

  الباب الرابع والثالثون 

  انتقال المعارف 

1000 - 1300   

  الفصل األول 
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  نشأة اللغات القومية 

على حافظت الكنيسة إىل حٍد ما على وحدة أوربا الغربية اليت حققتها الدولة الرومانية وحافظت كذلك شعائرها وعظاا ومدارسها 
 هو لغة دولية يفهمها مجيع السكان املتعلمني يف إيطاليا، وأسبانيا، وفرنسا، وِإجنلترا، -تراث روماين مل يبق له وجود يف هذه األيام 

لقد كان املتعلمون من أهل تلك البالد . واسكنديناوة، واألراضي الوطيئة، وأملانيا، وبولندة، وبالد ار، وبالد البلقان العربية
دمون اللغة الالتينية يف مراسالم، ويف سجالت أعماهلم التجارية واملالية، والدبلوماسية، ويف القانون واألعمال احلكومية، ويف يستخ

وكانوا يتكلمون اللغة الالتينية على أا لغة حية، تشتق يف كل يوم . العلم والفلسفة، ويف آدام كلها تقريباً قبل القرن الثالث عشر
وكانوا يكتبون رسائل حبهم بالالتينية من أبسط . بارة جديدية للداللة على احلقائق أو األفكار اجلديدة أو املتغرية يف حيامكلمة أو ع

ومل يكن الكتاب يؤلف أمة  . H(loise and Ab(lardخطابات احلب إىل الرسائل الفصحى الطويلة املتبادلة بني هلواز وأبالر 
بل لقارة، ومل يكن يف حاجة إىل ترمجة بل كان ينتقل من قطر إىل قطر بسرعة وحرية غري معروفتني يف هذه األيام، كما كان الطالب 

حياضروا باللغة نفسها يف بولونيا، وسلمنقة، ينتقلون من جامعة إىل جامعة دون أن تصادفهم عقبات اللغة، وكان يف وسع العلماء أن 
ومل يكونوا يترددون يف استعارة كلمات جديدة وضمها إىل الالتينية، وإن كان . ، وكولوينUppsalsوباريس، وأكسفورد، وأباال 

 Magnaيزي وهكذا يستخدم العهد األعظم اإلجنل. ذلك يزعج يف بعض األحيان اآلذان اليت اعتادت مساع لغة بترارك وشيشرون

Carta لفظي dessaiaiatus و imprisonatus وأمثال هاتني ". يسجن"على رجل حر أو " يقبض" حني يقول إنه ال يصلح أن
، و instance مثل -الكلمتني ثقيلة الوقع على آذاننا، ولكنها قد أبقت اللغة الالتينية حية؛ وإن كثرياً من األلفاظ اإلجنليزية احلديثة 

substantiveو  essence و entity -غري أن .  لتنحدر من الكلمات اليت أضيفت إىل اللغة الالتينية يف العصور الوسطى
مة انتشاراً أدى إىل انطواء الناس على أنفسهم، انفصام الصالت الدولية الذي أدى إليه سقوط روما، وانتشار الفاقة يف العصور املظل

وفساد الطرق وكساد التجارة، كل هذا أوجد يف الكالم تلك االختالفات اليت ما لبثت أن اتسعت بسبب عزلة املتحدثني ا عن 
نطق املترتبة على تركيب بل إن اللغة الالتينية كانت تعاين يف أوج عزها بعض التغريات الناشئة من اختالف املناخ وأساليب امل. بعض

وكان موت األدب قد أفسح امليدان ملفردات الرجل العامي وتراكيبه مجله، . أعضائه، وكانت قد تبدلت يف موطنها األصلي نفسه
وجاء تدفق األملان، والغاليني، واليونان، واألسيويني على . وهي مفردات وتراكيب كانت ختتلف دائماً عن أقوال الشعراء واخلطباء

إيطاليا باختالفات كثرية يف النطق، وختلص اللسان والعقل الكسوالن بفطرما مما يف احلديث الفصيح الدقيق من عالمات التصريف 
 ينطق به يف اللغة الفصحى كما ينطق V ال ينطق به يف اللغة الالتينية املتأخرة، وبعد أن كان حرف Hواإلعراب فأضحى حرف 

، وتغري النطق باحلرفني املتصلني nesaأصبح ينطق ا ) املائدة (mensa فكلمة S قبل Nنطق حبرف وامتنع ال.  اإلجنليزيVحبرف
AE و CE ا يف اللغة الفصحى كما ينطق حبرف وكان ينطق I ،OI ما كحرف يف اللغة اإلجنليزية فأصبح ينطق A اإلجنليزي 

 ,Coelem, rex, re, roi( الكلمات قد مضغت أو نسيت وملا كانت احلروف الساكنة يف آخر.  الفرنسيEالطويل أو حرف 

portus, porto, porte) cilo ,ciel فقد اقتضى ذلك أن تستبدل حروف اجلر بعالمات اإلعراب يف األمساء، وبعالمات التعريف 
 ؛ la, le, lo, el,il فأصبحا مها أدوات التعريف illa, illeوتبدل أمساء اإلشارة القدميان . يف أواخر الكلمات أفعال مساعدة

وملا انعدم تصريف األمساء صار من الصعب أحياناً أن يعرف هل االسم . unالالتيين ليكون أداة التنكري ) واحد (unusواقتضب لفظ 
زمان  عملية التبدل املستمر املمتد طوال عشرين قرناً من ال-وإذا ما تدبر اإلنسان هذه العملية . فاعل أو مفعول قبل الفعل أو بعده
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جاز له أن يقول إن اللغة الالتينية ال تزال هي اللغة احلية األدبية يف إيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا، مل تتغري عن لغة شيشرون إال بقدر ما 

م ال .  ق200وكانت أسبانيا قد بدأت تتكلم الالتينية منذ عام .  عن لغة تشوسرتغريت لغته هو عن لغة رميولوس أو لغتنا حنن
. بعد، وما واىف عهد شيشرون حىت اتسعت اهلوة بينها وبني التينية روما اتساعاً روع شيشرون ملا بدأ له من رطانة قرطبة الرببرية

 K، و B إىل D ،P إىل Tفرقت : يق احلروف الساكنة الالتينية يف أسبانياوكان اتصال هذه اللغة الالتينية بلهجات أيبرييا سبباً يف ترق

كذلك رققت اللغة الفرنسية . iglesia أصبحت ecclesia، و obra أصبحت operan، و todo أصبحت Totum؛ فـ Gإىل 
ونطق بالقسم . est, (glisa, oeuvre, tout: احلروف الساكنة الالتينية، وكثرياً ما أسقطتها يف النطق وإن ظلت حمتفظة ا يف الكتابة

 الفرنسية اليت كانت ال تزال -  وشارل اجلسور بلغتني مها األملانية والفرنسيةLouis the Germanالذي أقسمه لويس األملاين 
 langue d'oc: ، مث أنقسمت هذه اللغة الرومانية إىل ما مسته فرنسا لغتنيlingua romanaعه اللغة الرومانية التينية إىل حد مسيت م

فلقد كان من عادات العصور  .  وهي لغة فرنسا الشماليةlangue d'oilوهي لغة فرنسا الواقعة يف جنوب ر اللوار و 
العريب؛ فأهل فرنسا اجلنوبية كانوا يعربون عنه بلفظ " نعم"الوسطى التفريق بني اللهجات بالطريقة اليت ينطقون ا اللفظ املقابل للفظ 

oc املشتق من اللفظ الالتيين hoc ومعناه هذا، أما أهل الشمال فكانوا يستعملون لفظ o(lن اللفظني الالتينيني  وهو مزيج مhoc 

lle وكان لفرنسا اجلنوبية هلجة من هلجات الالنج دك تسمى الربوفسنال أضحت فيما بعد لغة أدبية مصقولة على .  ذاك-، أي هذا
ر مما وكونت إيطاليا لغتها القومية ببطء أكث. أيدي الشعراء الغزليني، ولكن احلروب الصليبية األلبجنسية كادت تقضي على هذه اللغة

ذلك أن الالتينية كانت لغتها الوطنية، وأن رجال الدين، وهم الذين كانوا يتكلمون اللغة الالتينية، . تكونت به لغتنا أسبانيا وإيطاليا
كانوا كثريي العدد يف إيطاليا، وأن استمرار ثقافتها ومدارسها منع اللغة أن تتغري بنفس اليسر والتحرر اللذين تغريت ما يف بالد 

 خيطب 1230ولقد كان القديس أنطونيوس أحد رجال الدين يف بدوا يف ذلك العام املتأخر عام . ذات تقاليد منقطعة غري متصلة
 أسقف التيين زائر كان البد أن يترمجها إىل اللغة 1189العامة باللغة الالتينية؛ بيد أن عظمة التينية ألقاها يف بدوا نفسها عام 

ومل يكد يكون للغة اإليطالية وجود يف بداية القرن الثالث عشر؛ وكل ما كان يف إيطاليا ). 2( تلك املدينةالدارجة أسقف من أساقفة
يف ذلك الوقت حنو أربع عشرة هلجة، كانت هي استمرارا وحتريفاً متنوعاً للهجات السوقة ال تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين ال 

بني غريها من فروق اعتزازاً مبعثة للعنصرية العارمة؛ وكان لكل حي من األحياء املختلفة يف ينطقون ا، وتعتز كل منها مبا بينها و
هلذا كان لزاماً على أسالف دانيت أن خيلقوا لغة، كما كان عليهم .  يف بعض األحيان هلجة خمتلفة- كمدينة بولونيا -املدينة الواحدة 

 الظريفة أن الشعراء الغزليني التسكانيني اختاروا أن يكتبوا شعرهم باللغة اإليطالية ولقد حسب الشاعر يف أحد أخيلته. أن خيلقوا أدباً
غري أنه مع هذا تردد يف عام ). 3(ألم كانوا يكتبون يف احلب، وألن السيدات الالئى كن خياطبوم قد ال يفهمن اللغة الالتينية

وكان الفرق بسيط بني اللغة اليت أختارها واليت مل . لكتابة املسالة اإلهلية بني اللغة الالتينية واللهجة التسكانية أيهما خيتار 1300
وبيننا كانت اللغة الالتينية تنقسم وتتولد منها اللغات الرومنسية، كانت اللغة األملانية القدمية . خيتارها هو الذي أجناه من النسيان

ية، واهلولندية، والفلمنكية، واإلجنليزية، والدمنرقية، والسويدية، تتفتت هي األخرى إىل اللغة األملانية الوسطى، واللغة الفريز
إال تعبرياً سهالً يشمل اللهجات الكثرية اليت كانت تفرض سيادا القبلية أو " األملانية القدمية"وليست عبارة . والنروجيية، واأليسلندية

) الغالية الشرقية(واإلبستقالية ) الغالية الغربية(ولندية، والوستفالية وهي اللهجات الفلمنكية، واهل. 1050اإلقليمية يف أملانيا قبل عام 

وتطورت اللغة األملانية القدمية إىل األملانية .... ، والبافارية، والفرنكونية، والثورجنية، والسكسونية، والسيكيزيةAllemanicواألملانية 
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ذلك أن الرهبان . ات اجلديدة اليت جاءت مع الدين املسيحيوكان من أسباب هذا التطور تدفق الكلم) 1500 - 1050(الوسطى 
فكانوا . القادمني من أيرلندة، وإجنلترا، وفرنسا، وإيطاليا جدوا يف وضع املصطلحات اليت كانوا يف حاجة إليها لترمجة األلفاظ الالتينية

؛ وتلك )قصة (Legendeو ) أمري (Prinzو ) قيصر( Kaiser مثل -يف بعض األحيان يدخلون كلمة التينية بنصها إىل اللغة األملانية 
 فقد أحل الوقفات اجلامدة -لصوصية مشروعة؛ لكن كان من املآسي تأثري التركيب الالتينية للجمل كتأخري الفعل إىل آخر اجلملة 

ن خصائص لغة الشعوب املقلوبة القاطعة لألنفاس اليت نراها يف األسلوب األملاين املتأخر حمل التراكيب السهلة اليت كانت م
 -ولعل أمجل اللغات األملانية كانت هي اللغة األملانية العليا الوسطى اليت كتب ا الشعراء العظام يف القرن الثالث عشر). 4(األملانية

، وجتفرايد األسترسربجي Hariman von Aue، وهارمتان فن أوي Walter von der Vogelweideولتر فن در جلويد 
Goufried of Strasbourg و ولفرام فن أسثنباخ ،Wolfram von Eschenbach ؛ ومل تعد اللغة األملانية إىل مثل هذه البساطة

وانتقل اللسان التيوتوين إىل إجنلترا .  وجيتة الشابHeineواملرونة، والوضوح، والقصد مباشرة إىل املعىن املطلوب إال على يد هني 
فهو الذي حباها بكل ما تنطوي عليه . كسون واجلوت، وكان هو أساس اللغة اإلجنليزية احلاضرةيف القرن اخلامس مع اإلجنليز، والس

مث طغت اللغة الفرنسية على البالد حني أقبل عليها النورمان، وسيطرت البالد، واحملاكم، واألشراف . تقريباً من كلمات قصرية طلية
. واجبة يف الوثائق الرمسية) 1371إىل عام (دة يف الدين والتعليم، وبقيت  وإن ظلت الالتينية اللغة السائ1362 إىل 1066من عام 

ودخلت آالف الكلمات الفرنسية يف اللغة اإلجنليزية، وخباصة يف الثياب، والطهو، والقانون؛ حىت أصبحت نصف املصطلحات يف 
 واحدة؛ كما ظلت الرسائل اإلجنليزية يف روحها ؛ وظلت آداب فرنسا وإجنلترا مدى ثالثة قرون آداباً)5(القانون اإلجنليزي فرنسية 

وملا فقد اإلجنليزية أمالكها يف فرنسا عادت إىل االنطواء على . نصف فرنسية) 1400 - 1340(ولغتها حىت زمن تشوسر ال قبل 
نت اللغة اإلجنليزية قد نفسها، وانتصرت العناصر األجنليسكونية يف اللسان اإلجنليزي؛ وملا زالت السيطرة الفرنسية من البالد، كا

اغتنت غناًء ال حد له؛ فقد استطاعت مبا أضيف إىل أصلها األملاين من ألفاظ فرنسية والتينية، أن تعرب عن كل فكرة من آالف 
, daily مبعىن مزدوج؛ towfold, double, duplex مبعىن ملكي؛ Kingly, royal, regal(األفكار املختلفة بثالث تعبريات خمتلفة 

journal, diurnal ا الفروق املختلفة يف املعاين واالختالفات ...).  مبعىن يومي وإىل هذا يرجع غناها مبا فيها من مترادفات متيز
  .ومن يعرف تاريخ األلفاظ يعرف التاريخ كله. الدقيقة يف ألفاظ احلديث

  الفصل الثاني 

  عالم الكتب 

 احلروف اهلجائية الالتينية، 476عمل الربابرة بعد أن سقطت روما يف أيديهم عام وكيف كانت تكتب هذه اللغات املختلفة؟ لقد أست
، ربطوا فيها احلروف بعضها ببعض، وخلعوا على معظمها شكالً دائرياً بدل احلروف املعتدلة اليت كانت سهلة "جارية"وكتبوها كتابة 

نت الكنيسة يف تلك القرون تفضل الكتابة ذات احلروف وكا. االستعمال يف الكتابة على السطوح الصلبة كاحلجارة أو اخلشب
وملا عمل النساخون يف عهد شارملان على حفظ اآلداب الالتينية بنسخ .لتسهل بذلك قراءة كتب القداس وكتب الصلوات" الكبرية"

 هلذه احلروف، واتفقوا على صور معينة" صغرية"عدة كتب من اآلداب القدمية، استخدموا يف عملهم هذا كتابة ذات حروف 
وكأمنا أريد . اليت ظلت أربعة قرون الطريقة العادية اليت تكتب ا نسخ العصور الوسطى" احلروف الصغرية املقررة"فأوجدوا بذلك 

أن تتمشى هذه احلروف مع الزخارف اخلصيبة اليت أخذت تنمو يف العمارة القوطية فأضيفت إليها شرط تزيينها، وخطوط شعرية 
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ومل . اليت ظلت منتشرة يف أوربا إىل عهد النهضة، ويف أملانيا حىت يومنا هذا" القوطية"ائد معقوفة، فأصبحت هي احلروف رفيعة، وزو
توضع عالمات الترقيم إال يف عدد قليل جداً من خمطوطات العصور الوسطى؛ ألن هذه الوسيلة اليت ترشد القارئ إىل حيث يلتقط 

ليت صحبت غارات الربابرة، مث عادت إىل الظهور يف القرن الثالث عشر، ولكنها مل يعم استعماهلا نفسه قد ضاقت يف أثناء الغوص ا
 وبعد ذلك باستعمال القطع 1147وكانت الطباعة قد أعدت عدا إىل حد ما يف عام . حىت قررا الطباعة يف القرن اخلامس عشر

وكانت أشكال كثرية من االختزال ). 6(وىل أو الرسوم على املنسوجات وبدأ ذلك يف أديرة بالد الرين لطبع احلروف األ. اخلشبية
وكانوا يكتبون على اجللد . اليت توصل إليها أرقاء شيشرون" العالمات النريونية"تستخدم يف تلك األيام، وكلها أحط كثرياً من 

. ويستخدمون لذلك مداداً أسود أو ملوناًالسميك، وأوراق الربدي، واجللد الرقيق أو الورق، بريش الطري، أو بأقالم الغاب، 

وكان الرق من املتخذ من جلد اخلراف الصغرية غايل الثمن، . واختفى الربدي من االستعمال العام يف أوربا بعد فتح العرب مصر
عليها يف العصور وكان لذلك يدخر للمخطوطات املترفة، أما الرق املتخذ من جلد الضأن السميك فكان هو املادة املعتادة للكتابة 

، 1190وظل الورق مادة غالية الثمن تستورد من بالد اإلسالم، ولكن مصانع أقيمت لصناعته يف أملانيا وفرنسا يف عام . الوسطى
وكانت كثرياً من الرقوق يمحى ما عليها من خمطوطات قدمية ليكتب . وشرعت أوربا يف القرن الثالث عشر تصنع ورقاً من الكتان

وقد فقدت كثري من الكتب ". احملو مرة ثانية" ومعناه palimsest جديد، وكان يطلق على هذه الرقوق اسم خاص هو عليها كتاب
فقد ب اهلون مكاتب األديرة يف بافاريا، . القدمية ذا احملو، وبالوضع اخلاطئ للمخطوطات، وباحلروب والنهب، واحلريق والتلف

وكانت الكنيسة يف . 1204وتلفت كثري من الكتب اليونانية حني نهبت القسطنطينية يف عام وب أهل الشمال مكاتبها يف فرنسا؛ 
بادئ األمر تعارض يف قراءة الكتب الوثنية القدمية، وقامت أصوات مرتاعة يف كل قرن تقريباً تندد ذه الكتب، منها أصوات 

 أساقفة اإلسكندرية كل ما وجده من املخطوطات الوثنية؛ ودمر توفيلس كبري. جرجيوري األول، وإزدو األشبيلي، وبطرس دميان
، أباطرة الروم بإحراق مجيع )Demetrius Chalcondylas(7كما أقنع القساوسة اليونان، على حد قول دمتريوس كلكنديالس 

ن املولعني بالكتب الوثنية غري أنه كان يف هذه القرون نفسها كثريون من رجال الدي. مؤلفات الشعراء الغزلني ومنهم سابفو وأنكريون
وكانوا يف بعض احلاالت يفعلون سالح النقد املوجه إليهم بتفسري معىن الشعر الوثين . القدمية واحلريصني على االحتفاظ ذه الكتب

ض على تفسرياً يتضمن أعظم العواطف املسيحية؛ واستطاعوا بطريق االستعارات الظريفة أن حيولوا ِشعر أوفد الغرامي إىل شعر حي
؛ وكان يقال للرهبنة إذا تعبوا أن اهللا )8(وكذلك احتفظ الناسخون يف األديرة بقسم كبري من التراث األديب القدمي. مكارم األخالق

 أن أحد الرهبان جنا من اجلحيم Ordericus Vitalisسيغفر هلم ذنباً من ذنوم نظري كل سطر ينسخونه، وحيدثنا أردركس فينالس 
ويلي الرهبان وحدهم يف نسخ املخطوطات القدمية الكتبة اخلصوصيون أو ). 9( شعرة منها حبرف واحد نسخهوكان على قيد

وكان عمل هؤالء النساخني جمهداً مما جعلهم يدونون على . احملترفون الذين يستخدمهم األغنياء أو بائعو الكتب أو األديرة نفسها
  : ب غريبة كقول أحدهمالصفحات األخرية من املخطوطات املنسوخة مطال

 ذا يتم مجيع الكتاب 

  

 فبحق املسيح هات يل جرعة 

) 11".(بفتاة مجيلة) عمل قلمه(فليجز الكاتب على : "وظن كاتب آخر أنه خليق بأكثر من هذا فكتب يف آخر خمطوطة تلك اخلامتة

اباً ما مناقض للدين، وكان يف الوقت نفسه ذا تأثري ومل تفرض كنيسة العصور الوسطى رقابة منظمة على نشر الكتب؛ فإذا تبني أن كت
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قوي ككتاب أبيالر عن التثليث أستنكره جملس من جمالس الكنيسة، ولكن عدد الكتب كان وقتئذ أقل من أن يكون شديد اخلطر 
 عام كامل، وشراؤه على الدين القومي؛ وحىت الكتاب املقدس نفسه كان نادر الوجود يف خارج األديرة، فقد كان نسخه حيتاج إىل

غري أن كتاب العهد اجلديد وأسفاراً ) 12.(حيتاج إىل إيراد قس أبرشية؛ وهلذا قل من رجال الدين من كان ميتلك نسخة كاملة منه
وأخرجت يف القرن الثاين عشر نسخ من الكتاب املقدس ضخمة احلجم، فخمة . خاصة من العهد القدمي كانت أوسع منه انتشاراً

 يكن يستطاع استعمال هذه الكتب إال على مكتب، وكان يف ذلك عادة يف مكتبة الدير، وكانت يف بعض األحيان تشد الزخرف؛ ومل
وقد روعت الكنيسة حني وجدت الولدنسيني واأللبجنسيني ينشرون ويوزعون ترامجهم هم . إىل املكتب بسلسة للمحافظة عليها

على غري رجال الدين أن يكون لديهم أي جزء من ) 1227(سة عقد يف نربونه للكتب للمقدسة، وهلذا حرم جملس من جمالس الكني
ولكن ميكن القول بوجه عام إن الكنيسة مل تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض ). 13(الكتب املقدسة؛ ولقد حتدثنا عن هذا من قبل

ا مل تكن تثق بتفسري العامة ألسرار الكتب الدينيةيف أن يقرأ الكتاب املقدس غري رجال الدين؛ وإن مل تكن تشجع هذه القراءة أل .

؛ ومل تكن "ملزمة"وكان حجم الكتاب وعدد صفحاته حيددمها ما يستطاع وجوده من اجللود، وكان كل جلد منها يطبق لتتكون منه 

 ، بل كانت اجللود تقطع قطعاً مستطيلة الكتب بعد القرن اخلامس تصدر يف صورة ملفات كما كانت تصدر يف العهود القدمية
وكانت مالزم مكونة من ست عشرة ورقة تضم مؤلفات . لتكون مالزم من أربع أوراق، أو مثان، أو اثنيت عشرة ورقة أو ست عشرة

وكانت تغلف أحياناً بالرق السميك أو القماش، أو اجللد . ن سهلة االستعمالطويلة يف كتب صغرية احلجم توضع يف اجليب لتكو
وكان الغالف املصنوع من اجللد يزخرف أحياناً بأن تطبع عليه رسوم غري ملونة بقوالب من املعدن . املدبوغ، أو الورق املقوى

ملْ هذه األجزاء املنخفضة من الغالف بألوان ذهبية، أما وجاء الفنانون املسلمون الذين استقروا يف البندقية إىل أوربا بفن . احملمى
وكان مما عابه القديس . الغالف اخلشيب فقد كان يزخرف أحياناً بامليناء أو العاج احملفور، أو يطعم بالذهب أو الفضة أو اجلواهر

وقل أن يوجد من الكتب احلديثة ما ) 14!"(إن كتبكم مطعمة باحلجارة الثمينة، مع أن املسيح مات عارياً"جريوم على الرومان قوله 
فقد كان الكتاب . وكانت الكتب البسيطة نفسها من مواد الترف. يضارع التجليد الفخم الذي حليت به كتب العصور الوسطى

عام  دوالراً ومائيت دوالر من نقود الواليات املتحدة األمريكية حسب قيمتها يف 160العادي غري املزخرف يكلف مقتنيه ما بني 
وحسبنا شاهداً على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء اآلداب القدمية يف القرن الثاين عشر وهو برنار من أهل شارتر ). 15(1949

وكانت إيطاليا أغىن بالكتب من فرنسا، وهلذا مجع أكرسيوس . قد خلف مكتبة ال تزيد جملداا على أربعة وعشرين جملداً
Accursiusونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب املقدس بيعت بعشر وزنات . وين الشهري ثالثة وستني كتاباً األكرب عاملها القان- 

 أحد النحاة Prescian دوالر، وعن كتاب للصلواة استبدلت به رمة؛ وعن جملدين من مؤلفات برشيان 10.000أي مبا ال يقل عن 
ارة بائعيها حىت القرن الثاين عشر؛ حني استأجرت مدن اجلامعات وعاق غلو الكتب قيام جت). 16(يف القرن اخلامس بيعاً ببيت وأرض

رجاالً من الوراقني وأصحاب املكتبات لينظموا مجاعات من النساخني ينسخون الكتب للمدرسني والطالب، وكان هؤالء الرجال 
وإذا أصر رجل ما . يئاً من املال ملؤلف حيويبدو أم مل يدر قط خبلدهم أن يؤدوا ش. يبيعون نسخاً منها لكل من يعين بأداء أمثاا

على أن يؤلف كتاباً جديداً، كان عليه أن يؤدي نفقة كتابته، أو يبحث عن ملك، أو نبيل، أو ثري ينفحه بة من املال نظري إهدائه 
 أي يذيعه على اجلمهور -نشره ومل يكن يف وسعه أن يعلن عن كتابه إال شفوياً، كما مل يكن يف وسعه أن ي. الكتاب أو الثناء عليه فيه

وذه الطريقة قرأ جرالد من أهل .  إال بالعمل على أن يستخدم يف إحدى املدارس أو أن يتلى أمام من يستطيع مجعهم من املستمعني-
ان وأدى ارتفاع أمث.  على مجعية يف أكسفوردTopography كتابه يف ختطيط هذا القطر 1200ويلز حني عاد من أيرلندة يف عام 
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الكتب، وقلة األموال الالزمة إلنشاء املدارس إىل انتشار األمية إىل حد لو أنه وجد يف بالد اليونان أو الرومان األقدمني جللب هلم 
" خدم الدين" يف البالد الواقعة مشال جبال األلب تكاد تكون مقصورة على 1100فقد كانت معرفة القراءة والكتابة قبل عام . العار

وما من شك يف أن رجال األعمال كانوا يف القرن الثاين . ل الدين، واحلَسبة، والكَتبة، وموظفو احلكومة، وأصحاب املهن وهم رجا-
وكان الكتاب يف املرتل حتفة مثينة؛ وكان يف العادة . عشر ممن يعرفون القراءة والكتابة، ألم كانوا حيتفظون حبسابات دقيقة حمكمة

دد من املستمعني؛ وقد وضع الكثري من قواعد الترقيم واألسلوب فيما بعد لتيسري القراءة الشفوية؛ وكان يعىن يقرأ بصوت عال إىل ع
. وكانت دور الكتب كثرية العدد وإن قل حجمها. كل العناية بتبادل الكتب بني األسر بعضها وبعض، وبني خمتلف األديرة، واألقطار

دكيت مكتبة؛ وكانت بيوت الكارثوزيني والسترسيني جتد يف مجع الكتب رغم كراهية وكان القديس قد قرر أن يكون لكل دير بن
 وهلدسهامي Bamberg أمثال كتدرائيات طليطلة، وبرشلونة، وبامربج -القديس برنار للعلم، كذلك كان لكثري من الكتدرائيات 

Hildesheim  - ًولكن هذا مثل نادر ال يقاس 1300ام  كتاب يف ع5000 مكتبات كبرية، فكان يف كنيسة كنتر بري مثال ،
 570، أما معظم املكتبات فكان يف الواحدة منها ما يقل عن مائة كتاب؛ وكان يف مكتبة كلوين وهي من أحسن املكتبات )17(عليه

وقد بدأت . وكان عند مانفر ملك صقلية جمموعة قيمة انتقلت إىل البابوية وأضحت نواة جمموعة الفاتيكان اليونانية). 18(جملداً
، مث فقدت خمطوطاا الثمينة وحمفوظاا القيمة يف فوضى القرن الثالث )Damasus (366-384املكتبة البابوية يف عهد البابا دمسوس 

 - أو على األصح قاعات كلياا -وشرعت اجلامعات . عشر، وهلذا يرجع تاريخ مكتبة الفاتيكان احلاضرة إىل القرن اخلامس عشر

 يف باريس، وأغناها بالكتب Sainte Chapelleكتبات يف القرن الثاين عشر، وأنشأ القديس لويس مكتبة سانت شابل تنشئ هلا م
 St. Germain des Pr(sاليت أمر بنسخها من مائة دير؛ وكانت كثري من املكتبات، كمكتبات نتردام، وسان جرمان ده بريه 

ستطاع استعارة الكتاب يف اخلارج بضمان واف؛ وإن طالب العلم اليوم ليصعب والسربون مفتوحة للطلبة املوثوق م، وكان من ا
وكانت هناك مكتبات خاصة يف أماكن . عليه أن يقدر قيمة الثروة األدبية اليت كانت املدينة والكلية تضعها بني يديه دون مقابل

حبماسة حميب الكتب احلقة؛ وكان لغريه من رجال  جيمع كتباً Gerbertمتفرقة، وإنا لنجد يف ظلمات القرن العاشر نفسه جربرت 
كما كان لعدد قليل من النبالء مكتبات صغرية يف قصورهم؛ وكان لفردريك . الدين أمثال جون السلزبري جمموعات خاصة م

وجاء ). 19(نبربرسا وفردريك الثاين جمموعات كبرية، ومجع هنري األرغوين مكتبة عظيمة حرقت علناً الامه باالتصال بالشيطا
وكشفت أوربا يف القرن ). 20"(بطائفة كبرية قيمة من الكتب "1200 إىل إجنلترا من أسبانيا عام Morleyدانيل من أهل موريل 

الثاين عشرة ثروة أسبانيا العظيمة من الكتب فهرع العلماء إىل طليطلة، وقرطبة، وأشبيلية، وعربت مجوع رجال العلم اجلديد اليت ال 
  .بال الربانس وأحدثت يف احلياة الذهنية يف بالد الشمال اليت كانت وقتئذ يف دور املراهقة انقالبا عظيم األثرحصر هلا ج

  الفصل الثالث 

  المترجمون 

وكان . كانت أوربا يف العصور الوسطى منقسمة نصفني أحدمها التيين واآلخر يوناين وإن كانت جتمعهما آيل حد ما لغة مشتركة
وقد نسى الشرق اليوناين التراث الالتيين ما عدا القانون، كذلك نسى التراث اليوناين يف . ان وجيهل أحدمها اآلخرالنصفان متعادي

 يف بيت املقدس اإلسالمية، واإلسكندرية، -الغرب كله ما عدا الصقليتني؛ لكن بعض التراث اليوناين كان خمتبئاً وراء أسوار املسيحية
 أما العامل الواسع الرقعة البعيد الشقة الذي يشمل اهلند والصني واليابان، والذي كان من عهد بعيد غنيا والقاهرة، وتونس، وأسبانيا؛
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واضطلع اليهود ببعض العمل الذي يهدف . باألدب والفلسفة والفن، فلم يكد العامل املسيحي قبل القرن الثالث عشر يعرف عنه شيئا
وملا كثر . د كانوا ينتقلون بني هذه الثقافات تنقل جماري املاء املخصبة حتت تربة األرضإىل ربط الثقافات املختلفة بعضها ببعض، فق

عدد اليهود املهاجرين من بالد اإلسالم إىل البالد املسيحية، ونسوا اللغة العربية، رأى علماؤهم أنه جيدر م ان يترمجوا املؤلفات 
ومن أجل هذا . ليت ال يعرف علماء هذا الشعب املشتت غريها وهي اللغة العربيةإىل اللغة ا) اليت ألف اليهود كثرياً منها(العربية 

تأليف الفيلسوف اليهودي ية إىل تلك ) املرشد إىل واجبات القلب(يف نربونة كتاب ) ؟1190 -؟1105(ترجم يوسف قمجي 
لترمجة أبناء يهوذا بن شاؤل بن طبون وكان يوسف هذا والد أبناء من جلة العلماء، ولكن أعلى منهم كعبا يف شؤون ا. اللغة

؛ وكان هو أيضاً قد هاجر من بالد األندلس اإلسالمية إىل جنوب فرنسا؛ وهو وإن كان من أكثر أطباء عصره )؟1190 -؟1120(
هلبفي إىل جناحا يف مهنته كان له من النشاط ما استطاع به ترمجة املؤلفات اليهودية العربية لسعديه جاؤن، وابن جبريول، ويهودا 

العامل اليهودي إىل ترمجة كتاب دليل احلريان البن ميمون إىل اللغة العربية، ) 1232 -؟1150(وأثار ابنه صمويل . اللغة العربية
وترجم موسى بن طبون كتاب العناصر إلقليدس من اللغة العربية أيضا، وترجم كتاب القانون الصغري البن سينا، وكتاب الترياق 

وتزعم يعقوب بن طبون حفيد صمويل حركة الكفاح . ة من مؤلفات ابن ميمون، وشروح ابن رشد القصرية ألرسطوللرازي، وثالث
من أجل ابن ميمون يف منبلييه، واشتهر بنبوغه يف علم الفلك، ولكنه مع هذا ترجم عدداً من الرسائل العربية إىل اللغة العربية، كما 

وقد ولد يعقوب هذا يف . ت ابنة صمويل عاملا أوسع شهرة من أبيها هو يعقوب أناضويلوتزوج. ترجم بعضها إىل اللغة اليونانية
 ودعاه فردريك الثاين لتدريس اللغة العربية يف جامعة نابلي، وفيها ترجم إىل اللغة العربية شروح ابن رشد 1194مرسيلية حوايل عام 

وكانت ترمجة كتاب املنصوري للرازي على يد الطبيب الفيلسوف مث . وكان هلذه الشروح أبلغ األثر يف الفلسفة اليهودية. الكربى
وترمجت إىل اللغة الالتينية كثر من التراجم العربية للكتب . يف مرسيلية حافزاً قوياً إىل النهضة الطبية عند العربانيني) 1264(طب 

؛ ويف بداية القرن الثالث عشر ترجم أحد اليهود )1280(العربية من ذلك أن كتاب التيسري البن زهر ترجم إىل الالتينية يف بدوا 
ومتثل لنا ترمجة كتاب كليلة ودمنة لبيدبا الطرق امللتوية . أسفار العهد القدمي كلها ترمجة حرفية من اللغة العربية إىل اليونانية مباشرة

أسبانية لترمجة التينية لترمجة عربية، لترمجة عربية فقد ترجم هذا الكتاب إىل اإلجنليزية من ترمجة : اليت كانت تسري فيها اهلجرة الثقافية
أما التيار الرئيس الذي صب به تيار الثروة الفكرية اإلسالمية يف العامل ). 21(لترمجة فهلوية لترمجة للنسخة السنسكريتية املزعومة

 إىل اللغة الالتينية 1060يقي حوايل عام فقد ترجم قسطنطنني األفر.الغريب فكان عن طريق ترمجة الكتب العربية إىل اللغة الالتينية
ومجع رميند . كتاب االختبار للرازي وكتب اسحق يوديوس يف الطب، وترمجة حنني العربية ألمثال أبقراط وشرح جالينوس

فى وعهد املستنري املتسامح كبري أساقفة طليطلة بعد استردادها من املسلمني طائفة من املترمجني برياسة دمنيكو جند يسل) ؟1130(
وكان معظم هؤالء املترمجني من اليهود الذين يعرفون اللغات العربية، . إليهم ترمجة الكتب العربية يف العلوم الطبيعية والفلسفية

والعربية، واألسبانية، باإلضافة إىل الالتينية يف بعض األحيان، وكان اكثر هذه الفئة نشاطاً أحد اليهود املتنصرين يدعى حنا األسباين 
وقد ترجم حنا هذا مكتبة . Avendeathوقد حور الفالسفة املدرسيون كنيته العربية وهي ابن داود فسموه أفنديث ") األشبيلي"أو (

وأدخل بترمجته لكتاب . واخلوارزمي عن أوهلا العربية أو عن ترامجها اليهودية... حقق من مؤلفات ابن سينا، والغزايل، والفارايب،
وال يقل هذا الكتاب أثراً عن ترمجته لكتاب مدسوس على أرسطو يف الفلسفة .  العربية يف بالد الغرب-هلنديةاخلوارزمي األرقام ا

وكانت بعض .  وهو كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مائيت نسخة خمطوطة منهSecretum Secretorumواألسرار اخلفية يدعى 
وذه الطريقة . ها يترجم إىل اللغة القشتالية مث يترمجها غنديسلوى إىل الالتينيةالكتب تترجم من العربية إىل الالتينية مباشرة، وبعض
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من أشهر الفالسفة يف ) Avicebron( أو ينبوع احلياة وبه أصبح ابن جبريول Fon Vitaeحول العاملان كتاب حكور حامت فأصبح 
 يدى أبالر تعلم Bathمن ذلك أن عاملا من باث . يين العريبوكانت هناك روافد أخرى تغذى هذا التيار الالت. حميط الفلسفة الكالمية

فكانت هذه الترمجة أول ترمجة ) 1120(العربية يف إنطاكية، وطرسوس، وطليطلة مث نقل كتاب إقليدس من العربية إىل الالتينية 
ويف ). 23)(1126(ياج اخلوارزمي التينية هلذا الكتاب؛ وهو الذي أدخل حساب املثلثات من بالد املسلمني إىل الغرب بترمجته از

 قام بطرس املوقر رئيس دير كلوين هو وثالثة من العلماء املسيحيني يساعدهم أحد علماء العرب بترمجة القرآن إىل اللغة 1141عام 
بية يف عام ودخل علم الكيمياء والكيمياء الكاذبة العامل الالتيين بترمجة ربرت من أهل تشتر أحد الكتب الكتب العر. الالتينية
وبعد عام من ذلك الوقت قام رجل يدعى أفالطون التيقوىل بترمجة رسالة هيورها مشيحه العظيمة الشأن ملؤلفها إبراهام . 1144
وكان أعظم املترمجون على بكرة أبيهم رجال يدعى حرار من أهل كرميونا، ذلك أنه ملا قدم هذا الرجل إىل طليطلة حوايل . بارحيا

ة العرب يف العلوم والفلسفة فصمم على أن يترجم خري ما يف هذه الثروة إىل اللغة الالتينية، وقضى يف هذا  أعجب بثرو1165
وليس من ). 24(العمل التسع السنني الباقية من حياته؛ فتعلم اللغة العربية واستعان كما يبدو مبسيحي من أهل املدينة وبآخر يهودي

ومهما يكن من شيء فإن الغرب مدين له . لواحد والسبعني من غري أن يعاونه فيها أحداملعقول أن يكون هو الذي ترجم الكتب ا
بالتراجم الالتينية للتراجم العربية لكتب أرسطو يف التحليالت، ويف السموات واألرض، والكون والفساد، واملتيورولوجيا؛ وبطائفة 

س الدائرة ألرمخيدس، واملخروطات ألبلونيوس الربجاوي، من الشروح إلسكندر الفروديسي، والعناصر والفروض إلقليدس، وقيا
 عربية يف الطبيعة، وأحد - وأحد عشر كتاب معزوة إىل جالينوس وعدة مؤلفات يف الفلك يونانية األصل، وأربعة جملدات يونانية
كندي، وكتابان إلسحاق عشر كتاباً يف الطب عند العرب، من بينها أكرب كتب الرازي وابن سينا والفارايب وثالثة من كتب ال

إسرائيلي، وأربعة عشر كتاباً يف الرياضة واهليئة عند العرب، وثالث جمموعات من األزياج الفلكية، وسبعة مؤلفات عربية يف اهلندسة 
ذا وال يضارع جرار يف عمله ه. والفلك؛ وقصارى القول أن ليس يف التاريخ كله رجل أغىن مبفرده ثقافة ألخرى كما فعل جرار هذا

. الذي أنشأه امليمون، ومها اللذان صبا العلوم والفلسفة اليونانية يف القالب العريب" بيت احلكمة"إال عمل حنني بن اسحاق، وعمل 

ذلك ان حكام النورمان مل يكادوا يفتحون اجلزيرة . ويلي أسبانيا يف جمد الثقافات على هذا النحو مملكة الصقليتني النورمانية
. دموا مترمجني ليقوموا بترمجة املؤلفات العربية واليونانية يف الرياضة واهليئة املنتشرة يف بالرم إىل اللغة الالتينيةحىت استخ) 1091(

 واستقدم إىل بالطه للقيام به وبغريه من األعمال عقالً من اعجب العقول Foggiaوواصل فردريك الثاين هذا العمل يف فوجيا 
وقد اشتق اسم هذا الرجل من موطنه .  الثالث عشر ونعين بصاحب هذا العقل ميخائيل اسكتوأكثرها نشاطاً يف أوائل القرن

، مث تراه بعدئذ يف 1227 إىل 1224، ويف روما من 1220 ويف بولونيا عام 1217األصلي يف إسكتلندة؛ وتراه يف طليطلة عام 
واعجب اسكت ملا ميتاز به تفكري . هو نقد كتاب بطليموسوكان أول ما ترمجه كتاب األجسام الكروية للبطروحي و. فوجيا أو نابلي

و " أجزاء احليوان"أرسطو من حرية واتساع يف األفق فترجم إىل اللغة الالتينية الترمجة العربية لكتاب تاريخ احليوان ألرسطو مبا فيه 
، ولعله ترجم "والسموات"، و "النفس"و" يعةالطب"، و "ما وراء الطبيعة"، وتعزو إليه رواية غري حمققة تراجم كتب "توالد احليوان"

ووصلت تراجم ميخائيل لكتب أرسطو إىل الربتس جمنس وروجربيكن، وكان هلا اثر كبري يف احلركة ". األخالق"كذلك كتاب 
ودي موسى العلمية يف القرن الثالث عشر، وواصل شارل صاحب أجنو مناصرة الترمجة يف جنويب إيطاليا، وعمد له يف هذا العامل اليه

الرازي وهي معروفة ) 1274(من أهل سلرنو، واكرب الظن أن شارل هو الذي قدم املال الالزم لترمجة املوسوعة الطبية الضخمة 
وكانت مجيع التراجم الالتينية السالفة الذكر . إىل اللغة الالتينية على يد العامل اليهودي فرج بن سامل اجلرجنيت" كتاب احلاوي"بأسم 
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ومل .  وكان منها ما هو ترمجة عربية للترمجة السريانية لألصل الذي يكتفه الغموض-يونان وفلسفتهم مقولة من التراجم العربيةلعلوم ال
تكن هذه التراجم خالية من الدقة إىل احلد الذي امها به روجر بيكن؛ ولكن ما من شك يف ان احلاجة كانت منذ ذلك الوقت ماسة 

وكان من بني اقدم هذه التراجم األصلية ترمجة كتب أرسطو على يد جيمس الذي ال نعرف عنه اكثر . رةإىل تراجم من األصل مباش
، مث اشترك "البصريات"بالرم كتاب بطليموس يف " أمري" ترجم يوجني 1154ويف عام . 1128قبل عام " كاتب من البندقية"من انه 
وكان ارستيس من اهل قطانيا قد ترجم يف الوقت عينة .  اليونانية مباشرة يف ترمجة التينية لكتاب اسطي من اللغة1160يف عام 

ومل يؤثر استيالء الصليبيني على القسطنطينية . كتاب حياة الفالسفة لديوجنيز لريتيوس وكتاب مينون وفيدون ألفالطون) ؟1156(
ألرسطو ) ما وراء الطبيعة(زء من كتاب امليتافيزيقا يف الترمجة بالقدر الذي كان حيق لنا ان نتوقعه؛ فنحن مل نسمع اال عن ترمجة ج

 كبري أساقفة كورنث William of Moerbeke وليم املوربيكي 1260؛ وأعقبت ذلك فترة جمدبة شرع بعدها يف عام )1209(
 هذه التراجم وأمهيتها وان عدد. الفلمنكي يعاونه يف أغلب الظن عدد من املترمجني بترمجة طائفة من الكتب عن اللغة اليونانية مباشرة

وكانت استجابته لطلب صديقه وزميله الراهب . لترتالنه بني أبطال نقل الثقافة مرتلة ال تعلو عليها إال مرتلة جرادر الكرميوين
الدمنيكي تومس أوكوناس من األسباب اليت محلته على ترمجة عدد كبري من مؤلفات أرسطو تاريخ احليوانات، والسياسة، والبالغة، 

وترجم للقديس تومس .. ويف النفس) األرصاد اجلوية(امليتافيزيقا واملنبورولوجيا . وعلى إمتام ترمجة بعض التراجم السابقة أو مراجعتها
عدة شروح على كتب أرسطو وأفالطون؛ وأضاف إىل هذه األعمال الكثرية تراجم لكتاب التشخيص ألبقراط وكتاب جالينوس يف 

ولعنا مدينون له ايضاً بترمجة لكتاب األخالق ألرسطو تعزى من . لم الطبيعة هلريون اإلسكندري وأرمخيدسالطعام وعدة مؤلفات يف ع
ومل حيل عام . قبل إىل ربرت جروستسيت، وكانت هذه التراجم جزء من املادة اليت بىن عليها تومس كتابه العظيم األثر يف الالهوت

وقد أحدثت هذه التراجم كلها يف أوربا الالتينية ثورة عظيمة . ناول العقل الغريب حىت كانت كتب أرسطو كلها تقريباً يف مت1280
اخلطر، ذلك ان تدفق النصوص العلمية من بالد اإلسالم واليونان كان له اعمق األثر يف استثارة العلماء الذين بدءوا يستيقظون من 

 ووسعت نطاق املناهج الدراسية، وأسهمت بنصيب يف نشأة سبام؛ وكان ال بد ان حتدث تطورات جديدة يف النحو وفقه اللغة،
وكان عجز املترمجني أن جيدوا مفردات التينية تؤدي املعاين اليت يريدون نقلها . اجلامعات ومنائها يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر

ومل يكن هذا اكثر من حادث عارض يف أعمال إىل تلك اللغة هو الذي أدى إىل دخول كثري من األلفاظ العربية يف اللغات األوربية؛ 
الترمجة، ولكن أهم من هذا أن اجلرب، وعالمة الصفر والنظام العشري يف احلساب قد دخلت كلها يف بالد الغرب املسيحية بفضل 

يونان، والالتني، والعرب، هذه التراجم، وان الطب من ناحيته النظرية والعلمية تقدم تقدماً عظيماً بفضل ما قام به العلماء املترمجون ال
واليهود، وان ما كان لعلم اهليئة اليوناين والعريب من شأن خطري قد احدث، وكان ال بد ان حيدث، توسعاً يف علوم الدين، ويف تعديل 

وجر بيكن وان يف إشارات ر. أفكار العلماء عن اإلله، وكان ذلك ِإرهاصاً بتغيري يف هذه الناحية أوسع مدى جاء بعد عهد كوبرنيق
: ويف ذلك يقول روجر بيكن نفسه. املتكررة البن رشد، وابن سينا، والفارايب لدليالً على ما كان هلؤالء العلماء من تأثري وحافز جديد

، وسنرى إن الذي دعا تومس أكوناس لتأليف كتابه اجلامع يف الالهوت هو ان حيول دون )25"(لقد جاءت إلينا الفلسفة من العرب"
وهكذا رد اإلسالم إىل أوربا ما أخذه عن اليونان بطريق بالد الشام؛ وكما . فاسري العربية ألرسطو إىل علوم الدين املسيحيةتسرب الت

أن هذه العلوم كانت بداية ذلك العصر العظيم عصر العلوم والفلسفة العربية، كذلك أثارت هذه التراجم عقل أوربا وحفزته إىل 
ى أن يشيد ذلك الصرح العقلي اخلطري صرح الفلسفة املدرسية، وان ينقض ذلك الصرح الفخم حجراً البحث والتفكري، وأرغمته عل
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بعد حجر، فينهار بذلك نظام العصور الوسطى الفلسفي يف القرن الرابع عشر، وتبدأ الفلسفة احلديثة يف غمرة التحمس العظيم أثناء 
  .عصر النهضة

  الفصل الرابع 

  المدارس 

وكان يعين عناية خاصة بالتربية اخللقية يف العصور . بنقل احلضارة من جيل إىل جيل األسرة، والكنيسة، واملدرسةوكان الذي يقوم 
ومل يكن يف غري املألوف يف . الوسطى، على حساب الثقافة العقلية، كما يعين اليوم بالتربية العقلية، على حساب التأديب اخللقي

 أن يصل الولد يف سن السابعة أو حنوها لريىب وقتاً ما يف بيت غري بيته؛ وكان الغرض املقصود من إجنلترا بني الطبقات الوسطى والعليا
كان نظام املدارس ). 26(هذا متكني الروابط بني األسرة من جهة، وإبعاد الولد عن اللني املنبعث من حنان األبوين من جهة أخرى

ر من خالل الفوضى الناشئة من الغارات ومن نقص سكان املدن؛ وملا أن هدأت الفخم الذي أنشأته اإلمرباطورية الرومانية قد اا
موجة اهلجرة يف القرن السادس بقيت قلة من املدارس العلمانية يف إيطاليا؛ وكان معظم الباقي مدارس لتعليم املعتنقني اجلدد الدين 

ص بعنايتها التدريب االخالقي، ومل تكن ترى ان خت) 800 -500(وظلت الكنيسة فترة من الزمن . املسيحي وقساوسة املستقبل
النقل العلوم الدنيوية من واجباا؛ ولكن الكتدرائيات، واألديرة، وكنائس األبرشيات وأديرة النساء، قد حفزها شارملان إىل فتح 

وكانت املدارس نوعني . بء كله تقريباًومحلت مدارس األديرة وحدها يف أول األمر هذا الع. أبواا لتعليم البنني والبنات تعليماً عاماً
مدرية داخلية ئ التعليم للمستجدين ومن ينذرهم آباؤهم للرهبنة أو الكنيسة، ومدرسة خارجية تعلم األوالد من غري أجر على ما 

؛ Ottonianوجنت مدارس األديرة األملانية من اضطرابات القرن التاسع، وأسهمت بنصيب مثمر يف النهضة األتونية ). 27(يظهر
وكانت أملانيا يف القرنني التاسع والعاشر تعلو على فرنسا يف كل ما يزين العقل؛ ذلك أن احنالل البيت الكارولنجي يف فرنسا، 

وغارات أهل الشمال، كانا ضربتني قويتني وجهتا إىل مدارس األديرة، وهلذا مل تبقى مدرسة القصر اليت أنشأها شارملان يف بالط 
وزادت األسقفيات الفرنسية قوة كلما زاد امللوك ضعفاً، وملا أن وقفت غارات ). 877يف عام (ان مات شارل األصلع الفرجنة بعد 

أهل الشمال كان األساقفة ورجال الدين يف خارج األديرة أغىن من رؤساء األديرة ومن األديرة نفسها، وهلذا قامت مدارس 
تر، وأورليان، وتور، والؤن، ورميس، ولييج، وكولوين؛ على حني أن مدارس األديرة الكتدرائيات يف القرن العاشر يف باريس، وشار

 باملستوى الرفيع وحبسن السمعة الذين Ivoضعفت يف ذلك القرن؛ وملا تويف فلربت الصاحل العظيم يف شارتر، احتفظ األسقف ِإيفو 
ة، وجرى برنار أسقف شارتر الذي خلف ِإيفو على تقاليد سلفه نالتهما مدرسة كتدرائيتها يف الدراسات اليونانية والرومانية القدمي

يف الوقت احلاضر اغزر منبع لآلداب يف غالة وعظم هذه "الطيبة، وقد وصف حنا السلزبري برنار هذا يف القرن الثاين عشر بقوله انه 
شارملان؛ وكادت مدرسة كنتربري تصبح ويف إجنلترا ذاعت شهرة مدرسة يورك حىت قبل أن تعري ألكوين إىل ). 28" (املنابع روعة

جامعة ذات مكتبة كبرية، وكان أمينها هو الرجل العظيم حنا السلزبري السالف الذكر؛ وهو رجل من اعظم العلماء والفالسفة عقالً 
 غريهم من ويبدو ان الطالب الذين يهيأون الن يكونوا قساوسة كان ينفق عليهم من أموال الكتدرائية، أما. يف العصور الوسطى

لكي ال حيرم األطفال الفقراء من فرصة : "قراراً يقول) 1179(وقد أصدر جملس التران الثالث . الطالب فكانوا يؤدون أجوراً قليلة
) 29" (جيب أن خيصص مرتب كايف ملدرس يعلم باان من يعدون ملمارسة مهنة الكهانة وللفقراء من التالميذ... القراءة والرقى

بأن ينشأ كرسي للنحو يف كل كتدرائية من كتدرائيات العامل املسيحي، وأمر كل كبري أساقفه ) 1215(التران الرابع وطالب جملس 
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يف أوامره السامية ) 1241 -1227(وخص البابا جرجيوري التاسع ). 30(بأن يكون لديه كرسيان للفلسفة والقانون الكنسي
 املخصصة أوالً -وىل، وتدل البحوث احلديثة على ان مدارس األبرشيات هذهكنائس األبرشيات على ان تنشئ مدرسة للتعليم األ

ترى ماذا كانت نسبة املراهقني من األهلني الذين كانوا يؤمون هذه ). 31( كانت منتشرة يف مجيع أحناء العامل املسيحي-للتعليم الديين
 املوسرة؛ وكانت معظم األديرة تنشأ مدارس للبنات كاملدرسة املدارس؟ اما البنات فلم يكن يذهب إليها فيما يبدو إال بنات الطبقة

، ولكن اغلب الظن ان هذه املدارس )1110حوايل عام (؛ وعلمت هلواز اآلداب القدمية تعليماً ممتازاً Argenteuilاليت يف أرجنيت 
النساء الشريفات " هو ذا أبالر حيدثنا عن ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت تقبل البنات، فها. مل تدخلها إال نسبة صغرية من البنات

أما األوالد فكانوا احسن حظاً من البنات، ولكن يبدو أن ). 32(1114الالئي كن يذهن إىل مدرسة نتردام يف باريس عام " املولد
أبناءهم ، وان كنا نسمع أن بعض األرقاء استطاعوا أن يلحقوا )33(ابن رقيق األرض كان يصعب عليه ان ينال تعليماً ما

وكان كثري من املواد اليت تعلم اآلن يف املدرسة يعلم وقتئذ يف املرتل أو بالتدريب يف احلوانيت؛ وال ريب يف أن ). 34(بأكسفورد
. انتشار الفنون يف العصور الوسطى والدرجة الرفيعة اليت بلغتها يوحيان بأنه كانت مثة فرص واسعة للتدرب على الفنون واحلرف

 بستة وعشرين ألفاً من بني سكاا الذين 1530إلحصاءات عدد األوالد امللتحقني باملدارس األولية بإجنلترا يف عام وتقدر إحدى ا
؛ ولكن دراسة حديثة هلذا املوضوع )35(1931يقدرون يف ذلك الوقت خبمسة ماليني، أي جبزء من ثالثني جزءاً من سكاا يف عام 

وكان قس من قساوسة ). 36" ( إىل التعليم الشعيب واالجتماعي من القرن السادس عشرالقرن الثالث عشر كان اقرب"تقول أن 
 أو Archiscola) كبري املدرسة(بيت الكتدرائية هو الذي يدير مدرسة الكتدرائية عادة،؛ وكان يسمى بأمساء خمتلفة هي ارشسكوال 

عليم كله باللغة الالتينية؛ وكان التأديب صارماً، فكان وكان الت). املدرس (Scolasticus أو اسكالستكس scolariusاسكالريوس 
الضرب بعد من مستلزمات التعليم كما كانت اجلحيم من مستلزمات الدين، ومن اجل هذا كانت مدرسة ونشستر حتي طالا ببيت 

تعلم أو ارحل "ناه ومع" Aut disce, an discede manet sors teria caedi: "من الشعر سداسي األوتاد صريح يف معناه وهو
؛ مث ينتقل الطالب بعدها إىل - النحو والبالغة، واملنطق-وكان املنهج يبدأ باموعة الثالثية". والثالثة اليت ختتارها هي أن تضرب 

 مل على ان هذه املصطلحات" الفنون احلرة السبعة"احلساب، واهلندسة، واملوسيقى، والفلك؛ وكانت هذه هي -" اموعة الرباعية"
 فكان معناها بطبيعة احلال إا مكونة Triviumفأما اموعة الثالثية . تكن هلا يف ذلك الوقت نفس املعىن الذي هلا يف الوقت احلاضر

من ثالث طرق، وأما الفنون احلرة فهي اليت عرفها أرسطو قبل ذلك الوقت بأا املواد اخلليقة باألحرار الذين ال جيرون وراء املهارات 
قد ) م.  ق127 - 116(وكان فارو ). 28(، بل يسعون وراء التفوق العقلي واخللقي)وكانت هذه تترك لصبيان الصناعات(عملية ال

وكتب مارتيانس كابال . كتب سبعة كتب يف التأديب ذكر فيها سبع دراسات وصفها بأا تؤلف املنهج اليوناين الروماين
Martianus Capellaدي كتاباً يف مبادئ التربية حنا فيه منحى االستعارة والتشبيه وكانت له شهرة واسعة  يف القرن اخلامس امليال

، واخرج الطب والعمارة من مناهج "On the Marriage of Philosophy and Mercuryيف زواج الفلسفة بعطارد "ومساه 
هو " النحو"ومل يكن . لسبع الدراسات الشهريةالتعليم ألما دراستان عمليتان اكثر مما جيب أن تكون الدراسات، وبقيت بعد ا

؛ وقد عرفة كيودورس بأنه )gramma, graphs(الدراسة اململة اليت تضيع فيها روح اللغة بدراسة عظامها، بل كان هو فن الكتابة 
سة تبدأ يف مدارس وكانت هذه الدرا. هو دراسة العظيم يف الشعر واخلطابة دراسة متكن اإلنسان من أن يكتب كتابة صحيحة ظريفة

العصور الوسطى باملزامري، مث تنتقل إىل غريها من أسفار الكتاب املقدس، مث إىل كتب آباء الكنيسة الالتيين، مث إىل اآلداب الالتينية 
 وظل معىن البيان هو فن احلديث، ولكنه كان يشمل أيضاً دراسة واسعة. شيشرون، وفرجيل، وهوراس، واستانيوس، وأوفد-القدمية 
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ولكن يبدو انه كان من اخلطري . ويبدو أن املنطق كان من املوضوعات الراقية اليت ال ميكن أن تشملها اموعة الثالثية. األدب
وأدخلت الثورة االقتصادية شيئاً من التغري يف ميدان التعليم، فقد . للتالميذ ان يتعلموا اتباع قواعد املنطق حني يبدءون حيبون اجلدل

اليت تعيش بالعمل يف التجارة والصناعة حباجتها إىل موظفني ذوى تدريب عملي؛ وهلذا أنشأت، رغم معارضة قوية من أحست املدن 
وكان األجر السنوي يف املدرسة . جانب الكنيسة، مدارس زمنية يعلم فيها مدرسون أملانيون نظري أجور يتقاضوا من آباء التالميذ

 يف عام Villani؛ وقد أحصى فالين ) دوالر امريكي4.5(نوية بأكسفورد حنو أربعة بنسات أو مخسة العامة اليت يف مرتبة املدارس الثا
اليت يؤهم لالشتغال " اِملعدات" يف ست من مدارس 1100 تسعة آالف ولد وبنت يف مدارس الكنائس بفلورنس، و1483

شأت املدارس الزمنية يف فالندرز يف القرن الثاين عشر؛ ومل حيل النص ون.  تلميذاً يف املدارس الثانوية475باألعمال التجارية واملالية، و
 عن 1292ونقرأ يف عام .  ومدن البحر البلطيLübeckالثاين من القرن الثالث عشر حىت كانت هذه احلركة قد انتشرت يف لوبك 

قد اخذ حتول التعليم إىل الناحية ، ف)39(معلمة تدير مدرسة خاصة يف باريس، وسرعان ما أضحت هذه واحدة من كثريات مثلها
  .الدنيوية جيري جمراه

  الفصل الخاِمس 

  جامعات الجنوب 

وكانت املدارس غري الدينية كثرية يف إيطاليا بنوع خاص؛ وكان مدرسوها يف العادة من غري رجال الدين خبالف ما كانت عليه احلال 
وجه عام اقل من نزعتهما الدينية مما كانت عليه احلال يف غري إيطاليا من فيما وراء األلب؛ كما كانت الروح والثقافة اإليطاليتان ب

 حركة يف رافنا دف Vilgardus ان نظم رجل يدعى فلجاردس 970بل ذهب البعض إىل اكثر من هذا فحدث حوايل عام . البالد
، وبارما ذات كفاية Aostaن، وبفيا، وأوستا وكان يف البالد بطبيعة احلال كثري من مدارس كتدرائيات ميال). 40(إىل إعادة الوثنية

خاصة، ويف وسعنا أن حنكم على مقدار هذه الكفاية إذا عرفنا ان خرجييها ال فرانك وأنسلم؛ وكادت مدرسة منىت كازينو يف عهد 
، والطلب املتزايد على )1176(ولقد تضافر بقاء األنظمة البلدية، وجناح املدن اللمباردية يف مقاومة بربرسا . دزدريوس تكون جامعة

املعلومات القانونية والتجارية، تضافرت هذه العوامل كلها على أن تنيل إيطاليا شرف السبق يف مضمار إنشاء اجلامعات يف العصور 
 .Lothair I بالعيد املتمم للمائة بعد األلف من إنشائها على يد لوثري األول 1945ولقد احتفلت جامعة بدوا يف عام . الوسطى

وكان هذا هو االسم . 1361وأكرب الظن أا كانت مدرسة حقوق ال جامعة، ومل تتلق املرسوم الذي جيمعها مدرسة عامة إال يف عام 
هو يطلق يف العصور الوسطى على اجلامعة اليت تضم عدداً من الكليات املختلفة، وكانت إحدى املدارس الكثرية اليت شرعت من 

مدارس روما، ورافا، وأورليان يف القرن التاسع؛ ومدارس ميالن، ونربونة، :  حني دراسة القانون الروماينالقرن التاسع عشر وما بعده
ويبدوا أن بولونيا هي أوىل .  يف القرن احلادي عشرOngers يف القرن العاشر؛ ومدارس فرونا، ومنتوا، وأجنرس Lyonsوليون 

 يف عام Odsfredusة عامة، ويف ذلك يقول املؤرخ اإلخباري أودوفريدوس مدائن غريب أوربا اليت وسعت مدرستها فجعلتها مدرس
" يف بولونيا، وكان من اعظم الرجال شهرة...  حياضر يف القانون على مسئوليته اخلاصةPepoشرع مدرس يدعى بببو : "1076

 بإمجاع اآلراء خري مدارس Irneriusيوس مث انضم إليه غريه من املدرسني، حىت غدت مدرسة احلقوق يف بولونيا قبل أيام إرتر). 41(
، واحناز يف تدرسيه من جانب اجللف إىل جاين اجلبلني، 1088وبدأ إرنربوس يدرس القانون يف بولونيا عام . أوربا على اإلطالق

أ هذا العمل من ولسنا نعلم أكان منش. وفسر فقه القانون الذي عاد وقتئذ إىل احلياة تفسرياً يتفق ومصلحة املطالب اإلمرباطورية
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جانبه أن دراسة القانون الروماين أقنعته بقوة احلجج التارخيية والعملية اليت تؤيد تفوق السلطة اإلمرباطورية على السلطة الدينية أم أن 
ا له عمله املكافآت اليت تتيحها له اخلدمة اإلمرباطورية قد أغرته ذا االحنياز؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإن األباطرة الذين قدرو

أغدقوا املال على املدرسة، وهرع عدد كبري من الطالب األملان إىل بولونيا، وألف أرنربوس جملداً يف التأويالت أو الشروح على 
ويعد كتاب قوانينه الذي مجعه أو مجع مع حماضراته آية من آيات . كتاب القوانني جلستنيان وطبق الطريقة العلمية علة تنظيم القانون

وبدأ بإرنريوس العصر الذهيب يف التشريع أثناء العصور الوسطى، وأقبل الرجال على بولونيا من مجيع . اجليد واحلجج القويةاملرض 
بالد أوربا الالتينية ليتلقوا فيها علم القانون الذي عاد وقتئذ إىل شبابه، وطبق جراتيان تلميذ أرنريوس األساليب اجلديدة على 

 بلجارس -"العلماء األربعة"وجاء بعد أرنريوس . اموعة األوىل من القانون الكنسي) 1139(التشريع الكنسي، ونشر 
Bulgarus ومرتينس ،Martinus وياقوبس ،Jacobus وهوجو ،Hugo- بسلسلة من التأويالت الشائعة الصيت لتطبيق دستور 

ومجع . لقانون الروماين إىل ميدان مطرد االتساعجستنيان على املشاكل التشريعية يف القرن الثاين عشر، وافلحوا يف إدخال ا
يف بداية القرن الثالث عشر، أعماله هو وأعماهلم يف شروح " الشراح "، أعظم )1260 -؟1185( االكرب Accursiusأكرسيوس 

. لطان البابواتعامة أصبحت هي املرجع املعتمد الذي استعان به امللوك والعامة على ختطيط سلطان القانون اإلقطاعي، وحماربة س

وبذلت البابوية كل ما تستطيع من اجلهد لتعطيل حركة بعث القانون الذي جيعل الدين عمالً من أعمال الدولة وخادماً هلا، ولكن 
 الدراسة اجليدة غذت الرتعة العقلية وحركة التحول إىل الناحية الدنيوية اللتني قامتا يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر، وكانت هي

املعربة عنهما، وأوجدت طبقة من احملامني أخذت تتضاعف على مر األيام وجتد يف ختفيض نصيب الكنيسة يف احلكم وتوسيع سلطان 
). 42(ووصل األمر إىل حد شكا معه القديس برنار من أن حماكم أوربا تدوي بشرائع جستنيان، ومل تعد تسمه قوانني اهللا. الدولة

جلديد حافزاً إىل خلق روح االحترام للقانون، والشغف باتباع العقل ال يقل عن تراجم الكتب العربية وكان انتشار فقه القانون ا
ولسنا نعلم مىت قامت مدرسة . واليونانية، وكان هذا الشغف هو الذي أوجد الفلسفة املدرسية الكالمية وقوض بعدئذ أركاا

ومبلغ علمنا أن . نعلم أيضاً مىت أنشأت مدرسة الطب الشهرية ذه املدينة أي الفنون السبعة احلرة، يف بولونيا، كما ال -للفنون
الصلة الوحيدة اليت قامت بني املدارس الثالثة كانت تنحصر يف أن يتسلم جرجيو كل واحدة منها درجاا من وكيل األسقف يف 

ظم طلبة كل كلية أنفسهم يف احتاد طالب جنوب  ن1215وقد نظم األساتذة أنفسهم يف نقابة كنقابات احلرف، وحوايل عام . بولونيا
من بداية القرن الثالث عشر طالبات وطالباً، وكان يف كليات بولونيا " اجلامعات"وضمت هذه . األلب أو احتاد طالب ما وراء األلب

دلة هلم ومتكينهم من حكم وأنشئت نقابات الطالب يف بداية األمر لتقوم بواجب احلماية املتبا). 43(يف القرن الرابع عشر أستاذات
أنفسهم بأنفسهم؛ مث صار هلا يف القرن الثالث عشر سلطة عظيمة على هيئة التدريس؛ فقد كان يف مقدور الطلبة ان حيولوا أي إنسان 

 كانت يف كثري هذا إىل أن مرتبات األساتذة. وبني االستمرار يف حياة التدريس يف بولونيا باملقاطعة املنظمة ملن ال يرضيهم من املدرسني
وكان على املدرس الذي يرغب يف إجازة للتغيب عن ). 44(أي رؤساء نقابات الطالب" جامعات الطالب"من األحيان تؤديها 

وكان حيرم عليه حترمياً صرحياً أن . العمل، وان مل تزد على يوم واحد، ان حيصل على إذن بذلك من تالميذه عن طريق رؤساء نقابام
وكانت اللوائح اليت تضعها لوائد الطالب حتدد الدقيقة اليت يبدأ فيها املدرس حماضرته، واليت ). 45"(حض رغبتهيبتدع عطالت مب"

وكانت قوانني النقابات تأمر الطالب أن . تنتهي فيها هذه احملاضرة، ونوع العقوبات الذي تفرض عليه إذا خالف هذه القواعد
وكانت لوائح النقابات تفرض غرامة على املدرس إذ ترك فصالً . ضراته عن الوقت احملدد هلايغادروا قاعة الدرس إذا أطال األستاذ حما

وكان يطلب إىل . أو مرسوماً يف شرحه القوانني، كما كانت حتدد مقدار ما خيصصه من املنهج لكل جزء من أجزاء الكتب املقررة
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نيهات يف أحد مصارف بولونيا، ختصم منها الغرامات اليت يفرضها األستاذ يف بداية كل سنة جامعية أن يودع أمانة مقدارها عشرة ج
وكانت جلان من الطالب . عليه رؤساء نقابات الطالب، ويرد إليه ما يبقى منها يف اية العام الدراسي بناء على أوامر أولئك الرؤساء

وإذا ما بدت هذه القواعد ). 46( هذا السلوكتعني ملراقبة سلوك كل مدرس وتبلغ رؤساء النقابات كل ما تراه من شذوذ أو عيب يف
لطالب هذه األيام معقولة إىل درجة غري عادية، وجب عليه أن يذكر أن طالب احلقوق يف جامعة بولونيا كانوا رجاالً بني السابعة 

ال للعب، وان األستاذ عشر واألربعني من عمرهم، وام كانوا يف سن يستطيعون وهم فيها أن يؤدبوا أنفسهم؛ وام جاءوا للدرس 
وكان مرتب املدرس يف بولونيا . مل يكن موظفاً عند أمناء اجلامعة، بل كان حماضراً حراً يؤجره الطلبة يف واقع األمر لكي يعلمهم

دن مث غري نظام األداء حوايل آخر القرن الثالث عشر حني عرضت امل. يتكون من األجور اليت يؤديها طالبه وحيدد اتفاق يعقد معهم
اإليطالية، حرصاً منها على أن يكون هلا جامعات خاصة ا، مرتبات تؤديها البلديات إىل بعض أساتذة بولونيل؛ فما كان من مدينة 

إال أن وعدت بأداء مرتب سنوي الثنني من األساتذة؛ ولكن اختيار األساتذة ظل متروكاً للطالب؛ ) 1289(بولونيا نفسها وقتئذ 
رتبات السنوية اليت تؤديها البلديات شيئاً فشيئاً، حىت إذا كان القرن الرابع عشر انتقل اختيار األساتذة وانتقلت وقد زاد عدد هذه امل

 صار تعيني األساتذة من اختصاص 1506وملا أصبحت بولونيا جزءاً من الواليات البابوية يف عام . مرتبام إىل املدينة نفسها
ونيا انطبعت يف القرن الثالث عشر بروح علمانية تكاد تكون معادية للكنسية، وقلما جند يف بيد أن جامعة بول. السلطات الكنسية

غريها من املراكز التعليمية االوربية، وجرى غريها من جامعات إيطاليا على هذا النسق وان مل تبلغ فيه ما بلغته جامعة بولونيا، فبيننا 
، بل 1364عات االخرى، مل يكن يف بولونيا كلية دينية على اإلطالق قبل عام كانت كلية أصول الدين أهم الكليات يف هذه اجلام

 يف - حل القانون الكنسي فيها حمل علم الالهوت؛ وحىت علم البيان نفسه قد اختذ صورة القانون، بل أن فن الكتابة نفسه أضحى
قانونية، أو التجارية واملالية، أو الرمسية، وكانت درجات فن كتابة الوثائق ال... جامعات بولونيا، وباريس، وأورليان، ومنبلييه، وتور،

وكان من األقوال الشائعة اقرب ما ميكن احلصول عليه من تعليم إىل األحوال الواقعية هو ). 17(جامعية خاصة متنح يف هذا الفن
ني نقض يف بولونيا ما علمه يف باريس، مث الذي يتلقاه الطالب يف بولونيا؛ وترى أحد القصص املتداولة أن أحد علماء التربية الباريسي

وتزعمت بولونيا يف القرن الثاين عشر احلركة العقلية يف اوربا، فلما كان القرن ). 18(عاد إىل باريس فنقص ما علمه يف بولونيا
نصاً مقدساً ال الثالث عشر تركت تعليمها جيمد حىت أضحى فلسفة القانون مدرسية كالمية آسنة، وحىت أضحى الشروح األكورسية 

يكاد يقبل التغيري، ويعطل تكييف القانون تكييفاً تقدمياً يوائم سري احلياة؛ ومن اجل هذا انتقلت روح البحث إىل ميادين أوسع حرية 
يا ونشأت بعضها من جامعة بولون. وانتشرت اجلامعات يف مجيع أحناء إيطاليا يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر. من ميدان القانون

 لينشئ مدرسة يف مودينا؛ وأن يقوبس ده 1182جرة األساتذة والطالب من هذه اجلامعة؛ من ذلك أن بليوس غادرها يف عام 
 واخذ معه تالميذه؛ ونشأ من هجرة 1188 يف عام Reggio Emilia خرج منها إىل رجيو إميليا Jacobus de Mandraمندرا 

 غادر 1215 مدرسة عامة أو احتاد مؤلف من عدة كليات يف فيسرتا؛ ويف عام 1204 أخرى حدثت يف اغلب الظن من بولونيا عام
 وسع عدد كبري من املدرسني 1222؛ ويف عام Arezzo جامعة بولونيا ليفتتح مدرسة للحقوق يف أرزو Roffredusرفريدس 

اب إىل مدرسة احلقوق اليت كانت يف هذه والطالب الذين غادروا بولونيا مدرسة قدمية كانت يف بدوا، فأضيفت كليات للطب واآلد
املدينة؛ وبعثت اليها مدينة البندقية بطالا، وأسهمت فيما كانت تؤديه املدينة من مرتبات لألساتذة، وبذلك أصبحت بدوا يف القرن 

يطاليا اجلنوبية من  أسس فردريك الثاين جامعة نابلي ليمنع طالب إ1224ويف عام . الرابع عشر من أنشط مراكز التفكري األوريب
ولعل هذا السبب عينة مضافاً إىل الدبلوماسية الكنسية هو الذي محل أونسيت الرابع على إنشاء جامعة . اهلجرة مجاعات إىل الشمال



 
 Will Durant  784   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 أسس بنيفاس الثامن جامعة روما 1303بالط روما اليت تبعت البالط البابوي يف هجراته ومنها هجرته إىل أفنيون نفسها، ويف عام 
وبدأت سينا . يف عهد بولس الثالث) العاقلة (Sapienzaليت بلغت جمدها يف أيام نقوالس اخلامس وليو العاشر، وأحرزت لقب سبرتا ا

؛ وقبل أن خيتتم القرن الثالث عشر وجدت مدارس القانون، واآلداب، 1248، وبياسرتا يف عام 1246جامعة بلديتها يف عام 
وكانت جامعات أسبانيا فذة يف نوعها، فقد أنشأها امللوك وبسطوا محايتهم عليها، . نة كربى بإيطالياوالطب أيضاً أحياناً، يف كل مدي

، مث أنشأت جامعة أخرى )Palencia) (1208(فأنشأت قشتلة جامعة ملكية يف بالنسية . فكانت ختدمهم وختضع ألشراف حكومام
، وأنشأت )1280(وأنشأت جزائر البليار جامعة يف باملا ) 1227(قة  جامعة يف سلمنLeon؛ وأنشأت ليون )1304(يف بلد الوليد 

وكانت اجلامعات األسبانية تقبل إشراف الكنيسة عليها واملعونة املالية منها رغم صلتها بامللوك؛ ). 1300(قطلونية جامعة يف لريدا 
احلكيم جامعة سلمنقة بأموال كثرية يف القرن وخص سان فرنندو وألفنسو . ومنها ما نشأ من مدارس الكتدرائيات كجامعة بالنسية

الثالث عشر، وسرعان ما ساوت هذه اجلامعات تعلم اللغة الالتينية، والعلوم الرياضية، والفلك، وعلوم الدين، والقانون؛ ومنها ما 
رقية يف طليطلة لتدريس  مدرسة للدراسات الش1250وافتتح راهب دمنيكي يف عام . كان يعلم الطب، واللغة العربية، أو اليونانية

 Raymond Martinوما من شك يف ان هذه املدرسة قد أفادت خرياً كثرياً الن أحد خرجييها رميند مارتن . اللغتني العربية والعربية

يف وكذلك كان للدراسات العلمية مكاان بارز . اظهر علماً واسعاً جبميع كبار الفالسفة ورجال الدين املسلمني) 1260حوايل عام (
  .1290 يف لشبونة جامعة للربتغال عام Dinizوأنشأ امللك الشاعر دنيز . 1254جامعة أشبيلية اليت أنشاها ألفنسو احلكيم يف عام 

  الفصل السادس 

  جامعات فرنسا 

دارس كانت فرنسا بال ريب الزعيمة العقلية ألوربا يف العصور الوسطى خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر، فقد أصبحت مل
كتدرائياا منذ بداية القرن احلادي عشر شهرة دولية عظيمة؛ وإذا كانت هذه املدارس قد منت وازدهرت حىت أضحت جامعة 

عظيمة يف باريس ال يف شارتر، أوالؤن، أورميس، فأكرب الظن إن سبب هذا هو إن جتارة السني الراحبة واألعمال املالية اليت توجد عادةً 
وأول من . ءت إىل تلك املدينة بالثراء الذي يغري العقول وإا كانت تقدم املال الذي حيتاجه العلم والفلسفة والفنيف العاصمة قد جا

، وكانت حماضراته )William of Champeaux (1070- 1121عرف من املعلمني يف مدرسة كتدرائية نتردام هو وليم الشامبووي 
ووجه ) 1103حوايل عام (لعقلية اليت نشأت منها جامعة باريس، وملا خرج أبالد من بريطانيا اليت تقلى يف أاء نتردام مثار احلركة ا

إىل وليم قياساً منطقياً أفعمه وقضى على مسعته، وبدأ اشهر احملاضرات يف التاريخ الفرنسي، هرع الطالب من كل صوب ليستمعوا 
يف عامل التربية بباريس يف القرن الثاين عشر ) magister(ستاذ وكان األ. إليه؛ فازداد عدد طالب باريس وتضاعف عدد املدرسني

وكانت جامعة باريس يف ذلك الوقت قد خطت خطوات سريعة ال نستطيع تتبعها، . رجالً أجاز له رئيس كتدرائية نتردام أن يدرس
وكانت هذه اإلجازة تعطى . التعليميةفارتقت من مدرسة كنيسة املدينة ونالت وحدا األوىل من هذا املصدر الوحيد مصدر اإلجازة 

عادةً باان لكل من قضى وقتاً كافياً تلميذاً ألستاذ مرخص بشرط أن يوافق هذا األستاذ على طلبه؛ وكان من التهم اليت وجهت إال 
هذا النحور، أي وكان إدراك فن التدريس على . أبالر إنه أشتغل مبهنة التدريس دون أن يقضي فترة التلمذة املعتمدة من أستاذ

وملا إن تضاعف عدد األساتذة أنشأ واهلم بطبيعة احلال نقابة . األستاذ املعلم والصيب املتعلم، من األصول اليت قامت عليها اجلامعة
ويف عام . يطبق منذ قرون على كل هيئة من عدة أفراد مبا يف ذلك النقابات الطائفية) Univiresitasجامعة (وظل لفظ . طائفية
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ولنا أن نفترض، وإن . يف باريس بأا منظمة قائمة من زمن بعيد" زمالة الصفوة املختارة من املدرسني" وصف ماثيو باريس 1214
 صورة نقابة طائفية للمدرسني ال احتاداً لعدة كليات، فلما كان عام 1170اختذت حوايل عام ) اجلامعة(كنا ال نستطيع أن نربهن، أن 

 مرسوماً اعترف فيه بقوانني نقابة املدرسني املدونة -وكان هو نفسه من خرجيي جامعة باريس- الثالث  أصدر البابا إنوسنت1210
وقبل أن ينتصف القرن . واعتمدها، مث أصدر هذا البابا نفسه مرسوماً آخر خول فيه النقابة ختتار مندوباً عنها ميثلها يف احملكمة البابوية

الالهوت،  : )Faculties(أو كليات كما نسميها اآلن ) سلطات( جامعة باريس إىل أربع الثالث عشر انقسم مدرسو
 مكان يف جامعة باريس بعكس ما كانت عليه احلال 1219ومل يكن للقانون املدين بعد عام ). الفنون(طب، ووالقانون الكنسى، وال

وكانوا  (Artsوكان طلبة الفنون . وكان املنهج يبدأ بالفنون السمعية، مث يرقى إىل الفلسفة وينتهي بعلوم الدين. يف جامعة بولونيا
الذين ال يزالون يف اجلامعة، وإذ كانوا هم يؤلفون اجلزء األكرب من ) الطالب(عندنا هم املقاتلني )  أي فناننيArtlstaeيسمون 

 natio حسب مسقط رأسهم Nations إىل أربع أمم -لتبادل املعونة وألغراض األلفة واالختالط-املتعلمني يف باريس فقد انقسموا 

، ونورمندية، وإجنلترا؛ وضم Picardyوبكاردي ) ملك الفرنسيأي اململكة الضيقة اخلاضعة خضوعاً مباشراً لل) (فرنسا: (أو أصلهم
وطلبة أوربا الوسطى ) بكاردي(طالب جنويب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إىل الطلبة الفرنساويي املولد، وضم طلبة األراضي الوطيئة إىل 

تلك البالد عن إنشاء جامعات ا حىت عام ، وكان الطالب الذين جاءوا من أملانيا من الكثرة حبيث تأخرت )إجنلترا(الشرقية إىل 
ومدرسيها يف أغلب -أو مدير، وكل كلية عميد، وكان لطالب كلية الفنون ) Procuratorوكيل (وكان حيكم كل جامعة . 1347
ود أبنية ولسنا نسمع عن وج.  مدير اجلامعة كلها1255 مدير يرأسهم، مث اتسعت دائرة أعماله تدرجياً حىت أصبح قبل عام - األحيان

خاصة باجلامعات، ويلوح إن احملاضرات كانت تلقى أثناء القرن الثاين عشر يف أروقة نتردام، وسان جنفبيف، وسان فكتور، وغريها 
الذين أصبحوا -وكان املدرسون . من األبنية الدينية، ولكننا جند يف القرن الثالث عشر مدرسني يستأجرون حجرات خاصة لفصوهلم

.  رجال دين مترهبني يفقدون مناصبهم إذا تزوجوا- )املعلنون(، ومعىن هذا اللفظ الالتيين Professoresتذة يسمون أيضاً أسا

وكانت طريق التعليم هي احملاضرات، وأكرب السبب يف هذا أنه مل يكن يف مقدور كل تلميذ أن يبتاع الكتب اليت جتب عليه دراستها، 
وكان .  الطالب جيلسون على الطوار أو على األرض ويدونون كثرياً من املذكراتوكان. أو حيصل على نسخ منها من دور الكتب

العبء امللقى على ذاكرم شديداً أضطرهم إىل ابتكار عدة أساليب ملساعدة الذاكرة تتخذ يف العادة شكل أبيات شعرية مثقلة باملعىن 
رته للطالب، بل كان يطلب إليه أن يتكلم ارجتاالً، بل كان وكانت لوائح اجلامعة حترم على املدرس أن يقرأ حماض. بغيضة الصورة

وكان الطالب يتربعون بتحذير املستجدين من أن يؤدوا أجر أي منهج قبل أن يستمعوا إىل ثالث . حيرم عليه أيضاً أن يقطع الكالم
الب مناهج سهلة لكي يكسبوا بذلك وقد شكا وليم الكنشيسي يف القرن الثاين عشر من إن املدرسني يلقون على الط. حماضرات فيه

الشهرة، والطلبة، واألجور، وإن طريقة االختيار اليت تعطى للطالب جماالً واسعاً الختيار املوضوعات واملدرسني أخذت ترتل مبستوى 
بة املتقدمني، وكان التعليم ينتعش ويكتسب بعض احليوية من حني إىل حني مبناقشات عامة جترى بني املدرسني، والطل). 50(التعليم

فيوضع السؤال، وجياب عنه جواباً : والزائرين املمتازين، وكان النقاش جيري يف العادة على شكل مقرر حمدد يسمى النقاش املدوسي
. سلبياً، ويؤيد هذا اجلواب بعبارات مقتبسة من الكتب املقدسة أو كتب آباء الكنيسة، وباالستنباط الذي يتخذ شكل االعتراضات

والنقاش . ك جواب إجيايب يؤيد مبقتبسات من الكتاب املقدس، ومن كتب آباء الكنيسة، وبأجوبة منطقية على االعتراضاتويتلو ذل
وكانت تقعد باإلضافة إىل هذه املناقشات املدرسية . املدرسي هو الذي حدد الصورة النهائية الفلسفة املدرسية يف عهد تومس أكوناس

 يستطيع املناقش مبوجبها أن يتقدم بأي سؤال يناقش يف التو -)quodibertaأي شيء حنب (وا الرمسية مناقشات غري رمسية يسم
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وقد أوجدت هذه املناقشات غري املقيدة هي األخرى صورة من الصور األدبية نشاهد مثالً منها يف كتابات القديس تومس . والساعة
ل يف العصور الوسطى، وأفسحت اال حلرية التفكري والقول؛ غري إا وشحذت املناقشات الرمسية منها وغري الرمسية العقو. الصغرى

اجتهت عند بعض الناس إىل خلق نوع من املهارة يستطيعون به أن يثبتوا أي شيء يريدون إثباته، أو الشعوذة اللفظية اليت تكدس 
وكانت . ؤجرها مجاعات منظمة من الطالب تHospiciaوكان معظم الطالب يعيشون يف مضايف . جباالً من اجلدل حول أنفه النقط

 املالصق لكتدرائية نتردام خصص حجرة Hôtel Dieuبعض املضايف تأوي فقراء الطالب نظري أجر أمسي؛ ومثال ذلك إن بيت اهللا 
 واشترك من ذلك الوقت من 1180 هذا املسكن يف عام Jucius of Londonمث اشترى جوسيوس اللندين ). للطلبة الفقراء(
 حىت كانت هذه الطائفة من الطالب قد 1231ستشفى يف تقدمي املسكن واملأكل لثمانية عشر طالباً يقيمون فيه؛ ومل حيل عام امل

مث أنشأت طوائف الرهبان، . انتقلت إىل مسكن أوسع من مسكنها القدمي، ولكنها مع ذلك ظلت تسمى نفسها مجاعة الثمانية عشر
ريون، مضايف أو مساكن أخرى للطالب، وحبست عليها احلبوس، أو خصت بأقساط سنوية أو الكنائس، أو أنشأ احملسنون اخل

 قس القديس لويس Robert de Sorbon وهب ربرت ده سربون 1257ويف عام . خفضت بعض نفقات العيش على الطالب
ات لغري هؤالء من لويس وغريه من املال الالزم إليواء ستة عشر طالباً من طلبة علوم الدين، وأضيفت إىل ذلك هب) بيت السربون(

احملسنني حىت ارتفع عدد من تشملهم إىل ستة وثالثني؛ ومن هذا البيت نشأت كلية السربونوأصبحت السربون يف القرن السادس 
امة يف ، وأعادها بعدئذ نابليون، وهي اآلن مركز لتدريس مناهج ع1792عشر الكلية الدينية يف اجلامعة، مث أغلقتها الثورة يف عام 

، وجاء 1300 بعد عام - مبعناها القدمي وهو اجلماعاتCollegia-وأنشئت كليات .@ .العلوم واألدب يف جامعة باريس
معهم النصوص؛ وأخذ ) يقرأون(املدرسون إليها ليسكنوا فيها، وعملوا مدرسني خصوصني للطالب، يستمعون إىل حمفوظام، و

عض املناهج يف أاء املساكن، وازداد عدد املناهج اليت تدرس ذه الطريقة، ونقص عدد املدرسون يف القرن اخلامس عشر يدرسون ب
وحدث مثل هذا التطور يف الكلية . مكاناً للتعليم ومسكناً للطالب يف وقت واحدة) الكلية(ما يدرس منها يف خارجها، حىت أضحت 

. معة من مجعية للمدرسني حىت أضحت مجعية من املعاهد والكلياتوهكذا بدأت اجلا. من بيت الطلبة يف أكسفورد، ومنبلييه، وطولوز

وكان من بني مساكن الطالب يف باريس مسكنان خمصصان للطالب املبتدئني اجلدد يف طائفيت الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس، وكان 
أنشئوا هلم مدارس على نظام خاص م وقد . الرهبان الدمنيك من بداية أمرهم يهتمون بالتعليم ويتخذونه وسيلة ملقاومة اإلحلاد

وأصبح .  يف كولوين، وكانت هلم معاهد أخرى من نوعها يف بولونيا، وأكسفوردStudium generaleأشهرها كلها املدرسة العامة 
ي  انضم ألكسندر اهلاليس1232ويف عام . كثريون من اإلخوان أساتذة يف هذه املدارس، يعلمون يف األروقة اخلاصة بطائفتهم

Alexander of Hales وهو من أقدر املدرسني يف باريس إىل طائفة الرهبان الفرنسيس، وواصل تدريس مناهجه للجمهور يف دير 
، وأخذ عدد اإلخوان الذين يدرسون يف باريس يزداد عاماً بعد عام، كما أخذ عدد من يستمعون إليهم من Cordeliersالكردلري 

كالطيور املنفردة يف أعلى (درسون من غري رجال الدين إم قد تركوا جالسني أمام مكاتبهم غري الرهبان يتضاعف، حىت شكا امل
). 51(، وأجاب الرهبان عن ذلك بأن املدرسني غري الرهبان يسرفون يف الطعام والشراب، فأضحوا لذلك كساىل بلداء)البيوت

ة األمور يف املدينة عدداً من الطالب، وأعرضوا عن  أن قتل طالب يف شجار بأحد الشوارع، فأعتقل وال1253وحدث يف عام 
احتجاجهم وطلبهم أن حياكموا أمام أساتذة اجلامعة أو األسقف، وأمر رهبان الدمنيك، وواحداً من الرهبان الفرنسيس، وهم من 

 إم جلأوا إىل اإلسكندر الرابع مجعية املدرسني، مل يطيعوا أمر االمتناع عن إلقاء احملاضرات، فقررت اجلمعية وقف عضويتهم فيها، غري
وأراد املدرسون أن يتجنبوا إطاعة األمر فتفرقوا، وحرمهم البابا من الدين . بإعادم إىل عضوية اجلمعية) 1255(فأمر أساتذة اجلامعة 
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ذة، بعد أن نظموا فقبل األسات: واعتدى الطالب والغوغاء على الرهبان يف الشوارع؛ ودام اجلدل ست وستني تراضى الطرفان بعدها
ولكن كلية الفنون حرمت مجيع الرهبان ). اجلامعة(من جديد، املدرسني الرهبان، وأقسم هؤالء أن يطيعوا من ذلك الوقت قوانني 

وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد أن كانت حمل عطفهم، وناصرت امللوك يف نزاعهم مع . حرماناً دائماً من عضويتها
ومل يكن ألي معهد علمي منذ . تسمى لفصل الكنيسة الفرنسية عن روما) غالية(ضحت يف مستقبل األيام مركز حركة البابوات، وأ

أيام أرسطو من النفوذ ما كان جلامعة باريس، فقد ظلت ثالثة قرون ال جتتذب إليها أكرب عدد من الطالب فحسب، بل جتتذب فوق 
فأبالر، وحنا السلزبري، وألربتس جمنس، وسيجر الربابنيت، وتومس أكوناس، . ذةذلك أعظم جمموعة من الرجال ذوي العقلية الف

هؤالء يكادون يكونون هم -  William of Occam، وروجربيكن، وذنزاسكوتس، ووليم األكامي Bonaventuraوبونافنتورا 
ي أخرجوا أولئك الرجال العظام، وما من شك يف إنه كان يف باريس مدرسون أفذاذ هم الذ. 1400 إىل 1100تاريخ الفلسفة من 

يضاف إىل هذا إن جامعة باريس كانت خالل هذه القرون ذات . ونشروا من املتعة العقلية ما ال يوجد إال يف ذرى التاريخ البشري
 التفكري سلطان قوي يف الدين والدولة، فقد كانت لساناً قوياً يعرب عن الرأي العام، وكانت يف القرن الرابع عشر من أعظم مراكز

يف احلكم ) مل تضطلع بدور حقري(وال ميكن القول بأا . احلر، ويف القرن اخلامس عشر حصناً منيعاً للدين القومي واحملافظة على القدمي
فقد كان يف أورليان مدرسة . وكان لغريها من اجلامعات نصيب يف رفع فرنسا إىل مرتلة الزعامة الثقافية يف أوربا. على جان دارك

انون منذ القرن التاسع ال بعد، وكانت يف القرن الثاين عشر مركزاً للدراسات القدمية واألدبية احلديثة تنافس شارتر، ومل يكن للق
وال تكاد تقل عنها يف شهرا مدرسة القانون يف أجنر . يفوقها يف القرن الثالث عشر إال بولونيا يف تدريس القانون املدين والكنسى

Angersمدينة جبامعتها إىل إحلادها يف ) طلوشة(وكانت طولوز .  من أكرب جامعات فرنسا1232سة اليت أضحت يف عام  وهي املدر
يف علوم - على أن يتعهد بأداء مرتبات أربعة عشر أستاذاً 1229ذلك أن جرجيوري التاسع أرغم الكونت رميند يف عام : الدين

يس إىل طولوز ملقاومة حركة اإلحلاد األلبجنسية بفضل ما هلم من النفوذ على  يرسلون من بار-الدين، والقانون الكنسي، والفنون 
لقد كانت هذه املدينة، بفضل . وكانت أشهر اجلامعات الفرنسية القائمة يف خارج باريس هي جامعة منبلييه. الشبان األكتانيني

ستمع مبزيج وثاب من الدم الفرنسي، واليوناين، وقوعها على شاطئ البحر املتوسط يف منتصف املسافة بني مرسيليا وإسبانيا، ت
واإلسباين، ومن ثقافة هذه األجناس؛ وكان من أهلها عدد من النجار اإليطاليني وبقية من اجلالية اإلسالمية املغربية اليت كانت يف 

 ما لبثت أن فاقت مدرسة وأنشأت منبلييه يف وقت غري معروف مدرسة للطب. وكانت جتارا رائجة ناشطة. وقت ما حتكم املدينة
وأضيفت إىل هذه املدرسة مدارس . سلرنو، ولسنا نعلم علم اليقني أكان إنشاؤها أثراً من آثار طب سلرنو، أم طب العرب، أم اليهود

ة ، واكتسبت منبلييه بفضل تقارب هذه الكليات وتعاوا شهرة علمية واسعة، وإن كانت كل واحد)الفنون(للقانون وعلوم الدين، و
وأضمحل شأن اجلامعة يف القرن الرابع عشر، ولكن مدرسة الطب انتعشت يف عصر النهضة، وقام فيها عام . منها كلية مستقلة

  . أستاذ يدعى فرانسوا بليه يلقى سلسلة من احملاضرات عن أبقراط باللغة اليونانية1537

  الفصل السابع 

  جامعات إنجلترا 

ماثلة هلا يف إمسها، لتكوين معرباً للماشية؛ ذلك بأن ر التاميز يضيق عند هذه النقطة ويقل نشأت أكسفورد، كما نشأت بسبورس امل
 مجعيات هناك قبل أن تنشأ اجلامعة Harold وهرلد Cnut، ونشأت سوق، وعقد امللكان كنوت 912وبىن حصن عندها يف . غوره
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ونسمع حوايل عام . نا ال نسمع بوجود مدرسة كتدرائية اويبدو إن مدارس نشأت يف أكسفورد يف أيام كنوت، ولكن. بزمن طويل
، وهو رجل من Robert Pullen جاء من باريس ربرت بلن 1133ويف عام . Oxenford، )أستاذ يف أسكنفورد( عن وجود 117

ن، أضحت وخطت املدرسة خطوات ال يعرف التاريخ عنها شيئاً اآل). 52(رجال الدين، وأخذ حياضر يف الالهوت يف أكسفورد
، كما 1209ويف عام ). 53) (و ال يعرف أحد مىت مت ذلك(-بعدها مدرسة أكسفورد يف القرن الثاين عشر مدرسة عامة أي جامعة 

وكان فيها كما كان يف جامعة باريس أربع ). 54(يقدر ذلك أحد كتاب ذلك العصر، كان يف أكسفورد ثالث آالف طال ومدرس
أما تدريس القانون املدين فقد أغلقته اجلماعات يف . هوت، وكلية الطب، وكلية قانون الكنيسةكلية الفنون، وكلية الال: كليات

 Middle، واملعبد األوسط Inner Templeوكانت دار لنكولن، وجراى، واملعبد الداخلي -إجنلترا وأستقر يف دور احملاكم يف لندن 

Templeيت كان القضاة وأساتذة القانون يف القرن الثاين عشر يستقبلون فيها  يف القرن الرابع عشر وليدة البيوت أو احلجرات ال
وبدأت الكليات يف أكسفورد كما بدأت يف باريس وكمربدج أروقة حمبوسة عليها األموال لفقراء الطالب، . الطالب ليدربوهم

 فيها مع الطالب، ومل ينقص وأصبحت يف زمن مبكر، باإلضافة إىل غرضها األول قاعات للمحاضرات؛ فكان املدرسون يسكنون
 أنشأ سريجون 1260وحوايل عام . القرن الثالث عشر حىت كانت القاعات هي األقسام املادية والتعليمية اليت تكونت منها اجلامعة

يف أكسفورد، ) بيت باليون) (1292والد امللك الذي حكم أسكتلندة يف عام ( االسكتلندي Sir John de Balliolده بالبول 
أي ما ( أي الزمالء، وخص كال منهم بثمانية بنسات Sociiر به عن جرم غري معروف، ليأوى بعض الطالب الفقراء الذين مسوا ليكف

بيت طالب  (Walter de Mertonوبعد ثالث سنني من ذلك الوقت أنشأ ولترده مرتون . يف األسبوع)  دوالرات أمريكية8يعادل 
. أكسفورد بعد قليل، وحبس عليه بعض املال، ليعىن بطالب بقدر ما متكنه من ذلك موارده أوالً مث يف Maldenيف مولدن ) مرتون

وتضاعفت هذه اإليرادات أكثر من مرة على أثر ارتفاع قيمة األرض، وبلغ هذا االرتفاع حداً شكاً معه كبري األساقفة بكهام 
Peckham وميكن القول بوجه عام إن ). 55) (للمعيشة املترفة(يتلقون منحاً إضافية ) الطلبة الفقراء( من إن 1284 يف عام

الكليات اإلجنليزية مل تغنت بفضل املنح الدراسية وغريها من اهلبات فحسب، بل اغتنت فوق ذلك بفضل ارتفاع قيمة الضباع اليت 
ن وليم الدرهامي كبري  بة مUniversity College وهي اآلن كلية اجلامعة -  أنشأت قاعة اجلامعة1280ويف عام . حبست عليها
ويتبني اإلنسان كيف بدأت هذه الكليات الشهرية بداية متواضعة إذا اطلع على شروط تأسيسها، فقد كانت . Rouenأساقفة رون 

وكان األستاذة خيتارون واحداً من بينهم ليكون . تنص على وجود أربعة أساتذة وعدد من الطالب الذين يهمهم أن يسكنوا معهم
وكانت جامعة . وهو االسم الذي يعرف به عمداء الكليات اإلجنليزية يف هذه األيام" principalالرئيس "أو " كربالزميل األ"

 ؛ وكان هؤالء حيكمهم وكالء عنهم مث Universityأكسفورد يف القرن الثالث عشر هي هذه الكليات جمتمعة يف نقابة االساتذة 
 حىت كانت أكسفورد مركزاً للنشاط الذهين والنفوذ العام 1300ومل حيل عام .  امللكمدير خيتارونه وخيضع إىل أسقف لنكولن وإىل

والتف حوله عدد اخر من الرهبان الفرنسيس من بينهم . وكان اشهر خرجييها كلهم هو روجر بيكن. ال تفوقها يف ذلك إال باريس
، فتألفت منه ومنهم مجاعة John Peckham، وجون بكهام Thomas of York ، وتومس اليوركي Adam Marshآدم مارش 

اظرف شخصية يف ) 1253 -؟Robert Grosseteste (1175وكان زعيمهم وملهمهم ربرت جروستسيت. ممتازة من رجال العلم
، ونال درجته يف 1179فقد درس فيها القانون والطب، والعلوم الطبيعية، وخترج يف عام . حياة أكسفورد يف القرن الثالث عشر

وأصبح يف .  وتلك اقدم صورة من لقب مدير اجلامعة-)أستاذ مدارس أكسفورد(، وسرعان ما اختري بعدئذ 1189دين يف علوم ال
وأبدى . ، وهو ال يزال مديراً جلامعة أكسفورد، أسقف لنكولن، وأشرف يف منصبه هذا على إمتام الكتدرائية العظيمة1235عام 
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انية وأرسطو، واسهم يف اجلهود العقلية اجلبارة اليت بذلت يف القرن الثالث عشر للتوفيق نشاطاً عظيماً يف تشجيع دراسة اللغة اليون
بني فلسفة أرسطو والدين املسيحي، وكتب شروحاً لكتاب الطبيعة ألرسطو، والتحليالت، وخلص علوم زمانه يف موسوعة علمية، 

هر واملرقب، وفتح أبواباً كثرية لروجر بيكن يف الرياضيات والعلوم وكان يفهم املبادئ اليت يقوم عليها ا. وعلى على إصالح التقومي
 -ويبدو أن كثري من اآلراء اليت نعززها إىل بيكن ).56(الطبيعية؛ واكرب الظن انه هو الذي عرف بيكن باخلصائص املكربة للعدسات

 قد أشار ا عليه جروستسيت، وخنص منها -ميةيف فن املنظور، وقوس قزح، واملد واجلزر، والتقومي، واالعتماد على التجارب العل
بالذكر الفكرة القائلة أن العلوم كلها جيب أن تعتمد على الرياضيات، الن القوى كلها أثناء انتقاهلا يف الفضاء تتبع أشكاالً وقواعد 

يف الدين ويف العلوم الطبيعية، وقد وكتب شعراً فرنسياً ورسالة يف الزراعة، وكان رجل قانون وطبيباً، كما كان عاملاً ). 57(هندسية
شجع دراسة اللغة العربية، وكان يهدف بذلك إىل هداية اليهود إىل الدين ااملسيحي، وكان يف هذه األثناء يعاملهم معاملة املسيحي 

طاً، يدين على وكان فوق هذا كله مصلحاً اجتماعياً نشي. الكثري التسامح، وحيميهم قدر ما يستطيع من حقد اجلماهري واعتدائهم
مذكرة مكتوبة يعزو فيها عيوب الكنيسة ) 1250(الدوام بالوالء للكنيسة، ولكنه جرؤ على ان يعرض على البابا أنوسنت الرابع يف 

وقصارى القول انه هو ). 59(يقرض الطالب املال بغري فائدة) صندوق(وانشأ يف أكسفورد أول ). 58(إىل حمكمة الكرسي البابوي
ألف من ذوي العقول الناة الذين أوجدوا بأعماهلم اجلليلة هيبة أكسفورد العالية ومكانتها العظيمة يف عامل العلم أول واحد من 

وأكسفورد اآلن جامعة ومركز صناعي معاً تصنع السيارات كما تصنع العظماء، أما كيمربدج فال تزال مدينة كليات . والعقل
تزينها الثروة احلديثة وحسن الذوق اإلجنليزي، كل ما فيها ينتمي إىل كلياا، وال يزال جامعية، وجوهرة من جواهر العصور الوسطى 

ويبدو أن عظمتها . اهلدوء العقلي الذي هو من خصائص العصور الوسطى باقياً يف هذه البلدة، امجل البلدان اجلامعية على اإلطالق
 امرأة يف تلك البلدة األخرية، 1209 قتل أحد الطالب يف عام فقد. الذهنية جيب أن ترجع إىل حادث اغتيال وقع يف أكسفورد

وأضربت نقابة املدرسني عن العمل احتجاجاً على ما اقترفه أهل . فاعتدى أهلها على مسكن الطالب وشنقوا طالبني أو ثالثة منهم
ا مافيو باريس وهو رجل ال يوثق  إذا صدقن- طالب ومعهم، بطبيعة احلال، كثريون من املدرسني 3000املدينة، وغادر أكسفورد 

ذلك أول ما ذكر عن وجود شيء أعلى . ويقال أن عدداً كبرياً منهم ذهبوا إىل كيمربدج وأقاموا فيها قاعات وكليات. بأقواله عادة
 ويف عام.  زاد ا عدد الطالب زيادة كبرية-1228 من الطالب الباريسيني يف -وحدثت هجرة ثانية. درجة من مدرسة أولية

بيت ( وهي كلية القديس بطرس اليت تسمى اآلن ببترهوس - أوىل الكليات غري الدينية يف كمربدج Ely نظم أسقف إيل 1281
وشهدت القرون الثالثة الرابع عشر واخلامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات أخرى وازدهارها، منها ما هو آية من ). بطرس

 اهلادئ املمشى، وتكون هي وملحقاا طائفة من أروع ما قام به Cam كلها ر كام آيات العمارة يف العصور الوسطى وحيتضنها
  .اإلنسان من األعمال

  الفصل الثامن 

  حياة الطالب 

مل تكن سن طالب العصور الوسطى حمددة، فقد يكون يف أي سن، وقد يكون قساً او راهباً ممتازاً، أو رئيس دير، أو تاجراً، وقد يكون 
وكان هذا الطالب يذهب إىل . الماً يف الثالثة عشر من عمره، يثقله عبء الكرامة املفاجئة اليت ألقيت عليه يف هذه السنمتزوجاً أو غ

بولونيا، أو أورليان، أو منبلييه ليصبح حمامياً، أو طبيباً، أو يذهب إىل غري هذه من اجلامعات يف بعض األحوال لكي يأهل نفسه خلدمة 



 
 Will Durant  790   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

ومل يكن يؤدي امتحاناً للدخول يف اجلامعة؛ بل كل ما كان يطلب إليه أن يعرف . ه يف العادة جماالً يف الكنيسةاحلكومة، أو جيد لنفس
فإذا كان فقرياً فانه قد يستعني على ذلك مبنحة . اللغة الالتينية، وان يكون قادراً على أداء أجراً زهيد لكل مدرس يدرس منهجه عليه

). 60(وكانت هناك آالف من هذه احلاالت. قريته، أو كنيسته، أو يسديها إليه أصدقاؤه أو أسقفهدراسية أو مبعولة تسديها إليه 

 Carlyle's Past and واملاضي واحلاضر لكارليل Jocelyn's Chronicle رئيس الدير وبطل اخيار جوسلنيSamsonفسامسون 

Presentوكان الطالب الذاهب إىل جامعة أو ). 61(امسون اجر تعليمه مدين بتعليمه إىل قس فقري كان يبيع املاء املقدس ليؤدي لس
فإذا قدم إىل أكسفورد، أو باريس، أو بولونيا ألفى ). 62(العائد منها ينتقل عادة باان، وجيد الطعام واملأوى يف األديرة اليت يف طريقه

-علم، جيرفهم تيار دافق من احلماسة جيعل الفلسفة نفسه عضواً يف مجاعة كبرية من الطالب السعداء، أو احليارى، املقبلني على ال

 فانه جيد 1300واذا كان يعيش يف عام .  مثرية كاحلرب، كما جيعل اجلدل ممتعاً فتاناً كأنه العاب الربجاس- املشوبة برتعة إىل اإلحلاد

وكان عدد طالب جامعات باريس، وأكسفورد،  . 3000، ويف أكسفورد 6000 طالب، ويف بولونيا 7000يف باريس 
وبولونيا، يف القرن الثالث عشر يزيد عادةً على عددهم بعده، واكرب الظن أن سبب هذه الزيادة قلة اجلامعات املنافسة هلا، وكان 

وإذا كانت هلا صالت قوية باملسؤولني .  رمبا كان مع أسرة فقرية-ىل مسكن يعيش فيهوقد ترشده إ) أسرته(الطالب احلديث تستقبله 
 1374وكان الطالب يف أكسفورد عام . فتقل بذلك نفقاته) بيت الطلبة(فقد يعطى سريراً ويترك مع غريه من الطالب يف حجرة يف 

أجراً ) أي مائيت دوالر( مسكنه وطعامه وعشرين شلنات يف العام نظري) ألف دوالر وأربعني دوالر(يؤدي مائة شلن وأربعة شلنات 
ومل يكن تفرض عليه مالبس جامعية خاصة؛ على أنه كان يطلب إليه أن يشد ثوبه اخلارجي ). 66(لتعليمه وأربعني شلناً مثناً ملالبسه

 وهي Cappaة مييزون بلبس القبةوكان األساتذ). 66(باألزرار وان ال ميشي حايف القدمني إال إذا كانت جلبابه يصل إىل عقبيه
محراء أو أرجوانية ذات حاشية من جلد السنجاب ومقنعة، وكانوا يف بعض األحيان يغطون رؤوسهم بقلنسوة مربعة يف ) حرملة(

ة، وكان الطالب يف جامعة باريس يف مرتله رجل الدين ويتمتع حبصاناته فكان يعفى من اخلدمة العسكري). الشرابة(أعالها خصلة بدل 
وكان ينتظر منه أن يدخل يف سلك رجال؛ الدين . ومن الضرائب اليت تفرضها الدولة على غريه ومن احملاكمة أمام احملاكم غري الدينية

وكان يف وسعه إذا تزوج أن يظل طالباً، ولكنه يف هذه احلال يفقد امتيازات رجال . على انه مل يكن يرغم على ذلك يف كل األحوال
وقد وصف . أما االختالط اجلنسي املتزن فلم يكن جيازي عليه مبثل هذه العقوبات. طيع احلصول على درجة علميةالدين، وال يست

فاسقون أكثر من سائر أبناء الشعب؛ فهم ال : ( بأم1230 طلبة جامعة باريس يف عام Jaque de Virtyالراهب جك دة فترى 
إىل املواخري صحباً يكاد يكون قوة واقتداراً، ويفعلن ذلك علناً يف شوارع يرون الفسق إمثاً؛ وكانت العاهرات يسحنب الطالب 

متأل املدينة إىل حد كان يعد ) اللواط(املدينة، فإذا امتنع الطالب عن الدخول امتهم العاهرات باللواط وكانت هذه الرذيلة البشعة 
ملرتل الواحد حجرات للدرس يف الطابق العلوي وماخور وكان يوجد يف ا. معه من عالمات النبل أن يكون للشخص غالم أو اكثر

يف اسفل منه؛ فكان األساتذة حياضرون يف الطبقة العليا، والعاهرات ميارسن حرفتهن الدنيئة يف الطبقة السفلى؛ وكانت مناقشات 
ه املغاالة الواجبة؛ وكل ما هذا وصف حيمل يف طيات). 67(الفالسفة تسمع يف البيت الواحد خمتلطة ومشاحنات العاهرات والقوادين

) أمة(ويواصل جاك وصفه فيقول أن كل  . حيق لنا أن نستنتجه منه أن لفظي طالب الدين والقديس مل يكونا مترادفني يف باريس

األخرى؛ فاإلجنليز كانوا يوصفون بأم يكثرون من الشراب وان هلم ) األمم( هلا تصف ا من الطالب كانت لديها صفات حمببة
؛ )لينني كالزبد(؛ والفلمنكيون كانوا بدالً مني )بذيئني إذا شربوا(ذيوال؛ والفرنسيون كانوا مزهوين خمنثني؛ واألملان كانوا صخابني، 
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وكان طالب جامعة باريس حيشرون أوالً يف اجلزيرة ). 69)( من األلفاظ إىل اللكماتكثرياً ما ينتقلون ذا االختيار(وكانوا كلهم 
اليت تقوم عليها كتدرائية نتردام؛ وكانت هذه اجلزيرة هي احلي الالتيين األصلي، وكان سبب تسميتها بذلك االسم أن الطالب كان 

 وهي قاعدة كثرياً ما كانت خترق، وحىت حني اتسعت رقعة -ي حىت يف حديث غري املدرس-يراد منهم أن يتكلموا باللغة الالتينية 
احلي الالتيين حىت مشلت الطرف الغريب من الضاحية املمتدة يف جنوب ر السني، كان عدد الطالب فيها من الكثرية حبيث مل يكن من 

ستاذ، وبني الطالب والشخص من أهل املستطاع السيطرة عليهم، فكانت املشاحنات كثرية بني الطالب والطالب، وبني الطالب واأل
هذا يف باريس، ويف أكسفورد كان ناقوس سانت ماري يدعو الطالب، وناقوس سانت مارتن . البلدة، وبني الراهب وغري الراهب

وقعت فيه على املمتلكات أضرار ) 1928(يدعو أهل البلدة، إىل حرب متقطعة بني بلدة وبلدة، وقد حدث شغب يف أكسفورد 
يرتكبون بالنهار (أعالناً ضد الطالب الذين ) 1269(وإصدار موظف يف باريس ). 20)( دوالر150.000( جنيه 3000قيمتها 

، )والليل فضائع تؤدي إىل إصابة الكثريين باجلروح وإىل قتلهم، وخيطفون النساء، ويفسقون بالعذارى، ويسطون على البيوت
ورمبا كان طالب أكسفورد اقل اماكا يف الشهوات اجلنسية ). 71)( من الفظائعمراراً وتكراراً حوادث السرقة وغريها(ويرتكبون 

من طلبة باريس، ولكن حوادث القتل كانت كثرية فيها، وتنفيذ العقاب يف القاتل كان نادراً؛ فقلما كان القاتل يطارد إذا غادر 
وإذ كان ). 72(أن يضطر إىل االنتقال إىل كيمربدجالبلدة، وكان الرجل يف أكسفورد يرى أن حسب القاتل عقاباً له على جرمه 

شرب املاء غري مأمون العاقبة وقتئذ، الن أوربا مل تكن قد عرفت الشاي، أو القهوة، أو الدخان، فان الطالب كانوا يوفقون بني 
باب الداعية إىل إنشاء وكان من األس. حاجتهم من جهة، وبني مطالب أرسطو واحلجرات غري املدفأة من جهة أخرى، باخلمر واجلعة

) مسموماً للطرب(وكانت كل خطوة يف السنة املدرسية . الطالب االحتفال باألعياد الدينية واجلامعية بالشرب الكثري جهرة) نقابات(

ت كل يف العادة تنفق يف احلانا) األمم(وكانت . وكان الطالب يف كثري من احلاالت يقدمون هذه املرطبات ملمتحنيهم. حييا بالشراب
وكان لعب الكعوب تسلية أخرى للطالب، وقد فرضت عقوبة احلرمان الديين على . ما بقى لديها من املال يف آخر العام الدراسي

أما يف األوقات األكثر نظاماً فقد كان الطالب يسلون أنفسهم بالكالب، ). 73(بعض الطالب للعبهم بالكعوب على مذابح نتردام
وكان هؤالء اجلدد يسمون ذوي املناقري . قص، والشطرنج، ورواية القصص، والسخرية من الطلبة اجلددوالصقور، واملوسيقى، والر

الصفر، وكانوا يتخذون هدفاً لإلساءة والسخرية، ويرغمون على إقامة وليمة لسادم الذين سبقوهم إىل اجلامعة بعام؛ وكان اخلروج 
ومل يرد ذكر للجلد يف تأييد . لى تقدمي عدة جالونات من اخلمر يشرا اجلماعةعلى القانون يعاقب بالغرامات أو بإرغام اخلارج ع

وكان والة األمور يف اجلامعة يفرضون على . طالب اجلامعات حىت القرن اخلامس عشر وان كان كثرياً ما يلجأ إليه يف املدارس العامة
اللوائح، وكان من اإلميان املفروضة جبامعة باريس مييناً يتعهد الطالب الطالب زيادة على هذا العام أن يقسموا مييناً مغلظة بإطاعة مجيع 

لقد . ، فكان التالميذ يقسمون مسرعني وينقضون إميام على مهل)74(مبقتضاها أال ينتقم من املمتحنني الذين يسقطونه يف االمتحان
ومع هذا كله كان وقت الطالب يتسع لسماع . كان احلنث يف اإلميان كثرياً الن اجلحيم مل تكن ترغب رجال الدين احملدثني

احملاضرات وكان منهم الكساىل، ومنهم من كان الفراغ احب إليه من الشهرة؛ فكان لذلك يفضلون مناهج القانون الكنسي الذي 
وقت هي الساعة وإذ كانت الساعة الثالثة حبساب ذلك ال). 75(كانت دروسه تبدأ يف الساعة الثالثة ومتكنهم من ان يواصلوا نومهم

التاسعة صباحاً، فانه يظهر من هذا انه معظم الفصول كانت تبدأ الدراسة بعيد الفجر؛ واكرب الظن إن ذلك كان يف الساعة السابعة 
العطلة (صباحاً وكانت السنة الدراسية يف بداية القرن الثالث عشر تدوم أحد عشر شهراً، وقبل أن ينصرم القرن الرابع عشر كانت 

 سبتمرب، ويف جامعيت 15 أغسطس أو 25 يونيه إىل 28، اليت نشأت من احلاجة إىل أيدي الشباب يف زمن احلصاد، متتد من )لةالطوي
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أكسفورد وباريس مل تكن عطلة عيد امليالد وعيد الفصح تزيد على بضعة أيام قليلة، أما يف جامعة بولونيا حيث كان الطالب اكرب 
 أيضاً ابعد موطناً فقد كانت عطلة عيد امليالد عشرة أيام وعطلة عيد الفصح أربعة عشر يوماً وكانوا سناً واكثر غىن، ولعلهم كانوا

ويبدو أن مل تكن تعقد امتحانات يف أثناء دراسة املناهج، ولكن . يعطون واحداً وعشرون يوماً يف احلفالت اليت تسبق الصوم الكبري
مث نشأت حوايل منتصف القرن الثالث عشر عادة إلزام . جزين يف خالل الدراسةكان هناك إلقاء ونقاش، وكان ميكن إقصاء العا

وكان هذا يتضمن اوالً ). أمته(الطالب، بعد أن ميضي مخس سنني مقيماً يف اجلامعة للدراسة، أن يؤدي امتحاناً أولياً أمام جلنة من 
شة علنية يدافع الطلب فيها عن موضوع أو موضوعني، ويفند  يشمل إجابات عن اسئلة، ويتضمن ثانياً مناق-اختباراً خاصاً منفرداً

اعتراض املعترضني، مث خيتتم النقاش بتلخيص للنتائج وكان الذين جيتازون هذه االختبارات األولية بنجاح يسمون البكالرى 
Baccalarii وكان يف وسع ). جلنيعا( أي األتباع؛ وكان يسمح هلم أن خيدموا أستاذاً بوصفهم مدرسني مساعدين أو حماضرين

التابع أن يواصل دراساته وهو مقيم ثالث سنني أخرى، فإذا رأى أستاذه بعدئذ انه خليق بالتقدم إىل االمتحان قدم إىل ممتحنني يعينهم 
 ذوي وكان ينتظر من األساتذة أال يقدموا طالباً يتضح ام غري مستعدين لالمتحان أال إذا كان هؤالء الطالب من. رئيس اجلامعة

). 76(الثراء أو املكانة املمتازة؛ وكان االمتحان يف هذه احلالة يعد لكي يناسب مقدرة الطالب، أو كان يستغين عنه استغناًء تاماً

وكانت الصفات اخللقية من املوضوعات اليت يشملها االمتحان؛ لذلك فان اجلرائم اخللقية اليت يرتكبها الطالب خالل السنني األربع 
اليت يقضيها يف اجلامعة قد حتول بينه ولني احلصول إىل الدرجة اليت يريدها الن الدرجة كانت شهادة بالرقى واألخالقي او السبع 

وحسبنا شاهداً على ذلك ان السبعة عشر الذين رسبوا من ثالثة وأربعني تقدموا المتحان جامعة . واالستعداد العقلي يف وقت واحد
فإذا اجتاز هذا االمتحان العلين . نقص يف اخالقهم، ومل يرسب منهم واحد لعدم كفايته العقلية رسبوا كلهم ل1449فينا يف عام 

وحصل من تلقاء نفسه على إجازة مصدق عليها من السلطة الدينية ليدرس يف أي مكان شاء يف ) دكتوراً(واألخري اصبح أستاذاً أو 
 اآلن وقد نال إجازته فقد كان يتوج بقلنسوة، ويقبله أستاذه ويباركه، يدرس مكشوف الرأس، أما) تابع(وكان وهو . العامل املسيحي

وكان من . مث جيلسونه يف كرسي االستاذية، فيلقي حماضرة افتتاحية، او يعقد نقاشاً افتتاحياً؛ وكان هذا هو بداية عمله أستاذاً
دم هلم اهلدايا، وذه االحتفاالت وغريها ينضم إىل مستلزمات هذا التخرج ان يدعو مجيع أساتذة اجلامعة أو كثرم إىل وليمة ويق

ومما يريح بالنا أن نقول أن التعليم يف العصور الوسطى كان فيه من العيوب املتعبة بقدر ما يف نظمنا التعليمية يف . نقابة األساتذة
 قلة صغرية من املقيدين يف سجالت فلم يكن يواصل الدراسة يف اخلمس السنني اليت يتطلبها نيل البكالوريوس إال. الوقت احلاضر

. وكان افتراض ذوي الشأن أن مجيع عقائد الكنيسة املقررة يلتزم ا املؤمنون بالدين مما يدعو عقول الطالب للدعة ال للعمل. اجلامعة

 لتأييدها، وتفسري وكان البحث عن احلجج اليت تثبت هذه العقائد، وإيراد الشواهد من الكتاب املقدس أو من أقوال آباء الكنيسة
أقوال أرسطو حبيث تتفق معها، كان هذا كله يدرب العقول على التقسيم الشعري الدقيق اكثر مما يدرب الذهن على توخي احلقيقة 

ويف وسعنا أن نسارع إىل أي أسلوب من أساليب احلياة ينسى مثل هذا التعسف يف اإلميان بالفروض . واإلذعان ملا ميليه الضمري احلي
وها حنن أوالء يف هذه األيام نترك الناس أحراراً يشكون يف عقائدهم آبائهم الدينية، وال نتركهم .  يقوم عليها هذا األسلوباليت

أحراراً يشكون يف عقائدهم السياسية؛ وهاهو ذا اإلحلاد السياسي يعاقب عليه باحلرمان االجتماعي كما كان اإلحلاد يف الدين يعاقب 
واآلن ورجل الشرطة يعمل جاهداً لكي حيل حمل اهللا، فقد اصبح االرتياب يف الدولة اشد . ين يف عصر اإلميانعليه باحلرمان الدي

وما من شك يف أن انتقال . خطورة من االرتياب يف الكنيسة، ذلك انه ما من نظام عن حتدي املبادئ األساسية اليت يقوم عليها
عظم قدراً فيما يبدو لنا مما كانا يف العصور الوسطى، ولكننا ال يصح لنا أن نقول هذا املعارف والتدريب على معرفة اكثر انتشاراً وا
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ومل تكن املقدرة العلمية مما تعوز خريج اجلامعة يف العصور الوسطى، فقد كانت خترج يف كل عام . القول نفسه عن التربية اخللقية
ين أوجدوا امللكية الفرنسية، والفالسفة الذين قادوا سفينة املسيحية يف عدداً كبرياً من رجال اإلدارة القادرين، ورجال القانون الذ

ولقد شحذت املسيحية ذكاء الرجل . حبار العقل الصاخبة، والبابوات الذين أتوا من اجلرأة ما جعلهم يفكرون تفكري أوربا املوحدة
لقد اارت . ملراهقة الذهنية عند الربابرة الظافرينالغريب، وخلقت لغة الفلسفة، ورفعت مكانة التعليم وهيبته، وقضت على فترة ا

كثري من أعمال العصور الوسطى أمام عجلة الزمن اليت تدمر كل شيء يف سبيلها، أما اجلامعات اليت خلفها لنا عصر اإلميان بكل ما 
ها إهاا القدمي لتحيا حياة فيها من عناصر التنظيم، فها هي ذي تكيف نفسها حسب التطورات اليت ال مفر منها، وختلع عن نفس

  .جديدة، وتنتظر منا أن تعقد لواءها بلواء احلكومة

  الباب الخامس والثالثون 

  أبالر 

1079 - 1142   

  الفصل األول 

  الفلسفة القدسية 

حاب الفضل ليسمح لنا القارئ أن خنص أبالر بباب كامل، وليس حديثنا عنه يف هذا الباب مقصوراً عليه بوصفه فيلسوفاً أو من أص
أو إنشاء جامعة باريس، أو شعلة أهلبت عقل أوربا الالتينية يف القرن الثاين عشر، بل سنتحدث عنه بوصفه هو وهلواز ممثلني ألخالق 

 القريبة من Le Palletكان مولد أبالر يف قرية له باليه.عصرمها وآدابه، وأرقى واعظم ما خيلب اللب ويبهر العقل يف ذلك العصر
 ، وال شئ غري هذا، صاحب ضيعة متواضعة، Bérengerوكان أبوه املعروف لنا بأسم بريجنر.  إحدى مدن بريطانياNantesنانت

أكرب أولئك األبناء، ) ولسنا نعرف اصل لقبه أبالر (Pierrcوكان بيري. وكان مبقدوره أن يهئ ألوالده الثالثة والبنته تعليماً حراً
ألكرب يف مرياث ابيه؛ ولكنه كان مولعاً بالدرس والتفكري اىل حد جعله بعد أن كرب يرتل ألخويه وكان مبقدوره أن يطالب حبق االبن ا

عن حقه، وعن نصيبه يف أمالك األسرة، وشرع يطلب الفلسفة، ويلقى بنفسه يف معركتها أينما محى وطيسها، أو أينما وجد معلماً 
حوايل  (Jean Roscelinلية أن كان من أول أساتذته جان وسالنوكان اعظم ما اثر يف حياته املستقب. ذائع الصيت يدرسها

وكان . ، وهو رجل متمرد أنصب عليه كما أنصب على أبالر من بعده سخط الكنيسة وحرمانه من الدين)1120 حوايل -1050
كلها عن األذى، وهي الوجود املنشأ الذي أثاره روسالن مسألة من مسائل املنطق اجلاف املوغل يف اجلاف، واليت تبدوا ابعد املسائل 

يف الفلسفة اليونانية وفلسفة العصور الوسطى هو الفكرة العامة اليت تدل على صنف من ) الكلي(وكان ). للكليات(املوضوعي 
؛ أو األعمال )كالكتاب، واحلجر، والكوكب، والرجل، والنوع اإلنساين، والشعب الفرنسي، والكنيسة الكاثوليكية(األشياء 

وكان إفالطون، وهو العليم بسرعة زوال الكائنات واألشياء الفردية، قد ). كاجلمال، والصدق(؛ أو الصفات )، والعدالةكالقسوة(
، Phryneفاجلمال اكثر حقيقة من فريين: قال بأن الكلي اكثر بقاء، وأنه لذلك اكثر حقيقة، من أي فرد من الصنف الذي يصفه

). بالواقعية(جل اكثر حقيقة من سقراط؛ وهذا هو الذي كانت العصور الوسطى تعرب عنه والعدالة اكثر حقيقة من أرستيديز والر
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ليس إال فكرة يكوا العقل لتمثل صنفاً من األشياء املتماثلة؛ فهو يرى أن الصنف نفسه ) الكلي(وخالف أرسطو هذا الرأي وقال أن 
منفصالً عن رغبات األفراد ) عقل مجاعة(هل يوجد : نا هذا يتجادلونوالناس يف وقت. ال يرى إال فيصوره أعضائه اليت يتركب هو منها

الفردي نفسه ليس إال امساً جمرداً من سلسلة ) العقل(الذين تتكون منهم هذه اجلماعة وأفكارهم ومشاعرهم؟ فأما هيوم فقد قال أن 
مون اهتماما كبرياً ذه املسألة، واكتفى فيلسوف ومل يكن اليونان يهت. األحاسيس واألفكار، واإلرادات اليت يف كائن حي وموعها

 بصياغتها دون أن -الذي أقام يف الشام ويف روما ) 304 حوايل -232حوايل  (Prophyryهو برفريي-من آخر الفالسفة الوثنيني 
اإلضافة اىل جمموع فقد كانت الكنيسة تزعم أا موجود روحي ب. لكن العصور الوسطى كانت تراها مأساة حيوية. يعرف حالً هلا

صفات وقوى غري صفات أجزاءه وقواها؛ ومل يكن يف مقدورها أن تعترف بأا ) للكل(األفراد املنضمني إليها؛ وكانت تشعر بأن 
 ليست إال أفكاراً ومشاعر يف أعضاءها املكونني) الكنيسة(فكرة جمردة، وأن األفكار والعالقات اليت ال اية هلا واليت يوحي ا لفظ 

إذا كان األشخاص، واألشياء، واألعمال، واألفكار املفردة، هي وحدها : وشر من هذا قوهلا. احلية) عروس املسيح(هلا، بل أا هي 
املوجودة فماذا يكون مصري الثالوث؟ هل تكون وحدة األقاليم الثالثة فكرة جمردة ال اكثر، أو هل هي ثالثة آهلة منفصلة عن بعضها 

ولسنا نعرف آراءه إال من أقوال . أن نضع أنفسنا يف اجلو الالهويت احمليط بروسالن إذ شئنا أن نفهم ما حل بهالبعض؟ أن علينا 
؛ فأما ) flatus vocis(، أي هواء الصوت) voces(معارضيه، فهم يقولون أنه يرى أن الكليات واألفكار العامة ليست إال ألفاظاً

وليست األجناس، واألنواع، ) . noméina(ردون موجودون، وأما كل ما عدا هذا فهو أمساءاألشياء املفردة فموجودة، واألفراد املف
وما من . والصفات، وجود مستقبل؛ فاإلنسان ال وجود له، بل الذين يوجدون هم الرجال، وال وجود للون إال يف األشياء امللونة

فقد نقل عنه أنه قال أن اهللا لفظ أطلق على . على الثالوث) ةاالمسي(شك يف أن الكنيسة كانت تترك روسالن وشأنه لو مل يطبق هذه 
 أي ثالثة -أقانيم الثالوث الثالثة، كما أطلق لفظ اإلنسان على كثريين من الرجال؛ ولكن كل ما له وجود حقاً هو األقانيم الثالثة

 ضمنياً مخس مرات يف اليوم من فوق ألف ويف هذا اعتراف بالشرك الذي يتهم به اإلسالم املسيحية ااما. آهلة يف واقع األمر

ودعى  . Compiégneومل تكن الكنيسة ترضى بصدور هذه التعاليم من شخص هو قس من قساوسة كنيسة كمبييت . مأذنة
وخري بني الرجوع عن أقواله واحلرمان، فأختار الرجوع، وفر إىل ) 1092(س يف سولسون روسال للمثول بني يدي جممع ديين مقد

ويبدو أن هذه البلدة هي اليت . Locheإجنلترا وهاجم فيها عادة التسري عند رجال الدين؛ مث عاد اىل فرنسا ودرس يف تور ولوش
ولكنه حرم من الدين مرتني لشكله يف ) اإلمسية(كرة ورفض أبالر ف). 2(جلس فيها أبالر عند قدميه وهو نافد الصرب متململ

وأنه كان يسمى معارضيها ) العقيلة القدمية(وخليق باملالحظة أيضاً أن القرن الثاين عشر كان يسمى الواقعية . الثالوث
ت عواطف أبالر، عن الكنيسة دفاعاً جميداً يف عدة مؤلفات يبدو أا حرك) 1109 -1033(ودافع أنسلم ) moderni .(3احلديثني

وكان أنسلم من أبناء أسرة من أشراف إيطاليا؛ وعني رئيساً لدير . وكان هلا فيه اثر عميق، وأن مل يكن هذا األثر إال املعارضة
 مدرسة من اكرب املدارس Faancوأضحى دير بك يف أثناء حكمه، كما أضحى يف أيام الفران. 1078 يف نورمندية يف عام Becبك

 يف ترمجة له تنم عن تعلقه به، زاهداً ظريفاً ال يرغب Eadmerالغرب، ولعل أنسلم كان، كما وصفه زميله الراهب إيدمرالتعليمية يف 
وكان الشك ابعد األشياء عن رجل مثله، بل كان . بشيء سوى التفكري والصالة، خرج من صومعته كارهاً ليحكم الدير ومدرسته

ويف هذا يقول كما )  اإلميان؛ وكيف يستطيع عقل حمدود أن يأيت عليه يوم يفهم فيه اهللا؟جيب أن يسبق(اإلميان عنده هو احلياة، و
، ولكن تالميذه طلبوا إليه حججاً جيادلون به الكفار؛ )لست أسعى للفهم لكي اعتقد، بل أين اعتقد لكي افهم: (يقول أوغسطني

؛ وكان شعاره هو اإلميان بطلب الفهم؛ )4)(مل بفهم ما اعتقدنامن االمهال، وقد تثبتنا يف ديننا، إال نع(وكان هو نفسه يرى أن 
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. وألف سلسلة من الكتب العظيمة األثر بدأ ا الفلسفة املدرسية حني حاول أن يدافع عن الدين املسيحي دفاعاً قائماً على العقل

ا يف اخلري، والعدالة واحلق، نسبية، وال أن آراءن: عن الوجود املوضعي للكليات فقال) حديث للنفس(ودافع يف رسالة صغرية تدعى 
معىن هلا إال إذا قورنت خبري مطلق أو عدالة مطلقة، أو حق مطلق؛ وإذا مل يوجد هذا احلق املطلق فلن يكون لنا مقاس أكيد للحكم، 

 هو هذا -، واحلق املطلق وهو اخلري املطلق، والعدل املطلق-واهللا . وبذلك تصبح علومنا وأخالقنا على السواء جوفاء عدمية األساس
وكأمنا أراد أنسلم أن يذهب ذه الواقعية إىل ابعد مدى فأنتقل يف . املطلق املنقذ، وهو الغرض الذي ال بد له يف حياتنا

اهللا : إىل برهانه الشهري املستمد من فن ما وراء املادة الذي أراد أن يثبت به وجود آهلة فقال) 1074حوايل  (Proslogionكتابه
 وهو -مل كائن يستطيع العقل أن يتصوره؛ ولكنه أن مل يكن إال فكرة يف رءوسنا، فأن ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكمال اك

، ويرمز المسه بلفظ Gauniloوكتب راهب متواضع، يدعى جونيلو . وإذن فاهللا، وهو اكمل الكائنات، موجود: الوجود
 أننا ال نستطيع أن ننتقل هذا االنتقال السحري من اإلدراك إىل الوجود، وأن حجة ال  إىل أنسلم احتجاجاً يقول فيه- Insipioاألبله

مث . تقل عن احلجة السابقة يف قوا ميكن أن تثبت وجود جزيرة تبلغ درجة الكمال، وأن تومس أكوناس يتفق يف الرأي مع جونيلوه
، ويسأل مل كان هذا التجسد ضرورياً لقد كانت هناك فكرة )اإلنسانابن اهللا (حاول أنسلم يف مقالة رائعة ولكنها غري مقدمة امساها 

، وتقوا أن آدم وحواء حني أكال الفاكهة احملرمة قد باعا نفسهما وباعا )6(يؤديها أمريوز، والبابا ليو األول وطائفة من آباء الكنيسة
وعرض أنسلم . حيم إال موت اهللا الذي اصبح إنساناًكل نسلهما اىل الشيطأن، وأن ال شيء يستطيع افتداء البشرية من الشيطان واجل

أن عصيان أبوينا األولني كان ذنباً غري حمدود ألنه ذنب يف حق كائن غري حمدود، وأنه قلب النظام : حجة أدق من هذه وابلغ فقال
 غري حمدود؛ وال يستطيع تقدمي هذه اخللقي للعامل كله، وال شيء ميكن أن يوازن وميحو ذلك الذنب غري احملدد إال التكفري عنه تكفرياً

ومنت واقعية أنسلم . الكفارة الغري حمدودة إال كائن غري حمدود؛ ومن اجل هذا صار اإلله إنساناً لكي يعيد إىل العامل توازنه األخالقي
دأ وليم فقد ب). 1121 -؟William of Chapeaux) 1070وتطورت على يد تلميذ من تالميذ روسالن يدعى وليم الشابوكسي

الذي كانت براعته احلربية حتول دون -وإذا جاز لنا أن نصدق أبالر .  يعلم اجلدل يف مدرسة كتدرائية نتردام بباريس1103يف عام 
 قلنا أن وليم ذهب إىل ابعد مما ذهب إليه أفالطون، فكان أفالطونياً اكثر من أفالطون نفسه حني قال أن الكليات -براعته التارخيية

ئق موضوعية فحسب، بل أن الفرد حتوير عارضي للحقيقة اجلنسية، وال وجود له إال باشتراكه يف الكلى؛ وعلى هذا ليست حقا
وينقلون عن وليم أنه قال فضالً عن هذا أن الكلى بأمجعه . فاإلنسانية هي الكائن احلقيب، الذي يدخل يف سقراط، ويكسبه وجوده

والقي أبالر عصا التسيار يف مدرسة وليم بعد املثري . ا حاضرة يف سقراط ويف االسكندرحاضر يف كل فرد من صنفه، فاإلنسانية كله
وكان وسيم اخللق حسن القوام، . ، وكان وقتئذ يف الرابعة والعشرين أو اخلامسة والعشرين من عمره)1103(من التجوال العلمي 

وكان يستطيع . املرحة تكسب طباعة وحديثة فتنة وحيويةذا جبهة عريضة تبعث يف النفس الروعة؛ وكانت روحه ). )7ي الطلعة
وكان شاباً مرحاً طروباً، عرف يف الوقت نفسه . تأليف األغاين وإنشادها، وكانت فكاهته القوية تزلزل الضعاف يف قاعات اجلدل

وقحاً، منطوياً على نفسه، دفعه فقد كان مغروراً، مزهواً بنفسه، : وكانت عيوبه هي العيوب اليت تستلزمها صفاته. باريس والفلسفة
ابتهاجه مبواهبه اليت كان يعرفها حق املعرفة إىل أن يطرح بتهور الشباب العقائد التعسفية والعواطف الرقيقة اليت كانت سائدة يف 

وقد . حيب هلوازإليه؛ فهذا العاشق الذائع الصيت حيب اجلدل اكثر مما ) احملببة(الفلسفة ) جة(عصره وبني أساتذته، وقد أسكرته 
يا عجباً اإلنسانية كلها حاضرة يف سقراط؟ إذن فحني تكون اإلنسانية كلها : سخر من واقعية أستاذه املسرفة، وحتداه علناً أمام فرقته

م وخييل إلينا أن ما كان يقصده ولي. حاضراً يف االسكندر) الذي تشمله اإلنسانية كلها(حاضرة يف االسكندر ال بد أن يكون سقراط 
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على أننا مل تصل إلينا حجج وليم يف هذا النقاش؛ ومهما . هو أن مجيع العناصر اجلوهرية اليت يف اإلنسانية حاضرة يف كل كائن بشري
. فقد عارض واقعية وليم روسالن بالفلسفة اليت مسيت فيما بعد بالفلسفة إلدراكية. كانت هذه احلجج فأن أبالر مل يأخذ بشيء منها

؛ وأن الصفات )الرجال، واحلجارة(ليس له وجود جسمي اال يف أفراده اليت يتكون منها ) اإلنسان واحلجر(صنف وهي تقول أن ال
ولكن الصنف والصفة ليسا جمرد . ال وجود هلا إال يف األجسام، أو األفعال، أو األفكار اليت تصفها) كالبياض، والطيبة، واحلقيقة(

ن العناصر أو املظاهر اليت نالحظ وجودها مشتركة بني طائفة من األفراد، أو األجسام، أو امسني، بل مها مدركان تكوما عقولنا م
وليست املدركات اليت نفكر ا يف هذه العناصر املشتركة . وهذه العناصر املشتركة حقيقة، وأن مل تظهر إال يف الصور الفردية. اآلراء

، بل هي )رياح الصوت( ليست هذه املدركات - اف املكونة من أجسام متماثلةاألفكار اجلنسية أو الكلية اليت نفكر ا يف األصن-
ويقولون أن أبالر بقي مع وليم . اكثر أدوات التفكري نفعاً وأكثرها ضرورة، وبغريها ال ميكن أن يكون للعلم وال للفلسفة وجود

بعدئذ، وتبعد أوىل البلدتني أربعني ميالً عن  Corbeil أوالً مث يف كوريبMelunمث شرع هو نفسه يدرس يف ميلون). بعض الوقت(
بعد تدريب جد قصري؛ ولكن عدداً كبرياً من ) حانوته(وقد اخذ عليه بعضهم أنه أنشأ . باريس أما الثانية فتبعد عنها مخسة وعشرين

 دير القديس فكتور حيث وكان وليم يف هذه األثناء قد اصبح راهباً يف. الطالب هرع إليه، إلعجام بسرعة بديهيته وزلقة لسانه
ويبدو أنه كان على عظام فلسفة وليم حلم اكثر ). مرض شديد(أن يستمر يف إلقاء حماضراته؛ وعاد إليه أبالر تلميذاً بعد ) طلب إليه(

كما (أبالر مما توحي به القراءة العاجلة لسرية أبالر املوجزة اليت كتبها بنفسه، ولكن سرعان ما جتددت مناقشام القدمية، وأرغم 
وعرض األستاذ الذي خلفه والذي عينه بنفسه .وليم على أن يعدل فلسفته الواقعية، وبدأت مكانة وليم يف اهلبوط) يقول أبالر نفسه

وواصل أبالر حماضراته يف ميلون، مث فوق جبل . ، ولكن وليم مل يوافق على هذا العرض)؟1109(يف نتردام أن خيلي مكانة ألبالر 
ونشبت بينه وبني وليم، وببني طالما، حرب كالمية دامت عدة سنني، واصبح أبالر زعيم احملدثني . ااور لباريسسانت جفييف 

وبينما هو خيوض غمار هذه احلرب ترهب والداه، ولعلهما فعال ذلك ). احلديثة(أي الشبان املتمردين املتحمسني أصحاب املدرسة 
 ليكون يف وداعهما، ورمبا كان من أسباب عودته تسوية بعض املشاكل Pallet إىل له باليهاستعداداً للموت، واضطر أبالر أن يعود

، بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدين يف الءون، وأقام 1115مث رجع أبالر اىل باريس يف عام . اخلاصة بأمالك األسرة
.  وهو طالب قبل ذلك الوقت باثنيت عشرة سنة أو حنوهامدرسته، أو بدأ منهج حماضراته، يف قاعات نتردام اليت كان جيلس فيها

وكان مبقدوره أن يتطلع إىل ). 8(وكان وقتئذ من موظفي الكتدرائية وأن مل يصبح من قساوستها. ويبدو أنه مل يلق يف ذلك معرضة ما
كما درس الفلسفة، وكان أستاذاً يف املناصب الكهنوتية العليا اذا لزم الصمت؛ ولكن هذا الشرط كان ثقيالً عليه، ألنه درس األدب 

عرض اآلراء عرضاً واضحاً لطيفا؛ وكان كغريه من الفرنسيني يرى أن الوضوح يف التعبري واجب حتتمه املبادئ اخللقية، ومل يكن 
 يدرس هلا واقبل الطالب من كثري من البالد ليستمعوا إليه، وكانت الفصول اليت. خيشى أن خيفف من عبء حديثه بقليل من الفكاهة

 رئيس أحد األديرة يقول Foulques، تشهد بذلك رسالة بعث ا إليه فولك )9(كبرية كرباً أغناه باملال وأذاع شهرته بني األمم
ومل متنع املسافة الشاسعة، أو اجلبال أو الوديان أو الطرق املوبوءة باللصوص، الشبان من ... بعثت إليك روما أبناءها تعلمهم: فيها

وازدمحت فصولك بالشبان اإلجنليز الذين عربوا البحر املفحم باألخطار، واقبل عليك التالميذ من مجيع أحناء أسبانيا .  عليكاإلقبال
ولست اذكر شيئاً عن سكان باريس، وأقاصي فرنسا اليت كانت هي األخرى . وفالندرز وأملانيا، ومل ميلّو من الثناء على قوة عقلك

وما دام قد بلغ هذه الذروة من اد والنجاح وبعد ). 10(جد علم من العلوم ال يستطاع أخذه عنكظمأى لتعليمك، كأنه ال يو
  ، مث إىل كرس رئيس األساقفة، ومل ال يرقى إىل كرسي البابوية؟)كما ارتقى إليه وليم(الصيت، فلم ال يرقى اىل كرس األسقفية 
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  الفصل الثاني 

  هلواز 

حريصاً على االمتناع عن مجيع ضروب (، وأنه كان )مستعففاً إىل أقصى حدود االستعفاف(ت ويؤكد أبالر أن ظل حىت ذلك الوق
 قس الكتدرائية كان هلا من مجال اخللق واهليام بالعلم ما اثر كل ما كان كامنا يف Fulbertولكن هلواز ابنة أخي فلبري). 11)(اإلفراط

الل تلك السنني احملمومة اليت كانت احلرب ناشبة فيها بني أبالر و وليم ويف خ. أبالر من حساسية مرهفة برجولته وإعجاب بعقليته
وبعث ا عمها إىل دير يف . عن الكلى وغري الكلى شبت هلواز من الطفولة إىل األنوثة املكتملة، يتيمة مل يبقى ألبويها اثر

يف مكتبته الصغرية من الكتب هياما أصبحت معه  لتقضي فيه عدداً كبرياً من السنني، فلما ذهب إليه هامت مبا Argentuilأرجنيت
وملا عرف فلبري إا تستطيع لتحدث بالالتينية بنفس الطالقة اليت تتكلم فيها الفرنسية، وأا مل تكتف ذا بل . أنبه راهبة يف الدير

وكانت يف سن السادسة عشر . ئية، وملا عرف هذا اعجب ا، وجاء لتعيش معه يف بيته القريب من الكتدرا)12(أخذت تتعلم العربية
؛ ويف ظنها أا مسعت به قبل ذلك الوقت بوقت طويل، وما من اشك أا كانت قد أبصرت )1117(حني اتصلت حياا حبياة أبالر 

بت مئات الطالب تغض م األاء وقاعات احملاضرات، وقد جاءوا ليستمعوا اليه؛ ولعلها هي ذات احلماسة الذهنية القوية قد ذه
ويف وسعنا أن نتصور حياءها وارتياعها حني اخربها فلبري أن أبالر . خفية أو علناً لترى وتسمع معبود علماء باريس ومثلهم األعلى

وكانت هذه الفتاة : (وهاهو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفسري كيف حدث هذا. سيسكن معهما ويصبح معلمها اخلاص
فها هو ذا أمسى على كل لسأن، وىل . واحلق أن هذا العمل من أسهل األمور. ن ارتبط ا برباط احلباعتزمت أ... الصغرية هي اليت

وهكذا شرعت، وقليب ملتهب ... من مزايا الشباب واجلمال ما ال أخشى معه أن ترفضين امرأة، أيا كان شأا، أتعطف عليها حبيب
أحتدث إليها يف كل يوم حديث املودة اخلالية من الكلفة، حىت يسهل علي حبب هذه الفتاة، احبث عن الوسائل اليت متكنين من أن 

وكان هو رجالً خبيالً ... نظري اجر قليل أؤديه له... أن يأويين يف بيته... ومن اجل هذا أقنعت عم الفتاة. بذلك أن أحظى مبوافقتها
ولقد ذهلت من سذاجة الرجل، ولو أنه عهد حبمل وديع إىل ... اعتقد أن ابنه أخيه ستفيد كثرياً من تعليمي... حريصاً على املال و

ومل أطيل القول؟ واجتمعنا أوالً يف املسكن الذي أظل حبنا، مث يف القلبني ... (عناية ذئب مفترس ملا كنت اشد من ذلك دهشة وذهوالً
وكانت قبالتنا يزيد عديدها ... ر الدرسوقضينا الساعات الطوال ننعم بسعادة احلب متسترين بستا. اللذين كانا حيترقان من جنبينا

وهكذا )). 13(على كلماتنا املنطقية، وكانت أيدينا اقل حبثاً عن الكتاب منها عن صدرينا، وكان احلب جيذب عيين كل منا إىل اآلخر
دة يف حياته هلته وكانت هذه جتربة جدي). حناناً أذكى من عرف الطبيب(أحالت رقة هلواز العاطفة اليت بدأت رغبة جسمية بسيطة 

وأسف طالبه ملا أصاب . عن الفلسفة، فقد استعار من حماضراته وجداً وهياما حلبه، فأضحت هذه احملاضرات مملة على خالف عاداا
اجلديل املنطيق، ولكنهم رحبوا بالعاشق، وسرهم أن يعرفوا سقراط نفسه ميكن أن يأمث، وعزوا أنفسهم فقدوه من احلجج الدامغة 

أغاين احلب اليت بدأ يؤلفها؛ وكانت هلواز تسمع من نافذة بيتها أغاين افتتانه ا تتردد أصداؤها الصاخبة على ألسنة بترديد 
ومل ميض إال القليل من الوقت حىت أبلغته أا حامل، فما كان منه إال أن اختطفها من بيت عمها وأرسلها إىل بيت أخته ). 14(تالميذه

خلوف من جهة والرمحة من جهة أخرى فعرض على عمها الغاضب احلانق أن يتزوجها بشرط أن يسنح له ودفعه ا). 15(يف بريطاين
. ووافق القس على هذا، وسافر أبالر إىل بريطانيا ليحضر عروسه الرقيقة القلب الغري راضية بالزواج. فلبري بأن يظل أمر الزواج سراً

ذلك أن . وظلت هلواز زمناً طويالً ترفض الزواج به.  اقبل هو على والدته ثالثة أيام حنيAstorlabeوكان عمر ابنهما أسطرالب
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إصالحات ليو التاسع وجرجيورى السابع كانت منذ جيل من الزمان قد حرمت مناصب القسيسني على املتزوجني إال إذا ترهبت 
 أن تبقى عشيقته حبجة أن هذه العالقة، إذا الزوجة، ومل تكن هلواز مستعدة ألن تفارق رفيقها وابنها على هذا النحو، وعرضت عليه

وقد أورد أبالر يف كتابه ). 16(ظلت سراً خيفى عن الناس حبكمة، لن حتول بينه وبني الرقى يف مناصب الكنيسة كما حيول الزواج
مثلة املعارضة لزواج فقرة طويلة يعزو فيها إىل هلواز يف هذا الظرف ثبتاً طويالً من املراجع واأل) الفصل السابع(تاريخ مصائي 

تذكر أن سقراط قد تزوج، وكيف طهرت ): (حرمان الكنيسة من ضوئه الرباق(الفالسفة، وحججاً فصيحة قوية يف االعتراض على 
الفلسفة من هذا العار الذي دنسها تطهرياً خسيساً حىت يكون كثرياً أن تسمى عشيقيت من أن يعرف الناس أا زوجيت، بل أن هذا 

وتركا اسطرالب . ولكنه أقنعها بأن وعدها أال يعرف الزواج إال عدد قليل من أوثق الناس صلة ما). 17)( اشرف يليكون أيضاً
وأراد أبالر أن حيتفظ بسرية الزواج فعاد إىل حيث كان يسكن وهو أعزب، . مع أخت أبالر وعادا ىل باريس وتزوجا حبضور فلبري

ولكن فلبري، يف حرصه على أن يسترد . يكن كال احلبيبني يرى اآلخر إال نادراً وخلسةوعادت هلواز اىل السكىن مع عنها، ومل 
فما كان من أبالر إال أن ). وأنزل ا فلبري العقاب بعد العقاب(مكانته، اخلف الوعد الذي قطعه ألبالر وأذاع السر؛ وأنكرته هلواز، 

، إىل دير أرجنىت، وأمرها أن ترتدي ثياب الراهبات، وأال تقسم اليمني أو فر ا مرة ثأنية، وبعث ا هذه املرة على كره منها شديد
أيقنوا أنين قد غدرت م اشد الغدر، وختلصت إىل أبد الدهر من هلواز إذ (ويقول أبالر أنه ملا مسع فلبري وأقاربه ذا . تلبس القاب

يف حجرة سرية مبسكين، إذا ...  وبينما كنت نائماً ذات ليلةفاستشاطوا من هذه غضباً ودبروا مؤامرة على؛. أرغمتها على أن تترهب
ألم بتروا أعضاء جسمي اليت ... اقتحموا على مبعونة خادم من خدمي قدموا له رشوة، وانتقموا مين انتقاما شنيعاً جيللهم العار

هم قُبض عليهما وفقدا أعينهما وأعضاء والذوا بالفرار بعد أن فعلوا فعلتهم، ولكن اثنني من. فعلت ا ما كان سبباً يف حزم
نعم أنه مل حيط من مرتلته لساعته، فأن . ومل يكن يف وسع أعدائه أن خيتاروا له عقاباً أدل على مكرهم من هذا العقاب). 18)(تناسلهما

جر عليه النسيان واقبل عليه طالبه يواسونه، وأنكمش فلبري واختفى و). 19(باريس كلها مبن فيها من رجال الدين عطفت عليه
ومل ). قصة هذا االعتداء الشنيع حىت تبلغ أطراف األرض(ولكن أبالر أدرك أن قد قضى عليه، وأن . ذيوله، وصار األسقف أمالكه

، وأنه سيكون مضغة يف "حميت من الوجود حمواً تاما"يعد يستطيع التفكري يف الرقى يف مناصب الكنيسة، وأحس أن مسعته الطيبة قد 
وشعر بأن يف سقوطه هذا قسطاً من العدالة الطبيعية غري الشعرية، فقد أجتث من حلمه ذلك اجلزء الذي أذنب، . ألجيال املقبلةأفواه ا

وأمر هلواز أن تلبس النقاب وتترهب، وذهب هو إىل دير القديس دنيس وأقسم . وغدر به نفس الرجل الذي غدر هو به من قبل

   .ميني الرهينة

  الفصل الثالث 

  صاحب النزعة العقلية 

يف شعبة دير ) صومعة(مستجيباً إلحلاح طالبه ورئيس ديره، وأخذ يلقيها يف ) 1120(وعاد إىل حماضراته بعد عام من ذلك الوقت 
على أن هذه احملاضرات قد ألفها وهو قلق . به أهم ما كان حيتويه منهج حماضراتهونظن أننا جند يف كت. Maisoncelleميزنل 

وقد راجعها يف سنيه األخرية حني حتطمن روحه، ولسنا ندري مقدار ما . مضطرب على دفعات متقطعة، ال نستطيع أن حندد توارخيها
وال حاجة لنا إىل أن . دور كلها حول مسألة الكلياتوألبالر أربعة كتب صغرى يف املنطق ت. حتطم من حرارة الشباب بفعل الزمن
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فهي حتليل عقلي ألجزاء الكالم :  صفحة يف املنطق مبعناه عند أرسطو375نوقفها من رقادها، لكن كتابة اجلدل رسالة تقع يف 
وأشكال القضايا )) لعاطفةوا(املادة، والكم، واملكان، واملوضع، والزمن، والعالقة، والصفة، وامللكية والعقل، (وأدوات التفكري 

وكان من واجب عقل أوربا الغربية بعد أن استيقظ من سباته أن يوضح لنفسه هذه األفكار األساسية . املنطقية، وقواعد االستدالل
فلسفة وكان اجلدل أهم ما تعين به الفلسفة يف أيام أبالر، ويرجع بعض السبب يف هذا إىل أن ال. كما يفعل الطفل حني يتعلم القراءة

ومل يكن اجليل األول من أصحاب الفلسفة املدرسية يعرف .  وبرفرييBoethiusاجلديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق بوئيثيوس 
ولكننا . وهلذا مل يكن كتاب أبالر يف اجلدل كتاباً ممتعاً خالياً). وحىت هذه الرسائل مل تكن كلها معروفة له(إال رسائل أرسطو املنطقية 

فحاته اليت تعىن بالشكل قبل كل شيء إىل طلقة أو طلقتني من تلك املناوشات األوىل يف احلرب اليت قامت بني الدين نسمع يف ص
وكيف نستطيع وحنن يف عصر أخذ يشك يف العقل نفسه، أن ندرك ألالء ذلك العهد الذي بدأ يف التو . والعقل ودامت مائيت عام

بالر أن احلق ال ميكن أن يناقض احلق، وأن حقائق الكتاب املقدس جيب أن تنفق مع ويقول أ). 20)(سر املعرفة العظيم؟(يكشف 
 كتابه -قبل مأساته-ولعله قد كتب يف عهد الباكر ). 21(مكتشفات العقل، وإال لكان اهللا الذي وهبنا هذه وتلك خيدعنا بإحدامها

وسألوه بوصفه أستاذاً ذائع ) يف رؤيا أثناء الليل(عليه أن ثالثة رجال أقبلوا : "وفيه يقول. حوار بني فيلسوف ويهودي ومسيحي
وقالوا أم كلهم يؤمنون باهللا، وأن أثنني منهم يقبالن ما جاء بالكتب العربية املقدسة، أما . الصيت، أن يفصل يف نزاع قائم بينهم

ويرد عليهم الفيلسوف بقوله أن .  الطبيعيالفيلسوف فريفضها، ويقترح أن يقيم حياته ومبادئه األخالقية على أساس العقل والقانون
وأن نشارك الغوغاء يف أباطيلهم، وأن نزج يف اجلحيم من ال يقبلون هذه . من أسخف السخف أن نستمسك بعقائد الطفولة

. باجلنونوخيتتم قوله اختتاما غري فلسفي فريمي اليهود بالبالهة واملسيحيني !". السخافات اليت ال تفترق يف شيء عن عبث األطفال

ويرد عليه اليهودي بقوله أن الناس ال يستطيعون احلياة بغري القوأنني؛ وأن اهللا قد فعل ما يفعله امللك الصاحل فأنزل على الناس 
دستورياً لألخالق الفاضلة، وأن تعاليم التوراة هي اليت أبقت على شجاعة اليهود وأخالقهم خالل ما أصام من التشتت واملآسي 

وكيف إذن عاش آباؤكم هذه املعيشة النبيلة قبل أن يرسل موسى وشرائعه بزمن طويل؟ : فيسأله الفيلسوف.  قروناً طواالاليت دامت
 وكيف تؤمنون بوحي بعدكم بالنعيم يف الدنيا، ومع هذا فقد ترككم تقاسون آالم الفاقة والبؤس؟ ويقبل املسيحي كثرياً مما قاله -

 أن املسيحية قد منت وأكملت شريعة الفيلسوف الطبيعية وشريعة اليهودي املوسوية؛ وأا قد الفيلسوف واليهودي، ولكنه يقول
مست مبثل اإلنسانية العليا إىل درجة مل تسم إليها قط من قبل؛ فال الفلسفة وال اليهودية، كما جاءت يف الكتب املقدسة، قد وهبت 

أال . لق املعذب، هذا األمل يف السعادة، وهي هلذا عظيمة القيمة إىل أبعد حداإلنسان سعادة سرمدية؛ أما املسيحية فتهب اإلنسان الق
وقد وجدت حرية يف النقاش شبيهة . 1120أن هذا احلوار الذي مل ينته إىل غاية هلو مثرة رائعة من نتائج قس يف كتدرائية بباريس عام 

وجند أول ). sic et non (1120ه على اإلطالق، وهو كتاب نعم وال ذه احلرية نفسها منفذاً هلا يف كتاب آخر ألبالر بعد أشهر كتب
يصف فيها ذلك ) 1140( إىل القديس برنار William يدعى St. Tierryذكر هلذا الكتاب يف رسالة كتبها رجل من سانت تيريي 

 1836ب بعدئذ من التاريخ حىت عام مث اختفى هذا الكتا). 23(الكتاب بأنه كتاب مريب يوزع سراً بني تالميذ أبالر واملتشيعني له

وما من شك يف أن شكل الكتاب نفسه قد . Avranche املخطوط مبكتبة يف أفرانش Victor Cousinحني كشف فكتور كوزن 
 سؤاالً تشمل أهم العقائد األساسية للدين؛ 157أحزن هذا األسقف؛ ذلك أنه يبدأ مبقدمة تنم عن التقى والصالح، مث ينقسم إىل 

ضع يف عمودين متقابلني حتت كل سؤال طائفتان من األقوال إحدامها نؤيد الرد اإلجيايب واألخرى تؤدي الرد السليب، وكلتامها وقد و
مقتبسة من الكتاب املقدس، أو من كتب آباء الكنسية، أو من اآلداب اليونانية الرومانية القدمية، بل أن بعضها مقتبس من فن احلب 
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 من تأليف هذا الكتاب هو أن يكون مراجع يلجأ إليها يف النقاش املدرس، ولكن مقدمته تنتقص من قيمة وقد يكون القصد. ألوفد
 ألا تظهر ما بينهم من التناقض، بل أا لتظهر تناقض كل منهم -  سواء أراد الكتاب ذلك أو مل يرده- االعتماد على آباء الكنيسة 

 بوصفه مرجعاً دينياً، ولكنه يقول أن لغته قد كتبت لغري املتعلمني، وأا جيب تفسريها ومل يشك أبالر يف قيمة الكتاب املقدس. لنفسه
غري أن النص املقدس قد فد يف بعض األحيان ملا أضيف إليه زوراً، أو لعدم العناية بالنسخ؛ وهلذا فإذا . بالرجوع إىل العقل واملنطق

 بعضاً، وجب أن حناول التوفيق بني النصوص املتناقضة باالعتماد على ناقضت نصوص الكتاب املقدس أو كتب آباء الكنيسة بعضها
أن أول مفاتيح احلكمة هو املثابرة على : "وكتب يف نفس كلمة االفتتاح عبارة أستبق ا شكوك ديكارت بأربعمائة عام فقال. العقل

ويقول أن عيسى نفسه حني واجه العلماء ). 24"(ةألن الشك يؤدي بنا إىل البحث، والبحث يوصلنا إىل النتيج... األسئلة وتكرارها
جيب أن يكون أساس اإلميان يف : "ويكاد احلوار األول يف الكتاب يكون إعالناً الستقالل الفلسفة. يف املعبد أمطرهم وابالً من األسئلة
ل، تؤيد اإلميان، ويستشهد بأقوال من وهو ينقل أقواالً عن أمربوز، وأغسطني، وجر حبوري األو". عقل اإلنسان ويف القضايا املتناقضة

ويكرر أبالر . ، وجريوم، وأوغسطني، على أن من اخلري أن يستطيع اإلنسان أن يثبت دينه باالعتماد على العقلHilaryهيالري 
امل خلقه اإلرادة اإلهلية، واإلرادة احلرة، ووجود اخلطيئة والشرف يف ع: استمساكه بأصول الدين، ولكنه يعرض للجدل مسائل مثل

وما من شكل يف أن استدالله احلر يف هذه املسائل قد . إله خير قادر على كل شيء، واحتمال أن يكون اهللا غري قادر على كل شيء
 أضحت - طريقة التعليم بالبحث احلر إىل أقصى حدود احلرية-على أن هذه الطريقة . زلزل إميان الطالب الشبان املولعني باجلدل

لوفة املتبعة يف اجلامعات الفرنسية ويف الكتابات الفلسفية والدينية؛ وأكرب الظن أا قد سلكت هذه السبيل بفضل املثل هي اخلطية املأ
وسنرى القديس تومس يتبعها دون أن خيشى شيئاً ودون أن يوجه إليه لوم، وهكذا وجدت الرتعة العقلية ). 25(الذي ضربه هلا أبالر

وإذا كان كتابه نعم وال مل يغضب إال عدداً قليالً من الناس ألنه مل يوزع منه إال عدد قليل . لسفة املدرسيةمكاناً هلا يف مستهل عهد الف
 مل يكن له ذلك األثر الضيق -  وهو املوضوع الشديد الغموض-من النسخ، فأن ما حوله أبالر من حتكيم العقل يف موضوع التثليث 

ناس له حمصوراً يف القليل منهم؛ وذلك ألنه كان موضوع حماضراته اليت ألقاها يف عام الذي كان هلذا الكتاب، ومل يكن ارتياع ال
لطاليب ألم كانوا على الدوام : (وقد كتب هذا الكتاب، كما يقول هو نفسه. ، وموضوع كتابه يف وحدة اإلله والتثليث1120

ن األسباب ال عن األلفاظ دون غريها، ويقولون أن من يبحثون عن العقول وعن الشروح الفلسفية، ويسألون عما يستطيعون فهمه م
العبث أن نعلق بألفاظ ال يستطيع النقل تتبعها، وأنه ال شيء ميكن تصديقه إال إذا أمكن فهمه أوالً، وأن من أسخف األشياء أن يعظ 

وهو يقول أن هذا الكتاب )" 26(إنسان غريه بشيء ال يستطيع هو نفسه أن يفهمه وال يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه
وقد أشار فيه إىل أن وحدة اهللا هي النقطة الوحيدة اليت يتفق فيها . وأن الناس أعجبوا مبا فيه من دقة) أنتشر انتشاراً واسعاً جداً(

ين، ونعمته، ففي اهللا الواحد األحد تشهد قدرته بوصفه األقنوم األول، وحكمته بوصفه األقنوم الثا. أعظم األديان وأعظم الفالسفة
وهذه كلها نواح أو أعراض من اجلوهر القدسي؛ ولكن مجيع أفعال اهللا تتضمن وجتمع يف . وإحسانه، وحبه بوصفها األقنوم الثالث

وقد شعر كثريون من رجال الدين بأن هذا التشبيه مما ميكن التجاوز عنه والسماح به؛ ). 22(الوقت عينه قدرته، وحكمته، وحبه
 أن يتهم أبالر بالكفر؛ -وكان قد أصبح وقتئذ شيخاً طاعناً يف السن مستمسكاً بالدين- ما طلبه إليه روسالن ورفض أسقف باريس

 Albericولكن ألربيك .  أسقف شارتر عن أبالر طوال فترة السخط الذي حل ذا الفيلسوف املستهترGeoffroyودافع جيفروي 

، حرصاً كبري األساقفة على أن يأمره بايء إىل 1113ع أبالر يف المون عام ولوتلف، ومها مدرسان يف رميس كانا قد تنازعاً م
وجد أن الغوغاء قد أثريوا ) 1121(فلما قدم أبالر إىل سواسون . سواسون ومعه كتابه عن التثليث، وأن يدفع عن نفسه مة اإلحلاد
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وطلب أسقف شارتر أن يستمع الس ). 28"(د آهلة ثالثةالعتقادهم أين قلت بوجو... يوشكون أن يرمجوين باحلجارة"عليه، وأم 
إىل دفاع أبالر عن نفسه، ولكن ألربيك وغريه رفضوا طلبه حبجة أن أحداً ال يستطيع أن يدحض حجج أبالر وال يسعه إال أن يقتنع 

 أن جيزه يف Medradس دير القديس وأدانه الس من غري أن يستمع إليه، وأرغمه على أن يلقي كتابه يف الدار، وأمر رئي. بأقواله
وقضى أبالر يف الدير سنة يف شجار . الدير سنة كاملة، ولكن مرسوماً بابويا أفرج عنه بعد وقت قصري، وأعاده إىل دير القديس دنيس

معة يف  العظيم على إذن بأن يبىن لنفسه صوSugerدائم مع رهبانه املشاكسني، مث حصل بعد ذلك من رئيس الدير اجلديد سوجر 
، وهناك أقام مبعونة رفيق يف الدرجات الدنيا من )1122( وتروى Fontainebleauبقعة منعزلة يف منتصف املسافة بني فونتينبلو 

وملا مسع الطالب أنه قد أجيز له مرة أخرى أن يدرس أقبلوا عليه، ). الثالوث املقدس(الرهبة مصلى صغرية من القش والغاب مساها 
اخلرب اخلشن وأعشاب ( مدرسة عاجلة مرجتلة، وبنوا أكواخاً جبوار املصلى، وناموا على القش والبوص، وطمعوا وجعلوا من أنفسهم

واحلق أن العصور املظلمة أضحت يف . وظهر يف هذا املكان تعطش للعلم ما لبث أن أوجد اجلامعات ومألها بالطالب). 29(احلقول 
وأخذ الطالب، يف نظري ما يلقيه من احملاضرات، حيرثون األرض، . يات النسيانهذا املكان وكأا كابوس أوشك أن يدرج يف ط

ويقيمون األبنية، وأنشئوا له مصلى جديدة من اخلشب واحلجارة مساها الروح املقدس، كأنه يريد أن يقول أن حب مريديه قد نزل 
ومل تكن الثالث السنني اليت قضاها يف ذلك املكان أقل . يأسعليه نزول الروح القدس يف اللحظة اليت فر فيها من اتمع إىل العزلة وال

وأكرب الظن أن احملاضرات اليت ألقاها على هؤالء الطالب املشوقني قد أحتفظ ا وأعيدت . سعادة من أية سنني عرفها من قبل
وكانت .  الغريTheologia ويسمى الثاين الدين Theologia Christianaصياغتها يف كتابني يسمى أحدمها الدين املسيحي 

العقائد الواردة يف الكتابني مطابقة للدين القومي، ولكن العصر الذي كان حىت ذلك الوقت غريباً عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد 
الطون أيضاً راعه بعض الشيء أن جيد يف الكتابني إشارات إىل املفكرين الوثنني مصحوبة بالثناء عليهم، كما وجد فيها ما يشري اىل أف

ومل يكن يف وسع أبالر أن يعتقد أن مجيع هذه العقول العظيمة الفذة السابقة للمسيح قد ). 30(قد استمتع اىل حد ما إلهلام اإلهلي
، وعاد أبالر يف غري ندم )32(، وأصر على أن اهللا يفيض حبه على مجيع الناس، وفيهم اليهود والكفار)31(فاتتها أسباب النجاة

، وأن الذين )33(حتكيم العقل يف أمور الدين، وقال أن امللحدين جيب أن يردوا عن إحلادهم بالعقل واملنطق ال بالعنفيدافع عن 
، وتلك شوكة )34(يوصون باإلميان بال فهم إمنا يسعون يف كثري من األحيان لستر عجزهم عن أن يعلموا الدين تعليماً يدركه العقل 

ناس؟ فقد يبدو أن أبالر حني حياول تفسري الدين املسيحي تفسرياً ينطبق على العقل واملنطق، مل نفذت من غري شك يف جلود بعض ال
، وألربتس جمنس، وتومس أكوناس من بعده؛ ولكن أبالر Alexander of Halesجيرؤ على أكثر مما حاوله اإلسكندر اهلاليسي 

 العقل، على حني أن تومس رغم شجاعته وجرأته ترك مسألة حاول أن يدخل أكثر عقائد الكنيسة خفاء وأعمقها غوراً يف قبضة
وخلقت له جرأته على هذا التفكري وحدة ذهنه . التثليث، وخلق العامل يف زمن حمدد، إلميان بعيد عن متناول العقل، وفوق إدراكه

 Norbert ونوربرت Bernard of Clairvauxفقد كتب يشري يف أغلب الظن إىل برنار الكلري فوكسي . املتجددة أعداء جدداً

ينهشون عرضي ... يهرول بعض الرسل اجلدد، الذين يثق العامل فيهم أعظم الثقة، هنا وهناك: مؤسس طائفة الربمينستر أتنسيني يقول
دون حياء، وال يتركون لذلك سبيالً إال سلكوها، حىت أفلحوا على مر الزمن يف أن جيعلوين هدفاً لسخرية الكثريين من ذوي 

ويشهد اهللا أنين كلما علمت بأن اجتماعاً جديداً لرجال الدين قد دعى إىل االنعقاد، اعتقدت أم مل يدعوا إال لغرض ... انالسلط
ولعه أراد أن يكسب أولئك الناقدين، فترك التدريس وقبل دعوة وجهت إليه بأن يكون رئيس دير ). 35(واحد صريح هو إدانيت

، ولكن أرجح من هذا أن سوجر هو الذي نظم بدهائه وحكمته هذه النقلة مؤمالً ذا أن )؟1125(القديس جلداس يف بريطاين 
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) الربابرة(وكان هذا االنتقال ترقية ألبالر وسجن له يف وقت واحد، فقد ألفى الفيلسوف نفسه وسط سكان من . تسكن العاصفة

ونفر أولئك الرهبان من إصالحاته فدسوا إله ). 36(مع حظياميعيشون جهرة " أدنياء ال يروضون"، وبني رهبان )ال يفهمون(الذين 
السم يف الكأس اليت كان يشرب منها وقت العشاء الرباين، فلما خاب تدبريهم هذا رشوا خادمة بأن يدس له السم يف الطعام؛ ولكن 

وأستبسل أبالر يف . وال هو أبالر وحده؛ غري أن مرجعنا الوحيد يف هذه األق)37"(وخر صريعاً من فوره"راهباً غري تناول الطعام 
  .النضال يف هذه املعركة ألنه بقى يف هذا املكان املنعزل إحدى عشرة سنة تتخللها بعض فترات كان يف أثنائها بعيداً عنه

  الفصل الرابع 

  رسائل هلواز 

وكانت هلواز مذ . اض أخرى غري الديرومرت به فترة من السعادة املعتدلة حني قرر سوجر أن يستخدم البيت الذي يف أرجنيت ألغر
علت (افترقت عن أبالر قد عكفت يف هذا البيت على أداء الواجبات اليت تفرضها عليها حياة الرهبنة حىت عينت رئيس الدير و

ال الدين فأحبها األساقفة حب اآلباء لألبناء، وأحلها رؤساء األديرة حب األخوة لألخوات، وأحبها غري رج... مكانتها عند اجلميع
وملا علم أبالر أن هلواز ومن معها من الراهبات يبحثن عن مكان هلن جديد، عرض عليهن مصلى ). كما جيب األبناء األمهات

وكثرياً ما كان يزورهن ليعظهن ويعظ . ومبأنيها؛ وذهب بنفسه ليساعدهن على تنظيم إقامتهن يف مقرهن اجلديد) الروح القدس(
أنين ال زالت تسيطر علي مباهج احلب األرضي، وأنا الذي مل أكن أطيق يف األيام "ومهس النمامون . نهنالقرويني أقاموا بالقرب م

وكانت هذه الفترة املضطربة اليت قضاها رئيساً لدير القديس جلداس هي اليت كتب فيها ). 38"(اخلالية أن أفارق من امتلئ قليب حببها
 الباعث له على كتابة هذه السرية، فهي تتخذ شكل مقالة يواسى ا صديقاً يشكو ولسنا نعرف). 1132) (تاريخ مصائيب(سريته 
؛ ولكن يبدو أن هذه السرية "حىت إذا وازنت أحزانك بأحزاين، رأيت أن أوالمها ليست إىل جانب الثانية اليت تستحق الذكر"بؤسه، 

وتقول رواية قدمية، ولكنها مما ال ميكن حتقيقه، أن . دفاعاً دينياًكان يقصد ا أن يطلع عليها العامل، وأن تكون اعترافاً أخالقياً، و
من : إىل سيدها، بل أبيها، إىل زوجها، بل أخيها: "نسخة من الكتاب وصلت إىل يد هلواز، وإا ردت عليه هذا الرد العجيب

ذ زمن خبطابك الذي كتبته يا حبييب تعزية إىل لقد جيء إىل مصادفة من: "إىل أبالر، من هلواز: خادمته، بل أبنته، عن زوجته، بل أخته
فباسم اهللا الذي ال ... وقد حوى أشياء ال يستطيع أحد أن يطلع عليها دون أن تفيض عيناه بالدمع ألا جتدد أحزاين كاملة... صديق

عة عن املصائب اليت باسم املسيح، وحنن خادماته وخادمتك، نستحلفك أن تتفضل فتخربنا يف رسائل منك متتاب... يزال يرعاك
أنك لتعرف يا أعز ... "الزالت تتقاذفك حىت نشاركك على األقل يف أحزانك ومسراتك، حنن الذين بقينا على الدوام أوفياء لك

لقد بدلت ثيايب وقليب طوعاً ألمرك، كي أظهر لك أنك مالك ...  ماذا خسرت بفقدك- وأن الناس كلهم ليعرفون- الناس علي 
وإذا كان أسم الزوجة يبدو أكثر قداسة وأقوى رابطة، ... مل أكن أتطلع إىل عهد الزواج، أو إىل مهر متهرين بهو... جسمي وعقلي

وأين ... فأن أحب إيل، أسم الصديقة منه وأعذب على الدوام؛ أو، إذا لك يكن يف هذا ما تستحي منه، أسم العشيقة أو العاهرة
ه رأى أين خليفة بأن يكون يل شرف الزواج به، وأن ميلكين العامل بأسره أحكمه حكماً ألشهد هللا لو أن أغسطس الذي حكم العامل كل

وهل بني امللوك أو الفالسفة من يضارعك يف ... "يدوم أبد الدهر، لكان قوهلم أين مومسك أحب إىل من قوهلم أين إمرباطورته
 الناس مل يستحث اخلطى لينظر إليك، حني تبدو أمام شهرتك؟ وأية مملكة أو مدينة أو قرية مل تتحرق شوقاً لرؤيتك؟ ومن من

وأية زوجة، وأية عذراء، مل تتلهف عليك وأنت غائب، أو تتحرق شوقاً إليك وأنت حاضرة؟ وأية ملكة أو سيدة ذات ... اجلماهري؟
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عد أن سلكت سبيل احلياة مل أمهلتين ونسيتين، ب: هال حدثتين عن شيء واحد أن استطعت... "سلطان مل حتدين على مباهجي وفراشي؟
الدينية اليت كنت أنت دون غريك اآلمر ا، فلم أحظ بعدئذ بكلمة منك أو نظر إليك تبتهج ا نفسي، أو رسالة منك يف غيبتك 

أن : يرتاح هلا قليب؟ أال فحدثين عن شيء واحد ال أكثر أن استطعت، أو دعين أفض إليك مبا أحس به، بل ما يظنه الناس مجيعاً
ليس ... فلما أن نلت ما تبغيه، زال من فوره كل ما كنت تتظاهر به... هوة اجلنسية ال احلب هي اليت وثقت الصلة بيين وبينكالش

وكم كنت أمتىن أن يكون هذا ىل دون غريي، وأن جيد حبك ... هذا يا أحب الناس إىل هو أظنه أنا وحدي، بل ما يظنه الناس مجيعاً
يف الوقت الذي أخادع نفسي يف ... أتوسل إليك أن تستمع ملا أطلبه إليك. "ض الشيء لواعج أحزاينمن يربره غريي فخف بذلك بع

فأنا أستحق منك ...  أهد إىل صورتك احللوة- وهي ألفاظ لديك منها الشيء الكثري-بوجودك معي يف ألفاظك املكتوبة على األقل 
ال عن تقي وحب ... أما اليت غويت حياة الدير اخلشنة يف سن الشباب... بعد أن فعلت من أجلك كل ما ميكن فعله... أكثر منها

ولست أنتظر ثواباً من اهللا على هذا العمل، ألين مل أعمال شيئاً لوجه اهللا كما تعرف ذلك ... الدين بل إطاعة ألمرك ال لشيء سواء
أن تعيد إيل وجودك بأية سبيل يف إستطاعتك، ولذلك أستحلفك باسم الذي وهبت له نفسك، وأتوسل إليك أما اهللا ... حق املعرفة

لكن أبالر كان عاجزاً عجزاً جسمياً عن أن يستجيب إىل هذه ). 39"(وداعاً يا كل من أحب... ولو بكلمة منك ختفف عن آالمي
ذر الديين الذي نذر له العواطف اجلياشة بعواطف من نوعها، وهلذا كانت الرسالة اليت تعزوها إليه الرواية املتواترة تذكرياً هلا بالن

؛ وهو يوصيها بأن تقبل ما حل ما من مصائب خاضعة "إىل هلواز أخته العزيزة يف املسيح، من أبالر أخيها يف املسيح نفسه: "نفسه
يف أن ويطلب إليها أن تدعو له، وبأمرها أن ختفف من أحزاا بأملها . هلا، راضية ا، على أا تطهري وعقاب للنجاة من عند اهللا

وتعيد يف رسالتها الثانية عبارات اهليام "... الروح القدس"جيتمعاً معاً يف السماء، ويرجوها أن تواريه الثرى حني ميوت يف أراضي 
لقد كنت على الدوام أخشى أن أغضبك، ال أن أغضب اهللا، وأعمل على رضائك أكثر مما أعمل على : "وعدم النقي فتقول

لقد ظللت، . تعسة ال بد أن أحياها إذا كنت أقاسي كل هذا عبئاً، ال أمل يل يف أن أثاب عليه يف املستقبلفأنظر أية حياة ... رضائه
: فيجيبها بأن املسيح، ال هو، قد أحبهاً حبق). 40"(كما ظل الكثريون غريك زمناً طويالً مغروراً خبداعي ومتويهي فحسبت النفاق ديناً

فاذريف الدمع من أجل منقذك ال ... ولقد أشبعت شهويت الدنيئة فيك، وكان هذا كل ما أحببتلقد كان هيامي شهوة جنسية ال حباً، 
مث يؤلف دعاء مؤثراً يطلب إليها أن تتلوه من ). 41(من أجل من منقذك ال من أجل من أغواك، من أجل منجيك ال من أجل مدنسك

 وال تطلب إليه وقتئذ إال قاعدة جديدة تستطيع هي ومن معها من وتبدو يف رسالتها الثالثة وقد استسلمت ملوت حبة الدنيوي؛. أجله
ويستجيب هو إىل رغبتها ويضع هلن دستوراً رحيماً معتدالً، ويكتب مواعظ يقوي ا إميان، . الراهبات أن حييني ا حياة دينية حقة

ن كانت يف وقت ما عزيزة على يف هذا العامل، وداعاً يف الرب إىل خادمته، م: "ويبعث ذه كلها إىل هلواز موقعة بتوقيع رقيق
وبعد، فهل هذه الرسائل الشهرية حقيقة؟ أن . لقد كان يف ثنايا قلبه احملطم ال يزال يهيم حببها". وأضحت اآلن أعز الناس يف املسيح

 مصائيب وهو يذكر فيه عدة يقال أن أوىل رسائل هلواز قد كتبت على أثر ظهور كتابه تاريخ. هذه املشكلة لتواجهنا قوية مستعصية
ولكن لعل تارخيه قد ظهر أجزاء منقطعة، وأن . زيارات قام ا أبالر هللواز يف الروح القدس؛ ومع هذا فهي تشكو أنه قد أغفلها

قولة مث أن الرتعة الشهوانية اجلزئية الظاهرة يف بعض فقراا تبدو غري مع. األجزاء األوىل منه وحدها هي السابقة على الرسالة
لصدورها من امرأة أكسبها تقاها وتفانيها يف أمور الدين مدى أربعة عشر عاما ذلك اإلجالل السامي عند مجيع الناس، وهو اإلجالل 

يضاف إىل هذا ما يف الرسائل من تنسيق بالغي .  كما يشهد به أبالرPeter the Venerableالذي يشهد به بطرس املبجل 
مي، ومن كتب اآلباء، دالة على احلاذق والتكاتف ال ميكن وجودها يف عقل حيس إحساساً صادقاً ومقتبسات من كتب األدب القد
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ويبدو أن جان ده . وفوق هذا كله فأن أندم خمطوطات هذه الرسائل يرجع تارخيها إىل القرن الثالث عشر. باحلب أو التقي أو الندم
وإىل أن جند أدلة أكثر مما لدينا قوة فأن لنا أن خنتتم هذا الفصل ). 42(1285م مونج قد ترمجها من اللغة الالتينية إىل الفرنسية يف عا

بقولنا أا من أبدع الوثائق املزورة يف التاريخ، وأن حوادثها غري موثوق بصحتها، ولكنها قسم خالد ال يفىن من أدب فرنسا 
  ).43(الغرامي

  الفصل الخامس 

  المدين 

فها هو ذا يوحنا .  العايل يف رياسة الدير ومما كان يعانيه من آالم أو كيف أتيح له هذا الفرارلسنا نعرف مىت فر أبالر من منصبه
، كذلك ال نعرف أي رخصة أجازت له أن 1136السلزبري يقول أنه استمع اىل حماضرات أبالر على جبل سانت جفييف يف عام 

 يف وقت ما بآداب الكنيسة فثار عليه رجاهلا وسلكوا ضده سبالً ملتوية يعود إىل التعليم، ولعله مل يطلب ترخيصاً ما، ولعله قد استهزأ
وأن من . وإذا كان إخصاؤه قد أزال رجولته، فإنا ال نرى أثراً هلذا يف الكتب اليت نقلت إلينا أسس تعاليمه. أدت إىل سقوطه األخري

من .  جند فقرات أثارت بال ريب غضب رجال الدينالصعب علينا أن جند فيها خروجاً صرحياً عن الدين، وأن كان من اليسري أن
 أن اخلطيئة ليست يف العمل نفسه بل يف نية scito te ipsumذلك أنه يقول يف كتاب له عن فلسفة األخالق عنوانه اعرف نفسك 

ياب ما يكفي لتدفئة طفلها مثال ذلك أن أما مل جتد لديها من الث.  ليس خطيئة يف ذاته- حىت القتل نفسه -العامل، وأن العمل أياً كان
فضمته إىل صدرها وأماتته خنقاً على غري علٍم منها؛ لقد قتلت هذه األم طفلها احلبيب إليها فعاقبها القانون العقاب الذي تستحقه 

 جيب أن وفوق هذا فلكي تكون هناك خطيئة،. كي يصبح غريها من النساء اكثر منها عنايه، ولكن هذه األم بريئة من الذنب عند اهللا
يكون مرتكبها قد خالف ضمريه األخالقي ال ضمري غريه من الناس وحدهم؛ وعلى هذا فأن قتل الشهداء املسيحيني ال يعد إمثاً 
وأكثر .ارتكبه الرومان الذين كانوا يشعرون بأن اضطهاد هؤالء املسيحيني واجب لالبقاء على دولتهم أو دينهم الذي خالوه صحيحاً

اضطهدوا املسيح أنفسهم أو اضطهدوا اتباعه،وهم يرون من واجبهم أن يضطهدوهم،قد ارتكبوا إمثاً من حيث أن الذين "من هذا 
قد يكون هذا ). 44"(عملهم،ولكن لو أم امتنعوا عن اضطهادهم خمالفني بذلك ما متليه عليهم ضمائرهم الرتكبوا بذلك إمثاً أكرب

لنظرية فأن عقيدة اخلطيئة من أوهلا إىل آخرها من حيث خمالفتها ألوامر اهللا معرضة ألن كله منطقاً سليماً معاً؛ ولكن إذا أخذ ذه ا
تتبخر يف تيار اجلدل القائم حول النيات فال يبقى هلا وجود قط؛ فأي الناس، إذا استثنينا القديس بولس وعدداً قليالً ممن هم على 

 1141 من الفقرات الست عشرة اليت أدين أبالر من أجلها يف عام شاكلته، يعترف بأنه عمل ما خيالف ضمريه؟ وكانت ست فقرات

وكان الذي أزعج الكنيسة أكثر من أي إحلاد معني تبينته عند أبالر هو افتراضه أن ال أسرار يف الدين، وأن . مأخوذة من هذا الكتاب
أمل يكن مثالً بنشوة املنطق .  صدور هذا القول منهالعقائد كلها جيب أن تكون قابلة للتفسري القائم على العقل، ومل يكن مثة غرابة يف

ولنا أن نتساءل كم من العقول القاصرة غري الناضجة اليت ). 45(الذي جرؤ على يربطه بكلمة اهللا ويكاد جيعله من العلوم القديسة؟
ا بأن هذا األستاذ الذي أفتنت به تأثرت جبرثومة ذلك التحليل املنطقي قد ضلت طريقها حبججه الطلية املؤيدة واملعارضة، إذا سلمن

الناس وأغواهم قد وصل بأساليب غري مستقيمة إىل نتائج صحيحة سليمة؟ ولو أنه مل يكن له أمثلة من نوعه لترك وشأنه دون أن يناله 
، William of Conchesوليم الكنشسى -لكنه كان له أتباع متحمسون، وكان مثة معلمون غريه . أذى، رجاء أال يطول أجله

 وكانوا كلهم يضعون الدين على مرشحة - Berenger of Tours، وبرجنر التوري Gilbert de la Porréeوجلربت ده البربه 
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فإذا ظل هذا التيار جيري يف جمراه، فإىل مىت تستطيع الكنيسة أن حتتفظ بوحدة املقيدة الدينية وقوة اإلميان اللتني يقوم عليهما . العقل
 أحد تالميذ أبالر يشعل فعالً Arnold of Bresciaام أوربا األخالقي واالجتماعي؟ أمل يشرع آرلد الربشيائي  نظ- فيما يبدو هلا-

ذلك . نار الثورة يف إيطاليا؟ وأكرب الظن أن هذه االعتبارات أو حنوها هي اليت أوقفت القديس برنار موقف العداء جهرة أمام أبالر
وكان من وقت بعيد .  أشتم رائحة اخلطر الذي يتهدد معتنقيه، فقاد املؤمنني إىل النضالبأن حارس الدين احلريص على سالمته قد

ينظر بعني االرتياب إىل هجمات العقل اجلري املتربص بالدين؛ ويبدو له أن طلب العلم إذا مل يقصد به خدمة الدين هو الوثنية بعينها؛ 
عقل واملنطق فهو املعصية واحلماقة؛ والعقل الذي يبدأ بتفسري هذه األسرار اخلفية أما أن حياول إنسان تفسري األسرار املقدسة بقواعد ال

ومل يكن القديس بالرجل الشرس املتربص للشر؛ ذلك أنه ملا أن لفت وليم التيريي أحد رهبان رميس . سينتهي آخر األمر إىل تدنيسها
ولكن .  يتهم الفيلسوف، صرف الراهب من عنده ومل يفعل شيئاً إىل ما يف تعاليم أبالر من خطر، وطلب إليه أن1139نظره يف عام 

 أن تتاح له أثناء انعقاد جملس الكنيسة املقبل يف تلك املدينة، فرصة Sensأبالر نفسه استعجل األمور بأن كتب إىل كبري أساقفة سان 
 هذا الطلب، ألنه مل يكن يرى بأساً يف أن يكون ووافق كبري األساقفة على. يدفع فيها عن نفسه مة اإلحلاد اليت يذيعها بعضهم عنه

طفالً ال "كرسيه قبلة العامل املسيحي؛ وأراد أن يكون الكفاح قوياً فدعاً برنار إىل احلضور، ولكنه أىب وقال أنه سيكون يف حلبة اجلدل 
: ثهم على احلضور للدفاع عن الدينغري أنه كتب إىل عدد من األساقفة حب. أمام أبالر الذي تدرب على املنطق أربعني عاما" أكثر

حياول بطرس أبالر أن يقوض فضائل الدين املسيحي حني يدعى لنفسه القدرة على فهم اهللا فهما كامالً باالعتماد على العقل "
ن ينظر إىل وهو ال يكتفي بأ!... فهو يرقى إىل السموات العال، ويرتل إىل األغوار السحيقة؛ وال يستطيع شيء أن خيتفي عنه. البشري

أن فيه لشبها بأربوس حني ... األشياء من خالل املنظار نظرة غري واضحة، بل يرى أن البد له من النظر إىل األشياء وجهاً لوجه
أن دين ...  حني يتحدث عن الربكة، ونسطوريوس حني يتحدث عن شخص املسيحPelagiusيتحدث عن التثليث، وبيالجبوس 

وتغلب أتباع ). 46(ق، ال اادلة؛ أما هذا الرجل فليس له عقل يصدق به ما مل يسبق له أن ناقشه مبنطقهاملتقني هو اإلميان والتصدي
وجد اجلماهري، كما وجدها ) 1140يونية سنة (برنار عليه، وأظهروا له ضعفهم، فاضطروه إىل احلضور؛ فلما أقبل أبالر على سان 

ة عليه رد وجود برنار يف املدينة، ولعدائه الشديد له، حىت مل يكن جيرؤ على يف سواسون قبل ذلك الوقت بتسعة عشر عاما، ثائر
لقد جاء إليها ملك . أما كبري األساقفة فقد حقق حلمه، ألن سان بدت أسبوعاً كامالً وكأا مركز العامل كله. الظهور يف شوارعها

كنيسة، وكان برنار الذي أقعدته الرثية وعلت وجهه صرامة فرنسا حتف به حاشيته الفخمة، وأقبل عليها عشرات من كبار رجال ال
وكان بعض أولئك األحبار قد أحسوا فرادى أو جمتمعني بوخز الطعنات اليت وجهها أبالر . القداسة يبعث الرعب يف قلوم مجيعاً

الزائفة وأيقن أبالر أن الس ملعائب رجال الدين، ولفساد أخالق القساوسة والرهبان، وبيع صكوك الغفران، واختراع املعجزات 
ومل يكن . سيدينه، فحضر جلسته األوىل وأعلن أنه لن يرضى بأن حيكم عليه غري البابا نفسه، مث غادر االجتماع وخرج من املدينة

 حقه، فأخذ الس واثقاً، بعد أن طلب إليه التنحي عن احلكم، أن من حقه قانوناً أن حياكم أبالر؛ ولكن برنار أكد له أن هذا من
الس يطعن يف ست عشرة مسألة منتزعة من كتب أبالر، ومن بينها تعريفه للذنب، ونظريته يف التثليث اليت يقول فيها أنه هو 

وسافر أبالر إىل روما ليعرض قضيته على البابا وهو ال يكاد ميلك شروى نقري، . القدرة، واحلكمة، واحلب من صفات اإلله الواحد
وملا وصل إىل دير كلوين يف برغندية أستقبله بطرس املبجل بالشفقة . سفر شيخوخته وضعفه فتأخر كثرياً يف الطريقوأعترضه يف ال

ويف هذه األثناء أصدر أنوسنت الثاين قراراً بالتصديق على حكم الس، وفرض الصمت . واحلنان، فاستراح يف الدير بضعة أيام قليلة
ورغب أبالر بالرغم من صدور هذا القرار أن يواصل حجه، ولكن بطرس أقنعه باال . يف أحد األديرةالدائم على أبالر، واألمر حبجزه 
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وخضع أبالر هلذا الرأي ملا عاناه من اإلعياء اجلسمي والروحي، . يفعل، وقال له أن البابا ال ميكن أن يصدر قراراً خيالف ما يراه برنار
وكتب إىل هلواز . سواره وطقوسه، وقوى روح زمالئه الرهبان بتقواه، وصمته، وصلواتهفصار راهباً يف دير كلوين واختفى يف ظالم أ

 يعترف اعترافاً مؤثراً بإميانه بتعاليم املسيح، وألف هلا يف أغلب الظن، ترانيم من أمجل ما حيتو به - اليت مل يرها قط بعد ذلك الوقت-
  : من داود إىل يوناثان، ولكن يف وسع أي قارئ أن يلمح فيها أينما رفيقاًيف صورة رثاه ) مرئية(وتعزى إليه . أدب العصور الوسطى

 لو قدر يل أن أرقد معك يف قرب واحد 

  

 لرأيت السعادة يف أن أموت، 

  

فلست أعرف من النعم اليت ميكن أن يهبها احلب يف هذه 
 . الدنيا ما هو أعظم من هذه النعمة

  

 مك ولو أنين عشت بعد أن متوتني ويربد جس

  

 لكان ذلك هو املوت األبدي، 

  

 ولن يكون يف شبحي نصف روح 

  

 . ميسك على حيايت أو نصف نفسي

  

 ها أنا ذا ، ألقي قيثاريت 

  

 أال ليتين أستطيع 

  

 ! أن أمسك كذلك دموعي وأنيين

  

 لقد آمل العزف يدي 

  

 ومح صويت 
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 . من فرط احلزن، وحل بروحي اإلعياء

 بالقرب من شالون ليبدل فيه St. Marcel هذا الوقت بقليل، وأرسله رئيس الدير الرحيم إىل دير القديس مارسل وأصابه املرض بعد
ودفن يف كنيسة .  وافته املنية وهو يف السادسة والثالثني من عمره1142اهلواء؛ وهناك ويف اليوم احلادي والعشرين من أبريل عام 

وجاء إليها الرئيس الرحيم نفسه ). الروح القدس(أن أبالر قد طلب يف حياته أن يدفن يف الدير؛ ولكن هلواز ذكرت بطرس املبجل ب
باجلثة، وحاول أن يواسيها بالتحدث عن حبيبها امليت بأنه سقراط زمانه وأفالطونه وأرسطوطاليسه؛ وترك معها رسالة تفيض باحلنان 

 الذي اجتمعت وإياه، بعد رابطتكما اجلسمية، برابطة خري منها وأقوى وهكذا يا أخيت العزيزة املعظمة يف اهللا، أن الرجل: املسيحي
اهللا معه، هذا الرجل يأخذه اهللا بدالً منك، فهو صورة أخرى منك، وينفث فيه دفء ... هي رابطة احلب املقدس، والذي خدمت

وحلقت ). 48(ه إليه نعمة منه ورمحهصدره؛ وحيتفظ به حني يدوي صوت املالك األكرب، وينفخ يف الصور من السموات العلي، لريد
الروح (ودفنت جبواره يف حديقة .  بعد أن بلغت من السن ما بلغه هو، وكادت تنال من الشهرة مثل ما ناله1164حببيبها يف عام 

 يظن أنه مث نقل ما. ودمرت هذه احلديقة يف أثناء الثورة الفرنسية، وعبثت األبدي بالقبور، ولعلها اختلط بعضها ببعض). القدس
وهناك ترى الرجال والنساء إىل يومنا هذا . 1817 بباريس يف عام Père Lachaiseرفات أبالر وهلواز إىل مقربة األب الشيز 

   .يأتون يف أيام األحد من فصل الصيف حيملون األزهار ليزينوا ا القرب

  الباب السادس والثالثون 

  مغامرات العقل 

1120 -1308   

  الفصل األول 

  مدرسة شارتر 

ترى كيف نفسر تلك الثورة الفلسفية العجيبة اليت بدأت بأنسلم، وروسألن وأبالر، وبلغت ذروا يف ألربتس جمنس والقديس تومس 
منها أن الشرق اليوناين مل يكن قد ختلى قط عن تراثه الثقايف : ري من األسبابأكوناس؟ لقد كان هلذه الثورة، كما هي السادة، كث

القدمي، بل كانت كتب الفالسفة األقدمني تدرس يف كل قرن يف القسطنطينية، وإنطاكية، واإلسكندرية؛ وكان رجال أمثال ميخائيل 
 George، وجورج بشمريس )1272-؟Nicephorus Blemydes (1197، ونقفورس بلميدس Miehael Psellusبسلس 

Pachymeres (12421310 -؟( وبارهربيوس ،Bar Hebareus السوري )كان رجال من أمثال هؤالء ) 1282-؟1226
مطلعني على مؤلفات أفالطون وأرسطو بلغتها األصلية؛ وأخذ املعلمون اليونان يدخلون بالد الغرب كما أخذت املخططات اليونانية 

يف تلك البالد نفسها كان قليل من التراث اليوناين قد بقى بعد العاصفة الرببرية؛ فقد بقى اجلزء األكرب من وحىت . تدخلها تدرجياً
 هي اليت لونت Erأرغنوق أرسطو يف املنطق، ومن كتايب مينوق وتيماوسي ألفالطون، وكانت الصورة اليت رمسها هذا الفيلسوف إلر 

جات املتتابعة من الكتب العربية واليونانية واإلسالمية من أفكار جديدة تتحدى األفكار وقد جاءت املو. خيال املسيحيني عن اجلحيم
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على أن هذه . املسيحية وختتلف عنها اختالفاً يهدد باكتساح الهوت العامل املسيحي كله إذا مل تنشئ املسيحية هلا فلسفة مناهضة هلما
 إذا كان الغرب قد ظل فقرياً كما كان؛ أما الذي جعل هلذه العوامل أثراً املؤثرات مل نكن تستطيع أن تنشئ تلك الفلسفة املسيحية

فعاالً فهو منو الثورة حني أخذت الزراعة تعزو القارة األوربية، وأتسع نطاق التجارة والصناعة، وتكاثرت األموال وما تؤديه من 
 وقيام اجلماعات، وإحياء اآلداب الالتينية والقانون وتعاونت هذه النهضة االقتصادية مع حترر املدن ذات احلكم الذايت،. خدمات

، واستيقاظ العلوم، )املرح(الشعراء الغزلني ) علم(الروماين، وتقنني الشريعة الكنيسة، وجمد الفن القوطي، وازدهار األدب اخليايل، و
وكانت . رة الفراغ، والدرس، واملدارسوجاء يف أعقاب ثو). ضة القرن الثاين عشر(وبعث الفلسفة، وتعاونت هذه كلها على إجياد 

 هو املدرس أو األستاذ، كما كانت عبارة scholasticusوكان األسكالستكوس .  تعىن يف أول األمر الفراغScholêكلمة 
ن هذه تعىن الفلسفة اليت تدرس يف مدارس العصور الوسطى الثانوية أو يف اجلامعات اليت نشأت كثرا الغالبة م) الفلسفة املدرسية(

. هي أسلوب اجلدل الفلسفي والعرض الفلسفي الذين يستخدمان يف هذه املدارس) الطريقة املدرسية(كذلك كانت . املدارس الثانوية

وإذا ما استثنينا فصول أبالر اليت كانت يف باريس أو قريبة منها، فقد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه املدارس نشاطاً وأعظمها شهرة؛ 
الفلسفة باألدب، وكان يف وسع من يتخرج فيها أن يكتب يف املسائل اخلفية العويصة بالوضوح والظرف اللذين ففيها امتزجت 

وكان أفالطون، الذي جعل هو أيضاً الفلسفة مفهومة مستساغة، من الفالسفة احملببني هناك؛ . أصبحا من التقاليد املشرفة يف فرنسا
القائلني بأن الكليات أن هي إال األلفاظ وليس هلا وجود حقيقي يف العقل أو يف خراجه، وفيها سوى الرتاع القائم بني الواقعيني و

وبلغت . هي بعينها األفكار األفالطونية، أو النماذج األوىل اخلالفة اليت يف عقل اهللا) احلقيقية(سوى هذا الرتاع بقوهلم أن الكلمات 
؛ وكان ثالثة من خرجييها )1114حوايل (وأخيه ثيودريك ) 1117حوايل (مدرسة شارتر ذروة نفوذها يف عهد برنار أحد مواطنيها 

وليم الكوشي، وجلربت ده ال بريه، ويوحنا : يسيطرون على ميدان الفلسفة بأوربا الغربية يف النصف القرن التايل حلياة أبالر وهم
فقد كان ). 1154 -؟1080(يم الكوشي ويتبني اإلنسان اتساع جمال الفلسفة املدرسية بوضوح عجيب يف سرية ول. السلزبري

وقد أفتنت بالنظرية ). 1(رجالً ملماً بكتب أبقراط، ولكريشيوس، وحنني بن أسحق، وقسطنطني األفريقي، بل وحىت دمقريطس نفسه
عظمها الذرية؛ واستنتج أن مجيع أعمال الطبيعة تبدأ يف األصل باجتماع الذرات، ويصدق هذا على أرقى عمليات اجلسم البشري وأ

وج وليم ج ). 3(والنفس عنده هي احتاد العناصر اجلوهرية يف الفرد مع النفس الكونية أو العنصر اجلوهري يف العامل). 2(خطراً
يف األلوهية قدرة، وحكمة، وإرادة، وهي اليت يسميها القديسيون : "أبالر يف إحدى املسائل اخلفية الشديدة اخلطورة فكتب يقول

وهو يرد بعنف على شخص . وهو يفهم القصة القائلة أن حواء خلقت من ضلع آدم فهما يعتمد على ااز الواسع)". 4(أقاليم ثالثة
. الذين يقامون العلم والفلسفة حبجة أن يف اإلميان الساذج ما يكفيهم) الكرنفيوسيني( وغريه من Cornifiusما يدعى كرنفيوس 

ويريدون منا أن نؤمن كما يؤمن السذج واهلمج من غري أن نسأل عن السبب، كي يكون فهم ال يطيقون أن يبحث غريهم شيئاً ما، "
... أن من واجبنا أن نبحث لكل شيء عن علة، فإذا عجزنا عن معرفة تلك العلة وكلنا األمر إىل: ولكنا نقول... هلم رفاق يف اجلهالة

أال أيها ... يكون هذا، ولكننا نعرف أن يف قدرة اهللا أن يفعلهلسنا نعرف كيف ): ويقولون)... (5(إىل الروح القدس وإىل اإلميان
أن يف قدرة اهللا أن خيلق غراباً من شجرة، ولكن هل فعل اهللا هذا يف يوم من األيام؟ فعليكم إذن أن تدلوا بعلة ! البلهاء املساكني

أننا ال تسرنا الكثرة، وإمنا تسرنا ) 6...(الصورةلوجود شيء ما بالصورة اليت هو عليها، وإال فامتنعوا عن االعتقاد بأنه على هذه 
لقد كان هذا القول أكثر مما يطيقه وليم التيريي، وهلذا بادر الراهب . الغلة املختربة، وحنن نكد يف البحث عن احلقيقة وحدها

لية والتنديد به عند رئيس دير املتحمس، الذي أغرى القديس برنار مبهامجة أبالر، بالطعن على هذا الثائر اجلديد صاحب الرتعة العق
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، وهجر الفلسفة ألا مغامرة )8(ورجع وليم الكوشي عن إحلاده، ووافق على أن حواء خلقت من ضلع آدم. كلريفو اليقظ املترقب
 اإلجنليزي Henry Plantagenetال يتناسب فيها الكسب مع ما يتعرض له صاحبها من أخطار، واشتغل مريباً هلنري بالنتجنت 

أكثر من وليم توفيقاً يف هذا العمل ) Gilbert de la Porrée (1070- 1154وكان جلربت ده ال يريه . تفى أمسه من التاريخواخ
 Liber sex ووضع كتاباً ذا ستة مبادئ Potiersفقد تعلم ودرس يف شارتر ويف باريس، وصار أسقفاً لبتيري . املفعم باألخطار

prencepioriumلذي يرجع إليه يف علم املنطق؛ ولكن التعليق على بؤتيوس قد فهم منه أن طبيعة اهللا بعيدة  ظل ستة قرون النص ا
عن إدراك العقل البشري بعداً يتحتم معه أن يؤخذ كل قول عنها على أنه تشبيه أو جماز ال أكثر، مث أنه أكد وحدة اهللا تأكيداً جيعل 

مه القديس برنار باإلحلاد، وأن كان وقتئذ يف سن الثانية والسبعني، وحوكم  ا1148ويف عام ). 6(التثليث يبدو وكأنه جماز ال غري
وحوكم مرة أخرى . ، وحري معارضيه مبا أورده من فروق دقيقة، وعاد إىل موطنه غري مدينAuxerreعلى هذه التهمة يف أوكسري 

راً إىل أبرشيتة؛ وملا طلب إليه أن يناقش بعد سنة من ذلك الوقت، ورضى أن حترق بعض فقرات انتزعت من كتبه، ولكنه عاد ح
، ويقول عنه )10(أن هذا القديس يعوزه التبحر يف الالهوت إىل حد ال يستطيع معه فهم آرائه: آراءه مع برنار رفض االقتراح وقال

ر يوحنا أن يقول هذا وكان يف مقدو)". 11(ناضج يف الثقافة احلرة نضوجاً ال يفوقه فيه أحد من الناس"أن جلربت : يوحنا اللزبري
وكان مولده يف لزبري حوايل . القول عن نفسه، ألنه كان من بني الفالسفة املدرسيني أوسعهم ثقافة وأكثرهم ذيباً، وأبلغهم قلماً

، وتتلمذ على أبالر يف جبل القديس جفيف، وعلى وليم الكوشي يف شارتر، وعلى جلربت ده البريه يف باريس، مث عاد 1117عام 
ثيوبولد وتومس أبكت، وقام هلما بعدة مهام : ، وعمل أميناً الثنني من رؤساء أساقفة كنتر بري مها1149 إجنلترا يف عام إىل

دبلوماسية، زار فيها إيطاليا ست مرات، وأقام يف البالط البابوي مثاين سنني، وشارك بكت يف ألقى يف فرنسا، وشاهد مقتله يف 
وكانت حياته مليئة باجللد، متعددة النواحي، عمل فيها هذا . 1180، وتوىف يف عام 1178 يف عام كتدرائيته، وعني أسقفاً لشارتر

وملا تقدمت به السن ورجع إىل آراء . الرجل على وضع املنطق حتت خمبار جتارب احلياة ودراسة الفلسفة بتواضع منقطع النظري
ليس يف مقدور اإلنسان أن يتجنب هذه : "يف الفرق بني االمسية والواقعيةاملدارس الفلسفية املختلفة أدهشه أن يراها ال تزال جتادل 

وأيا كانت النقطة ... املسألة، ولقد حرم العامل وهو يبحثها، واستغرق حبثها من الوقت أكثر مما أستغرقه القياصرة يف فتح العامل وحكمه
أنه ال يفكر يف : "Naevia بنيفيا Rofus، فهي أشبه جبنون روفس اليت يبدأ منها النقاش، فأنه يعود على الدوام ويرتبط بتلك املسألة

وحسم يوحنا نفسه األمر من أيسر ). 12"(شيء آخر، وال يتحدث عن شيء آخر، ولو أن نيفيا مل يوجد لظل روفس أبكم ال يبني
 أبالر هو الذي أقترح النظرية أن الكلى مدرك عقلي ييسر ربط الصفات املشتركة للكائنات املفردة؛ وكان جون ال: السبل حني قال

وألف يف تاريخ الفلسفة اليونانية والرومانية كتاباً بلغة التينية . القائلة أن الكليات توجد يف العقل مستقلة عن أفرادها اسمة املادية
العصور الوسطى  ويعد هذا الكتاب شاهداً عجيباً على اتساع األفق العقلي يف -هي أحسن ما كتب منذ ظهرت رسائل الكوين 
 الذي خفف فيه علم املنطق مبا أضافه من ترمجة لنفسه، مث كتاب Metalogiconاتساعاً مطرداً؛ وظهر بعده كتاب املتالوجيكون 

 De nugis) يف محاقات رجال احلاشية وآثار الفالسفة(الذي وضع له عنوناً ثانوياً غريباً ) Polycraticus (1159بوليكراتكس 

Curialium et vistigüo philosophorum .وهو . وكان هذا الكتاب أول مقال يف أدب العامل املسيحي عن الفلسفة السياسة
: يكشف عن أخطاء احلكومات القائمة يف أيامه ورذائلها، ويرسم صورة للدولة املثالية، ويذكر صفات الرجل املثايل، مث يواسينا بقوله

... لبائع هو الذي مينع هذا الشراء، أن نار اجلشع الدنسة دد مذابح الكنائس نفسهاكل شيء يشتري علناً، إال إذا كان تواضع ا"

بل أم يف بعض األوقات جيوسون خالل األقاليم يف " وأن أحبار الكرسي الرسويل نفسه ال يضنون بأيديهم عن أن تدنسها املطايا
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ا فقرات من قبل فأنه أبلغ البابا هدريان الرابع أن الكنيسة نصيباً وإذا جاز لنا أن نصدق روايته اليت نقلنا منه). 13"(عربدة جنونية
موفوراً فيما يسود تلك األيام من فساد، وأن البابا أجابه مبا معناه أن اآلدميني سيظلون آدميني مهما كانت أثوام؛ ويضيف يوحنا إىل 

إذا كان بعض رجاهلا يتكاسلون، فأن غريهم يضافون ) الكنيسة(يف كل منصب من مناصب بيت اهللا : "ذلك تلك العبارة احلكومية
ولقد شاهدت من بني الشمامسة، ورؤساء الشمامسة، واألساقفة، واألحبار من يقومون مبا يوجبه عليهم اهللا جبد . إليهم ليؤدوا عملهم

). 14"(ا قد أحسنوا كل اإلحسانوإخالص يستبني اإلنسان معهما أم أوتوا من مزايا اإلميان وفضائله أن من عهدوا إليه حبرث أبين

وهو يرى أن احلكومة املدينة أكثر فساداً من رجال الذين، وأن من اخلري حلماية اخللق أن يكون للكنيسة سلطان أخالقي على مجيع 
شيئاً عن إذا حاد األمراء شيئاً ف: "وأوسع الفقرات شهرة يف كتاب بوليكراتكس هي اليت تشري إىل قتل الطغاة). 15(العامل ودوله

الطريق احلق، فليس من اخلري يف شيء أن يطاح م كلية على الفور، بل يكفي لومهم على ظلمهم بتعذيرهم والصرب عليهم، حىت 
أما إذا تعارض سلطان احلاكم مع األوامر اإلهلية وأراد أن حيملين على أن ... يتبني أخرياً أم معاندون مصرون على فعل الشر

ى اهللا، فأين ال أتردد قط يف أن أرد عليه بقويل أن اهللا جيب أن يفضل على كل إنسان على ظهر األرض أياً كان أشاركه يف حربه عل
كانت هذه سورة من جون مهيجة مثرية، أضاف إليها فقرة ). 16"(وليس قتل املستبد مشروعاً فحسب، بل هو حق وعدل... قدره

وهي مجلة فيها جناة للمستبدين ألن ). 17"(كون القاتل مرتبطاً بالوالء للمستبدبشرط أال ي"أخرى يف موضع بعدها من الكتاب نفسه 
عن اغتيال لويس صاحب ) Jean Petie(ويف القرن اخلامس عشر دافع جان بيت . كل حاكم يلزم رعاياه بأن يقسموا ميني الوالء له

 حبجة أن امللك نفسه ال حيق له أن يدين متهما دون أورليان بعبارات نقلها عن البوليكراتكس، ولكن جملس كنستانس تغلب على بيت
يف القرن الثاين عشر الذين كان يوحنا ) احملدثني(ال نستطيع أن نتفق على الدوام مع ) احملدثني(وحنن . أن يدعوه للمثول أمامه وحياكمه

 يف أسلوب من التسامح والظرف ال نكاد واحداً منهم؛ وهو يقول من آن إىل آن كالماً يبدو لنا أنه هراء، ولكن هراءه نفسه مصوغ
وكان يوحنا أيضاً من اإلنسانيني، حيب احلياة أكثر مما حيب اخللود، ويعشق اجلمال . Erasmusنعثر على ما مياثله بعدئذ قبل إرزمس 

و منشرح مغتبط أكثر منه  الرومانية القدمية وه-والرمحة أكثر مما يعشق العقائد التحكمية يف أي دين، ويقتبس من اآلداب اليونانية 
، ومنها طبيعة dubitabiliaباألشياء اليت يصح للرجل احلكيم أن يشك فيها (وهو يضع ثبتاً . حني يقتبس من صحف الكتاب املقدس

 ولكنه كان أحصف من أن يندفع إىل اإلحلاد، بل كان. النفس ومنشؤها، وخلق العامل، والعالقة بني علم اهللا السابق وحرية اإلرادة

ومل يكن يرى أن الفلسفة صورة من صور احلرب، بل كان يراها . يسري وسط اجلدل القائم يف أيامه حبصافة دبلوماسية وسحر خالب
بلسما للسالم، وبقول أن الفلسفة قوة مطلقة معدلة يف األشياء مجيعها، وأن من وصل بطريق الفلسفة إىل اإلحسان واحملبة فقد بلغ 

  ).18"(هدفها احلق

   الثاني الفصل

  أرسطو في باريس 

 كتاباً مجع فيه آراء أبالر مطهرة من اإلحلاد، وكان غي القوت عينه بداية للفلسفة 1150نشر بطرس ملبارد أحد تالميذ أبالر يف عام 
ىل فرنسا املدرسية الرمسية؛ وكان بطرس هذا، كما كان أنسلم، وارنلدا الربيشيائي، وبنوفنتورا، وتومس أكوناس، إيطاليا جاء إ

وكان حيب أبالر ويسمى كتابه نعم وال كتاب صلواته، ولكنه إىل هذا كان يريد أن . ليواصل العمل الراقي يف الالهوت والفلسفة
وذلك بأن وضع حتت :  طرائق نعم وال بعد أن طهرهاSententearumيكون أسقفاً، وقد طبق كتابه املسمى أربعة كتب يف اآلراء
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هوت طائفة من العبارات املقتبسة من الكتاب املقدس ومن كتب آباء الكنيسة بعضها يؤيده وبعضها كل سؤال من أسئلة الال
وقد عني أسقفاً لباريس وظل . يعارضه؛ ولكن بطرس هذا وجد خملصاً لكي حييل كل اآلراء املعارضة إىل نتائج تتفق مع الدين القومي

 الديين إىل حد دعا روجر بيكن أن يأخذ عليه أنه حل حمل الكتاب املقدس كتابه مدى أربعة قرون النص احملبب يف برامج التعليم
وإذا كان كتاب ملبارد قد أيد . نفسه؛ ويقال إن أربعة من علماء الالهوت ومنهم ألربت وتومس كتبوا شروحاً على هذا الكتاب

 تقدم الرتعة العقلية، ولكن حادثة سلطان الكتب املقدسة والكنيسة على مطالب العقل الفردي، فقد حال مدى نصف قرن دون
 1150عجيبة وقعت يف تلك اخلمسني عاماً بدلت علم الالهوت؛ ذلك أن دخول أفكار أرسطو يف ثوا الالتيين إىل أوربا بعد عامي 

حي؛ كما أن  دفع علماء الدين الكاثوليك إىل أن حياولوا التوفيق بني علم ما وراء الطبيعة اليوناين وعلم الالهوت املسي1250و 
مؤلفات ترمجة أرسطو العلمية وفيما وراء الطبيعة إىل اللغة العربية دفعت املفكرين املسلمني إىل أن حياولوا التوفيق بني العقائد 

ن وكما إن اصطدام آراء أرسطو بعقول العربانيني يف أسبانيا قد اخذ يدفع ابن داود وابن ميمون يف القر. اإلسالمية والفلسفة اليونانية
الثاين عشر الن حياوال التوفيق بني اليهودية والتفكري اهلليين، وإن كان أرسطو قد بدا فوق متناول سلطان الكتب املقدسة، فقد اضطر 

ولو أن الفيلسوف اليوناين كان حياً يف هذه األثناء لتبسم وهو . علماء الدين املسيحي اىل استخدام لغة العقل واملنطق وأسلحتهما
ولكن ليس من حقنا أن نغايل يف تقدير اثر املفكرين اليوناين يف ازدهار الفلسفة . األديان اليت زلزلت العامل جتل آراءهيشهد كم من 

ذلك أن انتشار لتعليم، وما كان للجدل واحلياة الذهنية من قوة حيوية يف املدارس واجلامعات خالل . أثناء تلك الفترة من الزمن
القوي الذي كان لرجال من أمثال روسالن، ووليم الشمبوكسي، وأبالر، ووليم الكنشيسي، ويوحنا القرن الثاين عشر، واحلافز 

السلزبري؛ وأتساع آفاق الفكر بتأثري احلروب الصليبية، وازدياد علم األوربيني باحلياة اإلسالمية والتفكري اإلسالمي يف الشرق 
واحلق أن منشأ اجلد الذي اتصف به . وناس ولو ظل أرسطو جمهوالً كل هذا من شأنه أن خيلق رجاالً على شاكلة أك-والغرب 

ذلك أن الفالسفة العرب واليهود اخذوا منذ القرن الثاين عشر يؤثرون يف التفكري . أكوناس مل يكن حب أرسطو بل خشية ابن رشد
بن رشد، وابن ميمون أوربا الالتينية من املسيحي يف أسبانيا؛ فقد دخل الكندي، والفارايب، والغزايل، وأبن سينا، وان جبريول، وا

وكان غزو التفكري األجنيب على هذا . نفس االبواب اليت دخلها منه افالطون، وأرسطو، وأبقراط، وجالينوس، وأقليدس، وبطليموس
 بالعمل على قمعه النحو من أقوى الصدمات الذهنية للعقل الغريب الذي مل ينضج بعد، فال عجب واحلالة هذه إذا قوبل يف بادئ األمر

وكان األثر .  اجلديدة-أو تأخريه؛بل أن علينا أن نعجب من قوة التكييف املدهشة اليت مكنت اجلديد من امتصاص املعارف القدمية
األول لكتايب الطبيعة وما وراء الطبيعة ألرسطو، ولشروح ابن رشد، وهي الكتب اليت وصلت اىل باريس يف العشر السنني األوىل من 

 وداود Amalric of Bèneن الثالث عشر، أن زلزلت عقائد كثري من الطالب، وان قام من العلماء أمثال أملريك البيينالقر
.  هامجون بعض العقائد املسيحية اجلوهرية كعقيدة خلق العامل، واإلميان باملعجزات، واخللود الفرديDavid of Dinantالديننيت

 اليونانية إىل جنويب فرنسا أدى إىل حتلل الطبقات املتعلمة من االستمساك بالدين القومي، -ة وظنت الكنيسة أن تسرب األفكار العربي
 وأدان أملريك وداود وحرم 1210وهلذا اجتمع جملس كنسى يف باريس عام . واضعف من عزمها على مقاومة احلاد األلبجنسيني

وإذ كان هذا التحرمي قد كرره مندوب من قبل ). شروحها(م قراءة كما حر) بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية(قراءة كتب أرسطو فيما 
 قد أغرى الناس بقراءة هذه املؤلفات اليت لوال هذا التحرمي لكانت 1210 فان لنا أن نفترض أن مرسوم عام 1215البابا يف عام 
 عفا 1231ويف عام .  حرم غريمها من كتبهوأجاز جملس التران الرابع قراءة كتايب أرسطو يف املنطق واألخالق ولكنه. عندهم ممقوتة

إىل اجل مؤقت حىت تبحث هذه الكتب (جرجيوري التاسع عن األساتذة والعلماء الذين عصوا هذه املراسيم، ولكنه، جدد املراسيم 



 
 Will Durant  812   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

ومل تنفذ . هذا العملويبدو أن الثالثة األساتذة الباريسيني الذين عينوا للقيام مبهمة تطهري كتب أرسطو قد تركوا ). وتطهر مبا فيها
وغريمها من كتب أرسطو كانا يقرأن يف جامعة ) الفيزيقا واملتافيزيقا(مراسيم التحرمي زمناً طويالً، الن كتايب الطبيعة وما وراء الطبيعة 

و ؛ ولكن يبدو أن تومس أكوناس أكد له أن كتب أرسط1263وأعاد أربان الرابع أمر التحرمي يف عام ). 19(1222باريس عام 
، إىل أن كان مبعوثو أربان اخلامس يف باريس يطلبون 1266وانتهى األمر يف عام . ميكن ان تطهر، ومل يعمل أربان على تنفيذ حترميه

وأحدثت املشكلة اليت ). 20(إىل مجيع الطالب املتقدمني لنيل درجة يف اآلداب دراسة مجيع مؤلفات أرسطو دراسة وافية شاملة
ذلك أن التعطش إىل . الالتيين يف الربع األول من القرن الثالث عشر أزمة كربى يف تاريخ الدين املسيحيواجهت العامل املسيحي 

الفلسفة اجلديدة كان وقتئذ محى ذهنية ال ميكن السيطرة عليها؛ وهلذا مل تواصل الكنيسة جهودها لفرض هذه السيطرة، بل إا بدالً 
م فيها، فاخذ رهباا األوفياء يدرسون هذا اليوناين املدهش الذي قلب ثالثة أديان من هذا وجهت قواها حلصار الغزاة وامتصاصه

رأساً على عقب؛ حىت أن الرهبان الفرنسيس وهم الذين يفضلون أوغسطني على أرسطو، رحبوا باالسكندر اهلاليس الذي بذل أول 
ان تشجيع مستطاع أللربتس جمنس وتومس أكوناس يف هذا وبذل الرهبان الدمنيكيون ك. واملسيحية) الفيلسوف(اجلهود للتوفيق بني 

  .املشروع عينه؛ وملا أن امن هؤالء الرجال الثالثة عملهم بدا أن أرسطو مل يعد خطراً على املسيحية

  الفصل الثالث 

  الزنادقة 

علينا أال ننظر إىل القرن الثالث إذا شئنا إالّ نفهم الفلسفة املدرسية على إا تكديس ال طائل من ورائه للتجريدات اململة، وجب 
عشر على انه امليدان الذي يصول فيه الفالسفة املدرسيون وجيولون غري منازعني، بل أن ننظر إليه على انه ميدان اصطرع فيه مدى 

 الالهوت سبعني عاما املتشككة، واملاديون، واألحديون القائلون بوحدة الوجود، واجلاحدون باهللا، اصطرع فيه هؤالء مع علماء
ولقد الحظنا من قبل وجود نزعة عدم اإلميان بني أقلية ضئيلة من سكان أوربا، وزادت هذه . املسيحي لالستحواذ على العقل األوريب

وملا تبني . األقلية يف القرن الثالث عشر على اثر اتصال األوربيني باملسلمني عن طريق احلروب الصليبية وتراجم الكتب العربية
وجود دين آخر، اخرج رجاالً عظاماً أمثال صالح الدين واملندي، وفالسفة مثل ابن سينا وابن رشد، كان ذلك يف حد األوربيون 

ومن الشواهد على هذا ما نقله ألفنسوا . ذاته كشفاً اضطربت له نفوسهم؛ ذلك أن مقارنة األديان ال تنفع الدين أي نفع
؛ وليس ببعيد أن تكون )21(شار عدم االعتقاد باخللود بني مسيحي أسبانياعن انت) Alfonso the wise ،(1252- 1284احلكيم

وكان يف جنويب فرنسا يف القرن الثالث عشر مجاعة من أصحاب الرتعة العقلية القائلني . آراء ابن رشد قد تسربت إىل الشعب نفسه
أن املعجزات مستحيلة، وان الصالة ال تستطيع تغيري مسلك بان اهللا بعد ان خلق العامل تركه تسريه القوانني الطبيعية؛ وكانوا يعتقدون 

 وبعض -وكان بعض أصحاب التفكري احلر). 22(العناصر، وان األنواع اجلديدة مل ختلق خلقاً خاصاً وإمنا وجدت بالتطور الطبيعي
انه ليس (سفورد يشكو قائالً واخذ أحد املدرسني يف أك). 23( ينكرون حتول العشاء الرباين إىل جسم املسيح-القساوسة أنفسهم 

أن كثريين من ) Alain of Lille (1114 - 1203ويقول أَالن الليلي). 24)(مثة ما هو أشبه بالوثنية من القربان عند املذبح
. ؛ وهم يؤيدون اعتقادهم بأقوال أَبيفور ولكريشيوس)املسيحيني الزائفني يف وقتنا هذا ينكرون البعث الن الروح تفىن مع اجلسم

ويبدو ). 25(يعتنقون مذهب اجلوهر الفرد، وخيرجون من هذا إىل أن خري ما يفعله اإلنسان هو ان يستمتع باحلياة على ظهر األرضو
وشاهد ذلك إننا جند داود الديننيت يف بداية القرن الثالث عشر . إن انتشار الصناعة يف حواضر فالندرز قد عمل على نشر اإلحلاد
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يدرس الفلسفة يف باريس، وميتع أنوسنت ) 1200حوايل (وكان داود . تتامه يتزعمان حركة تشكك قويةوسيجر الربابنيت قرب اخ
) املادة قبل ان تتشكل(، ويعبث بضرب مادي من عقيدة األحدية مضمونة إن اهللا، والعقل، واملادة اخلالصة )26(الثالث جبدله الدقيق

واحرق بأمر جملس .  ، والذي ال وجود له اآلنQuaternuliلكواترنويلوحرم كتابه ا). 27(أصبحت كلها وحدة يف ثالوث جديد
وندد هذا الس نفسه بأحدية قال ا أستاذ آخر من جامعة باريس هو أملريك البيين، . 1210باريس املقدس الذي عقد يف عام 

). 28) (1207(قول، من حسرة اخليبة وأرغم أملريك على أن يرجع عن قوله ومات، كما ي. ومضموا ان اهللا واخلليقة شيء واحد

غري ام ظلوا مستمسكني بآرائهم على الرغم من هذا، . وأمر الس تنبش عظامه وحترق يف ميدان باريس إرهاباً التباعه الكثريين
). 29)(1210(وحرق عشرة من اتباع أملريك هذا أحياء . ووسعوا نطاق آرائه فأنكروا وجود اجلنة والنار، وقوة القربان املقدس

وازدهر التفكري الديين احلر يف جنويب إيطاليا الذي كان حيكمه فردريك الثاين، حيث شب القديس تومس، وحيث أعلن الكردنال 
أما يف إيطاليا الشمالية فان عمال الصناعة، ورجال التجارة واملال، ). 30(أبلديين صديق فردريك جهرة اعتناقه املذهب املادي

واشتهرت جامعة بولونيا بعدم مباالا بالدين، فكانت املدارس . ة اجلامعات اندفعوا إىل حد ما يف تيار املتشككنيواحملامني، وأساتذ
 ubi tresحيث جيتمع ثالثة أطباء يكون اثنان منهم كافرين(الطبية فيها ويف غريها من املدن مراكز للشك، وفيها نشأ القول املأثور 

medici duo athei )(31(تصبح الطراز العصري بني الطبقات املتعلمة من غري رجال 1240 آراء ابن رشد حوايل عام ، وكادت 
وكان آالف منهم يقبلون عقائد ابن رشد القائلة بان القانون الطبيعي حيكم العامل دون تدخل من قبل اهللا؛ وان العامل . الدين يف إيطاليا

، وان النفس الفردية ليست إال مظهراً أو صورة عابرة )الفعال(الكون ) لعق(خملد كله؛ وانه ال يوجد إال نفس واحد خالدة هي 
وأراد بعض املعتنقني آلراء ابن ). 32(زائلة من هذا العقل، وان اجلنة والنار قصص اخترعت لتغرى العامل أو ترهبهم فيحسن سلوكهم

ن القضية قد تبدو صحيحة من ناحية الفلسفة أو حسب رشد ان يسترضوا حماكم التفتيش فتقدموا بعقيدة احلقيقة املزدوجة؛ فقالوا أ
التعليل الطبيعي، ولكنها مع ذلك قد تكون خاطئة حسب الكتب املقدسة أو الدين املسيحي؛ واقروا يف الوقت نفسه ام يؤمنون 

 وهو -ملدرسية وهذه النظرية تنكر الفرض األساسي من فروض الفلسفة ا. مبقتضى الدين مبا يشكون فيه حسب العقل واملنطق
وكانت جامعة بدوا يف أواخر القرن الثالث عشر، وطول القرنني الرابع عشر واخلامس عشر . إسكان التوفيق بني العقل والدين
حوايل  (Peter of abanoونذكر من الشواهد الدالة على هذا االضطراب أن بطرس األباوي. مركزاً مضطرباً لفلسفة ابن رشد

ب يف جامعة باريس مث أستاذ الفلسفة يف جامعة يدوا، الف كتاباً يراد به التوفيق بني النظريات الطبية أستاذ الط) 1316 -1250
وقد اكتسب مكانة ملحوظة يف تاريخ العلوم الطبيعية ألنه قال يف دروسه أن املخ هو مصدر األعصاب وان القلب مصدر . والفلسفية

وكان لثقته ). 34( يوما، وست ساعات وأربع دقائق365 مدهشاً يف وقته وهو وألنه قدر طول السنة تقديراً. األوعية الدموية
وامه رجال حماكم التفتيش باإلحلاد؛ ). 35(بالفلسفة يرجع العلل كلها تقريباً لقوة النجوم وحركتها، وكاد يبعد اهللا عن حكم العامل

مث ام مرة أخرى يف عام .  بني مرضاه فبسطا محايتهما عليه والبابا هونوريوس الرابع كانا منAzzo d'Esteغري أن املركيز أزودست
وحكم قضاة التفتيش بان حترق جثته يف ميدان احلريق، ولكن أصدقاءه . ، وجنا هذه املرة من احملاكمة بان مات ميتة طبيعية1315

اس بعد انتقاله من إيطاليا إىل ووجد تومس أكون). 36(أخفوا رفاته إخفاء حمكما اضطرت احملكمة أن تنفذ حكمها حبرق صورة له
 1240باريسان فلسفة ابن رشد قد استحوذت من زمن بعيد على جزء كبري من اجلامعة، ويؤيد هذا ما الحظه وليم األوفرين يف عام 

ة ؛ وان تومس نفسه وجد فلسف)من غري متحيص) من فلسفة ابن رشد(كثريين من الرجال يلتهمون هذه النتائج (من أن يف اجلامعة 
فكلف ألربتس ) 1256(ولعل ما نقله تومس عن هؤالء قد روع البابا أسكندر الرابع ). 37(أبن رشد منتشرة بني شباب اجلامعة
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 -1269، 1261 -1252(وملا جاء تومس ليدرس يف باريس . جمنس أن يكتب رسالة يف وحدة العقل ضد فلسفة ابن رشد

1276 (ا؛ وقد درس زعيمها يف فرنسا سيجر الربابنيتكانت حركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروSiger of Barbant يف هذه 
وكان . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكة تتخذان من جامعة باريس ميداناً القتتاهلما جيال من الزمان. 1276 إىل 1266اجلامعة من 

 األجزاء القليلة الباقية من مؤلفاته تنقل عن وهو قس من غري رجال الدين االديرة متجراً يف العامل؛ وحىت) 1281 -؟1235(سيجر 
ويقول سيجر يف سلسلة من الشروح والتعليقات . الكندي، والفارايب، والغزايل، وأبن سينا، وابن باجة، وأبن جربوئيل، وأبن ميمون

ن ألربت وتومس على أرسطو، ويف مقالة جدلية ضد رجلي الفلسفة الذائعة الصيت، ألربت وتومس، يقول سيجر يف هذه وتلك أ
وهو يستخلص ما يستخلصه ابن رشد من أن العامل أزيل، ). 39(يفسران الفلسفة تفسرياً خاطئاً وان ابن رشد يفسرها تفسرياً صحيحاً

ويقول سيجر أن اهللا هو العلة النهائية، ال . وان القانون الطبيعي ال يتبدل، وان نفس النوع وحدها هي اليت تبقى بعد موت الفرد
 ونتشة إىل اإلميان Vicoوقد افتنت باملنطق فقاده هذا االفتتان كما قاد فيكو.  وهو هدف اخلليقة ال علتها- الفعلية، لألشياءالعلة

مبا أن مجيع احلادثات األرضية حتددها يف اية األمر جتمعات النجوم، ومبا أن عدد : بعقيدة تسلسل احلادثات تسلسالً ال ائياً فقال
ن حدوثها حمدودة، فان كل جتمع ال بد أن يتكرر بصورته نفسها املرة بعد املرة يف زمن ال ائي، تكراراً تعقبه حتما التجمعات املمك

وقد حرص سريجو على ). 40) (نفس األنواع، ونفس االراء، والقوانني، واألديان(نفس النتائج اليت أعقبته من قبل؛ وبذلك تعود 
وكان يضيف مثل هذا االحتياط إىل كل ). 41) (خذاً برأي الفيلسوف، دون أن نقطع بصحتهوحنن نقول هذا أ(أن يضيف إىل هذا 

ومل يكن جيهر بعقيدة احلقيقتني؛ وكان يعلم تالميذه أن بعض النتائج تستتبعها آراء أرسطو ويستتبعها العقل؛ . رأي من آراءه امللحدة
). 42(د إميانه بعقائد الدين، ويسمها هي وحدها، دون الفلسفة مبيسم احلقفإذا كانت هذه النتائج تناقض العقائد املسيحية، فانه يؤك

وليس ). 1271(ويدل تقدم سري إىل املطالبة بان يكون مديراً للجامعة على انه كان له فيها اتباع كثريون، وان مل يوفق يف طلبه هذا 
.  أسقف باريس ذه احلركة املرة بعد املرةEtienne Tempierأدل على متكن فلسفة ابن رشد يف جامعة باريس من تنديد إتني متبييه

 حكم بأن ثالث عشرة قضية من القضايا اليت يعلمها يف اجلامعة بعد الفالسفة مبادئ احلادية ال تتفق مع الدين، 1269ففي عام 
وان النفس تفسد ... جد قط رجل أولوانه مل يو... وان العامل أزىل.... انه ال يوجد يف الناس كلهم إال عقل واحد: وهذه القضايا هي

وان أعمال اإلنسان ال ... وان اهللا ال علم له باحلوادث الفردية... وان إرادة اإلنسان تريد وختتار حبكم الضرورة... بفساد اجلسم
لك أن األسقف ويبدو أن مدرسة ابن رشد الفلسفية ظلت تعلم كما كانت تعلم من قبل، وشاهد ذ). 43(تسيطر عليها العناية اإلهلية

وهذه املسائل، على حد قول األسقف، .  ثبتاً بتسع عشرة ومائيت مسألة قرر رمسياً إا تسم القائلني ا باإلحلاد1277اصدر يف عام 
.  أو غريمها من أساتذة جامعة باريس ومنهم القديس تومس نفسهBoethius of Daciaكان يعلمها سيجر أو بؤيثوس الداشياوي

إن :  وغريها من املسائل الشبيهة باألقوال اآلتية1269سائل التسع عشرة واملائتني تشمل اليت حكم عليها يف عام وكانت هذه امل
أن من واجب الفيلسوف ... ال ميكن أن يقوم بعدئذ بوصف كونه اجلسم نفسه) باملوت(إن اجلسم إذا فسد ... عملية اخللق مستحيلة

أن علوم الدين ال ... أن أقوال علماء الدين قائمة على الطرافات...  ميكن ان ميحصه العقلأال يؤمن ببعث يف املستقبل، الن هذا ال
أن اإلنسان حيصل على السعادة يف هذه احلياة ال يف ... أن الدين املسيحي يقف يف سبيل العلم... تضيف شيئاً ما إىل معلوماتنا

انه ليس مثة حالة افضل من أن جيد اإلنسان فراغاً يف دراسة ... أن العقالء يف هذه األرض هم الفالسفة وحدهم... غريها
؛ وقضى سنيه األخرية يف إيطاليا سجيناً بأمر احملكمة 1277وأدانت حمكمة التفتيش سيجر يف شهر أكتوبر من عام ). 44(الفلسفة

  .Orvietoالرومانية حىت اغتاله خمتال نصف جمنون يف أرفيتو
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  الفصل الرابع 

  درسية تطور الفلسفة الم

ذلك أن الشباب مثن خبمر الفلسفة . مل يكن احلكم على هذه القضايا اإلحلادية يكفي لصد هذه اهلجوم الشديد على الدين املسيحي
فهل كان كسب املعركة بااللتجاء إىل العقل؟ لقد اقبل علماء الدين من الرهبان الفرنسيس والدمنيكيني، واألحبار من غري . القوي

 ، للدفاع عن املسيحية وعن الكنيسة، كما كان املتكلمون من قبلهم Henry of Ghentليم األوفرين وهنري الغنيتالرهبان أمثال و
 األفالطوين ومعظم رجاله من -املعسكر الصويف: وقسم الدفاع نفسه اىل معسكرين رئيسيني. يدافعون عن اإلسالم ضد املعتزلة

 Hughأما البندكتيون أمثال هيو. ليس ومعظم رجاله من الرهبان الدمنيكيني األرسطوي -الرجال الفرنسيس؛ واملعسكر العقلي

ورتشرد السانت فكتوري فقد كانوا حيسون أن خري الدفاع عن الدين هو إدراك اإلنسان املباشر وجود حقيقة روحية اعمق من كل 
قولون إن الفلسفة جيب أال تبحث يف مسائل  ، واستيفن رجل تورناي يBloisأمثال بطرس رجل بلوا) املتزمتون(وكان . تعمق ذهين

ومن واجبنا أن نذكر أن هذا الرأي مل يكن يقول به ). 46(الالهوت، فإذا فعلت فعليها أن تتحدث وتسلك بوصفها خادماً لالهوت
املسألة عن ) 1245 -؟1170(وعاجل عدد قليل من الرهبان الفرنسيس أمثال اسكندر اهلاليسي ). 47(إال قسم من اجلبهة املدرسية

طريق العقل، وحاولوا أن يدافعوا عن املسيحية باستخدام املصطلحات الفلسفية واألرسطوطاليسية، ولكن معظم الرهبان الفرنسيس مل 
يكونوا يثقون بالفلسفة؛ وكانوا حيسون أن مغامرات العقل مهما تأت للكنيسة بالقوة واد إىل حني، قد تفلت من السيطرة عليها 

فكانوا هلذا يفضلون .  وتبعد الناس عن الدجني بعد أن تترك املسيحية ضعيفة ال نصري هلا يف عام جاحد فاسد األخالقفيما بعد،
وكانوا يعرفون النفس كما عرفها افالطون بأا روح مستقلة تسكن . أفالطون عن أرسطو، وبرنار عن أبالر، وأغسطني عن أكوناس

وقد وجدوا يف أفالطون نظرية . للجسم) الصورة املادية(س يأخذ بتعريف أرسطو للنفس بأا اجلسم وتسكن فيه، وهاهلم أن يروا توم
واتبعوا رأي أغسطني فوضعوا اإلرادة فوق العقل يف اهللا ويف . للخلود غري الشخصي ال فائدة منها قط يف قمع غرائز الناس احليوانية

وكانوا يف تربيتهم للقيم جيعلون الصويف اقرب من .  ال احلقيقةاإلنسان على حد سواء، وكان اهلدف الذي يبتغونه هو اخلري
 األوغسطيين من جيش املدرسني على العلوم الدينية التقليدية يف -وسيطر القسم األفالطوين. الفيلسوف جلوهر احلياة اخلفي ومعناها

 وهو رجل طيب القلب طارد - نتورا التقيوكان اعظم الناطقني بلسان هذا القسم هو بوناف. النصف األول من القرن الثاين عشر
اإلحلاد، وصوىف يكتب يف الفلسفة، وعامل يستهجن العلم، وصديق مدى احلياة ومعارض لتومس أكوناس، ومدافع عن الفقر الذي 

اجلماعية ولقد ولد يدعو إليه اإلجنيل ومضرب املثل هلذا الفقر، مجعت طائفة الرهبان الفرنسيس بإشرافه ورعايته قدراً كبرياً من الثروة 
وكاد .  احلظ احلسن- مث اصبح امسه لسبب ال نعرفه بونا فنتورا1221 يف تسكانيا عام Giovanni di Fidanzaجيوفين دي فدنزا

ميوت وهو صغري من أحد أمراض األطفال، وأخذت أمه تصلي اىل القديس فرانسيس ليمن عليه بالشفاء؛ وأحس جيوفين بعدئذ بأنه 
 يعلم 1248وهلذا انظم إىل اتباعه وأرسل إىل باريس ليدرس على االسكندر اهلاليسي، مث شرع يف عام .  هذا القديسمدين حبياته إىل

، وهو ال يزال شاباً يف السادسة والثالثني من عمره، راعياً عاماً لطائفة الرهبان 1257الالهوت يف اجلامعة، واختري يف عام 
ا دب يف الطائفة من تراخ، ولكن دماثة أخالقه مل متكنه من النجاح، وان كان هو نفسه حيىي الفرنسيس، فلم يدخر وسعاً يف إصالح م

منفرط ) 1274(حياة الزاهد البسيطة؛ وملا حاءه الرسل يبلغونه انه اختري كردناالً وجدوه يغسل الصحاف؛ ومات بعد عام واحد 
اهر بأنه اجلامع هلا ال اكثر، ولكنه بعث يف كل موضوع مسه وكان يتظ. وكانت كتبه جيدة األسلوب، واضحة، موجزة. اإلجهاد
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وكان كتابه القول املوجز خالصة لالهوت املسيحي كثري اإلعجاب، . بقلمه روح النظام، واحلماسة، والتواضع الذي يستل السخائم
 املعرفة احلقة ال تأيت عن طريق إدراك ومن أهم مبادئه ان. كما كان احلديث املفرد، ورحلة العقل إىل اهللا درة يف تاج النقي الصويف

وكان بونا فنتورا حيب القديس تومس، ولكنه كان . احلواس للعامل املادي بل تأيت إلدراك النفس للعامل الروحي عن طريق اللقانة
 بان أرسطو كان وكان يذكر الرهبان الدمنيكيني. يعارض يف قراءة الفلسفة، وينتقد يف صراحة بعض ما استخلصه أكوناس من النتائج

كافراً، وانه جيب اال توضع أقواله يف مرتلة أقوال آباء الكنيسة، وتساءل هل يف مقدور فلسفة أرسطو أن تفسر حركات جنم من 
وهو يقول أن اهللا ليس نتيجة يصل إليها العقل عن طريق العقل بل هو وجود حي، اإلحساس به خري من ). 48(النجوم حلظة واحدة؟

 هاله يف يوم من Egidioويقولون ان االخ إجيديو. خلري أمسى من احلقيقة، والفضائل الساذجة تعلو على كل العلومحتديده، وان ا
فأجابه بونا فنتورا !) ماذا نفعل حنن اجلهالء السذج كي نكون خليقني حبب اهللا! واحسرتاه: (األيام تبحر بونا فنتورا يف العلم فقال له

فهل تؤمن إذن بان مقدور امرأة ساذجة ان تسره : (فرد عليه أدجيو بقوله) لعلم انه يكفيك حب اهللاأخي، انك لتعلم حق ا: (بقوله
ابتهجي، ألنك إذا أحببت اهللا، قد : (فلما أجابه بنعم اندفع دجيو اىل الطريق وصاح يف امرأة متسولة). كما يسره أستاذ يف الالهوت؟

املدرسية ) الفلسفة(وجلي أن من اخلطأ أن نظن أن ). 49!)(ألخ بونا فنتورايكون لك مكان يف ملكوت السموات أعلى من مكان ا
لقد كانت هناك يف واقع األمر مائة من الفلسفات . املعروفة ذا االسم إمنا هي آراء وأساليب يف البحث جمدبة متفق عليها باإلمجاع

تومس الذي ميجد العقل، واحد أنصار بونا فنتورا الذي املدرسية؛ فقد كانت الكلية الواحدة من كليات اجلامعة تضم أحد أشباع 
الذي يقول مع ابن جبريول حبرية اإلرادة، واحد اتباع سيجر يعلم ) 1240 -1180(يستهجنه ويزدريه، واحد اتباع وليم االوفرين 

فكان يوحنا بكهام . دين والالدينوكاد االختالف والرتاع بني أنصار الدين القومي يبلغان من الشدة ما بلغاه بني ال. فلسفة ابن رشد
األسقف الفرنسيسي يندد بأكوناس تنديداً ال يقل صرامة عن تنديد تومس بسيجر وابن رشد؛ وكتب ألربتس جمنس يف ساعة فارقة 

 هناك أناس جاهلون ال يتورعون يف حماربة استخدام الفلسفة لكل سالح، وأَخص بالذكر من هؤالء الرهبان: (فيها صالحه يقول

وكان ألربت حيب العلم ويعجب بأرسطو اال حني يتطرق إىل ). 50)( أولئك الوحوش الكاسرة الذين يسبون ماال يعرفون-الفرنسيس
اإلحلاد يف الدين، وكان أول من درس من الفالسفة املدرسني مجيع مؤلفات الفيلسوف الكربى، واخذ على نفسه أن يفسرها تفسرياً 

 وولده هو الكونت 1201 حوايل عام Swabia بسوايباLaningenمولده يف الننجنوكان . يوافق الدين املسيحي
 الثري، مث درس يف يدوا وانظم اىل الرهبان الدمنيكيني واشتغل يف بالتدريس يف مدارس الدمنيك يف Bollst?dtبلستادت
وباريس ) 1245 -1228( ، واسترسبورج، وكولوين Ratisbon ، وراتسبونFreibueg ، وفرايربحHildesheimهلدسهامي

على الرغم من تفضله حياة ) 1260(مث عني بعدئذ مندوباً إقليمياً لطائفته يف أملانيا مث أسقفاً لراتسبون ). 1248 - 1245(
 مسح له أن يعتزل العمل ويأوى 1262ويف عام ). 51(وتقول الرواية املأثورة انه كان ميشي حايف القدمني يف مجيع أسفاره. التدريس

ليدافع عن عقيدة تلميذه املتوىف ) 1277(ير يف كولوين، مث ترك ما كان فيه من هدوء وهي يف السادسة والسبعني من عمره اىل د
وان حياته . وافلح فيما ندب إليه، وعاد اىل ديره، وتويف يف التاسعة والسبعني من عمره. تومس أكوناس وعن ذكراه يف جامعة باريس

وليس مثة . ينه، وتواضعه اخللقي، وتعدد نواحي نشاطه العقلي، لتظهر فيها حياة األديرة يف خري مظاهرهاالعامرة بالوفاء واإلخالص لد
ما يفسر لنا كيف يستطيع رجل قضا ما قضا من الوقت يف التدريس واألعمال اإلدارية أن يكتب مقاالت يف كل فرع من فروع 

ة وعلوم الدين، نقول ليس مثة شيء يفسر لنا هذا إال هدوء حياة األديرة العلم تقريباً، ورسائل قيمة يف كل فرع من فروع الفلسف
: وإىل القارئ كتب ألربت الكربى يف الفلسفة والالهوت بأمسائها األصلية@%=الرتيبة والصرب الفائق الذي ميتاز به العلماء األملان
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 de sex principüs; de ؛ de praedicabilibus; Philosophia Rationalis Perihermeniasيف املنطق ) 1(

praedicamentis Analytica priora, (De interpretatione i. e( ؛libri elenchorum; Tropica; Analytica 

posteriora. وفيما وراء الطبيعة) 2(؛-De unitate intellictus contra Averroistas; metaphy Sica; de fato (3 ( ويف
 ,De anima; De sensu et sensato, De memoria et reminiscentia, De intellectua et intelligibiliعلم النفس 

De potentüs animae (4 ( ويف علم األخالقEthica (5 ( ويف السياسةPoliticia(6 (ويف الالهوتSumma de creaturis; 

Summa theologiae Commentarium in sententias Petri Lombardi; ommentarium de divians nominibus .

وقلما . @ .وتتكون الرسائل اخلمس الواردة يف هذا الثبت من واحد وعشرين جملداً من مؤلفات ألربت اليت مل تنتشر كلها بعد
يوجد يف التاريخ من كتب هذا القدر من املكتب والرسائل واملقاالت، واخذ من غريه مثل ما اخذ، او اعترف مبثل صراحته، بدينه ملن 

ويتخذ الربت مؤلفات أرسطو أسساً لكتبه وتكاد عناوينها كلها تكون هي بعينها عناوين مؤلفات الفيلسوف القدمي؛ وهو . اخذ عنهم
يستعني بشروح ابن رشد على تفسري مؤلفات ذلك الفيلسوف، ولكنه يفسر املؤلفات األصيلة والشروح تفسرياً جريئاً اذا ما ناقضت 

وال ختلو .  اىل آراء املفكرين املسلمني بدرجة جعلت مؤلفاته مصدراً هاماً مبا نعرفه عن الفلسفة اإلسالميةوهو يرجع. الدين املسيحي
صفحتان من كتبه من أقوال يقتبسها من ابن رشد، ويرجع أحياناً إىل كتاب داللة احلائرين البن ميمون، ويعترف بان أرسطو اعظم 

مرجع يف علوم الدين، والكتاب املقدس اعظم املراجع يف كل شيء ومقاالم املكدسة مرجع يف العلوم والفلسفة، وأوغسطني اعظم 
اليت خيطئها احلصر سيئة الترتيب وال ميكن ان يستخلص منها نظام متسق للتفكري،وهو يدافع عن عقيدة ما يف موضع مث يهامجها يف 

وكان إفراطه يف الطيبة والتقي حيول بينه وبني التفكري . اتهموضع اخر او يف املوضع نفسه احياناً؛ ومل يتسع وقته لتصفيه متناقض
يف الثناء على مرمي العذراء املباركة ) كتاباً(املوضعي؛ وكان يف وسعه ان يتبع تعليقاً على أرسطو برسالة طويلة مؤلفة منن اثىن عشر 

فما هي إذن أهم . اب، واهلندسة، واملوسيقى، والفلكيقول فيها أن مرمي كانت ملمة إملاماً كامالً بالنحو، والبيان، واملنطق، واحلس
أعماله؟ أن أهم هذه األعمال هي انه كان له نصيب موفور يف البحث العلمي يف ذلك الوقت ويف نظرياته؛ وانه كان يف ميدان 

ليم الفلسفة؛ ومجيع ، وهو كل ما كان يهدف إليه؛ وكان له الفضل يف استخدام مؤلفات أرسطو يف تع)قدم أرسطو لالتني(الفلسفة 
كنوز التفكري واجلدل الوثنية والعربية واليهودية واملسيحية اليت استخدمها تلميذه الذائع الصيت يف فلسفته التركيبية اليت تفوق 

  .ولسنا جنايف احلقيقة إذا قلنا انه لوال ألربت ملا وجد تومس. فلسفة أستاذه وضوحاً وتنظيماً

  الفصل الخامس 

  تومس أكوناس 

  ) أو تومس األكوينى(

كان تومس، كما كان ألربت، من أسرة شريفة، ولكنه ختلى عن الثراء لينال جنة اخللد؛ فقد كان والده الكونت الندلف 
.  من النبالء األملان، وابن عم بربرسا، ومن أبرز الشخصيات يف البالط االكويين لفردريك الثاين الزنديقCount Landulfاألكويين

ومع أن تومس ايطايل املولد فقد كان من ناحييت أبيه وأمه ينتمي اىل اصل مشايل . ه من ساللة أمراء صقلية النورمانكذلك كانت أم
أهم ما جيري يف عرقه هو الدم التيوتوين؛ ومل يكن فيه شيء من الظرف الطليان وخبثهم، بل شب على ضخامة اجلسم االملانية، فكان 
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ولقد ولد ). 52) (ثور صقيلة األبكم العظيم(شعر، هادئاً جبده الذهين، وكان أصدقاؤه يلقبونه كبري الرأس، عريض الوجه، أشقر ال
وكان .  ، على بعد ثالثة أميال من أكوينو ويف منتصف الطريق بني نابلي وروماRoccosecca بقصر أبيه يف ركاسكا1225يف عام 

 املبكر، وملا بلغ الرابعة عشر من عمره بدأ دراسته يف جامعة نابلي دير جبل كسينا قريباً من مسقط رأسه، وفيه تلقى تومس تعليمه
واستمرت هذه الدراسة مخس سنني؛ وكان يف هذه اجلامعة ميخائيل اسكت يترجم مؤلفات ابن رشد إىل اللغة الالتينية؛ ويعقوب 

وكانت . ة تومس الشديد التحمس ألرسطواألناضويل يترجم مؤلفات هذا الفيلسوف إىل اللغة العربية؛ وبطرس االيرلندي أحد أساتذ
واجته اخوة تومس حنو الشعر؛ ودخل أحدهم . هذه اجلامعة متوج باملؤثرات اليونانية والعربية، والعربية، تصطدم فيها باألفكار املسيحية

 هذه الدعوة بربودل  يف بالط فرديريك وصار فيها من الصائدين بالبزاة، وطلب إىل تومس أن ينظم إليه وأيده يفRainaldoرينلدو
؛ وأرسل )1244( وفدريك نفسه، ولكن تومس، بدالً من ان يقبل الدعوة، انظم إىل الرهبان الدمنيكيني Piero delle Vigneفىن

بعد قليل من ذلك الوقت إىل باريس ليدرس الالهوت؛ غري أن اثنني من اخوته اختطفاه يف بداية رحلته بتحريض أمهما؛ وجيء به إىل 
، اختذت معه يف خالله كل وسيلة ملنعه من االجتاه إىل هذه الناحية؛ وتروي )53(اسكا حيث وضع حتت الرقابة مدة عامقصر رك

إحدى القصص، واكرب الظن أا موضوعه، أن فتاة حسناء أدخلت إىل حجرته رجاء أن تغريه بالعودة إىل هذه احلياة الدنيا، ولكنه 
وما لبثت شدة تقواه أن ). 54(ها ا من احلجرة، وحرق عالمة الصليب اليت كانت يف الباباختطف من املدفأة شعلة ملتهبة أخرج

وكان .  ، بعد أحاديث كثرية معه، راهبة بندكتيهMarcottaضمت أمه إىل جانبه، فساعدته على الفرار؛ مث أصبحت أخته ماركتا
إىل جامعة كولوين تبعه تومس إليها، وظل يدرس معه فيها حىت ، فلما نقل ألربت )1254(ألربت األكرب أحد معلميه يف جامعة باريس 

مث عاد بعدئذ إىل باريس ). 55(وكان تومس يبدو غبياً يف بعض األحيان، ولكن ألربت كان يدافع عنه ويتنبأ بعظمته. 1252عام 
 فبدأ سلسلة من املؤلفات يعرف واخذ يدرس فيها بعد أن نال درجة البكالوريوس يف علوم الدين، وحذا يف هذا الوقت حذو أستاذه

 ليدرس يف املعهد الذي أقامه الديوان البابوي تارة يف أناين وتارة 1259وغادر باريس يف عام . فيها فلسفة أرسطو يف ثياب مسيحية
التينية  وطلب إليه أن يصدر ترمجة William Moerbekeوالتقى يف الديوان البابوي بوليم موربيك. يف آرفيتو وطوراً يف فيتربو

وكان سيجر برابانت وقتئذ يتزعم يف جامعة باريس ثورة تدعو إىل فلسفة ابن رشد، . ملؤلفات أرسطو من اللغة اليونانية مباشرة
فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة؛ وملا وصل إىل باريس نقل مركز املعركة إىل معسكر العدو برسالته يف وحدة العقل ضد فلسفة ابن 

انظروا كيف فدنا هذه االخطاء؛ انا مل ننب هذا التفنيد على أسس : مها ذه الفقرة النارية اليت ال عهد للناس اواختت) 1270(رشد 
فإذا وجد إنسان يفخر مزهواً حبكمته . من وثائق مستندة اىل اإلميان بالدين، بل بيناه على علل وأقوال منقولة عن الفالسفة أنفسهم

باه، فعليه أال يفعل هذا يف ركن من األركان، أو أمام األطفال ال قدرة هلم على البث يف مثل هذه املزعومة، ويرغب يف نقل ما كت
عليه ان جييب علناً إذا كان له من الشجاعة ما ميكنه من هذا العمل، وسيجدين مستعداً ملواجهته، ولن جيد شخصي . املسائل الشائكة

ومل تكن احلرب ). 56(قيقة موضوع دراستهم؛ سنحارب أخطاؤه ونداوي جهلهالعاجز وحده، بل سيجد كثريين غريي ممن جعلوا احل
يف ميدان واحد، الن تومس مل يكن مضطراً يف هذه الفترة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدها، بل كان 

يرفضون قول تومس انه ميكن التوفيق بني أرسطو عليه فوق ذلك أن يصد هجمات زمالئه الرهبان، الذين مل يكونوا يثقون بالعقل، و
ووجه جون بكهام الذي خلف بونافتورا يف كرسي الرهبان الفرنسيس للفلسفة جبامعة باريس اشد اللوم إىل تومس لربطه . واملسيحية

وتواضع برفق (ويقول بكهام فيما بعد أن تومس مل يتحول عن موقفه ورد عليه . الالهوت املسيحي بفلسفة إنسان وثين
 إىل العودة إىل 1272ودعى يف عام . ورمبا كانت هذه السنوات الثالث اليت احتدم فيها اجلدل هي اليت أكت قواه). 57)(عظيمني
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إيطاليا بدعوة من شارل دوق أجنو ليعيد تنظيم جامعة نابلي، مث امتنع عن الكتابة يف سنيه األخرية؛ ولسنا نعرف أكان سبب هذا ما 
وملا أن أحل عليه صديق له بان يتم كتابه املوجز يف علوم الدين أجابه . ل أم انه قد خاب ظنه يف فائدة النقاش واجلدلاعتراه من مل

 1274ودعاه جريوجوري العاشر يف عام ). 58)(ال أستطيع؛ لقد تكشفت يل أشياء يبدو يل معها أن ما كتبته ليس اال هباء: (بقوله

ويل على ظهر بغل خمترقاً إيطاليا، ولكنه اعتراه الضعف يف الطريق بني نابلي وروما فآوى إىل حلضور جملس ليون؛ وبدأ سفره الط
وملا ضم .  غري متجاوز التاسعة واألربعني من عمره1274 بكنبانيا، وتويف يف عام Fossanuovaالفراش يف دير السترسبني فسانوفا

كرمي االخالق، صبوراً إىل .. سان، سهل احلديث، بشوش الوجه وديعاًبعد وفاته إىل جممع القديسني شهد شهود بأنه كان حلو الل
وكان منهمكاً يف التقى والدرس ). 59(أقصى حد، يتألأل وجهه بالبشاشة والتقوى املمزوجة بالرقة، شديد العطف على الفقراء

ة يف مواعيدها، يتلو قداسا أو يستمع حيضر مجيع الصلوات املقرر. اماكاً يشغل كل تفكريه وكل حلظة يقضيها مستيقظاً يف يومه
وكان من عاداته قبل أن يلقي عظة أو حماضرة، وقبل أن جيلس للدرس . لقداسني يف كل صباح، ويقرأ ويكتب، ويعظ ويعلم، ويصلي

وأنا ). 60 ()مدين بعلمه إىل صلواته اكثر مما هو مدين به إىل جهود عقله(أو التأليف، أن يصلي؛ وكان زمالؤه الرهبان يظنون أنه 
وقد امك يف احلياة ). Ave Maria!)(61السالم عليك يامرمي (لنجد من حني إىل حني على هامش خمطوطاته دعوات صاحلات مثل 

الدينية والعقلية اماكاً قلما كان يالحظ معه ما حيدث حوله؛ فكانت صحفته ترفع وتغري يف غرفة الطعام دون ان يدري ما ا يف 
دعى مرة للعشاء مع مجاعة من رجال الدين على مائدة لويس التاسع، . ولكن يبدو أن شهيته للطعام كانت جيدةبعض األحيان؛ 

هذه هي احلجة الدامغة ضد : (فترك العنان للتفكري وهو جالس إىل املائدة حىت نسى نفسه، مث ضرب املائدة فجأة بقبضته وصاح قائالً
انك جالس إىل مائدة ملك فرنسا، ولكن لويس اظهر من الرقة وااملة ما هو : هذا وقال لهوانبه رئيس ديره على عمله !). املانويني

ومع هذا كله كان مبقدور الراهب املنهمك يف أمور ). 62(خليق مبلك مثله، فأمر أحد اتباعه بأن يأيت للراهب املنتصر بأدوات كتابية
وكان الناس يالحظون كيف يستطيع أن يكيف مواعظه لتالئم . يدة املعىنالدين أن يكتب يف كثري من شئون احلياة العملية كتابة ج

وكان بعيداً عن التكلف، عدمي مطالب احلياة، ال يسعى إىل ألقاب . عقول زمالئه الرهبان ادين يف الدرس، أو عقول العامة السذج
، ولكنها ال حتتوي على كلمة واحدة نابية؛ وهو التعظيم، ويرفض الرقى اىل مناصب الكنيسة، وقد انتشرت كتاباته يف مجيع العامل

وجرى على عادة زمانه وزاد عليها، فكان يعترف بصراحة مبا يأخذه . يواجه ا كل حجة مقاومة لدينه، ويقرعها باحلسىن ويف هدوء
ما من شك يف أن أي عن غريه، فهو يقتبس من ابن سينا، والغزايل، وأبن رشد، واسحق اسرائيلي، وابن جبريول، وابن ميمون؛ و

وال يشارك . طالب ال يستطيع فهم فلسفة القرن الثالث عشر املدرسية من غري أن يدرس ما سبقها من فلسفات املسلمني واليهود
كما يسمى موسى بن ميمون،  ) Rabbi Moysesللرايب ميسيز(تومس وليم األوفرين يف تقديره البن جبريول، ولكنه عظيم االجالل 

ل به هذا الفيلسوف من انه ميكن التوفيق بني العقل والدين، ولكنه يوافقه أيضاً على ان بعض أسرار الدين بعيدة عن ويقول مبا قا
وهو يتفق مع ابن ميمون يف أن مقدور العقل البشري ). 63(متناول العقل؛ وينقل احلجج املؤيدة هلذا البعد من كتاب داللة احلائرين

يف مقدوره ان يسموا ملعرفة صفاته، وهو يتتبع خطى ابن ميمون خطوة خطوة يف حبث أزلية ان يثبت وجود اهللا، ولكنه ليس 

ال يتردد يف أن خيالفه ويسترشد يف املنطق وما بعد الطبيعة بأرسطو ويكاد ينقل عنه يف كل صفحة من كتبه، ولكنه  . العامل
حينما حييد الفيلسوف عن العقائد املسيحية؛ وبعد أن يعترف بان التثليث، والتجسد، واالفتداء، ويوم احلساب ال ميكن إثباا عن 

مبادئ وكان يرتع اىل . طريق العقل، يتقبل حكم العقل يف مجيع املسائل األخرى قبوال كامالً ال تردد فيه، ارتاع له اتباع أوغسطني
الصوفية يف اعترافه بان بعض العقائد املسيحية فوق متناول العقل البشري، ويشاركهم يف الشوق اىل االحتاد مع اهللا؛ ولكنه كان من 
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، وكان )عصر العقل(وقد تنبأ بان أوربا مقبلة على . بوصفه أداة توصل اىل احلقيقة) القلب(النه يفضل العقل على ) العقليني(مجاعة 
وكان يبدأ حججه املنطقية بأقوال يقتبسها . ن واجب الفيلسوف املسيحي أن يستعد ملالقاة هذه الرتعة اجلديدة يف ميداايرى أن م

). 66) (أن احلجة اليت تستند إىل أقوال الغري أوهن احلجج: (من الكتاب املقدس وآباء الكنيسة، ولكنه يقول بصراحة حمكمة قوية

) ن دراسة الفلسفة ال دف اىل الكشف عما فكر فيه اآلخرون بل تريد أن تصل إىل حقيقة األمورأ: (ومن أقواله يف هذا املعىن

وقلما جند يف التاريخ كله عقالً واحداً اخضع مثله . وان كتاباته لتضارع كتابات أرسطو فيما يسري فيها كلها من منطق). 67(
ولن جند يف أسلوب تومس ما يبهر أو خيلب لبنا، فهو أسلوب . للوضوحميدانا من ميادين التفكري مبثل هذه السعة حلسن التنظيم و

سهل يصل اىل اهلدف من اقرب السبل، موجز، دقيق، خال من احلشو والزخرف؛ ولكننا ال جند فيه مثل ما جند يف أسلوب أوغسطني 
غة، وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل وكان تومس يرى أن ال حمل يف الفلسفة للبال. من قوة، وسعة اخليال، وانفعال ونزعة شعرية

الشعراء يف ميدام؛ ذلك أن اقرب ما كتبه اىل الكمال هو الترانيم واألوراد اليت وضعها لصيد القربان املقدس، ومن بينها 
خم  اليت تقول بوجود جسم املسيح ودمه وجوداً حقيقيا يف العشاء الرباين، وصاغها يف شعر فLauda Sion salvatoremترنيمة

 Osalularis ، وختتم مبقطوعتنيVerqum supernum prodiens:ويف التسابيح ترنيمة تبدأ بعبارة من أقوال أمربوز. طنان رنان

Bostia تنشدان أثناء الربكة اليت مينحها الكاهن وقت العشاء الرباين، ويف صالة املساء ترنيمة هي اعظم ما وجد من الترانيم يف مجيع 
  : من الشعر والالهوتالعصور، وهي مزيج 

 تغن، يا لسان، بسر اجلسم ايد، 

  

 وبالدم الذي ال يقدر مبال، والذي أراقه 

  

 ملك اخلالئق مجيعا، ومثرة إكرام األرحام، 

  

 . فداء للعاملني

  

 أهدته إلينا وولدته عذراء مل ميسسها بشر، 

  

وأقام على هذا الكوكب ينشر بذور الكلمة اليت استحالت 
  حلما،

  

 . أقام بيننا يف تواضع، مث اختتم مقامه اختتاماً عجيبا
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 ويف ليلة العشاء األخري والرسل ال يزالون مضطجعني، 

  

مراعني كل ما تقضى به الشريعة القدمية يف شأن الطعام 
 الذي وضعته الشريعة، 

  

 الطعام الذي يطعمه االثنا عشر جمتمعني يقدمه لنفسه بيديه، 

  

 يت جتسدت حتيل اخلبز بكلمة إىل حلمه؛ إن الكلمة ال

  

 والنبيذ يصبح دم املسيح، وإذا عجزت احلواس أن ترى، 

  

 . فليقو الطهر يف القلب باإلميان وحده

  

 ومن أجل هذا جنلّ هذا العشاء الرباين العظيم وحنن سجد؛ 

  

 أال فلتخل الطقوس القدمية مكاا هلذه الشعرية اجلديدة، 

  

 .  عجز حواسنا املظلمةولينج إمياننا

  

 سبحوا حبمد الوالد واملولود وغنوا له أج األغاين، 

  

 سالم، وتكرمي، وسلطان، وبركات كثرية 

  

 ولريفع اهللا له تسبيحا غري منتقص 

  

  . صادر عن حواسنا وقلوبنا
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وتكاد كتابات تومس تساوي يف كثرا كتابات ألربت، وأن كانت حياة أوهلما ال تزيد أال قليالً عن حياة األخري، وقد كتب شروحاً 
على أحكام بطرس ملبارد، وعلى أناجيل أشعيا، وايوب، وبولس؛ وعلى كتاب تيماوس الفالطون، وعلى مؤلفات بؤيثيوس واملؤلفات 

سيوس، وعلى مكتب أرغنون، ويف السماء واالرض، والسكون والفساد، واألفالك، والطبيعة، وما وراء الطبيعة، املدسوسة على ديوني
ويف النفس، والسياسة، واالخالق، ويف احلقيقة، ويف السلطان، ويف الشر، ويف العقل، ويف الفضيلة، وغريها نن كتب أرسطو؛ وكتب 

ه رسائل يف قوانني الطبيعة، والكائن، واجلوهر، وحكم االمراء، وعمليات الطبيعة ول. يبحث نقطا تثار عارضة يف جلسات اجلامعة
 Summa de veritate catholica de contraخالصة املذهب الكاثوليكي ضد الوثنيني: اخلفية، وكتاب يف اربعة جملدات يسمى

Gentiles (1267- 1273 (وخالصة الالهوتCompendium theologiae (1271- 1273 .( وميأل ما نشر من مؤلفات تومس
وكان إعداد خالصة الدين الكاثوليكي ضد الوثنيني بطلب من .  صفحة من القطع الكبري ذي العمودين يف كل صفحة10.000

 زعيم طائفة الرهبان الدمنيكيني، ليستعني به على ضم املسلمني واليهود يف أسبانيا إىل Raymond of Penafortرميند البنيافوريت
وهلذا فان تومس يكاد يستند يف كل ما يورد من حجج يف هذا الكتاب اىل العقل واملنطق، وان كان يقول يف أسف . ن املسيحيالدي
وهو يتخلى فيه عن الطريقة املدرسية يف النقاس، ويعرض مادته يف أسلوب يكاد ). 68) (هذا ال يكفي يف األمور املتعلقة باهللا(أن 

وهو يقول أن املسيحية دين اهلي . نه، ويعرضها أحياناً مبرارة ال تليق ذا العامل الوديع الشبيه باملالكيكون هو األسلوب احلديث بعي
؛ )69(بال ريب؛ ألا غلبت روما وأوروبا على الرغم من دعوا ضد مالذ الدنيا ومالذ اجلسد، وهي الدعوة اليت ال يرحب ا الناس

اب بان العقائد األساسية يف الدين املسيحي ال ميكن إثباا باالستناد اىل العقل واملنطق، وأا وهو يعترف صراحة اجلزء الرابع من الكت
ويوجه تومس أوسع كتبه كلها وهو خالصة . تتطلب اإلميان بالوحي اإلهلي كما جاء يف الكتب املقدسة عند اليهود واملسيحيني

 العقائد الكاثوليكية يف الفلسفة والالهوت والدفاع عنها باالستناد اىل الالهوت اىل املسيحيني أنفسهم؛ وهو حماولة لشرح جمموعة

بالعقائد املقدسة سنحاول أن نتتبع األمور املتعلقة : (ومما جاء يف مقدمة الكتاب . الكتب املقدسة وكتب آباء الكنيسة إىل العقل
وقد يكون من حقنا ان نبتسم هلذا اإلجياز الذي حيتويه واحد وعشرون جملداً، ). بإجياز ووضوح بقدر ما تسمح به مادة هذا املوضوع

واحلق أن هذه اخلالصة ضخمة احلجم ولكنها بعيدة عن احلشو واللغو؛ وليست ضخامة حجمها إال . ولكن هذا ما يقوله املؤلف
جمال حبثها؛ ذلك أن يف هذه الرسالة عن الالهوت رسائل كاملة فيما بعد الطبيعة، ويف علم النفس، واالخالق، والقانون؛ نتيجة سعة 

وترتيب احلجج اخلاصة بكل سؤال مما يدعو .  سؤاالً أو موضوعاً، وعشرة آالف اعتراض أو رد631وفيها مثان وثالثون رسالة، و
 نال من الثناء اكثر مما يستحق، فهال ال يضارع التنظيم املنطقي لكتاب األخالق السبنوزا او أما تركيب الكتاب فقد. إىل اإلعجاب

) 94 إىل 75اجلزء األول املشتمل على األبواب من (ورسالته يف علم النفس . التتابع املسلسل لكتاب الفلسفة التركيبية السبنسر

وشكل الكتاب اكثر طرافة من . بني دراسة اإلنسان وهو يف عهد الرباءة األوىلموضوعة بني حبثه يف الستة األيام اليت مت فيها اخللق و
يبدأ بالسؤال، تتلوه : تركيبه؛ وهو يف جوهره يواصل طريقة أبالر من احلد الذي بلغته على يد بطرس ملبارد ويبلغ ا درجة الكمال

أخوذة من الكتاب املقدس، ومن كتب اآلباء، واملستندة إىل احلجج النافية، واالعتراضات على احلجج املوجبة، مث احلجج املوجبة امل
وهذه الطريقة تضيع الوقت أحياناً ألا تورد حججاً واهية مث تدحضها، ولكن النقاش أحياناً . العقل، مث الردود على االعتراضات

ة؛ وذه الطريقة كان الكتاب ومن خصائص تومس انه يورد الرأي املخالف لرأيه بصراحة مدهشة وقوة عظيم. نقاش جوهري وحق
  .خالصة لإلحلاد كما هو حصن حصني للعقائد املسيحية، ولكننا ال نستطيع أن نشكو قط من ان الشيطان مل جيد له مدافعاً قديراً
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  الفصل السادس 

  فلسفة تومس 

   المنطق 1

ون؟ خيالف تومس منذ البداية أوغسطني، واملتصوفة، ما هي املعرفة؟ هل هي نور اهلي بعثه اهللا يف اإلنسان، وبغري هذا ال ميكن أن تك

فاملعرفة يف رأيه نتاج طبيعي، حيصل عليها اإلنسان من حواس اجلسم اخلارجية، ومن احلاسة الداخلية  : والقائلني مبذهب اللقانة
ولكن ). 70(وهي معرفة حمدودة غاية يف القصور، فما من عامل قد عرف حىت وقتنا هذا حقيقة الذبابة. فة يا لشعور بالذاتاملعرو

. املعرفة يف داخل حدودها خليقة بان يوثق ا، وال حاجة بنا الن يتوالنا الغضب من أن العامل اخلارجي قد يكون كله خداعاً يف خداع

وإذ كان العقل يستمد ). adequatio rei et intellectus ،(71يني للحقيقة بأا مطابقة الفكرة للشيءويقبل تومس تعريف املدرس
 أي على عامل احلس -فان معرفته املباشرة لألشياء اخلارجة عنه مقصورة على األجسام) 72(كل معلوماته الطبيعية من احلواس

مل الذي فوق احملسوس، عامل ما وراء الطبيعة، العقول اليت يف داخل واحملسوس، وليس يف مقدوره أن يعرف من طريق مباشر العا
األجسام أو اهللا يف خلقه؛ ولكن يف وسعه عن طريق املقارنة والقياس أن يستمد من جتارب احلس معرفة غري مباشرة بالعقول األخرى، 

 فليس يف مقدور - حيث يوجد اهللا-مل ما فوق الطبيعة أما العامل الثالث عا). 73(وان حيصل مبثل هذه الطريقة على معرفة مباشرة باهللا
ويف وسعنا ان نعرف طريق الفهم الطبيعي لن اهللا موجود، وانه واحد، . عقل اإلنسان أن يعرف عنه شيئاً أال من طريق الوحي اإلهلي

 نعرف جوهرة اغو حقيقة الن وجوده ووحدانيته تتألآلن يف عجائب العامل وحسن تنظيمه؛ ولكننا ال نستطيع بعقلنا وحده ان
. وقصور علمنا يف حد ذاته دليل على وجود عامل فوق الطبيعي. التثليث؛ وحىت علم املالئكة أنفسهم قاصر وحمدود وإال كانوا آهلة

همها، ويكشف اهللا لنا عن هذا العامل يف كتبه املقدسة؛ وكما ان من احلمق ان يقول الفالح إن نظريات الفلسفة كاذبة ألنه يعجز عن ف
. كذلك يكون من احلمق أن يرفض اإلنسان اإلميان بالوحي اإلهلي حبجة انه يبدو له يف بعض النقط مناقضاً ملعلومات اإلنسان الطبيعية

وعلينا أن نثق بأنه لو كانت معلوماتنا كاملة، ملا كان مثة تناقض بني الوحي والفلسفة؛ ومن اخلطأ أن نقول إن قضية ما ميكن أن تكون 
غري انه حيسن بنا أن نفرق بني ما نفهمه . ة يف الفلسفة وصحيحة يف الدين؛ ذلك بأن احلقائق كلها تأيت من عند اهللا وهي واحدةخاطئ

، الن ميداين الفلسفة والتصور ميدانان منفصالن؛ وجيوز للعلماء ان يبحثوا فيما )74(عن طريق العقل وما نعتقده عن طريق اإلميان
الن العقول ) ال حيسن بالسذج من الناس أن يسمعوا إىل ما يقوله غري املؤمنني ضد الدين(ى الدين، ولكن بينهم ما يعترض به عل

وجيب على العلماء والفالسفة، كما جيب على الفالحني ). 75(الساذجة ليس هلا من االستعداد ما تستطيع أن ترد به على املعترضني
؛ ألا هي املكان الذي أودع فيه اهللا احلكمة اإلهلية؛ )76(ن تدي ديها يف كل شيءان ينحنوا أمام قرارات الكنيسة؛ ومن واجبنا أ

وبغري هذا ال ). 77) (احلق يف ان يصدر أحكاماً ائية يف شؤون الدين حىت يأخذها الناس مجيعاً باإلميان ال يتزعزع(وقد أعطى البابا 
  .مفر من الفوضى العقلية، واألخالقية، واالجتماعية
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   ما وراء الطبيعة 2

  ) الميتافيزيقا(
 اجلوهر والوجود يف األشياء املخلوقة خمتلفان، -1. ميتافيزيقية تومس تعريفات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم عليها كلها الهوته

يمة تظم بينها  أي انه ثالثة خطوط مستق-فجوهر املثلث . فاجلوهر هو ما ال بد منه إلدراك الشيء؛ والوجود هو عملية الكينونة
أما يف حالة اهللا فاجلوهر والوجود شيء واحد؛ الن جوهرها هو .  واحد ال يتغري سواء وجد املثلث أو كان جمرد إدراك ذهين-فراغاً

وتعريفه حيتم وجوده لكي يوجد . كما يقول أسبنوزا) اليت تقف حتت األشياء(انه العلة األوىل، والقوة اليت يقوم عليها كل األشياء 
 واهللا موجود باحلقيقة، وهو الكائن املكون جلميع الكائنات، وعلتها اليت تستند إليها، وكل الكائنات -2.  ما عداه من األشياءكل

 أي أا تفعل -  وكل الكائنات املخلوقة فاعلة ومنفعلة معاً -3. األخرى موجودة بالتصور ال غري، وباالشتراك احملدد يف حقيقة اهللا
ويعرب .  فاملاء مثالً قد يدفأ-فلها صفات معينة قد تفقد بعضها وتكسب غريها:  مزيج من الكينونة والصريورةوهي أيضاً. وتنفعل

واهللا وحده هو املرته عن هذه اإلمكانية، فهو ال . potentiaتومس عن هذا التأثري بالعمل اخلارجي أو التبدل الداخلي بلفظ اإلمكانية 
وميكن ترتيب املوجودات اليت .  وحقيقة خالصة؛ وهو من بادئ األمر كل شيء ميكن أن يكونهينفعل وال يتبدل، وهو نشاط خالص،

وعلى هذا يكون الرجل أرقى من املرأة الن . دون اهللا ترتيباً تنازلياً يقوم على عظم إمكانيتها يف التأثر مبا هو خارج عنها والتحدد به
دأ املنفعل أو املادي؛ فهي تقدم مادة اجلسم اليت ال صورة هلا، واليت تتلقى صورا األب هو املبدأ الفعال، على حني ان األم هي املب(

كما ( كل الكائنات ذات األجسام تتكون من مادة وصورة، ولكن الصورة هنا -4). 78) (عن طريق القوة املكونة اليت يف مىن األب
 وحني تكون الصورة أو العنصر احليوي جوهر كائن ما فهي .ليس معناها الشكل بل العنصر الفطري املنشط املميز) هي عند أرسطو

 هي صورة اجلسم - أي القوة اليت ب احلياة والقادرة على التفكري-تكون صورة أساسية جوهرية، وذا تكون النفس العاقلة
ت منفصلة كاحلجر إما أن تكون موجودا:  واحلقائق كلها إما جوهر أو عرض-5. األساسية، واهللا هو صورة الكون األساسية

أما اهللا فهو جوهر حمض، ألنه هو احلقيقة الكاملة . واالنسان، او اا ال توجد اال على هيئة صفات يف شيء آخر كالبياض والكثافة
ها  واجلواهر كلها فردية، وال شيء غري األفراد موجود إال يف الفكر، والفكرة القائلة بان الفردية خداع هي نفس-6. املوجودة بذاا

 أي تضاعف عدد األفراد يف النوع أو - ويف الكائنات املكونة من مادة وصورة يكون العنصر األساسي أو مبدأ االنفراد-7. خداع
وهذا املبدأ يستخدم لكل فرد، مقداراً . أما الصورة أو املبدأ احليوي يف النوع بأكمله فهي يف جوهرها واحدة.  هو املادة-الصنف 

 وليست االنفرادية هي -ملادة، ويستحوذ عليه، ويعطيه شكالً؛ وهذه املادة اليت تعينت بكميتها هي مبدأ االنفراديةمعيناً وشكالً من ا
  .الفردية بل الذاتية املنفصلة

   الالهوت 3

ن معرفة أن أرقى ما نستطيع حتصيله م: (احملور الذي تدور حوله فلسفة وموضوع حبثها هو اهللا ال االنسان، وقد كتب يف ذلك يقول
وهو يرفض حجج أنسلم الكونية، ولكنه يقترب منها ). 79)(خبلدنا عنه. عنه يف هذه احلياة أن نعرف انه فوق كل ما ميكن أن يدور

ويقول تومس انه ميكن الربهنة على وجود اهللا ). أنا من أنا: (حني يقول أن وجوده وجوهره شيء واحد، فاهللا عنده هو الوجود نفسه
فاحلركات كلما تنشأ من حركات سابقة، وهذه تنشأ من أخرى قبلها اسبق منها رجوعاً ال اية له وهذا مستحيل ) 1(بعلل طبيعية 

والعرضي، وهو ما قد يكون ولكن ال يتحتم أن يكون، يعتمد على الضروري الذي ) 3(كذلك يتطلب تسلسل العلل علة أوىل ) 2(
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واألشياء طيبة، ) 4(ا التسلسل يرجع بنا اىل كائن ضروري هو احلقيقة اخلالصة ال بد أن يكون؛ ويعتمد املمكن على الواقع، وهذ
وحقه، وسامية، بدرجات خمتلفة، وال بد أن يكون هناك اصل أو مصدر هلذه الفضائل الناقصة يبلغ حد الكمال يف الطيبة واحلقيقة 

 اجلمادات نفسها تتحرك بطريقة منظمة، وكيف ميكن يف العامل آالف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام، وحىت) 5(والسمو 

وإذا ما استثنينا مسالة وجود اهللا قلنا أن تومس يكاد  . وجود هذا إال إذا كانت هناك قوة عاقلة هي اليت خلقت هذه األشياء؟
 انه ال يترك، وال -)82) (ال نستطيع أن نعرف ما هو اهللا، بل نعرف فقط ما ال ميكن أن يكونه(داريا يف الالهوت الطبيعي يكون ال إ

يتعدد، وال يتحول، وال حييط به زمان ومل تريد العقول املتناهية يف الصغر ان تزيد علمها مبا ال اية له؟ ويقول تومس أن من الصعب 
الن العقل يعتمد على احلواس، والن جتاربنا اخلارجية كلها ) وهو يسبق برجسون يف قوله هذا( غري املادية علينا أن نتصور الروح

ال نعرف األشياء اردة من األجسام، واليت ال صور هلا، إال مبقارنتها باألجسام احملسوسة (مقصورة على األشياء املادية؛ وعلى هذا 
إال عن طريق ااز والتشبيه، فستدل عليه من أنفسنا ) كما يقول ابن ميمون(ا أن نعرف اهللا وليس يف مقدورن). 83) (اليت هلا صور

ومن جتاربنا؛ وعلى هذا فإذا كان يف الناس خري، وحب، وحق، وعقل، وقدرة، وحرية، أو أي ميزة اخرى، فال بد ان تكون هذه 
وإذا ما استعملنا ضمائر املذكر . بة املوجودة بني الالائية وبيننا حننأيضاً يف خالق اإلنسان، وان تكون فيه بدرجة أعلى تتفق مع النس

واهللا واحد ألنه حسب . حني نتحدث عن اهللا فليس ذلك إال من قبيل التيسري، أما احلقيقة فليس مثة ذكر وأنثى يف اهللا وال يف املالئكة
وان القول بوجود ثالثة أقانيم يف هذه . د وقانون واحدتعريفه هو الوجود ذاته، وان السري العامل املوحد ليكشف عن عقل واح

وليس يف مقدورنا كذلك أن نعرف هل خلق العامل يف . الوحدة اإلهلية له سر غامض ال يدركه العقل، وال بد أن تعتقده بإميان الواثقني
يه أن احلجج اليت يدىل ا رجال وقت بعينه، وبذلك يكون قد خلق من الشيء، أو هل هو أزيل كما يظن أرسطو وابن رشد؟ ومن رأ

حىت ال تبدو العقيدة السمحة بأا قائمة على أسانيد منطقية (الدين ليثبتوا ا خلق العامل يف زمن بعينه حجج واهية جيب رفضها 
 ليس مثة وقت بال ويستنتج تومس من هذا أن علينا أن تعتقد باالستناد إىل إمياننا وحده خبلق العامل يف وقت معني؛ إذ). 84) (جوفاء

وعملية اخللق . وهو حياول بأقصى جهده ان يشرح كيف ينتقل اهللا من ال خلق إىل خلق دون أن يعتريه تغري. تغيري، وال مادة تتحرك
 وتلك طريقة ظريفة يروغ ا هذا -)85(يف رأيه أزلية، ولكنها تشمل يف إرادة القيام ا حتديد الوقت الذي يتطلبه ظهور نتائجها

واملالئكة يف رأيه هم أرقى طبقات اخللق، وهم عقول بال أجسام، غري قابلني للفساد، . رجل العنيد من املشكلة اليت يواجههاال
؛ ولكل إنسان ملك حيرسه وكبار املالئكة يعنون )86(وهم رسل اهللا يف حكم العامل م تترك األجرام السماوية وم تدي. خملدون

 وإذ كان من املالئكة عقوالً بال مادة فان مبقدورهم أن ينتقلوا من أحد أطراف العامل إىل الطرف اآلخر من .جبماعات كبرية كم الناس
وميأل تومس ثالثاً وتسعني صفحة يف طبقات املالئكة، وحركام، وحبهم، وعلمهم، وارادم، . غري أن يتجاوزا ما بينهما من فضاء

وكما أن هناك مالئكة فكذلك .  اخلالصة الطويلة تكلماً واكثر استعصاء على التنفيذ وهذا هو اكثر أجزاء-وكالمهم، وعادام 
يوجد عفاريت، وهم أبالسة صغار يأمترون بأمر الشيطان؛ وليس هؤالء جمرد خياالت ختلقها عقول، العوام بل هم كائنات حقيقية 

، )87( القيام بالوظيفة اجلنسية بأن يثريوا فيه كره املرأةيسيبون ما ال حصر له من األذى؛ ويف وسعهم أن جيعلوا الرجل عاجزاً عن
ويقومون بضروب خمتلفة من السحر؛ فقد يرقد العفريت حتت الرجل، ويتلقى منيه، وحيمله مسرعاً يف الفضاء؛ وجيامع أمرأة، فتحمل 

. ال تعتمد على إرادة اإلنسان احلرةويف وسع العفاريت أن ميكنوا السحرة من أن يتنبئوا باحلوادث اليت ). 88(من مىن رجل غائب

ويف وسعهم أن يبلغوا الناس معلومات بأن يطيعوها يف خياهلم، أو بأن يظهروا أمام عيوم، أو يتحدثوا هلم بصوت مسموع؛ وقد 
 من وكان تومس يعتقد بصدقى التنجيم يف كثري). 89(يتعاونون مع الساحرات، ويساعدون على إيذاء األطفال، عن طريق احلسد
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على هذه ... جيب أن نربط بني حركات األجسام: األمور، شأنه يف ذلك شأن كثريين من معاصريه، وكثريين من معاصرينا حنن
ومثة طريقتان يستطاع ما تفسري قدرة املنجمني يف كثري من األحيان على التنبؤ ... األرض وحركات األجرام السماوية وهي علتها

المها إن عدداً كبرياً من الناس يسريون وراء انفعاالم اجلسمية، وبذلك تتجه أعماهلم يف معظم األحيان أو: باحلقائق برصد النجوم
وثانيتهما ناشئة من ...  يهدؤون ميوهلم بعقوهلم-وهم العقالء وحدهم-حسب ميل األجرام السماوية، على حني إن هناك قلة منهم 

؛ وفيها )91) (ضع لفعل األجرام السماوية إال خضوعاً عارضاً وبطريق غري مباشرأعمال البشر ال خت(بيد إن ). 90(تدخل العفاريت
  .جمال كبري حلرية اآلدميني

   علم النفس 4

يعىن تومس ببحث املشاكل الفلسفية اليت يتضمنها علم النفس، والصفحات اليت خيصصها هلذا املوضوع من أحسن ما يف كتابه من 
فاآللة تتكون من أجزاء تضم بعضها إىل بعض من : ن احلي عضوي معارضاً يف ذلك فكرة إنه آيلحتليل وهو يبدأ بفكرة إن الكائ

وهذه القوة الداخلية املكونة هي النفس، ). 92(اخلارج، أما الكائن احلي فيكون أجزاءه بنفسه وحيرك نفسه مبا فيه من قوة داخلية
 أي إا هي املبدأ احليوي -للجسم ) صورة هيولية(س عنده فالنف: ويعرب تومس عن هذه الفكرة مبصطلحات من كتب أرسطو

والنفس ثالث ). 93)(النفس هي املبدأ األول لغذائنا، وإحساسنا، وحركتنا وفهمنا: (والطاقة اليت تعطي الكائن احلي وجوداً وشكالً
 أي القدرة على - والنفس العاقلة  أي القدرة على الشعور،- أي القدرة على النماء، والنفس احلساسة -درجات النفس الثابتة 

واألوىل موجودة يف كل ما هو حي، أما الثانية فال توجد إال يف احليوانات واآلدميني، وأما الثالثة فال توجد إال يف . التعقل واالستدالل
كلما علت (لكائنات السفلى؛ وغري إن الكائنات احلية العليا متر يف منائها اجلسمي والفردي باملراحل اليت تبقى فيها ل. بين اإلنسان

ويشبه هذا القول -) 94) (زاد عدد األشكال الوسطى اليت متر ا قبل أن تصل إىل صورا الكاملة... الصورة يف سلم املخلوقات
وبينما . وهاليت ظهرت يف القرن التاسع عشر واليت تقول إن جنني اإلنسان مير باملراحل اليت مر فيها النوع أثناء من) اإلعادة(نظرية 

كان أفالطون، وأوغسطني، والرهبان الفرنسيس يظنون إن النفس سجينة يف اجلسم، ويقولون إن اإلنسان هو النفس ال غري، كان 
 بأنه مزيج من اجلسم والنفس ومن املادة - بل يعرف الشخصية نفسها-تومس جريئاً يف قبول فكرة أرسطو، وهو يعرف اإلنسان 

ي الطاقة الداخلية اليت تبعث احلياة، وختلق الصورة، توجد يف كل جزء من أجزاء اجلسم كاملة غري قابلة فالنفس وه). 95(والصورة
فهي بوصفها نفساً نباتية تعتمد على الطعام، وبوصفها نفساً حاسة تعتمد على . وهي ترتبط باجلسم بألف طريقة) 96(لالنقسام

وحىت املقدرة العقلية واملدركات األخالقية . يت تنتج أو تتركب من االحساساتاإلحساس، وبوصفها نفساً عاقلة حتتاج إىل الصور ال
؛ ولألحالم، واالنفعاالت، )97(فاجللد السميك يدل على النفس عدمية اإلحساس. تعتمد على وجود جسم سليم إىل حد معقول

يان كما لو كان اجلسم والنفس حقيقة ويتحدث تومس يف بعض األح). 98(واألمراض العقلية، واألمزجة أسس يف وظائف األعضاء
ومع هذا فقد كان يبدو له واضحاً كل الوضوح ان النفس . واحدة موحدة، أي الطاقة الداخلية والصورة اخلارجية لكل ال يتجزأ

اىل التفكري يف  حقيقة غري جسمية؛ وإننا مهما حاولنا، وعلى الرغم من ميلنا - اردة، املعممة، املستدلة، املصورة للكون،-العاقلة
مجيع األشياء مبصطلحات مادية، ال نستطيع ان جند شيئاً مادياً يف اإلدراك؛ فهو حقيقة ختتلف كل االختالف عن مجيع األشياء املادية 

. املاديةأو املكانية؛ وجيب ان نصف هذه النفس العاقلة بأا روحية، شيء يبعثه فينا اهللا وهو القوة النفسية القائمة وراء كل الظواهر 

والقوة غري املادية وحدها هي اليت تستطيع ان تكون فكرة كلية، أو تقفز إىل اإلمام واىل اخللف يف الزمان، او تدرك الكبري والصغري 
وهلذا فال . ويف مقدور العقل أن يدرك نفسه، ولكن من املستحيل ان نتصور كائناً مادياً يدرك نفسه). 99(بدرجة واحدة من السهولة
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لينا إذا اعتقدنا إن هذه القوة الروحية املوجودة فينا تبقى بعد موت اجلسم؛ ولكن النفس اليت تفارق اجلسم على هذا النحو حرج ع
ليست ذات شخصية؛ فهي ال تقدر ان حتس أو تريد، أو تفكر، بل هي طيف ال قوة له وال يستطيع أن يقوم بعمل بغري 

ة ال جيوز عليها املوت إال إذا عادت إىل االحتاد مع اجلسم، أي مع اإلطار اجلسدي ،وال تكون مع اجلسم شخصية منفرد)100(اجلسم
) ال خلود إال للعقل الفاعل(ولقد كان السبب الذي دفع ابن رشد واتباعه إىل النظرية القائلة بأن . الذي كانت هي حياته الداخلية

أما تومس فيسخر كل ما وهب من قوة اجلدل ليدحض هذه . وحده، أو نفس الكون، أو نفس النوع، هو عدم إميام ببعث اجلسم
النظرية؛ وعنده ان اختالفه عن ابن رشد يف مسألة اخللود هم أهم املشاكل القائمة يف القرن الذي يعيش فيه، وان ما ينشأ عن الوقائع 

: ويقول تومس إن للنفس مخس صور أو قوى. احلربية من تبديل يف احلدود وتغيري يف األلقاب يبدو إىل جانبها عبثا وجنودنا ال اكثر

النفس النباتية وا نطعم، وننمو، ونتكاثر؛ والنفس احلاسة وا نستقبل التنبيهات من العامل اخلارجي؛ والنفس املشتهية، وا نرغب 
واس، ولكن التنبيهات ال واملعلومات كلها تبدأ باحل). 101(ونريد، والنفس احملركة وا حتدث احلركة، والنفس العاقلة وا نفكر

تسقط على سطح فارغ أملس؛ بل يتلقاها بناء معقد هو مركز اإلحساس املشترك، الذي يصوغ هذه التنبيهات أو األحاسيس فيؤلف 
، ولكنه يضيف إىل "ال شيء يف العقل مل يكن له من قبل وجود يف احلواس" يف انه Lockeويتفق تومس مع أرسطو ولُك . منها أفكاراً

 وهو قوة منظمة تستطيع تنبيهات التنبيهات إىل األفكار، وأخرياً اىل تلك -"إال العقل نفسه: " كما يضيف كانت وليبنتز قولهذلك
واإلرادة أو الرغبة هي املوهبة . الكليات واألفكار اردة اليت هي أدوات االستدالل، وامليزة اليت اختص ا اإلنسان على هذه األرض

هو الشيء "ويعرف تومس اخلري كما يعرفه أرسطو بأنه . النفس أو القوة احليوية أن تتحرك حنو ما يرى العقل انه خرياليت تستطيع ا 
ومل كانت رؤيته سارة؟ إا تسر ملا بني أجزائها من . واجلمال شكل من أشكال اخلري، ألنه هو الذي تسر رؤيته). 102"(املرغوب فيه

والعقل خاضع لإلرادة الن الرغبة تستطيع أن حتدد اجتاه الفكر؛ ولكن اإلرادة نفسها خاضعة . ماتناسب وتناسق جيعل منها كال منظ
وليست احلرية ). مقلدين يف ذلك غرينا عادة(للعقل الن رغباتنا حتددها الطريقة اليت تدرك ا األشياء، واآلراء اليت تكوا عنها 

بل هي مستقرة يف ). 103( فهمنا للمادة كما يعرضها علينا العقل"حيركها بالضرورة"مستقرة حقيقة يف اإلرادة اليت 
وهلذا تتناسب احلرية تناسباً مطرداً مع درجات املعرفة، والقدرة على االستدالل، واحلكمة، وعلى قدرة العقل ) : arbitrium(التمييز

وليس الذكاء ). 104( هم األحرار حقاًان يعرض صورة صحيحة للحالة القائمة على اإلرادة؛ ومن ذلك يرى أن احلكماء وحدهم
وطلب احلكمة هو من بني مطالب اإلنسان كلها أكملها، وامساها، : "خري مواهب النفس وأمساء فحسب بل هو أيضاً أعظمها قوة

  ).106"(وعمل اإلنسان اخلليق به هو أن يفهم): "105"(وأعظمها نفعاً، واجلبها للسرور

   علم االخالق 5

سان احلقة هي أن يصل إىل احلقيقة يف احلياة الدنيا، وان يشهد هذه احلقيقة يف اهللا يف احلياة اآلخرة؛ ذلك إننا إذا وإذن فغاية اإلن
سلمنا مع أرسطو بان ما يسعى إليه اإلنسان هو السعادة، فأين جيد أحسنها؟ انه ال جيدها يف املالذ اجلسمية، وال يف الشرف، وال يف 

ولنسم . بل انه ال جيدها يف األعمال الصادرة عن الفضيلة اخللقية، وان حصل من هذه كلها على البهجة. الثروة، وال يف السلطان
ولكن ليس يف هذه الطيبات كلها ما يضارع السعادة ). 107) (للسعادة الكاملة... النظام الكامل للجسم ضروري(كذلك بان 

!) ما اسعد من استطاع أن يعرف علل األشياء: (ن يذكر وقتئذ قول فرجيلولعل تومس كا. اهلادئة الشاملة املتصلة الناشئة من الفهم

أن ينقش عليها النظام الكامل ( هي - أي الذروة الطبيعية لعقليتها اخلاصة -فاعتقد إن أمسى عمل تقوم به النفس واعظم ما تغتبط به 
ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسها ال تترك . وان السالم الذي يعلو على الفهم لينشأ من الفهم). 108) (للكون وأسبابه
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وان ). السعادة الكاملة احلقة ال ميكن أن تنال يف هذه احلياة(إلنسان راضياً كل الرضا قانعاً كل القناعة، فهو يعرف معرفة غامضة ان 
دميون الفانون من تغريات ومن صرف يف داخله صوتاً ال ميكن إسكاته جيعله يتوق على الدوام ولفهم ال يتأثران مبا يتعرض له اآل

وقد جتد غري هذه الشهوات ما يشبعها يف الطيبات الوسطى، أما عقل اإلنسان الكامل فلن يستريح إال إذا وصل اىل ذروة . الزمان
قيقة كل ففي اهللا وحده اخلري األمسى ألنه مصدر كل الطيبات االخرى، والنه علة سائر العلل، وح). 109(احلق ومجاعة وهو اهللا

وعلى هذا يكون علم األخالق هو الفن  .  الرؤيا اليت ب السعادة-احلقائق، واهلدف األخري لإلنسان هو نور النعيم الباهر
ائية السرمدية؛ وميكن تعريف الطيبة اخللقية أو الفضيلة بأا السلوك املؤدي إىل والعلم اللذين يعدان اإلنسان لبلوغ هذه السعادة النه

ولكن ما يراه هو خرياً ليس يف كل األحوال :  املرغوب فيه-واإلنسان بطبعه ميال اىل اخلري. غاية اإلنسان احلقة وهي أن يرى اهللا
واء يف احلكم على ما هو خري، وهو حيمل اآلن يف كل جيل وزر خرياً من الناحية األخالقية؛ وقد عصى اإلنسان اهللا بسبب خطأ ح

وإذا ما سأل إنسان عند هذه النقطة مل خلق اهللا، الذي يعرف كل شيء قبل حدوثه، رجالً وامرأة قدر  . هذه اخلطيئة األوىل
هما أن يكونا مشغوفني باملعرفة، وخلق جيالً قدر عليه ان يكون ملوثاً ذا األمث املوروث، أجابه تومس ان املستحيل على أي علي

خملوق مبقتضى قوانني ما وراء الطبيعة ان يكون كامالً، وان حرية اإلنسان يف أن يأمث هي الثمن الذي جيب عليه ان يؤديه نظري حريته 
سلب اإلنسان حرية اإلرادة واصبح جمرد آلة ذات حركة ذاتية ال تسمو على اخلري والشر بل تنحط دوما، وال وإذ . يف االختيار

وإذا كان تومس قد انغمس يف عقيدة اخلطيئة االوىل، وانغمس يف مبادئ أرسطو، ويف اخلوف من . تكون هلا كرامة اكثر من إا آلة
األديرة، فقد كان البد من ان يكون سيئ الظن بالنساء، وان يتحدث عنهن حديث الرجال، النساء واعتزهلن اعتزاالً ناشئاً من حياة 

وهو حيذو حذو أرسطو يف أنانيته البالغة اخلطورة حني يظن أن الطبيعة كبطارقة العصور الوسطى ترغب على . وليس عليه يف هذا لوم
ا ذكر أخطائه التوفيقالدوام يف ان خترج ذكوراً، وان املرأة خملوق عاجز عارض، او ا)mas occasisnatum( على -، وأكرب الظن 

وكان يظن باالعتماد ). 111( إا نتيجة لضعف قوة التلقيح عند األب، أو لعامل آخر خارجي مثل ربح جنوبية رطبة-حد قوله 
ذرية، أما الرجل فهو الذي يعطى الصورة على آراء أرسطو وبعض معاصريه يف علم األحياء إن املرأة ليس هلا إال املادة املنفعلة يف ال

وشأا مع اإلنسان شأن . الفاعلة؛ وان املرأة هي انتصار املادة على الصورة؛ وهي من مث اضعف األوعية يف اجلسم، والعقل، واإلرادة
ل واملرأة كالمها صوراً يف والرج. وفيها تسود الشهوة اجلنسية؛ أما اإلنسان فهو املعرب عن العنصر األكثر ثباتاً. احلواس مع العقل

والرجل هو مبدأ املرأة وغايتها، كما أن اهللا هو مبدأ الكون وغايته، وهي حتتاج اىل الرجل . صورة اهللا، ولكن الرجل أشبه به من املرأة
يستثىن من هذا  ال -يف كل شيء، أما هو فال حيتاج إال للتناسل؛ والرجل قادر على ان يؤدي مجيع الواجبات احسن من أداء املرأة 

، فهي ال تصلح الن تشغل أي منصب هام يف الكنيسة او الدولة؛ وهي جزء من الرجل وان شئت الدقة احلرفية )112(العناية بالبيت
؛ وعليها أن تنظر إىل الرجل نظرا إىل سيدها الطبيعي، وان تقبل ارشاده، وختضع لتقوميه وتأديبه، وذه )113(فهي ضلع من ضلوعه

هذا هو ما يقوله تومس عن املرأة؛ أما الشر فيبذل غاية جهده ليثبت انه يف نظر علم ما وراء .  تؤدي رسالتها وحتظى بسعاداالطريقة
؛ وليس الشر إال غياب صفة أو )114(الطبيعة ال وجود له؛ ويقول ان الشر ليس موجوداً إجيابياً، الن كل حقيقة بوصفها حقيقة خري

فليس شراً يف الرجل أال يكون له . دة يف الكائن بطبيعته، أو هي احلرمان من هذه الصفة أو املقدرةمقدرة جيب أن تكون موجو
وكل شيء طيب كما خلقه اهللا، ولكن اهللا . جناحان، لكن شراً إال تكون له يدان، مع انه ليس من الشر يف الطائر إال تكون له يدان

واهللا جييز بعض الشرور بقصد الوصول اىل بعض الغايات اخلرية أو ملنع شرور . لوقاتهنفسه ال يستطيع ان ينقل كماله الالائي إىل خم
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). 115) (أن يؤدي منعها إضرار اشد منها..  خشية- كالعهر مثالً-حبق بعض الشرور... جتيز بعض احلكومات(اشد منها كما 

ونظام العقل هو التوفيق الصحيح بني .  نظام الكونواخلطيئة عمل من أعمال اإلرادة احلرة حني خترق نظام العقل الذي هو أيضاً
واهللا يهبنا حرية ارتكاب اخلطأ، . الوسائل والغايات، وهو فيما خيتص باإلنسان تكييف السلوك حبيث يؤدي إىل السعادة السرمدية

ب أن يطاع مهما تكن النتيجة؛ وهذا الضمري الغريزي ذو سلطان مطلق جي. ولكنه يهبنا ايضاً، بوحيه اإلهلي، الشعور بالصواب واخلطأ
فإذا أمرت الكنيسة إنساناً بشيء خيالف ضمريه وجب عليه ان يعصى أمرها، وإذا حدثه ضمريه بان اإلميان باملسيح شر، وجب عليه 

واجللد، بل والضمري يف األحوال العادية ال مييل بنا إىل الفضائل الطبيعية وحدها كالعدالة، والفطنة، ). 116(أن ينفر من ذلك الدين
وهذه الثالث الصفات األخرية هي الصفات اخللقية . مييل بنا أيضاً اىل الفضائل اليت يأمرنا ا الدين كاإلميان، واألمل، والصدقات

واإلميان واجب أخالقي على اإلنسان الن العقل البشري قاصر حمدود؛ فعلى . اليت ميتاز ا الدين املسيحي، وهي أيضاً سبب جمده
ن أن يصدق تصديقاً قائماً على اإلميان عقائد الكنيسة اليت تعلو على إدراك العقل وعقائدها اليت يستطيع أن يعرفها بطريق اإلنسا
وإذا كان اخلطأ يف شؤون الدين قد يؤدي باإلنسان إىل اجلحيم، فان من الواجب أال يتسامح يف عدم اإلميان إال إذا قصد . العقل

يسة قد أجازت يف بعض األحيان شعائر امللحدين والوثنيني أنفسهم، حني كان غري املؤمنني كثريي فالكن(بذلك جتنب شر أكرب؛ 
؛ وميكن التسامح بوجه خاص )118(وجيب اال يسمح لغري املؤمنني بأن يكون هلم السيطرة أو السلطان على املؤمنني). 117)(العدد

وجيب اال يرغم ). 119(ل ظهوره، فتشهد بذلك على صحة هذا الدينمع اليهود الن شعائرهم ترمز إىل شعائر الدين املسيحي قب
 جيوز إرغامهم - وهم الذين ختلو عن إميام بعقائد الكنيسة-، ولكن امللحدين)120(اليهود غري املعمدين على اعتناق الدين املسيحي

ا أصر على خطئه بعد أن تبينه له سلطة وجيب أن ال يعد أي إنسان ملحداً إال إذ). 121(دون ان يكون ذلك حرج على من يرغمهم
كهنويته؛ والذين يرجعون عن إحلادهم ميكن أن يسمح هلم بالتفكري عن ذنوم، بل ميكن فوق ذلك أن تعادهلم كرامتهم األوىل؛ فإذا 

  ).122) (جاز أن يسمح هلم بالتفكري عن ذنوم، ولكنهم ال ينجون من اآلم املوت(عادوا إىل إحلادهم 

  لسياسة  علم ا6

يف شرحه لكتاب السياسة ألرسطو، ويف اخلالصة يف الالهوت، ويف رسالة قصرية : كتب تومس يف الفلسفة السياسية ثالث مرات

وهلة أن تومس يعيد أقوال أرسطو، ولكننا إذا واصلنا  ويبدو ألول De regimine principumيف حكم األمراء: تسمى
فهو يقول إن التنظيم االجتماعي أداة أوجدها اإلنسان بدالً من أعضاء . القراءة أدهشتنا كثرة ما يف كتاباته من أفكار أصلية قاطعة

الفرد للمجتمع والدولة، وان اجلسم للحصول على مطالبه والدفاع عن نفسه، وان اتمع والدولة قد وجدا للفرد، ومل يوجد 
السيادة تأيت من عند اهللا وهي حق للشعب؛ ولكن الشعب كثري العدد، مشتت، متقلب، جاهل، وهو لذلك عاجز أن ميارس حقوق 

وتوكيل الشعب من ينوب عنه على هذا النحو يستطاع . السيادة بنفسه وحبكمة؛ وهلذا فانه يكل هذه السيادة إىل أمري أو زعيم آخر
وميكن أن ينيب الشعب عنه ). 123) (ال حيتفظ األمري بسلطة التشريع إال من حيث هو ممثل إلرادة الشعب(اؤه على الدوام، وإلغ

وتصلح الدميقراطية، واألرستقراطية، وامللكية إذا صلحت . يف ممارسة سيادته عدداً كبرياً من الناس أو عدداً قليالً منهم أو فرداً واحداً
وميكن القول بوجه عام أن خري أنواع احلكومات هو احلكومة امللكية الدستورية، ألا متكن للوحدة، . نفيذهاالقوانني وحسن ت

غري ). 124) (على يد الفرد خري من حكمهم على أيدي الكثريين(كما يقول هومريوس ) وحكم اجلماهري. (واالستمرار، واالستقرار
؛ وإذا استبد امللك وجب خلعه بعمل منظم يقوم بع )125(أية طبقة حرة من السكانأن األمري أو امللك جيب أن خيتاره الشعب من 



 
 Will Durant  830   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

القوانني الطبيعية (قانون طبيعي مثل : والقانون ثالثة أنواع. ، وجيب أن يظل على الدوام خادم القانون ال سيده)126(الشعب
وقد اصبح النوع الثالث منها . انني اليت تسنها الدولة؛ واهلي كالقوانني الواردة يف الكتاب املقدس، وبشري أو وضعي كالقو)للكون

ومن اجل هذا كان آباء الكنيسة يعتقدون ان امللكية الفردية . ضرورياً بسبب ما يف طباع الناس من انفعاالت، وبسبب قيام الدولة
تومس ال يعترف بان امللكية تتعارض مع لكن . تتعارض مع الشريعتني الطبيعية واإلهلية، وإا نتيجة لرتعة اإلنسان يف ارتكاب اآلثام

القوانني الطبيعية؛ فهو يبحث عن حجج الشيوعيني يف أيامه ويرد عليهم كما يرد أرسطو بأنه إذا كان كل واحد من الناس ميلك كل 
ب إال ميتلك فاإلنسان جي( وديعة عامة، - يف رأيه -غري أن امللكية الفردية ). 127(شيء فان أحداً من الناس ال يعىن بأي شيء

األشياء اخلارجية على إا ملكه اخلاص بل على إا ملك عام، وبذلك يكون على استعداد الن ينقلها اىل غريه من الناس إذا ما 
وإذا ما اشتهى اإلنسان الكثري الزائد من الثروة، أو سعى إىل اكثر مما حيتاجه منها حلفظ مركزه يف احلياة، كان ). 128)(احتاجوا إليها

إذا مل (و ) وكل ما ميتلكه بعض الناس اكثر من حاجتهم إمنا يقصد به حسب القانون الطبيعي مساعدة الفقراء). (129(طامعاً أثيما
ومل يكن تومس الرجل ). 130)(يوجد عالج آخر فان من حق اإلنسان أن يسد حاجته من ملك غريه، باالستيالء عليه سراً أو جهراً

فكان يؤمن حبق اجلماعة يف تنظيم أعمال الزراعة، والصناعة، والتجارة، .  ممال غري شيق بفصله عن األخالقالذي جيعل االقتصاد علماً
وكان ينظر بعني الريبة اىل عملية الشراء بثمن . للخدمات والسلع) مثن عادل(واإلشراف على الربا، وبلغ منه أن طالب بتحديد 

جبميع أنواع املضاربة يف التجارة، وبكل احملاوالت اليت تبذل للحصول على الكسب ويندد اشد التنديد . منخفض والبيع بثمن مرتفع
من ) لغرض طيب(وكان يعارض من اإلقراض بفائدة، ولكنه ال يرى إمثاً يف االقتراض ). 131(باملهارة يف االستفادة من السوق

د كان الفقهاء السوفسطائيون، والراقيون، والرومان، ومل يكن أرقى من أهل زمانه يف نظرته اىل االسترقاق، فق). 132(مقرض حمترف
أحرار؛ وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويفسرونه كما يفسرون امللك بأنه ناشئ من نزعة ) بطبيعتهم(يعلمون ان الناس 

ساواة الطبيعية يف اإلنسان، وبرر أرسطو صديق األقوياء الرق بزعمه ان نتيجة عدم امل. اإلنسان اآلمثة اليت كسبها نتيجة لسقوط آدم
فقال أنه مل يكن مثة رق يف حالة الرباءة، أما سقوط آدم فقد وجد أن من اخلري : وحاول تومس أن يوفق بني هذه اآلراء املتعارضة

بد ليس لكن الع). 133(إخضاع السذج للعقالء، الن من هلم أجسام قوية وعقول ضعيفة فقد أريد هلم حبكم الطبيعة أن يكونوا أرقاء
ملكاً لسيده إال جبسمه ال بروحه؛ وليس العبد مرغماً على قبول االتصال اجلنسي بالسيد، وجيب أن تتبع قواعد األخالق املسيحية 

  .بأمجعها يف معاملة العبد

   الدين 7

يوضع الدين يف مرتبة أعلى وبدا لتومس انه ما دامت املسائل االقتصادية والسياسية يف آخر األمر مسائل اخالقية، فان من العدل أن 
وكلما مست أغراض السلطة ازداد . من مرتبة السياسة والصناعة، وان ختضع الدولة يف مسائل األخالق لرقابة الكنيسة وإرشادها

. بديةنبلها؛ وجيب أن خيضع ملوك األرض، الذين يهدون الناس إىل السعادة الدنيوية، لسلطان البابا الذي يهدي الناس إىل السعادة األ

على انه جيب أن تبقى الدولة صاحبة السلطان يف الشئون الدنيوية، غري أن من حق البابا يف هذه الشئون نفسها أن يتدخل إذا خالف 
وهلذا فمن حق البابا أن يعاقب امللك . احلكام قواعد األخالق الصاحلة أو تسببوا يف األضرار بشعوم إضراراً كان يستطاع جتنبه

). 134(في رعاياه من ميني الوالء له؛ وفوق هذا فان من واجب الدولة إن حتمي الدين، وتؤيد الكنيسة، وتنفذ قراراااملسيء أو يع

واملهمة العليا للكنيسة أن دي الناس إىل سبيل النجاة؛ وليس اإلنسان مواطناً يف هذه الدولة األرضية وحدها، بل هو فوق ذلك 
وحقائق التاريخ الكربى تنبئ إن اإلنسان قد ارتكب جرماً ال حد له . ابعد حد من أية دولة أخرىمواطن يف مملكة روحية اعظم إىل 
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بعصيان اهللا، فاستحق ذا العصيان عقاباً ال حد له، وان اهللا االبن قد اصبح إنساناً وقاسى العار واملوت، وانه قد خلق رصيداً من 
خطيئته االوىل؛ واهللا يهب من يشاء من هذه الربكة ما يشاء؛ وليس يف مقدورنا ان الربكة املنجية يستطيع اإلنسان أن ينجو به رغم 

). 135)(ما من أحد من الناس قد بلغ من اجلنون حداً يقول معه إن اجلدارة هي سبب االختبار اإلهلي(نتبني أسباب اختياره، ولكن 

من اخلري أن يسري اهللا اإلنسان بقضائه وقدره، الن األشياء (: وتتردد عقيد بولس وأوغسطني الرهيبة يف أقوال تومس الرفيق الظريف
وإذا كان الناس قد هيئوا للحياة السرمدية مبشيئة اهللا، فان من مشيئة اهللا أيضاً أن يسمح لبعضهم أن يعجزوا ... مجيعاً خاضعة ملشيئته

يشمل إرادته يف أن يهب الربكة واد، فان الشقاء وإذا كان قضاء اهللا وقدره )... الشقاء(عن بلوغ هذه الغاية، وهذا هو ما يسمى 
اختارنا فيه قبل .. (أيضاً يشمل إرادته يف أن يسمح لشخص ما ان يقع يف اخلطيئة، وان يعاقب على تلك اخلطيئة بعذاب اجلحيم

 مل جيب على اإلنسان ويبذل تومس ما وسعه من جهد ليوفق بني قضاء اهللا وقدره وبني حرية البشر، ويبني). 136)(تأسيس العامل
الذي قدر له مصريه أن يعمل لكسب الفضيلة، وكيف تستطيع الصلوات أن تؤثر يف اهللا الذي ال يتغري وال يتحول، وماذا يكون عمل 

الكنيسة يف جمتمع قسم أفراده من قبل إىل ناجني ومعذبني؟ وهو جييب عن هذا بان كل ما هنالك أن اهللا قد عرف من قبل ما سوف 
ه كل إنسان حبريته؛ وهو يفترض أن الوثنيني مجيعهم من املعذبني مع جواز استثناء عدد قليل منهم بعث اهللا إليهم بوحي شخصي خيتار

اهللا؛ وليس معىن هذا ام سيفعمونه؛ إذ ال يفهم الالائي غري واعظم ما يناله الناجون من السعادة هو يف رأيه رؤية  . خاص
ومبا أن اخلليقة كلها قد نشأت من اهللا ). 139(الالائي؛ بيد أن املنعمني مبا ينفخ فيهم من النعمة اإلهلية سوف يشهدون جوهر اهللا

وهكذا تتم الدورة املقدسة . عود فتنضم اىل مصدرهافأا ستعود اىل اهللا، والنفس البشرية اليت هي منحة من كرمه ال تستريح حىت ت
  .دورة اخللق والعودة، وختتتم فلسفة تومس كما بدأت باهللا

   كيف استقبلت فلسفة تومس؟ 8
لقد رأت الكثرة الغالبة من معاصريه إا تكديس فضيع لالستدالالت الوثنية شديدة اخلطر على الدين املسيحي؛ وصدمت مشاعر 

، ورفعة )العقلية(تومس ) نزعة(يس الذين كانوا يسلكون ملعرفة اهللا طريق احلب الصويف الذي يقول به أوغسطني الرهبان الفرنس
وعجب الكثريون كيف ميكن الدعاء والصالة إلله فاتر، سليب، يعبد كاإلله املوصويف يف . العقل فوق االرادة، والفهم فوق احلب

ءاً من هذا املعىن ارد؟ وماذا كان يقول القديس فرانسس عن اهللا أو بأي شيء كتاب اخلالصة؟ وكيف ميكن أن يكون عيسى جز
كان يتحدث إليه؟ وبدا هلم قوله أن اجلسم والنفس يكونان وحدة سيقضى على عقيدة خلود النفس وعدم فسادها، وقوله أن املادة 

بن رشد القائلة بان العامل أزيل، وإن املادة، ال الصورة، والصورة وحدة ستؤدي، رغم إنكار تومس املتكرر، إىل االحندار إىل نظرية ا
هي مبدأ االنفرادية سيحول دون التفرقة بني نفس ونفس، وينحدر بنا إىل نظرية ابن رشد القائلة بوحدة النفس وخلودها 

ا انتصار للوثنية وشر من هذا كله أن غلبة أرسطو على أوغسطني يف فلسفة تومس قد بدت للرهبان الفرنسيس كأ. الالشخصي
) السنية(أال يوجد من اآلن يف جامعة باريس معلمون وطالب يرفعون كتب أرسطو فوق األناجيل؟ ودافعت املسيحية . على املسيحية

عن نفسها يف الربع الثالث من القرن الثاين عشر من فلسفة تومس األرسطوطيلية، كما قاوم أهل السنة املسلمون ابن رشد العتناقه 
فقد حدث يف . أرسطو ونفوه، وكما حرق اليهود السنيون يف بداية القرن الثالث عشر كتب ابن ميمون لرتعته األرسطوطيليةفلسفة 

 قضية من قضايا تومس خروجا على 219 أن اصدر أسقف باريس بإيعاز البابا يوحنا احلادي والعشرين مرسوماً باعتبار 1277عام 
ام ا األخ تومس، وهي قوله ان املالئكة ال أجسام هلا، وان كل واحد منهم ) بنوع خاص(ث وكان من بني هذه القضايا ثال. الدين
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وقال . يكون مبفرده نوعاً منفصالً عن غريه؛ وان املادة أساس االنفرادية؛ وان اهللا ال يستطيع مضاعفة األفراد يف نوع ما من غري املادة
وبعد أيام قالئل من صدور هذا املرسوم اقنع ربرت . لعمل وحده حمروما من الديناألسقف أن كل من يعتنق هذه العقائد يعد ذا ا

 أحد كبار الرهبان الدمنيك أساتذة جامعة أكسفورد بان ينددوا ببعض عقائد تومس ومنها وحدة Robert Kilwardbyكلوارديب 
، ومل يكن يف وسعه أن يدافع عن نفسه، وكان قد مضى على وفاة تومس يف ذلك الوقت ثالث سنني. النفس واجلسد يف اإلنسان

ودخل راهب . ولكن ألربت أستاذه القدمي اندفع من كولوين اىل باريس واقنع رهبان فرنسا الدمنيك بان يشدوا أزر زميلهم وأخيهم
يها ان  يقول فCorrectorium fratris Thomae: يف املعركة برسالة مساهاWilliam de la Mareفرنسيسي يدعى وليم ده ال مار

 نقطة، فقام راهب فرنسيسي آخر يدعى يوحنا بكنهام، كبري أساقفة كنتر برى يندد رمسياً بفلسفة تومس 118تومس على حق يف 
وانضم دانيت اىل املتنازعني فصاغ من فلسفة تومس فلسفة معدلة كانت اإلطار . وينادي بالعودة اىل بونا فنتورا والقديس فرانسس

ودامت احلرب مائة عام اقنع بعدها . لهاة املقدسة، واختار تومس ليقوده على السلم املوصل إىل أعلى مساءالعام الذي وضع فيه امل
ووجد املتصوفة من . انتصاراً لفلسفته) 1323(الرهبان الدمنيك البابا يوحنا الثاين والعشرين ان تومس من القديسني، وكان تقديسه 

) 1563 -1545(وملا عقد جملس ترنت . اوضح عرض للحياة الصوفية الفكريةاعمق و). 140(ذلك الوقت يف كتاب اخلالصة

 Ignatiusوفرض إجناتيوس ليوال). 141(وضع كتاب اخلالصة على املذبح إىل جانب الكتاب املقدس وكتاب القوانني الكنسية

Loyola والبابا بندكت اخلامس عشر يف عام ، 1879 على اليسوعيني أن يعلموا فلسفة تومس، وقرر البابا ليو الثالث عشر يف عام
 أن تكون مؤلفات تومس الفلسفة الرمسية للكنيسة الكاثوليكية، وان مل يعلنا أن هذه املؤلفات سليمة من األخطاء؛ وهذه 1921

اد من بني الفلسفة تدرس االن يف مجيع كليات الروم الكاثوليكية؛ وقد كسبت هلا انتصاراً جدداً يف وقتنا احلاضر، وان كان هلا نق
علماء الدين الكاثوليك، وهي اآلن من أقوى أنظمة التفكري الفلسفي تأثرياً وأبقاها على الزمن، ال تقل يف ذلك عن األفالطونية 

وبعد فان من السهل على من يقف اآلن على كتفي السبعمائة العام األخرية أن يشري يف مؤلفات أكوناس إىل بعض . واألرسطوطيلية
وان مما يعيبه ويشرفه معاً انه كان كثري االعتماد على ارسطو، وبقدر هذا االعتماد كان يعوزه . مل تثبت األيام صحتهاالعناصر اليت 

وعىن تومس باحلصول على تراجم دقيقة ألرسطو منقولة عن . االبتكار ويظهر من الشجاعة ما أثار السبل للعقول يف العصور الوسطى
اكثر مما جييد معرفتها أي مفكر آخر يف العصور الوسطى ) ال العلمية(ذا جييد معرفة مؤلفاته الفلسفية اللغة اليونانية مباشرة، فكان هل

وإنا . ومل يكن يستكشف أن يأخذ العلم عن املسلمني واليهود، ويعامل فالسفتهم باحترام صادر عن وثوقه بنفسه. عدا ابن رشد
باطيل اليت جند مثلها يف مجيع الفلسفات اليت ال تتفق مع فلسفتنا؛ وان من لنجد يف نظامه الفلسفي قدراً كبرياً من السخف واأل

اعجب األشياء أن يكتب هذا الرجل املتواضع مبثل ما كتب من الطول عن الطريقة اليت يعرف ا املالئكة ما يعرفون، وعما كان 
ولعلنا خنطئ إذ نفكر فيه على انه . حواء يف املعرفةعليه اإلنسان قبل سقوطه، وعما كان يؤول إليه أمر اجلنس البشري لوال رغبة 

فيلسوف، فقد كان هو نفسه أميناً إذ مسى مؤلفه كتاباً يف علم الدين، ومل يدع انه يسري وراء العقل اىل حيث يقوده، ويعترف انه يبدأ 
ان جمال حبثه أوسع مما جرؤ عليه مفكر وقد ك. بنتائجه، وهو عمل يسمه معظم الفالسفة بأنه خيانة للفلسفة وان كانت كثرم تفعله

بعده عدا سبنسر، وكان يف كل ميدان واضحاً هادئ املزاج بعيداً عن املغاالة يبحث عن الطريقة الوسطى املعتدلة، ومن أقواله يف هذا 
ول هذا التوفيق كسب ومل يفلح يف التوفيق بني أرسطو واملسيحية، ولكنه وهو حيا). 142) (أن الرجل العاقل خيلق النظام(املعىن 

  .للعقل نصراً مؤزراً سيدوم على مدى األيام، فقد قاد العقل أسرياً إىل قلعة الدين؛ ولكنه قضى بانتصاره على عصر اإلميان

  الفصل السابع 
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  خلفاء تومس 

لم ا كل اإلملام أو يسرف املؤرخ على الدوام يف التبسيط، ويتعجل فيعمد إىل حشد كبري من األنفس واحلوادث ال يستطيع قط ان ي
وليس من حقنا أن نظن أن الفلسفة . يفهمها كل الفهم، وخيتار من بينها عدداً قليالً من احلقائق والوجوه يراها أطوع بقلمه من غريها

 مئات املدرسية معاين جمردة أزيلت منها آالف احلقائق الغريبة؛ بل علينا أن ننظر إليها على إا اسم غامض غري دقيق يطلق على
الفلسفات املتناقضة والنظريات الالهوتية اليت كانت تعلم يف مدارس العصور الوسطى من أيام السلم يف القرن احلادي عشر إىل أيام 

واملؤرخ خيضع اشد اخلضوع وأثقله على نفسه بقصر الوقت ونفاذ الصرب الذي هو من طبيعة .  يف القرن الرابع عشرOccamأكام
وكان . طراً واحداً حيط به من قدر رجال خلدوا أمسائهم يف أحد األيام ولكنهم اختفوا اآلن يف طيات التاريخبين اإلنسان؛ وخيط س

 او رميند Ramon Lullمن اعجب الشخصيات يف القرن الثالث عشر املليء بذوي املواهب املتعددة من الرجال راومون لَلْ
لَيRaymond Lully (1232لد يف بامل). 1315 -؟ا ألسرة قطاليةولقد وCatalan وشق طريقه إىل بالط جيمس الثاين يف 

وملا بلغ سن الثالثني نبذ على حني غفلة . برشلونة، واستمتع بشاب صاخب، مث اخذ يضيق نطاق عشقه حىت اكتفى بزوج واحدة
نسانية، والتبشري بالدين، مالذ العامل، واجلسم، والشيطان، ووهب نشاطه املتعدد النواحي للتصوف واملعارف اخلفية، وحب اال

مث درس اللغة العربية، وانشأ كلية للدراسات العربية يف ميورقة، وطلب إىل جملس فينا أن ينشئ مدارس للغات . والسعي لالستشهاد
ة،  يف روم-واستجاب الس لرغبته وأنشأ مخس مدارس من هذا النوع.واآلداب الشرقية تعد الناس للتبشري بني املسلمني واليهود

ولعل إىل نفسه تعلم اللغة العربية .  كان فيها كراسي للغات العربية، والكلدانية، والعربية-وبولونيا، وباريس، وأكسفورد، وسلمنقة
وحسبنا أن نسجلها هنا فنقول إنه .  أصنافا150ًويستحيل علينا أن نقسم مؤلفاته البالغ عددها . ألنه اصبح عاملاً متبحراً يف القبالة

نشأ األدب القطايل بأن كتب عدة جملدات من الشعر الغزيل؛ مث ألف بالغة العربية كتاباً ترمجه فيما بعد إىل اللغة القطالية شبابه أ
وبعد ). 1272(وليس هذا الكتاب جمرد حلم صويف بل هو موسوعة يف علوم الدين من ألف ألف كلمة ". كتاب يف التفكري يف اهللا"

بدل نفسه ألّف كتاباً يف حرب الفروسية، وألف يف الوقت عينه تقريباً كتاباً يف حرب الفروسية، وألّف عامني من ذلك الوقت، وكأمنا 
، مث جرب حظه يف احلوار الفلسفي ونشر فيه ثالثة كتب يعرض "كتاب يف عقائد الشباب"يف الوقت عينه تقريباً كتاباً يف التربية مساه 
.  واملسيحية اليونانية، واملسيحية الرومانية، والتتارية، بتسامح ونزاهة، ورفق، تثري الدهشةفيها وجهات النظر اإلسالمية، واليهودية،

من " حكم اخلرباء الذين أوتوا الصرب على قراءا بأا Blanquerna رواية دينية طويلة مساها بالنكرينا 1283وألّف حوايل عام 
 Arbre de sciencia موسوعة أخرى مساها شجرة العلم 1295مة عام مث أصدر يف رو". روائع آداب العصور الوسطى املسيحية

فلسفة ابن ) 1311-1309(وحارب أثناء مقامه يف باريس . حوت أربعة آالف سؤال يف ستة عشر علماً مع أجوبة عنها موثوق ا
 Phantasticusمل يعتدها وهو رشد اليت كانت ال تزال باقية فيها، وذلك يف عدة مؤلفات دينية صغرى وقعها بإمضاء دقيق دقة 

وافتنت يف أثناء . وظل خالل حياته الطويلة يصدر جملدات يف العلوم والفلسفة بلغت من الكثرة جداً يصعب معه حصرها" الواهم"
اضية  وهي أن مجيع قوانني املنطق وعملياته ميكن ردها إىل صور ري-هذه املشاغل كلها بفكرة استهوت عقول العباقرة يف هذه األيام

 هو كتابة املدركات األساسية للفكر البشري على مربعات متحركة، مث مجع - فن املنطق-"الفن العظيم"فيقول رميوند إن . أو رمزية
هذه املربعات يف أوضاع خمتلفة ليس القصد منها رد مجيع األفكار الفلسفية إىل معادالت وأشكال فحسب،بل يقصد ا كذلك أن 

وكان رميوند يتصف مبا يتصف به بعض مرضى العقول من دعة ولطف، فيأمل أن . ياضية حقائق الدين املسيحيتثبت باملتساويات الر
ورحبت الكنيسة ذه الثقة، ولكنها مل ترض عما أقترحه من مجيع أصول . يرد املسلمني عن دينهم إىل الدين املسيحي بتأثري فنه املقنع
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 أن يستعيض عن استيالء املسلمني على 1292وأعتزم يف عام ). 144(ى مشرحة منطقهالدين إىل العقل ووضع التثليث والتجسد عل
فلسطني بتحويل أفريقية الشمالية إىل بالد مسيحية، فعبر البحر إىل تونس، ونظم فيها سراً جالية مسيحية صغرية؛ مث قبض عليه يف 

وعقد القاضي مناقشة علنية بني رميوند وبعض علماء . قضاة أثناء رحلة تبشريية إىل تلك البالد وجيء به أمام قاضي ال1307عام 
ويقول صاحب سرية رميوند إنه انتصر فيما دار من نقاش وأنه ألقى يف السجن، ولكن بعض التجار املسيحيني أفلحوا . الدين املسلمني

، وأخذ يدعو 1314 بوجي يف عام ويلوح أنه كان يتوق إىل االستشهاد فعرب البحر مرة أخرى إىل. يف إنقاذه وإعادته إىل أوربا
 John Dunsوإذا انتقلنا من رميوند إىل جون دنز اسكوتس ). 1315(للمسيحية علناً فرمجه الغوغاء املسلمون باحلجارة حىت مات 

Scotusواشتق امسا جون الثاين والثالث من مسقط رأسه يف دنز  .  كنا كمن ينتقل من كارمن إىل كالفيكورد الصافية املزاج
Duns من أعمال بروكشري Berwick-shire) وملا بلغ احلادية عشرة من عمره أرسل إىل دير للرهبان الفرنسيس يف دنفريز ) ؟

Dunfriesوتلقى العلم يف جامعيت أكسفورد وباريس مث علّم يف . ل الدير، وانضم إىل طائفة الرهبان رمسياً بعد أربع سنني من دخو
، بعد أن خلف وراءه عدداً مجاً من املؤلفات )1308(أكسفورد، وباريس، وكولوين، ومات وهو كهل يف الثانية واألربعني من عمره 

. الفلسفة إال إذا ظهر اسكوتس جديدمعظمها فيما وراء الطبيعة متتاز كلها بالغموض واخلفاء بدرجة يندر أن تظهر مرة أخرى يف 

 فهو يقول إن العقائد الدينية جيب أن - واحلق أن عمل دنز اسكوتس ليشبه إىل حد كبري عمل كانت الذي جاء بعده خبمسة قرون
لفلسفة لينقذوا ورضى الرهبان الفرنسيس أن ينبذوا ا. يدافع عنها بأا ال غىن عنها من الوجهة األخالقية العلمية ال يتماسكها املنطقي

أوغسطني من تومس الدمنيكي فاختذوا دكتورهم الشاب بطالً هلم ونصرياً، وانضموا حتت لوائه، يف حياته وبعد مماته، طوال عدة 
وكان دنز هذا ذا عقل من أشد العقول توقداً وذكاء يف تاريخ العصور الوسطى، فقد درس الرياضة . أجيال من احلرب الفلسفية

وم، وتأثر يف أكسفورد جبروستسىت وروجر بيكني، فتكونت لديه فكرة صارمة عما جيب أن يكون الرهبان الصحيح، وغريها من العل
. وطبق هذا االختبار على فلسفة تومس فقضى بذلك على وره يف اقتران الدين والفلسفة، وملا يكد هذا االقتران يتم شهر العسل

طق ولكنه كان يقول عكس ما يقوله فرانسس بيكن بالضبط، وهو أن كل استقراء، أي وكان دنز يفهم الطريقة االستقرائية يف املن
 برهان غري موثوق به، وإن الربهان احلقيقي الوحيد هو الربهان االستنتاجي أي إظهار أن نتائج معينة - من النتيجة إىل العلة- برهان

 أي أن - نثبت وجود اهللا فإن علينا أن ندرس أوالً علم ما وراء الطبيعةمثال هذا أننا إذا أردنا أن. البد أن حتدث من طبيعة العلة ذاا
ويف عامل اجلواهر البد أن يكون هناك . ، مث نصل عن طريق املنطق الدقيق إىل الصفات اجلوهرية للعامل"الكائن بوصفه كائناً"ندرس 

ويتفق دنز مع تومس يف أن اهللا هو احلقيقة . هللاجوهر هو مصدر كل ما عداه منها وهو الكائن األول؛ وهذا الكائن األول هو ا
فاهللا هو أوالً إرادة ال عقل، وهو . اخلالصة ولكنه ال يفهم تلك العبارة على أا الواقعية اخلالصة بل يفهم منها أا الفاعلية اخلالصة

 إنه إله الرمحة، وأنه ثالثة يف واحد، وأنه أما. علة العلل مجيعها، وهو أزىل، ولكن هذا هو كل ما نستطيع أن نعرفه عنه بطريق العقل
 هذه ومجيع عقائد الدين املسيحي كلها تقريباً جيب أن نؤمن ا أي أن -خلق العامل يف وقت، وأنه يسيطر على مجيع األشياء بقدرته

ة اليت نبدأ فيها باستخدام العقل يف واحلق أننا يف الساع. نصدقها اعتماداً على الكتب املقدسة والكنيسة ولكنا ال نستطيع إثباا بالفعل
وإذا كان اهللا قادراً على كل شيء، "). متناقضات العقل اخلالص"وهي اليت يسميها كانت (إثبات وجود اهللا نقع يف متناقضات حترينا 

ولكي نتالىف هذه النتائج . فهو علة كل النقائض، ومنها كل الشرور؛ وإذن تكون العلل الثانوية ومنها اإلرادة البشرية، ومهاً ال حقيقة
فإن من احلكمة أال نلجأ إىل فلسفة " العقل العملي" وهو ما يسميه كانت (اهلدامة، وملا كانت العقيدة الدينية الزمة للحياة األخالقية 

 وليس يف ).145(تومس اليت حتاول أن تثبت الدين بالفلسفة، وأن نقبل عقائد الدين بالرجوع إىل الكتاب املقدس وإىل الكنيسة
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من الطراز " واقعي"ودنز يف علم النفس ). 146(مقدورنا أن نعرف اهللا ولكننا قادرون على أن حنبه، وهذا احلب خري من املعرفة
فالكليات عنده حقيقة موضوعية مبعىن أن تلك املظاهر املوحدة اليت جيردها العقل من األجسام املتماثلة ليكون منها : الدقيق اخلاص به

وهو يتفق مع تومس يف أن مجيع املعرفة . مة، البد أن تكون موجودة يف األجسام، وإال ملا استطعنا أن ندركها وجنردهافكرة عا
فهو يقول إن أساس االنفرادية ليس هو املادة بل . الطبيعية مستمدة من احلواس، أما فيما عدا هذا فإنه خيالفه يف مجيع آرائه الفلسفية

أي الصفات اخلاصة والعالمات املميزة - haecceitas" هذه" الضيق الدقيق اليت نستطيع أن نقول عنها الصورة، والصورة مبعناها
وليست موهبة النفس األساسية هي الفهم بل هي اإلرادة، فاإلرادة هي اليت . وليست من النفس ذاا. للشخص أو الشيء الفردي

هي احلرة؛ ومن ) arbitrium( وحدها ال قوة احلكم voluntasإلرادة تعني إحساس أو القصد الذي جيب أن يتجه إليه العقل؛ وا
رأيه أن قول مبالغ فيه ألنه ميكن تطبيقه على كل حيوان يف احلقول، وليس يف مقدورنا أن نثبت اخللود الشخصي، بل علينا أن نؤمن 

ة على الفلسفة اإلسالمية، كما كان الرهبان وكان يف وسع الرهبان الدمنيك أن يروا يف دنز انتصار الفلسفة الغربي. به ال أكثر
الفرنسيس يدعون إم يرون يف تومس انتصار أرسطو على األناجيل، ففلسفة ما وراء الطبيعة عنده هي فلسفة ابن رشد، وفلسفة 

 إثبات العقائد شرائع الكون هي فلسفة ابن جبريول، ولكن احلقيقة األساسية الداعية إىل األسى يف اسكوتس هي ختليه عن حماولته
واشتط أتباعه فذهبوا يف هذه املسألة إىل أبعد من هذا، وأخرجوا عقائد الدين واحدة بعد . املسيحية األساسية بااللتجاء إىل العقل

يف إجنلترا يعين األبله " الدنزى"واحدة من ميدان العقل، وضاعفوا بذلك ما وضعه من الفروق واملميزات الدقيقة إىل حد جعل لفظ 
. وأىب الذين حيبون الفلسفة أن خيضعوا لعلماء الالهوت الذين نبذوا الفلسفة. البليد والغيب: ولع بالتقسيم الشعري، والسوفسطائيامل

وتنازعت الدراستان وافترقتا؛ وأدى رفض الدين للعقل إىل رفض العقل للدين، وانتهت بذلك املغامرة اجلريئة الكربى اليت قامت يف 
ذلك أن يف حماولتها .عد فقد كانت الفلسفة املدرسية مأساة يونانية تكمن يف جوهرها األسباب اليت قضت عليهاوب. عصر اإلميان

إثبات الدين عن طريق العقل اعترافاً ضمنياً بسلطان العقل، وأن اعتراف دنز أسكوتس وغريه بأن الدين يف القرن الرابع عشر إضعافاً 
لقد كانت فلسفة أرسطو هدية يونانية للمسيحية الالتينية، وكانت أشبه . لعقائد الكنسيةأدى إىل نشوب الثورة على طول جبهة ا

ومل تكن هذه البذور اليت نبتت منها النهضة واالستنارة هي . جبواد طروادة خيفي يف باطنه ألف عنصر من العناصر املعادية هلذا الدين
فقد غزت املسيحية بالد فلسطني، . نتقاماً لإلسالم على غري علم منهمن املسيحية فحسب، بل كانت فوق ذلك ا" انتقام الوثنية"

وأخرجت املسلمني من أسبانيا كلها تقريباً، فنقلوا علومهم وفلسفتهم إىل أوربا الغربية، وكانت هذه العلوم والفلسفة قوة من القوى 
و، مها اللذين بثّا جراثيم الرتعة العقلية يف أوربا العاملة على تفكك املسيحية وتفرقها، وكان ابن سينا وابن رشد، كما كان أرسط

لقد كانت مغامرة جريئة . ولكن مهما يكن من عيوب املغامرة املدرسية فإن شيئاً منها ال ميكن أن يغشى آلآلها الساطع. املسيحية
يت كشفت من جديد قوة العقل متهورة جرأة الشباب من إفراط يف الثقة وإسراف يف اجلدل؛ وكانت صوت أوربا اجلديدة الناقهة ال

ولقد استمتعت الفلسفة املدرسية يف خالل القرنني اللذين مست فيهما إىل عليائها حبرية يف البحث، والتفكري، والتعليم، النكاد . املثرية
من حماكم التفتيش؛ جند ما يفوقها يف جامعات أوربا يف هذه األيام، وذلك على الرغم من االس اليت كانت تطارد اإلحلاد وبالرغم 

واستطاعت مبعونة فقهاء القانون يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر أن تشحذ عقول الغربيني مبا صاغته من أدوات املنطق 
وما من شك يف أن هذه السهولة يف اجلدل قد . ومصطلحاته، وباالستدالل الدقيق املتقن الذي ال يفوقه يف الفلسفة الوثنية شيء

الذي مل يثر عليه روجر بيكن وفرانسس " والتفتيت املدرسي"سرافاً كبرياً، وأا ولدت اجلدل املفعم باجلشو ولغو الكالم أسرف فيها إ
ذلك أن . ومع هذا فإن كفة اخلري يف هذا التراث ترجح كفة الشر. بيكن وحدمها، بل ثارت عليه أيضاً العصور الوسطى نفسها
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مدينة للفلسفة املدرسية مبا فيها من دقة ال يعرفها  "Condorcetعلى حد قول كندورسية " لطبيعةاملنطق، وعلم األخالق، وما وراء ا"
، )149"(اللغات العلمية مدينة للفلسفة املدرسية مبا فيها من إحكام ودقة حتليلية(، كما يقول سري وليم مهلنت إن "األقدمون أنفسهم 

 قد كونه املنطق أيام - وهي حبه املنطق، ووضوحه، ودقته -رد ا عما عداه وإن أكثر ما يف العقل الفرنسي من صفات خاصة ينف
وكانت الفلسفة املدرسية يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر تقدماً ثورياً يف التفكري . جمده يف مدارس فرنسا أثناء العصور الوسطى

بدأ برتعه أبالر العقلية، ويسمو إىل ذروته األوىل يف وضوح ي" احلديث " ذلك أن التفكري . البشري أو يف إعادته إىل سابق عهده
تومس أكوناس ومغامراته، ويصاب زمية مؤقتة على يد دنز أسكوتس، يفيق منها على يد أكاّم، ويستحوذ على البابوية حني خيضع 

يه، ويبتسم يف منتاين، ، ويضحك بأعلى صوته يف ربلErasmusليو العاشر لسلطانه، وعلى املسيحية حني يقبض على إرزمس 
ولقد كان االندفاع وراء العقل يف . ويصخب يف فلنري، وينتصر متهكماً يف هيوم، وحيزن على ما فاته من نصر يف أناضول فرانس

  .العصور الوسطى هو الذي أقام هذه الطائفة من الفالسفة املتهورين ذوي األمساء الالمعة والعقول الباهرة

   الباب السابع والثالثون

  العلوم المسيحية 

1095 - 1300   

  الفصل األول 

  البيئة السحرية 

وإنا لنجد منذ العهد . كان الرومان يف أوج جمدهم اإلمرباطوري يقدرون العلوم التطبيقية، ولكنهم كادوا ينسون علوم اليونان البحتة
تراع العصور الوسطى، وال تكاد ختلو منها صحيفتان القدمي يف كتاب التاريخ الطبيعي تأليف بلىن األكرب خرافات يظنها الناس من اخ

ولقد تآزرت قلة عناية الرومان واملسيحيني بالعلوم حىت كادت جتدب البالد منها قبل أن يغزوها الربابرة بزمن . من ذلك الكتاب
يف مكتبات القسطنطينية، وحىت هذا ودفن ما بقي يف أوربا من علوم اليونان .طويل وينثرون حطام اتمع املدمر يف سبل انتقال الثقافة

وهاجرت علوم اليونان يف القرن التاسع إىل بالد املسلمني عن . 1204القليل الباقي امتدت إليه يد التدمري حني بت املدينة يف عام 
 كله، وذلك يف طريق الشام، وبت أفكارهم فقامت يف بالدهم ضة ثقافية من أعظم النهضات وأكثرها إثارة للدهشة يف التاريخ

وكان البد للعلوم والفلسفة يف العصور . الوقت الذي كانت فيه أوربا املسيحية جتاهد للخروج من ظلمات اخلرافات واهلمجية
الوسطى أن ينمو غرسهما يف جو من األساطري، واخلرافات، واملعجزات، والفأل، والطرية، والعفاريت، واهلوالت، والسحر، 

كل هذه كانت توجد يف العامل الوثين، وال تزال . غيب، وهي العقائد اليت ال تنتشر إال يف عصور الفوضى واخلوفوالتنجيم، والتنبؤ بال
وكانت ذات سلطان قوي عند األقوام الساميني، . توجد يف هذه األيام، ولكنها خيفف من حدا فكاهة املدنية والعقول املستنرية

 ميمون، وحطمت فيما بني القرن السادس والقرن احلادي عشر أسوار الثقافة يف غريب وأضحت هلا الغلبة بعد أيام ابن رشد وأبن
أوربا، وغمرت عقول الناس يف العصور الوسطى يف حبر زاخر من اآلراء الغامضة اخلفية والسذاجة اليت تصدق كل ما يقال مهما كان 

تقد أن آهلة الوثنيني ال تزال موجودة يف صورة عفاريت، وأن وحسبنا أن نذكر مثالً لذلك أن أوغسطني كان يع. بعيداً عن املعقول
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كما كان أبالر يظن أن الشياطني تستطيع أن تقوم بأعمال السحر ملعرفتها الوثيقة بأسرار الطبيعة ). 1(جن احلراج وجنياا حقيقة 
هذا هو اعتقاد أولك الرجال فكيف يشك ،وإذا كان )3(وكان ألفنسو احلكيم يؤمن بالسحر ويقبل النبوءات عن طريق النجوم). 2(

فيه من هم أقل منهم شأناً؟ وتسربت طائفة كبرية من الكائنات اخلفية غري الطبيعية من الوثنية إىل املسيحية، وكانت يف الوقت الذي 
، وأغوال، وهوالت نتحدث عنه ال تزال تتسرب إليها من أملانيا واسكنديناوة وأيرلندة يف صورة سحرة، وجن، ومردة، وجنيات

وظلت خرافات جديدة تدخل أوربا من بالد الشرق؛ فكان األموات ميشون يف اهلواء يف . عجيبة، وشياطني وعفاريت متتص الدماء
صورة أشباح، وكان اخلالئق الذين باعوا أنفسهم للشيطان جيوسون خالل الغابات واحلقول كما كانت جتوس خالهلا الذئاب؛ 

ل الذين ماتوا قبل أن يعمدوا تغشى املستنقعات وتظهر للناس يف صورة غاز املستنقعات املضئ؛ وملا أن رأى وكانت أرواح األطفا
 مجاعة من الغربان السود أدرك من فوره أا سرب من الشياطني جاءت لتحمل روح St. Edmund Richالقديس إدمند رتش 
طى تقول إنه إذا خرج شيطان من جسم رجل، فإن يف مقدور من ؛ وكانت كثري من قصص العصور الوس)4(غراب يف تلك املنطقة

 -وكانت مئات األشياء . ؛ وكانت دنيا الشياطني ال يعتريها الضعف مطلقاً)5(حوله أن يروا ذبابة كبرية سوداء خترج من فمه

. تأيت لالبسها باحلظ الطيب تلبس لكي ترد بقوا السحرية الشياطني و-كاألعشاب، واحلجارة، والنمائم، واألقراط، واجلواهر 

وكان املالحون الذين هم حتت . وكان حذاء الفرس جملبة للحظ الطيب ألنه على شكل اهلالل، الذي كان يف وقت ما إهلة معبودة
 رمحة العناصر الطبيعية، والفالحون الذين تتحكم فيهم تقلبات األرض والسماء، يرون خوارق الطبيعة أينما ساروا، ويعيشون يف جو

 وهو 3فكان رقم : وانتقل االعتقاد بأن لبعض األعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق اآلباء املسيحيني. من اخلرافات واألوهام
 وهو جمموع الرقمني 7 ميثل اجلسم؛ ورقم 4عدد الثالوث املقدس أكثر األعداد قداسة، وكان يرمز إىل النفس البشرية؛ وكان الرقم 

 سبعة أعمار اإلنسان، والكواكب السبعة، والسبع فضائل الرئيسية، - 7كامل؛ ومن مث كانت فضائل الرقم يرمز إىل اإلنسان ال
، كلما )يرمحك اهللا(وكان من اخلري أن يتقى شرها بعبارة . وكانت عطسة يف غري الوقت املناسب نذير سوء. واخلطايا السبع املهلكة

ب أو القضاء عليه؛ وكان منع الْحمل ببصق ثالث مرات يف فم ضفدعة، أو إمساك وكان مزيج من الدواء يعطى لتوليد احلُ. حدثت
 يف القرن التاسع عشر Lyons املستنري كبري أساقفة ليون Agobardوكان أجوبار ). 6(حصاة من حجر اليشب باليد أثناء اجلماع

). 7)(ل ذلك الوقت أن حيمل الكفرة على تصديقهايشكو من أن املسيحيني يؤمنون ذه السخافات اليت مل يكن يستطيع اإلنسان قب

وقاومت الكنيسة وثنية هذه اخلرافات، ونددت بالكثري من املعتقدات وأعمال الشعوذة، وعاقبت مرتكبيها بضروب من الكفارات 
 هذه الضرب من ، ولكن- االلتجاء إىل العفاريت لنيل السلطان على احلوادث - متدرجة يف صرامتها، فكانت تندد بالسحر األسود 

وكان الذين ميارسونه يوزعون سراً كتاب اللعنة احملتوي على أمساء العفاريت . السحر كان واسع االنتشار يف ألف مكان خفي
وكان كل إنسان تقريباً يؤمن ببعض الوسائل السحرية اليت حتول مقدرة الكائنات فوق ). 8(الكربى، ومساكنها، وقواها اخلاصة

وكان ). 9(وهاهو ذا يوحنا السلزبري حيدثنا عن ضرب من السحر يستخدمه مشاس وقس كبري أساقفة. ت حمبوبةالطبيعية إىل غايا
أبسط أنواع السحر ما حيدث بتالوة الرقية وهي عبارة تتلى عدة مرات يف العادة؛ وا ميكن اتقاء شر، وشفاء من مرض، وإبعاد عدو 

 Ave Mariaنوا يعدون عالمة الصليب، والصالة الربانية، والسالم عليك يا مرمي وأكرب الظن أن معظم املسيحيني كا. من الطريق

وكاد االعتقاد بوجود . رقي سحرية، ويستخدمون املاء املقدس، والعشاء الرباين على أما من الطقوس السحرية ذات اآلثار املعجزة
 يندد بالنساء الالئي يدعني Exterالذي وضعه أسقف إكستر النساء الساحرات يكون عاماً يف ذلك الوقت؛ فها هو ذا كتاب التوبة 

، أو )سحر بضائع الناس وسرقتها(القدرة على تبديل عقول الرجال بضروب من السحر، كتبديل الكره حباً، واحلب كُرهاً، أو 
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النساء، وعلى أن ينضممن يدعني القدرة على أن يركنب يف بعض الليايل على ظهور بعض الدواب مع حشد من العفاريت يف صورة (
وكان من ضروب سحر . الذي ذاعت مسعته السيئة يف القرن الرابع عشر) سبت الساحرات( وذلك هو -) 10)(إىل تلك اجلماعات

النساء السهلة صنع صورة من الشمع للضحية املقصودة، وإنفاذ األبر فيها، وتالوة صيغ من اللعنات عليها؛ وقد أم وزير من وزراء 
وكان من املعتقدات املنتشرة أن بعض النساء يستطعن أن يؤذين أو يقتلن . الرابع بأنه أستأجر ساحرة لتفعل هذا بصورة امللكفليب 

 يظن أن سيلقى يف اجلحيم من النساء أكثر Berthold of Regenesburgوكان برثولد الرجرتبرجي ). عيون احلاسدة(بنظرة من 
رقي للحصول على الزواج، ورقي للزواج، ( فلديهن -ثريات من النساء ميارسن فنون السحر ممن سيلقى فيها من الرجال ألن ك

ومن عجب أن الرجال ال يفقدون عقوهلن بسبب فنون السحر الرهيبة اليت متارسها ... ورقي قبل مولد الطفل، ورقي قبل التعميد
تحضار العفاريت، وبتقريب القرابني للشياطني، وبإثارة وكانت قوانني القوط الغربيني تتهم النساء باس). 11)(النساء عليهن

وكانت قوانني كانوت ). 12(العواصف وما إىل ذلك، وتأمر بأن حتلق رؤوس من تثبت عليهن هذه اجلرائم، وجلدهن مائيت جلدة
Cnutحاب هذه العقائد وكانت الكنيسة يف بادئ األمر سهلة مع أص.  يف ِإجنلترا تعترف بأن من املستطاع قتل إنسان بالسحر

الشعبية، ترى فيها بقايا وثنية لن تلبث أن تزول، ولكن الذي حدث كان عكس هذا، فقد أخذت تزيد وتنتشر؛ حىت إذا كان عام 
ذلك أن الكثريين من رجال الدين كانوا .  شنت حمكمة التفتيش محلة قوية بغية القضاء على السحر حبرق الساحرات علنا1298ً

ويؤكد لنا . ن من النساء من كن على صلة بالعفاريت، وأن من الواجب أن حيمي املؤمنون من رقاهن السحريةيعتقدون خملصني أ
، ويقال أن من )13( أن كثريين من الرجال يف أيامه يتحالفون مع الشياطنيCaesarius of Heisterbachقيصريوس اهلسترباخي 

وكان كثريون من ). 14(ن من شعائرها بأن يعبدوا الشيطان بقداس أسودميارسون السحر األسود كانوا حيتقرون الكنيسة ويسخرو
ولرمبا كان القصد من األدعية، والصيغ، واالحتفاالت اليت تتلى أو تقام . املرضى وضعاف النفوس يعتقدون أم قد لبستهم العفاريت

وكان الطب يف العصور . ياً لتهدئة عقول املخرفنيإلخراج هذه العفاريت واليت تستخدمها الكنيسة هلذا الغرض، أن تتخذ عالجاً نفس
الوسطى إىل حد ما فرعاً من الالهوت والشعائر الدينية؛ فقد كان أوغسطني يظن أن أمراض اآلدميني تسببها العفاريت، ووافقه لوثر 

نائس، أمر يتفق مع املنطق على ظنه هذا؛ وبدا من مث أن عالج األمراض بالصلوات، وعالج األوبئة باملوكب الدينية وإقامة الك
 يف البندقية ملقاومة الطاعون؛ وقد شفيت Santa Maria della Saluteومن أجل هذا بنيت كنيسة سانتا ماريا دالسالويت . السليم

 أسقف بايو Gerbold من وباء الزحار بفضل الصلوات اليت أقامها القديس جربولد -  على حد قوهلم -تلك املدينة 
Bayeux(15 .(ان األطباء الصادقون يرحبون مبا يسديه اإلميان بالدين من عون لنجاح وسائل العالج، فكانوا يوصون بإقامة وك

). 17(؛ وهلذا جند منذ عهد إدورد املعترف ال بعد احلكام اإلجنليز يباركون اخلوامت هلذا العالج اجلذام)16(الصلوات، ولبس التمائم

س املخلفات الدينية يشعرون أن يف مقدورهم عالج املرضى بوضع أيديهم عليهم؛ وكان يظن أن وكان امللوك الذين نالوا القداسة بلم
وما أكثر ما ). King's evilداء امللك (املصابني بالداء اخلنازيري يستجيبون أكثر من غريهم للمس امللوك؛ وهلذا مسي هذا املرض 

ألفاً ومخسمائة من األشخاص يف جلسة ) مس(الداء، ويقال إن فليب فالوا حتمل القديس لويس من العناء الطويل يف مس املصابني ذا 
وكان مثة وسائل سحرية للمعرفة وللصحة مجيعا، فقد انتشرت يف العصور الوسطى كلها معظم الوسائل الوثنية اليت ). 18(واحدة

 Thomas àائل؛ مثال ذلك أن تومس أبكت كانت تتبع التنبؤ بالغيب أو رؤية الغائبني على الرغم من تنديد الكنيسة ذه الوس

Becket ا، وقارئافاً بزجر الطري ومراقبة طرياأراد أن يسدي النصح إىل هنري الثاين يف مشروعه لغزو بريطاين فاستشار لذلك عر 
لى صدق هذا مؤيد من عند اهللا، ويستدلون ع) علمهم(ويدعي قارئو الكف أن ). 19(كف عرف مصري احلملة بدراسة خطوط يده
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وكان غري هؤالء . ال تدع ساحرة تعيش: اليت تقول) اآلية الثامنة عشر من اإلصحاح الثاين والعشرين(السحر بآية من ِسفر اخلروج 
وكان بعضهم يعلمون أن مواضع . من املتنبئني حياولون معرفة الغيب مبراقبة حركات الرياح، أو املياه، أو الدخان املتصاعد من نار

ويصلون هذه النقط خبطوط، ويتنبئون حبظ السائل بالنظر يف األشكال ) أو أية مادة من مواد الكتابة(لى األرض خبط عشواء ع
ويقال أن بعضهم كانوا يتنبئون باملستقبل باستحضار أرواح املوتى؛ من ذلك أن ألربتس جروتس . اهلندسية اليت حتدث ذه الطريقة

Albertus Grotus ومنهم من كان ). 20( روح زوجة اإلمرباطور فردريك بربرسا بناء على طلبه-  على حد قوهلم- استحضر
ومنهم .  أو سليمانMerlin أو من مرلني Sibylsكالكتب اليت يقال أا حتتوي على نبوءات السيبالت . يستشري كتب التنبؤ بالغيب

. بل بقراءة اآلية أو بيت الشعر الذي تقع أعينهم عليهمن كان يفتح الكتاب املقدس أو اإلنياذة يف غري موضع معني، ويتنبأ باملستق

 أن احلوادث ذات البال قد عرفت قبل وقوعها إما - كما وجد ليفي - وكان أكثر املؤرخني جداً ووقاراً يف العصور الوسطى جيدون 
 Arnoldتاب آرنلد الفالنويف  كك-وكانت توجد أكداس من الكتب . مباشرة أو رمزاً، بالنذر، أو الرؤى، أو النبؤات، أو األحالم

of Villanova - ومل تكن هذه التفسريات أكثر سخفاً مما كتبه أشهر العلماء يف القرن - تعرض أحدث التفسريات العلمية لألحالم 
. يف هذه األياموكان الناس يف الزمن القدمي ميارسون األساليب املتبعة للتنبؤ أو اجلالء البصري كلها تقريباً كما ميارسوا . العشرين

 - يف اإلسالم أو اليهودية أو املسيحية -غري أن زماننا احلاضر، على الرغم مما بذل فيه من بعض اجلهود، مل يبلغ ما بلغه عصر اإلميان 

 ومنو - على حد قوهلم -فإذا كان مناخ األرض  . من اعتقاد بأن املستقبل مكتوب يف النجوم كتابة ال يستطيع حل رموزها
النباتات يتأثران تأثراً واضحاً باألجرام السماوية، فكيف ال تؤثر هذه األجرام، يف أحوال الناس والدول، بل كيف ال حتدد هذه 

ل حيام، وخصوبتهم، وما يفتشوا بينهم من أوبئة، وما يقع هلم األحوال حتديداً فتسيطر على منوهم، وطبيعتهم، وأمراضهم، ومراح
وقلما كان خيلو بيت من . من أحداث وثورات، وتقرير مصريهم؟ هذا ما كان راسخاً يف عقل كل إنسان تقريباً يف العصور الوسطى

 يبذرون حبهم، حسب أوجه القمر؛ وكان األطباء حيجمون مرضاهم، كما ال يزال كثري من الفالحني. ملك أو أمري من منجم حمترف
؛ وكان علم الفلك نفسه جزءاً من التنجيم، وكان من )علم النجوم(وكانت معظم اجلامعات تدرس مناهج يف التنجيم، ويقصدون به 

التنبؤ وكان العلماء اجلادون يقررون أم وجدوا عالقات ثابتة منتظمة ميكن . أكرب أسباب تقدمه اهتمام الناس بالتنجيم وأغراضه
بنتائجها بني األجرام السماوية واألرض؛ فالذين يولدون وزحل يف أوجه يكونون باردي املزاج، نكدين، منقبضي الصدور؛ والذين 

يولدون واملشتري يف أوجه يكونون معتديل املزاج مرحني؛ ومن يولدون حتت تأثري املريخ يكونون ملتهيب املزاج ذوي نزعة عسكرية؛ 
أثري الزهرة يتصفون بالرقة وكثرة النسل؛ ومن يولدون حتت تأثري عطارد يصريون خالئق منقلبني ال يثبتون على ومن يولدون حتت ت

وكانت قراءة الطالع املولود تنبئ حبياا . حال؛ ومن يولدون والقمر يف كبد السماء يكونون سوداويني قد تصل حاهلم إىل اجلنون
وهلذا فإن من يريد معرفة الطالع الصحيح لشخص جيب عليه أن ينظر إىل الساعة ويعرف . دهكلها بالنظر إىل الربج املوجود وقت مول

ومن مث كانت أهم األغراض اليت وضعت من أجلها األزياج . بالدقة اللحظة اليت ولد فيها، وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد
ام أمساء املتبحرين يف هذه العلوم اخلفية؛ من هؤالء بطرس األبنووي وتربز يف تلك األي. الفلكية هي املساعدة على معرفة هذه الطوالع

Peter of Abanoًوكان آلرنلد الفالنويف الطبيب الشهري ولع بالسحر؛ وكان .  الذي كان يرتل بالفلسفة فيجعلها تنجيما
ستطيع قراءة أفكار أي مدرس التنجيم يف جامعة بولونيا يفخر بأنه ي) 1327 -؟ Cecco d' Ascoli ،(1257سكوداسكويل 

وأراد أن يشرح آراءه هذه فعمل على كشف طالع املسيح، وأثبت أن . إنسان، أو يعرف ما خيبؤه يف يده إذا عرف تاريخ مولده
، وأرغم على إنكار دعواه، )1324(وأدانته حمكمة التفتيش . الربج الذي كان يف السماء ساعة مولده قد جعل صلْبه أمراً حمتوماً
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نه شريطة أن يلزم الصمت، وخرج فلورنس، ومارس التنجيم لعدد من العمالء، مث حرق علناً ألنه أنكر حرية اإلرادة وعفى ع
 ومنهم قسطنطني األفريقي، وجربرت، وألربتس جمنس، وروجر بيكن، -وأم كثري من العلماء املخلصني لعملهم ). 1327(

واالتصال بالشياطني ألن الناس مل يكونوا يصدقون أم حصلوا على  بالسحر - Vincent of Beauvarisوفنسنت البوفسين 
وكان ميخائيل اسكت هدفاً للريبة ألنه كتب رسائل ذائعة الصيت عن العلوم اخلفية، منها كتاب يف . علمهم بالوسائل الطبيعية

وكان ميخائيل يندد بالسحر، ولكنه . اذبةالتنجيم، وكتاب يف العالقة بني الصفات اخللقية وصفات اجلسم، وكتابني يف الكيمياء الك
وكان كمعظم معاصريه دقيق ). 21(يسره أن يكتب عنه، وقد ذكر مثاين وعشرين طريقة للتنبؤ بالغيب، ويبدو أنه كان يؤمن ا كلها

 املالحظة، جيري بعض التجارب؛ ولكنه يقول إن محل حجر اليشب أو الياقوت األصفر يساعد الرجل على االمتناع عن

وقد بلغ مهارته أن ظل حسن الصلة بفردريك الثاين والبابوات، ولكن دانيت الصلب الذي ال يقبل شفاعة جعل مثواه ). 23(اجلماع
وكانت اجلامعات تعمل يف . وكانت الكنيسة وحمكمة التفتيش جزءاً من البيئة احمليطة بالعلوم األوربية يف القرن الثالث عشر. اجلحيم

لكنيسة ورقابتها؛ بيد أن الكنيسة كانت تترك لألساتذة قدراً كبرياَ من حرية العقيدة، وكانت يف كثري من األغلب حتت سلطان ا
، كان يناصر البحث العلمي، ويسخر من )1249املتوىف عام (من ذلك أن وليم األوفرين أسقف باريس . األحوال تشجع طلب العلم

وقد يرع جروستسيت أسقف لنكلن يف دراسة العلوم .  من أعمال اهللا مباشرةًالذين يتسرعون فريون يف كل حادثة غري مألوفة عمالً
ولسنا نعرف أن طائفيت الرهبان . الرياضية، والبصريات، ويف العلوم التجريبية، براعة جعلت روجر بيكن يضعه يف مرتلة أرسطو

 ألربتس جمنس أو روجر بيكن؛ أما القديس برنار وبعض الدمنيك أو الفرنسيس قد أثارتا اعتراضاً على الدراسات العلمية اليت قام ا
، وكانت ترى أن من الصعب عليها أن )23(املتحمسني املتزمتني فكانوا يعرضون يف طلب العلم؛ ولكن الكنيسة مل تأخذ برأيهم هذا

روح كليهما سيقومان من ترضى بتشريح جثث اآلدميني ألن من عقائدها األساسية أن اإلنسان خلق يف صورة اهللا، وأن اجلسم وال
وقال جيدو ). 25(، كما كانت تقول به الكثرة الغالبة من الناس)24(وكان املسلمون واليهود يرون معها هذا الرأي بعينه. القرب

ولكننا ال جند ما حيرمه يف أوامرها ). 26)(حمرم بأمر الكنيسة( عن التشريح إنه 1345 يف عام Guido of Vigevanoالفجيفانوي 
، وحىت هذا املرسوم ال ينهى إال عن تقطيع اجلثث وغلى حلمها، لكي ترسل 1300 مرسوم البابا بنيفاس الثامن الصادر يف عام قبل

ورمبا فسر هذا تفسرياً خاطئاً ففهم على أنه ى عن تشريح اجلثث بعد ). 27(عظام الصليبيني املعقمة إىل أهليهم ليدفنوها يف بالدهم
؛ ومبلغ علمنا أن الكنيسة مل حتتج 1320 اجلراح اإليطايل يغلي اجلثث ويشرحها حوايل عام Mondinoدينو املوت، ولكننا جند من

وبعد فإذا ما بدت مثار العلوم الطبيعية يف الغرب أثناء العصور الوسطى ضئيلة قليلة الغناء يف هذا املوجز الذي ). 28(على عمله هذا
كر أا نشأت يف بيئة من اخلرافة والسحر معادية للعلم، ويف عصر تتجه فيه خري العقول إىل يراه القارئ فيما بعد، فإن علينا أن نذ

القانون، والالهوت، ويف وقت يعتقد فيه الناس كلهم تقريباً أن املسائل الكربى اخلاصة بنشأة الكون، وبين اإلنسان، والطبيعة، 
 ملا أن ازداد الفراغ، ومنت الثروة، 1150ية استفاقت من رقدا بعد عام ولكن العقول يف أوربا الغرب. ومصائر الناس قد حلّت كلها

وأخذت التراجم تنصب صباً يف أوربا من بالد اإلسالم، واشتدت رغبة الناس يف املعرفة حىت صارت ولعاً وحتمساً،وشرعوا يبحثون 
عقبات والعراقيل، ومل ميض إالّ قرن من الزمان حىت شئون العامل القدمي العظيم الذي كان يبحثه اليونان دون أن تقام يف وجههم ال

  .كانت أوربا الالتينية كلها متوج بالعلم والفلسفة

  الفصل الثاني 
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  الثورة الرياضية 

لقد انتقلت علوم . Leonardo Fibonacci of Pisaإن أول األمساء العظيمة يف علوم ذلك الوقت اسم ليوناردو فيبوناتشي ألبيزي 
ية، اليت ال نعرف نشأا، إىل بابل عن طريق بالد اليونان؛ وانتقل هلم اهلندسة املصرية، الذي ال يزال ماثالً أمام أعيننا الرياضة السومر

يف األهرام، إىل أيونيا وبالد اليونان، ولعل انتقاله كان عن طريق كريت ورودس؛ وانتقلت علوم الرياضة اليونانية إىل أيونيا يف أثر 
؛ وترمجت مؤلفات )؟60-؟Brahmagubta (588ا شأن أميا شأن يف ذلك التطور الذي بلغ ذروته يف برامهاجبتا اإلسكندر، وكان هل

؛ وبعد قليل من ذلك الوقت ترمجت مؤلفات اليونان يف هذا العلم إىل تلك اللغة 775اهلنود الرياضية إىل اللغة العربية حوايل عام 
 إىل فرنسا حوايل عام Gerbert؛ مث نقلها جربرت 830ملسلمني الشرقية حوايل عام نفسها؛ ودخلت األرقام اهلندية إىل بالد ا

، ودخلت علوم الرياضة اليونانية، والعربية، والعربية يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر بالد أوربا الغربية عن طيق أسبانيا 1000
وظهر . ، وبيزا؛ وشأن النقل يف احلضارة كشأن التناسل يف احلياةوصقلية، ومحلها التجار اإليطاليون إىل البندقية وجنوى، وأملفي

؛ وهو أداة للعد بنقل عصى صغرية من اخليزران "اِملعد"طريق آخر من طرق نقل العلوم يف القرن السادس قبل امليالد وذلك يف صورة 
نا هذا؛ ويقول هريودوت إن املصريني يف القرن من جمموعة إىل أخرى؛ وال تزال أداة منقولة عن هذه تستعمل يف بالد الصني إىل يوم

أما اليونان فقد ساروا فيه من اليسار ". اخلامس قبل امليالد كانوا يستخدمون العصا يف العد، وينقلونه بأيديهم من اليمني إىل اليسار
 حزوز، وكانت هذه األدوات تصنع من واستخدم الرومان أشكاالً كثرية من اِملعد، كانت أدوات العد يف احدها ترتلق يف. إىل اليمني

ويذكر بؤيثيوس حوايل ). 29( أي احلجارة الصغريةCalculiاحلجارة، أو املعادن، أو الزجاج امللون؛ وكانوا يسموا الكلسكويل 
ت؛ وكان جتار  املعد ويقول عنه إنه ميكّن اإلنسان من العد بالعشرات؛ ولكن هذه البداية الستخدام الطريقة العشرية أُمهل525عام 

؛ وكان 1180وولد ليوناردو فيبوناتشي يف بيزا عام . إيطاليا يستخدمون العد،ولكنهم يكتبون نتائجه باألرقام الرومانية السمجة
والده مديراً إلحدى املؤسسات التجارية يف بالد اجلزائر، وانضم إليه ليوناردو يف تلك البالد وهو يف سن املراهقة، وتعلم على يد 

بوسيلة "ذ مسلم، مث طاف ببالد مصر، والشام، واليونان، وصقلية، ودرس أساليب التجار، وتعلم طريقة العد، على حد قوله أستا
؛ وهنا كانت األرقام اهلندية يف بداية تارخيها األوريب تسمى حبق أرقاماً هندية؛ وكانت )30"(عجيبة استخدم فيها أرقام اهلنود التسعة

ولعل ليونادرو قد تعلم . ن أسبابا امللل واإلجهاد ألطفال هذه األيام موضع الدهشة والبهجة يف ذلك الوقتهذه األرقام اليت هي م
اللغة اليونانية كما تعلم العربية؛ وسواء كان ذلك أو مل يكن فإنا جنده ملماً برياضيات أرمخيدس، وإقليدس، وهريون، وديوفانتس 

Diophantus . كتاب العد1202ونشر يف عام Libre abaci وهو أول عرض أوريب كامل لألرقام الندية، وللصفر، والطريقة 
وأدخل هذا الكتاب نفسه اجلرب العريب يف . العشرية، يقوم به مؤلف مسيحي، وكان بداية بعث العلوم الرياضية يف بالد أوربا املسيحية

ن حني إىل حني حروفاً بدل األرقام لتعميم املعادالت اجلربية أوربا الغربية، وأحدث انقالباً بسيطاً يف ذلك العلم ألنه كان يستخدم م
ألول مرة يف العامل املسيحي على ما نعلم ) Practica geometrica (1220واستخدم ليوناردو يف كتابه اهلندسة التطبيقية . واختزاهلا

. تكرة حلل معادالت الدرجة األوىل والثانية طرقاً مب1225ووضع يف كتابني آخرين نشرا يف عام . اجلرب يف حل النظريات اهلندسية

 مسائل خمتلفة John Palermoويف تلك السنة نفسها رأس فردريك الثاين يف مدينة بيزا مهرجاناً رياضياً، وضع فيه يوحنا بالرمو 
بداية عهد جديد يف تاريخ وظل جتار أوربا يقاومون طريقة العد اجلديدة على الرغم من ظهور هذا املؤلف الذي يعد . حلها فيبوناتشي

 استطاع 1299العلوم الرياضية، فقد كان كثريون منهم يفضلون حتريك اِملعد بأصابعهم وكتابة النتائج باألرقام الرومانية؛ ويف عام 
 عدد قليل من ، ومل يدرك إالّ)32"(األرقام اخليالية اجلديدة"يف فلورنس أن يقنعوا والة األمور بسن قانون حيرم استعمال " العدادون"
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قد مهدت السبيل إىل تطور علوم ... الرياضيني أن الرموز اجلديدة وهي الصفر وترتيب اخلانات العشرية يف آحاد وعشرات ومئات
ية ومل حتلّ األرقام اهلند. الرياضة تطوراً يكاد يكون مستحيالً إذا ظلوا يتخذون احلروف القدمية اليونانية والرومانية واليهودية أرقاماً

آخر األمر حمل األرقام الرومانية إالّ يف القرن السادس عشر، وال تزال طريقة العد االثنا عشرية مستخدمة يف ميادين كثرية يف إجنلترا 
وكان للعلوم الرياضية يف . 12 مل ينتصر بعد يف كفاحه الطويل الذي دام الف عام انتصاراً حامساً على رقم 10وأمريكا ألن رقم 

وكانت علوم الرياضة، . خدمة التجار، وإمساك حسابات رجال األعمال،ورسم خرائط للسماء: سطى أغراض ثالثةالعصور الو
والطبيعة، والفلك وثيقة الصلة بعضها ببعض، ومن كتب ويف واحد منها أفاد العلمني اآلخرين؛ ومن أمثلة هؤالء العلماء جون 

 Johannes deف يف العامل الالتيين باسم جوانس ده سكروبسكو املعرو) يف يروكشري (John of Holywoodاهلوليوودي 

Saerobosco الذي درس يف أكسفورد، وكان أستاذاً يف جامعة باريس، وألف رسالة عن الكرة األرضية وعرضاً للرياضة اجلديدة 
 اصطالحاً التينياً يطلق على ولكان لفظ اللوغارمتات وهو اسم ممسوخ من اسم اخلوارزمي). 1230حوايل (مساه الرياضة للماليني 

ويعزو جون إىل العرب فضل اختراع هذه الطريقة، وهو من املسئولني عن اخلطأ الذي . الطريقة الرياضية اليت تستخدم األرقام اهلندية
ثلثات  حبساب امل1149وجاء رجل من تشيستر يدعى ربرت حوايل عام ). 33"(األرقام العربية"أدى إىل تسمية األرقام اهلندية بـ

وكان من أسباب دوام االهتمام . العريب إىل إجنلترا، وأدخل لفظ اجليب يف العلم اجلديد، وذلك يف أثناء تعديل أزياج البتاين والزرقاين
وكانت املكانة العظيمة اليت ميثلها كتاب اسطي الذي ترجم مراراً كثرية من . بالفلك حاجات املالحة والرغبة الشديدة يف التنجيم

سباب مجود علم الفلك يف أوربا املسيحية واستمساكه بنظرية بطليموس نظرية الدوائر املختلفة املراكز والدوائر اليت يف حميطات أ
وأحست بعض العقول اليقظة كعقول ألربتس جمنس، وتومس أكوناس، وروجر . دوائر أخرى، والقائلة إن األرض هي حمور الكون

امل الفلكي البطروجي، هلذه النظرية يف القرن الثاين عشر، ولكن مل توجد نظرية مساوية مقبولة حتل بيكن، بقوة النقد الذي وجهه الع
فقد كان علماء الفلك املسيحيون يف القرن الثالث يتصورون أن الكواكب تدور . حمل نظرية بطليموس امليكانيكية قبل أيام كوبرنيق

 البلور يسريها العقل اإلهلي،وتدور يف حشد منظم حول األرض؛ وأن مركز حول األرض، وأن النجوم الثوابت مرصوصة يف قبة من
الكون كله وأرقى ما فيه هو ذلك اإلنسان الذي يصفه علماء الدين بأنه دودة حقرية ملوثة بالذنوب، وحمكوم على كثرة أفراده بأن 

رقليدس القائل بأن منشأ حركة السماء اليومية وقد حبث علماء الفلك الساميون يف القرن الثالث عشر رأي ه. يصلوا نار اجلحيم
 ومارتيانس Macrobiusالظاهرة دوران األرض حول حمورها، ولكن العامل املسيحي نسى هذا الرأي نسياناً تاماً؛ ونقل مكروبيوس 

تس  رأياً آخر هلرقليدس وهو أن عطارد والزهرة يدوران حول الشمس؛ واستمسك جون اسكوMartianus Capellaكابال 
إرجينس ذا الرأي يف القرن الثامن مث طبقه على املريخ واملشتري، وذا أوشكت النظرية القائلة بأن الشمس مركز العامل أن 

ولكن هذه الفروض الباهرة كانت من بني األفكار اليت اندثرت يف العصور املظلمة، وظلت األرض مركز الكون حىت ). 34(تنتصر
وجاءت األزياج واآلالت الفلكية إىل ). 35(اء الفك مجيعهم قد اتفقوا على أن األرض كروية وإن كان علم1512slashعام 

 الذي Walcher of Lorraineورصد ولشر اللوريين . الغرب من بالد اإلسالم، أو عملت على غرار األزياج واآلالت اإلسالمية
 بأسطرالب؛ وكان هذا أول األرصاد الفلكية املعروفة يف العامل  خسوف القمر يف إيطالياMalvernأصبح فيما بعد رئيساً لدير ملفرين 

أن يذكر ) 1296حوايل ( اضطر بعد مائيت عام من ذلك الوقت William of St Cloudاملسيحي الغريب؛ ولكن وليم الكلودي 
وخري ما قدم لعلم . اءة أو الفلسفةالفلكيني، بأقواله ومبا ضربه هلم من مثل بنفسه، أن خري ما يتقدم به العلم هو املالحظة ال القر

الفلك املسيحي من عون يف ذلك الوقت هو األزياج اُألنفسية حلركات األجرام السماوية اليت أعدها عاملان يهوديان أسبانيان ألنفسو 
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يس الذي وضع على أساس عمل سوجين) م. ق46(وجتمعت املعلومات الفلكية فكشفت عن أخطاء تقومي يوليوس قيصر . احلكيم
وكان ازدياد تنقل الفلكيني، والتجار، واملؤرخني بني . والذي جعل السنة أطول من حقيقتها بإحدى عشرة دقيقة وأربع عشرة ثانية

وكان البريوين قد قام بدراسات نافعة للطرق املختلفة . أقطار العامل مما كشف عن الصعاب اليت يالقوا من جراء اختالف التقاومي
، وواصل هارون ابن مشالم وابراهام بارخبة هذه الدراسة يف عامي  )1000حوايل عام ( الزمن وتاريخ احلوادث املتبعة يف تقسيم

حوايل عام (، وأعقبهما ربرت جروستسيت وروجر بيكن فعرضا يف القرن الثالث عشر مقترحات عملية، أسفرت 1122 و 1106
 احلوادث الفلكية والتواريخ املتغرية كتاريخ عيد القيامة، وكانت عن وضع جروستسيت لطائفة من األزياج لتعيني أوقات) 1232

  .الذي يرشدنا ويضللنا يف هذه األيام) 1582(هذه األزياج أول خطوة لوضع التقومي اجلرجيوري 

  الفصل الثالث 

  األرض وحياتها 

كانت يف رأيهم موطن املسيح، وكان أكثر العلوم تقدماً يف العصور الوسطى هو علم طبقات األرض؛ وسبب ذلك أن األرض 
وكان املسلمون واليهود واملسيحيون على السواء يغشون علم التعدين بغالف . وغالف اجلحيم، وأن األحوال اجلوية من تقدير اهللا

-Rennes (1035 أسقف رنن Marboodمن ذلك أن ماربو . اجلوهريات فيما للحجارة من قوى سحرية"ويؤلفون . من اخلرافات

ب بالشعر الالتيين كتاباً شعبياً مساه كتاب اجلواهر وصف فيه القوى اخلفية الكامنة يف ستني نوعاً من احلجارة الكرمية، كت) 1133
فقال هذا األسقف املتبحر يف العلوم إنه إذا أمسك اإلنسان بيده حجراً من الياقوت األزرق أثناء الصالة كان ذلك أدعى الستجابة 

حجر عني اهلر إذا لف يف ورقة من نبات الغار يخفي من ميسك به من أعني الناس، وإن حجر اجلمشت جيعله ، وإن )36(اهللا إىل دعائه
وكان التشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن األرض ذه ). 37(مبأمن من السكر؛ وإن املاس جيعل من ميسك به صنديداً ال يهزم

من . ى على التجوال يف أوربا وبالد الشرق، فأغنوا بذلك علم اجلغرافيا على مهلاخلرافات مها اللذين بعثا الناس يف العصور الوسط
 الذي طاف -) Girald of Wales ،(1147-1223 جرالد الويلزي - Giraldus Cambrensisهؤالء جرالدس كمربنسس 

 جون إىل أيرلندة، وعاش فيها ببالد كثرية وكتب يف موضوعات كثرية، وأتقن لغات كثرية ليس منها لغته هو، والذي صحب األمري
وقد أثقل صحف كتبه . عامني، مث طاف بأحناء ويلز يدعو الناس إىل احلرب الصليبية الثالثة، وألف أربعة كتب ممتعة عن هذين البلدين

يف عن بتحيزه وبكثرة ما أورده فيها من أخبار املعجزات، ولكنه خففها بوصفه الواضح احلي لألشخاص واألماكن، وحديثه الظر
، ولكنه استخف مبا ميتاز )38(وكان واثقاً من أن كتبه سوف ختلد ذكره. األشياء التافهة اليت توضح خصائص األشخاص والعصور

وكان هو واحداً من آالف الرجال الذين حجوا إىل بالد الشرق يف القرنني الثاين عشر والثالث . يه الزمان من قدرة على النسيان
 1107وحدث بني عامي . البالد والطرق ليهتدي ا هؤالء احلجاج، وأفاد من ذلك علم اجلغرافيةوقدر مست خرائط . عشر

 ملك النرويج يف محلة صليبية ومعه ستون سفينة،ومر بإجنلترا، Siguard Jorasalfare أن أحبر سجورد جوراسلفار 1111و
ه فرصة حلرم، مث قاد محلته بعد أن هلك منها من هلك إىل وحارب املسلمني كلما الحت ل. وأسبانيا، وصقلية، ووصل إىل فلسطني

وتكون قصة هذه الرحلة املفعمة . القسطنطينية، ومنها اجتاز بالد البلقان، وأملانيا، والدمنرقة بطريق الرب حىت وصل إىل النرويج
 كشف Lanzarotte Maocelloلو  أعاد لرتاريت مالوس1270ويف عام . باألخطار جزءاً من قصص اسكنديناوة الشعبية العظيمة

 وفادينو فيفلدو Ugolinoوتقول إحدى الروايات املتواترة اليت مل حتقق بعد إن أجولينو . جزائر اخلالدات اليت كانت معروفة لألقدمني
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Vadino Vivaldo بدو أن وي.  على ظهر سفينتني كي يصال إىل اهلند بالطواف حول قارة أفريقية1290 أحبرا من جنوى حوايل عام
وانتقلت قصة هذه الرحلة بطريقة ساخرة يف صورة رسالة من . مجيع من كانوا على ظهر السفينتني من املالحني لقوا حتفهم

يتحدث فيها عن أمالكه يف أواسط آسية، وعن جغرافية بالد الشرق ) 1150حوايل عام ( اسطوري Prester John" برجستون"
وقلّما كان املسيحيون يعتقدون بوجود أرضني وسكان يف األجزاء املقابلة لبالدهم وعلى سطح . حديثاً مليئاً باألوهام واخلرافات

من غري املعقول أن "وكان القديس أوغسطني يرى أن . األرض، وذلك على الرغم من قيام احلروب الصليبية وما استتبعته من األسفار
ب الشمس حني تشرق عندنا، وحيث ميشي الناس وأقدامهم يف اجتاه يسكن الناس يف اجلهة املقابلة لنا على سطح األرض، حيث تغر

عامل آخر وخلق " إىل إمكان وجود 748 قد أشار حوايل عام St. Fergil؛ وكان راهب أيرلندي يدعى القديس فرجيل )39"(أقدامنا
ئاً يطوف بعقول قلة من الناس وقِبل ألربتس جمنس وروجر بيكن هذه الفكرة، ولكنها بقيت خياالً جري). 46"(آخرين حتت األرض

ذلك أن . وجاءت إىل أوربا أهم املعلومات عن الشرق األقصى من راهبني فرنسيني.  بالكرة األرضيةMagellanحىت طاف جمالن 
 Giouanni de Piano إىل بالط املغول يف قرقورم جيوفين ده بيانو كربيين 1245إنوسنت الرابع أرسل يف إبريل من عام 

Carpeniوالقى جيوفين ورفيقه من العصاب أشد ما يلقاه اإلنسان يف حياته، فقد . هو رجل بدين يف اخلامسة والستني من عمره، و
وإذ كانت قوانني الرهبان الفرنسيس حترم عليهما أكل . ظال مسافرين مخسة عشر شهراً، يبدالن اجلياد أربع مرات يف كل يوم

وأخفق جيوفين يف مهمته،ولكنه كتب بعد .الذي ال يكادون جيدون غريه طعاماً ميدوما بهاللحمـ فقد كادا ميوتان جوعاً بني البدو 
 فهو ميتاز بوضوحه، وإنكاره لشخصه، واهتمامه باحلقائق دون غريها -موته وصفاً لرحلته يعد اآلن من أمهات كتب األدب اجلغرايف 

 William of Rubruquis وليم الربركويزي 1253 يف عام وأرسل لويس التاسع. ال يذكر فيها كلمة شكوى أو كلمة عن نفسه

وعاد وليم . إىل اخلان األعظم ليعيد على مسامعه رغبة البابا يف عقد حلف معه) William van Ruysbrookوليم فان رويزبروك (
يق املمتاز لعادات املغول ، وكان كل ما أمثرته البعثة هو وصف وليم الش)41(حيمل معه دعوة جافة خبضوع فرنسا إىل سلطة املغول

 Dalai والفلجا، وموضع حبرية بلكاش، وشعائر الدالي الما Donوعرف األوربيون وقتئذ ألول مرة منابع ري الدن . وتارخيهم

Lamaوأشهر الرحالة األوربيني إىل بالد الشرق األقصى يف . ، وأماكن النساطرة املسيحيني يف الصني، والفرق بني املغول والتتار
 أبناء ثالثة هم ماركو األكرب، Andrea Poloفقد كان ألندريا بولو . العصور الوسطى وأعظمهم جناحاً هم أسرة بولو جتار البندقية

 1260وانتقل نقولو ومافيو حوايل عام . ؛ وكانوا كلهم يعملون يف جتارة بيزنطية ويعيشون يف القسطنطينيةMaffeoونقولو، ومافيو 

وأعادهم كوبالي يف . ثالث سنني، ومنها سافرا يف أعقاب بعثة سياسية تتارية إىل بالط كوبالي خان يف شاجنتوإىل خبارى حيث بقيا 
 1271ويف عام . بعثة إىل البابا كلمنت الرابع؛ واستغرقت عودما إىل البندقية ثالث سنني، فلما جاء إليها كان كلمنت قد مات

وقضيا ثالث . ذ نقولو معه ابنه ماركو األصغر وكان وقتئذ يف السابعة عشرة من عمرهخرجا من البندقية عائدين إىل الصني، وأخ
. سنني ونصف سنة يف رحلتهما خمترقني قارة آسية عن طريق بلخ، وهضبة البامري، وكاشغر، ولوب تور، وصحراء غريب، وتنجوت

كوبالس، وخصه مبناصب رئيسية، ووكل إليه القيام فلما وصال إىل تنجوت كان ماركو يف احلادية والعشرين من عمره؛ وأعجب به 
مث أحبروا عائدين إىل بالدهم، وقضوا يف عودم ثالث سنني . ببعثات هامة، وأبقى أفراد أسرة بولو الثالثة يف الصني سبعة عشر عاماً

نها ركبوا السفينة إىل عن طريق جاوة، وسومطرة، وسنغافورة، وسرنديب، واخلليج الفارسي؛ مث ساروا براً إىل طربزون، وم
عن " ماركو ذو املاليني"فلما استقروا فيها مل يصدق أحد، كما يعرف العامل كله، القصص اليت أخذ يقصها . القسطنطينية والبندقية

، وألقي يف سجون جنوى عاماً كامالً، ويف 1298وأسر ماركو وهو حيارب يف جيش مدينة البندقية يف عام ". بالد الشرق الفخمة"
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. وأثبتت حبوث الرواد بعدئذ صحة عناصر قصته كلها تقريباً، وكانت تعد من قبل غري معقولة. أملى قصته على زميل له يف السجن

فقد وصف ماركو للمرة األوىل رحلة ختترق مجيع بالد آسية، ويف كتابه أول حملة كتبها أوريب عن بالد اليابان، وأول وصف صادق 
يام، وبورما، وسرنديب، وساحل زجنبار، ومدغشقر، وبالد احلبشة؛ وكشف كتابه للغرب الستار عن لبكني، وجاوة، وسومطرة، وس

بالد الشرق، وساعد على فتح طرق جديدة للتجارة، والنتقال األفكار،وكان له نصيب يف تشكيل علم اجلغرافية الذي أوحى إىل 
ن التجارة واألسفار أخذ علم رسم اخلرائط يعود متثاقالً إىل املستوى وملّا تسع ميدا. كوملبس بالسفر إىل الشرق باالجتاه حنو الغرب

الذي بلغه يف أيام أغسطس، وشرع املالحون يِعدن كتباً يهتدى ا إىل الثغور التجارية، حتتوي خرائط، ورسوماً، وإرشادات 
وكانت خرائط العامل . وى درجة كربى من الدقةللسائحني، وأوصافاً ملختلف املرافئ؛ وبلغت هذه الكتب على أيدي أهل بيزا وجن

وكانت رسائل أرسطو يف علم . اليت رمسها الرهبان يف ذلك الوقت إذا قورنت بغريها تسري على منط حمدد ال حتيد له ويصعب فهمها
خروج من القصص ومن احليوان، وكتاب ثيوفراسطس احلجة يف النبات، حافزاً قوياً لعقل الغرب املستيقظ من رقاده، فأخذ يكافح لل

وكان كل إنسان تقريباً يف ذلك الوقت يعتقد أن الكائنات العضوية الصغرية، مبا فيها من . أقوال بلين إىل علم احليوان والنبات
 -وكادت الكتب اليت تصف احليوانات . الديدان والذباب، تتولد من تلقاء نفسها من التراب، والطني، واملواد املتعفنة، الفاسدة

 وترسم صوراً هلا حتل حمل كتب علم احليوان؛ وإذ كان الرهبان هم الذين يؤلفون معظم هذه الكتب فقد -قيقي منها واخلرايف احل
كان علم احليوان يوصف يف عبارات مستمدة من كتب الالهوت بأنه مستودع للرموز املقوية لإلميان، وابتدعت منه خملوقات إضافية 

 Honoriusانظر مثالً إىل قول األسقف هونوريوس األوتوين . ة، أو خلقتها احلاجة إىل التقى والصالحابتكرها اخليال للهو والتسلي

of Autunضعت :  من رجال القرن الثاين عشر امليالديوحيد القرن، وحش شديد االفتراس له قرن واحد، فإذا أريد القبض عليه و
وميثل هذا احليوان املسيح، وميثل قرنه قوة .  حجرها، وبذلك يقبض عليهيف احلقل فتاة عذراء، إذا رآها اقترب منها واستراح يف

). 42( أي أن الذين أحبوا املسيح وجدوه يف صورة إنسان-فقد انتزعه الصيادون وهو يف رحم عذراء ... املسيح اليت ال تغلب

وهو رسالة يف " فن القنص بالطري"ين املسمى وكان أقرب كتب األحياء إىل العلم الصحيح يف العصور الوسطى هو كتاب فردريك الثا
 صفحة، تعتمد فيما تعتمد عليه على املخطوطات اليونانية واإلسالمية، ولكن اجلزء األكرب منها مستمد من 589هذا الفن يف 

املعلومات وكان فردريك نفسه من أشهر الصائدين بالبزاة؛ وحيتوي وصفه ألجسام الطري على عدد كبري من . املالحظة والتجربة
األصيلة اليت مل يسبقه إليها غريه من املؤلفني، ويدل حتليله لطريان الطيور وهجرا، وجتاربه يف تفريخ البيض بالطرق الصناعية، 

وقد وضح فردريك نصوص كتابه مبئات من صور الطري، رمبا كانت ). 43(وأعمال الصقورة، على روح علمية ال نظري هلا يف أيامه
ومل تكن جمموعات احليوانات اليت مجعها، جمرد هوى شاذ يقصد به ). 44"(صادقة حىت يف أدق التفاصيل"وهي رسوم  -من صنع يده 

وبذلك كان هذا اإلسكندر . التظاهر كما كان يظن بعض معاصريه، بل كانت معمالً يدرس فيه دراسة مباشرة مسلك احليوانات
  .أرسطو نفسه

  الفصل الرابع 

  المادة والطاقة 

حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من حظ علمي طبقات األرض واألحياء، ذلك أن قوانينهما وعجائبهما كانت يف مجيع األوقات كان 
ويدلنا على قوة هذه العلمني يف بداية تلك الفترة ما كان ". أنياب العامل الطبيعي وخمالبه احلمراء"أكثر ائتالفاً مع عقيدة اإلميان باهللا من 
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 تركيب جهازه، وعال به يف اجلو من 1065 من جهود لصنع طائرة؛ فقد أمت يف عام Oliver of Malmesburyملزبري يبذله ألفر املا
وملع يف عامل امليكانيكا يف القرن الثالث عشر اسم عظيم، اسم راهب دمنيكي سبق إسحق نيوتن إىل ). 45(مكان مرتفع ولقي حتفه

 القائد 1222 الذي أصبح يف عام Jordaus Nemorarius هو جردانس منوراريوس ذلك. عدد من املبادئ األساسية يف هذا العلم
وإن قيامه بأعماله الباهرة يف ميدان العلوم الطبيعية ليشهد مبا كان عليه اإلخوان الواعظون من محاسة عقلية . الثاين للرهبان الدمنيكيني

ضية نافس فيها رسائل فيبوناتشي يف شجاعته ونفوذه العظيم، وقد ألف هذا الراهب ثالث رسائل يف العلوم الريا. وغرية علمية
وقد درس يف كتابه . استخدم فيها األرقام اهلندية،وارتقى بعلم اجلرب حبرصه الدائم على استعمال احلروف بدل األرقام يف قوانينه العامة

Elementa super demonstrationem ponderisع القانون املعروف اآلن باسم  فعل اجلاذبية يف مسري جسم متحرك، ووض
وهو أن القوة اليت تستطيع رفع جسم معني إىل ارتفاع معني تستطيع رفع جسم أثقل من األول ك املرات إىل ارتفاع . بديهية جردانس

ن فكرة قوة السكو) لعل مؤلفها أحد تالميذه (De ratione ponderisوحلل يف رسالة أخرى . يقل عن االرتفاع األول ك املرات
وحاولت رسالة ). 46( حاصل قوة ما يف طول ذراع رافعتها، واستبق األفكار احلديثة يف ميكانيكية الروافع واملستويات املائلة-

 وهي املبدأ الذي قدره فيما بعد ليوناردو -أن تعرب عن نظرية اإلزاحة االفتراضية " مدرسة جوردانس"أخرى تعزى إىل 
.  يف القرن التاسع عشرJ.Willard Gibbsوالرد جبز .  وصاغه آخر األمر جJohn Bernoulliدافنشي،وديكارت، وجون برنويل 

 نظرية 1271 عرض يف عام Robert of Englandمن ذلك أن ربرت اإلجنليزي . وأثر تقدم امليكانيكا يف االختراع تأثرياً بسيطاً
 بوستمنستر، كما نسمع حوايل ذلك الوقت نفسه عن  نسمع عن ساعة كبرية يف برج1288رقاص الساعة عرضاً واضحاً؛ ويف عام 

ساعات ضخمة مثلها يف كنائس أخرى بالقارة األوربية؛ ولكننا ال جند دليالً قاطعاً على أن هذه الساعات كانت آالت ميكانيكية 
كان أكثر فروع علم و). 47(1320كاملة؛ أما أول ذكر صريح لساعة تدار بالبكرات، واألثقال، والتروس فريجع تارخيه إىل عام 

الطبيعة جناحاً يف ذلك الوقت هو علم البصريات، ذلك أن رسالة ابن اهليثم العربية اليت ترمجت إىل الالتينية قد فتحت آفاقاً جديدة يف 
فرع ثالث من فن " عن 1230بالد الغرب؛ وقد حتدث ربرت جروستسيت عن هذا العلم يف مقال له عن قوس قزح نشر حوايل عام 

يعرفنا كيف جنعل األشياء الشديدة البعد عنا تبدو شديدة ) وهو... (مل يطرق بابه ومل يعرفه بيننا أحد حىت هذا الوقت... ظوراملن
. القرب منا، وكيف جنعل األشياء الكبرية القريبة اليت تبدو جد صغرية، وكيف جنعل األشياء البعيدة تظهر باحلجم الذي نريده

وذلك جبعله مير خالل عدة أجسام شفافة، " شعاع الضوء"كن الوصول إىل هذه األشياء العجيبة بتكسري ويضيف إىل ذلك قوله إنه مي
وحبث جون بكهام، وهو يف أغلب الظن تلميذ من . وافتنت تلميذه روجر بيكن ذه اآلراء أميا افتتان. أو عدسات خمتلفة التركيب

 Perspetiva، وانكساره، وتركيب العني يف رسالة مساها فن املنظور العام تالميذ جروستسيت يف جامعة أكسفورد، يف انعكاس الضوء

Communis ؛ وإذا ذكرنا أن بكهام أصبح بعدئذ كبري أساقفة كنتربري، أدركنا مرة أخرى ما كان بني العلوم وكنيسة العصور
 معروفة - النظارات املكربة -ااهر فقد كانت . وكان من نتائج هذه الدراسات يف الضوء اختراع النظارات. الوسطى من وفاق
، ولكن يبدو أن صنع هذه النظارات حبيث جتمع األشعة مجعاً صحيحاً وهي قريبة من العني كان البد أن ينتظر )48(لليونان األقدمني

 1300 و1260وتوجد وثيقة صينية ترجع إىل تاريخ غري موثوق بصحته بني عامي . البحوث اليت جتري يف هندسة انكسار الضوء

وجاء يف موعظة لراهب دومنيكي .  يستطيع ا كبار السن أن يقرءوا الكتابة الدقيقةAi taiتتحدث عن نظارات تسميها آي تاي 
اليت متكن ) Occhialiأكشيايل (منذ عشرين عاماً قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات : "1305ألقاها يف بيسانزا عام 

وورد يف خطاب مؤرخ عام ". ولقد حتدثت بنفسي إىل الرجل الذي كان أول من كشفها وصنعها.. .اإلنسان من أن حيسن القراءة
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اليت اخترعت من ) okialiأكيايل (لقد تقدمت يب السنون حىت أصبحت عاجزاً من القراءة والكتابة بغري النظارات املسماة : "1289
 الذي كُتب على شاهد قربه املصنوع يف عام Salvino da Martoويعزى فضل اختراعها عادة إىل سلفينودا مارتو ". وقت قريب

). 49( أعلن طبيب من منبلييه أنه أعد غسيالً للعني جيعل اإلنسان يف غىن عن النظارات1305ويف عام ". خمترع النظارات "1317

 القرن األول امليالدي قدرته على وكانت قوة املغنطيس اجلاذبة معروفة هي األخرى لليونان، ويلوح أن الصينيني هم الذين كشفوا يف
وتعزو إحدى الروايات الصينية املتواترة إىل املسلمني أول استعمال لإلبرة املغنطيسية يف إرشاد السفن حوايل عام . تعيني االجتاه

 عشر ؛ وترجم أقدم وأكرب الظن أن استعماهلا كان واسع االنتشار بني املالحني املسلمني واملسيحيني قبل اية القرن الثاين. 1093
، ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر الثمني )50(1282، وعند املسلمني إىل عام 1205إشارة هلذا االستعمال عند املسيحيني إىل عام 

ن من زمن طويل مل يتعجلوا يف إذاعته؛ يضاف إىل هذا أن املالحني الذين كانوا يفيدون من هذا االختراع كانوا يرتاب يف أمرهم فيظ
وجند أول ). 51(أم سحرة، وبلغ من أمرهم أن بعض املالحني رفضوا أن يسافروا مع أمري سفينة حيتفظ معه ذه اآللة الشيطانية

 يف عام Petrus Peregrinusوصف معروف لبيت إبرة تتحرك على نقطة ارتكاز يف رسالة يف املغنطيسية كتبها بطرس برجرينس 
 كثرياً من التجارب، ودعا إىل الطريقة التجريبية، وأوضح فعل املغنطيس يف جذب احلديد، وقد سجل احلاج بطرس هذا. 1269

ومغنطة غريه من األجسام، وتعيني اجتاه الشمال، وحاول كذلك أن يصنع آلة دائمة احلركة تعمل مبغنطيسات تولد بنفسها القوة 
العوامل يف تقدم علم الكيمياء؛ فقد أخذت النصوص العربية يف وكانت البحوث يف الكيمياء الكاذبة أكرب ). 52(الالزمة لتحريكها

هذا العلم تترجم إىل الالتينية من القرن التاسع وما بعده، وما لبثت البحوث اخلاصة ذا النوع من الكيمياء أن انتشرت يف بالد 
باً يف الكيمياء القدمية طلبه إليه فردريك فقد نشر األخ إلياس خليفة القديس فرانسس كتا. الغرب حىت مل ختل منها األديرة نفسها

الثاين؛ وكتب راهب فرنسيسي آخر يشايع فكرة حتويل املعادن بعضا إىل بعض؛ وكان أشهر الكتب الطبية كلها يف ذلك العهد كتاب 
خدمون وكان عدد من ملوك أوربا يست. يف العلل يعرض الكيمياء القدمية والتنجيم كما وردا يف كتاب مدسوس على أرسطو

وواصل غريهم من املتحمسني ). 53(الكيميائيني القدامى ليسدوا ما ينقص من أموال خزائنهم بتحويل املعادن الرخيصة إىل ذهب
 ووصفتها بأا من 1307ومل تنقطع هذه البحوث رغم أن الكنيسة حرمتها يف عام . البحث عن إكسري احلياة وحجر الفالسفة

املؤلفني يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر أرادوا النجاة من غضب الكنيسة بأن عزوا مؤلفام إىل البحوث الشيطانية، ولعل بعض 

الكيمياء، كما أن العمليات اخلاصة وأضافت التجارب الطبية على العقاقري معلومات كثرية إىل علم .  املسلمGebir" جرب"
بالصناعة كادت ترغم على الكشف إرغاماً، وأفاد على الكيمياء فوائد مجة من أعمال عصر اجلعة، وصنع مواد الصباغة، واخلزف، 

 كتاب 1270 حوايل عام Peter of St. Omerوألّف بطرس العمري . وامليناء، والزجاج، والغراء، واللك، واملداد، ومواد التجميل
، فيه ِذكر لعدد من املواد امللونة املستخدمة يف التصوير تصف واحدة منها كيفية libier de coloribus fasciendisصنع األلوان 

 Magister Salernus رسالة تعرف باسم 1150ونشرت حوايل عام ). 54(صنع ألوان زيتية خبلط املواد امللونة بزيت بذر الكتان

 ذكر فيها تقطري الكحول؛ وكان هذا أول ذكر صريح هلذه العملية املنتشرة يف -ئل مدرسة الطب يف سلرنو  رمبا كانت من رسا-
 eau deوكانت األقطار اليت تنتج العنب تقطر النبيذ وتسمى ما ينتج من تقطري هذا العصري ماء احلياة . مجيع أحناء العامل يف هذه األيام

vie aqua vitae .ت العنب القليل والربد القارس فكانت جتد تقطري احلبوب أقل نفقة من تقطري العنب؛ وكان أما بالد الشمال ذا
على أن التقطري كان معروفاً ). 55"(ماء احلياة" يعين أيضاً whisky الكليت الذي اختصر فصار وسكي uisqebeathaلفظ يسكبيثا

كشاف الكحول مث استكشاف األمحاض املعدنية بعد ذلك يف عند الكيميائيني املسلمني قبل ذلك الوقت بزمن طويل، غري أن است
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ويكاد يضارع تقطري الكحول فيما له من آثار . القرن الثالث عشر وسعا دائرة املعارف الكيميائية وآفاق الصناعة توسيعاً كبرياً
وليست يف املخطوطات .االختراعويرتاب العلماء اآلن فيما كان يظن قدمياً من سبق الصينيني إىل هذا .خطرية استكشاف البارود

وكانت أول إشارة معروفة هلذه املادة املفرقعة هي اليت وردت يف كتاب النريان حلرق ). 56(1300العربية ذكر صريح به قبل عام 
، فقد وصف مارك اليوناين النار اليونانية والتألق 1270 حوايل عام Marcus Graecusاألعداء الذي ألفه ماركس غريقس 

 رطالً من الكربيت احلي، ورطلني من - كالً على انفراد -حول إىل مسحوق دقيق : وري، مث وصف طريقة عمل البارود فقالالفسف
، مث أمزجها )نترات البوتاسيوم(الفحم النبايت املصنوع من شجر الليمون احلامض أو الصفصاف، وستة أرطال من ملح البارود 

  . البارود يف األعمال احلربية قبل القرن الرابع عشرومل نعثر على ذكر الستخدام). 57(كلها

  الفصل الخامس 

  إحياء علم الطب 

والصورة األساسية لطب العصور . خيلط الفقر على الدوام بني األساطري والطب ألن األساطري حرة ال مثن هلا والعلم غال عزيز املنال
لية؛ والنساء العجائز غزيرات العلم باألعشاب والالصوق، والرقى الوسطى هي صورة األم وخمزا الصغري من وسائل العالج املرت

السحرية؛ وجامعي حشائش التطبيب يطوفون ا على الناس، والعقاقري اربة ذات الفائدة األكيدة، واحلبوب ذات القوة املعجزة؛ 
ة املخزية السخيفة، والدجالني املتأهبني ملداواة الناس والقابالت املتأهبات على الدوام لفصل احلياة اجلديدة عن القدمية يف عملية الوالد

أو قتلهم نظري أتفه األجور؛ والرهبان مبا ورثوه من طب األديرة؛ والراهبات يواسني املرضى يف هدوء مبا يقدمن هلم من خدمات أو 
وانتشرت . م على أسا علمي إىل حد مادعوات صاحلات؛ واألطباء املدربني يف أماكن متفرقة يعاجلون القادرين وميارسون طبهم القائ

العقاقري الغريبة املروعة والصيغ السحرية العجيبة؛ وكما أن بعض احلجارة إذا أمسكت باليد كانت يف رأي بعض الناس متنع احلمل، 
 يأكلون روث احلمري لتقوى قدرم على - حىت يف سلرنو مدينة الطب نفسها -كذلك كانت بعض النسوة وبعض الرجال 

، وكل ما كان هناك من عالج يف املستشفيات كان يوجد عادة 1139وظل بعض رجال الدين ميارسون الطب حىت عام . إلخصابا
وكان للرهبان فضل عظيم يف حفظ التراث الطيب من الضياع، وهم الذين مهدوا السبيل لزراعة . يف املالجئ أديرة الرجال والنساء
وحىت الراهبات أنفسهن كن يف بعض األحيان حيذقن . ن ما يفعلون وهم خيلطون الطب باملعجزاتالنباتات الطبية، ورمبا كانوا يعرفو

 هو كتاب -  كتاباً يف الطب العالجي Bengin املتصوفة رئيسة دير بنجن Hildergardeعالج املرضى؛ فقد كتبت هليجاردي 
يف بعض مواضعه بالرقى السحرية ولكنه مليء باملعلومات  وكتاباً يف املواد الطبية أفسدته - ) 1150حوايل عام (العلل والعالج 

ورمبا كانت الرغبة يف القيام باخلدمة الطبية الدائمة من البواعث على التجاء الشيوخ من الرجال والعجائز من النساء إىل . الطبية
ى العالج يف األديرة، وحرمت وملّا أن تقدم الطب الذي ميارسه غري رجال الدين، وسرى حب الكسب يف القائمني عل. األديرة

 حىت كاد 1200على رجال الدين ممارسة األعمال الطبية جهرة، ومل حيل عام )1663، 1339، 1130(الكنيسة يف أوقات خمتلفة 
مة ويرجع أكرب الفضل يف بقاء الطب العلمي يف بالد الغرب أثناء العصور املظل. هذا الفن القدمي كله يصبح يف أيدي غري رجال الدين

 العربية يف بالد العامل املسيحي، وذلك عن طريق الثقافة البيزنطية اليت -إىل األطباء اليهود، الذين نشروا املعلومات الطبية اليونانية 
 أحسن ورمبا كانت مدرسة سلرنو الطبية قائمة يف. انتشرت يف جنويب إيطاليا وترمجة الرسائل الطبية اليونانية والعربية إىل اللغة الالتينية

املواقع، وكانت أحسن املدارس استعداداً لإلفادة من هذه املؤثرات؛ فقد كان األطباء اليونان، والالتني، واملسلمون، واليهود يعلمون 
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وكانت النساء يدرسن التمريض والقبالة يف . أو يتعلمون فيها؛ وظلت حىت القرن الثاين عشر أكرب املعاهد الطبية يف أوربا الالتينية
وكان من أشهر ما أخرجته . وأكرب الظن أن النساء الاليت يسمني طبيبات سلرنو كن قابالت تدربن يف تلك املدرسة). 59(وسلرن

ترتوال وعالج أمراض النساء، وأكثر املؤرخني جممعون : مدرسة سلرنو الطبية رسالة يف التوليد نشرت يف القرن الثاين عشر بعنوان
ولقد وصلتنا من مدرسة سلرنو عدة رسائل هامة تشمل فروع الطب كلها ) 60(ت قابلة يف سلرنو هذه كانTrotulaعلى أن ترتوال 

جيب أن يتحلى الطبيب وهو :  تصف حال الطبيب وهو واقف جبوار سري املريضArchimatheusتقريباً منها رسالة ألرمخاثيوس 
 السيئة، وهو يضيف شفاؤه عجيبة أخرى إىل ما اشتهر به من ينظر إىل حال املريض بالرزانة، حىت ال تقلل من مكانته خامتة املريض

العجائب؛ وعليه أالّ يغازل زوجة املريض أو ابنته أو خادمته؛ وحىت إذا مل تكن مثة ضرورة بدواء ما وجب عليه أن يصف له مركباً 
 هي اليت شفت املريض دون معونة عدمي الضرر، حىت ال يظن املريض أن العالج ال يساوي أجر الطبيب، وحىت ال يظن أن الطبيعة

وكان . ، حىت مل نعد نسمع عن هذه املدرسة إالّ الشيء القليل1268وحلت جامعة نابلي حمل مدرسة سلرنو بعد عام ). 61(الطبيب
وكان مثة مدارس للطب صاحلة يف القرن الثالث عشر يف . خرجيوها قبل ذلك العام قد نشروا طب سلرنو يف طول أوربا وعرضها

لونيا، وبدوا، وفرارا، وبروجيا، وسينا، ورومة، ومنبلييه، وباريس، وأكسفورد؛ وامتزجت يف هذه املدارس التقاليد الطبية الثالثة بو
 اليونانية، والعربية، واليهودية، وامتصتها امتصاصاً تاماً،وصيغ التراث الطيب كله صياغة جديدة حىت أصبح هو أساس علم - الشهرية 

 بشهرما وكثرة - ومها فحص جدران الصدر باملسماع وحتليل البول -حتفظ أسلوبا التشخيص القدميان الطب احلديث، وا
وبلغ من انتشارمها أن كانت املبولة رمز مهنة الطب أو داللتها يف بعض ). وال يزاالن حيتفظان ما إىل يومنا هذا(استعماهلما 

وكانت احلمامات ". مركب علَق"ملسهالت واحلجامة؛ وكان الطبيب يف إجنلترا كذلك بقيت أساليب العالج القدمية با). 62(األماكن
وكان الطعام اخلاص باملرضى يوصف . من العيون املعدنية" ليأخذون املاء"فكان املرضى يسافرون . احلارة من طرق العالج احملببة

وفورة، فقلّما كان هناك عنصر من العناصر ال يستخدم يف ، ولكن العقاقري الطبية كانت م)63(وصفاً دقيقاً يف األمراض كلها تقريباً
 لعالج تضخم الغدة الدرقية إىل الذهب الذي 1180اليت وصفها روجر السلرين عام ) الغنية باليود( من األعشاب البحرية - العالج 

ويكاد كل عضو من . فاصل ويظهر أن هذه هي طريقتنا احلديثة لعالج التهاب امل-) 64"(لتسكني آالم األطراف"كان يتعاطى 
 قرون الغزال، دماء التنني، وصفراء األفاعي، ومين الضفادع؛ وكان -أعضاء احليوان يكون له عمل يف أقرباذين العصور الوسطى 

، وهو مزيج غريب من حنو سبع theriacumوكان أكثر العقاقري استعماالً هو الترياق ). 65(براز احليوان يوصف يف بعض األوقات
وملّا ازداد . وكانت عقاقري كثرية تستورد من بالد اإلسالم وظلت حمتفظة بأمسائها العربية. ني مادة أشهرها حلم األفاعي السامةومخس

من ذلك أن روجر الثاين صاحب صقلية قصر مهنة الطب على الذين . عدد األطباء املدربني شرعت احلكومات تنظم صناعة الطب
على من يريد ) 1224(وحتم فردريك الثاين . أ،ه حذا يف ذلك حذو السوابق اإلسالمية القدميةترخص هلم الدولة، وأكرب الظن 

ممارسة هذه املهنة أن حيصل على ترخيص بذلك من مدرسة سلرنو؛ فإذا أراد إنسان أن حيصل عليها وجب أن يتلقى منهاجاً يدوم 
عىن هذا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة؛ وكان عليه بعدئذ أن  ونظن أن م- Scientia logicali1ثالث سنني يف العلوم املنطقية 

وكانت كل مدينة ذات ). 66(يدرس الطب يف املدرسة ملدة مخس سنني، وينجح يف امتحانني، ويتمرن عاماً حتت إشراف طبيب جمرب
ك أنه كان يف أسبانيا املسيحية يف من ذل. وكان يف بعض املدن أطباء موظفون). 67(شأن تدفع أجور األطباء لعالج الفقراء جماناً

القرن الثالث عشر طبيب تستأجره البلدية للعناية بقسم خاص من األهلني، فكان يفحص يف فترات حمددة كل شخص يف اإلقليم 
وكان يعاجل الفقراء يف مستشفى عام، وجيرب على زيارة كل مريض . املخصص له، ويسدي النصيحة له حسب ما يكشف عنه الفحص
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وكان الطبيب الذي يؤدي هذه اخلدمات يعفى .  مرات يف الشهر؛ فيصرح له يف هذا احلال أن يطلب أجراً عن الزيارة التاليةثالث

وإذ كان األطباء  . قيمتها أربعة آالف دوالر يف هذه األيام) 68(من الضرائب ويتقاضى مرتباً سنوياً مقداره عشرون جنيها
املرخصون قليلي العدد يف أوربا املسيحية أثناء القرن الثالث عشر، فقد كانت أجورهم عالية، وكانت هلم مرتلة اجتماعية سامية؛ 

فمن هؤالء األطباء . م شهرة عامليةفمنهم من مجعوا ثروات طائلة، ومنهم من أصبحوا من هواة مجع التحف الفنية، ومنهم من كانت هل
 الذي هاجر إىل - Peter of Lis bon and Compostela بطرس اللشبوين ولكملستيلي - petrus Hispanusبطرس هسبانس 

باريس مث إىل سينا،وكتب أوسع كتب الطب انتشاراً يف العصور الوسطى وهو كتاب كرت الفقراء، وخري حبث يف علم النفس يف تلك 
، مث قضى حنبه حني سقط عليه 1276، وصار بعدئذ البابا يوحنا احلادي والعشرين يف عام De anima وهو كتاب النفس العصور

وقد ولد بالقرب ). 1311-1235حوايل (وكان أشهر طبيب مسيحي يف ذلك الوقت هو آرنلد الفالنويف . 1277سقف يف عام 
انية؛ ودرس الطب يف نابلي، وعلمه هو أو الفلسفة الطبيعية يف باريس، ومنبلييه، من بلنسية وتعلم اللغات العربية، والعربية، واليون

وبرشلونة، ورومة، وألف عدداً كبرياً من الكتب يف الطب، والكيمياء، والتنجيم، والسحر، والالهوت، وعصر النبيذ، وتفسري 
نه إن مل حيم الفقراء من األغنياء فإنه سوف يلقى إىل وملّا عني طبيباً جليمس الثاين ملك أرغونة أنذر امللك مراراً أ. األحالم
وهاله ما رآه يف كثري من البلدان من . وكان جيمس حيبه رغم هذا التحذير ويرسله يف كثري من البعثات الدبلوماسية). 70(اجلحيم

إىل األمراء واألحبار أن آثام  وأعلن يف رسائل يبعث ا Joachim of Floraالبؤس واالستغالل، فأضحى من أتباع يواقيم الفورى 
ورمى الرجل بالسحر األسود واإلحلاد وام بأنه صنع باستخدام الكيمياء سبائك . األقوياء وترف رجال الدين نذيران خبراب العامل

شيخ من وأدانته حمكمة الكنيسة ولكن البابا بنيفاس الثامن أطلق سراحه؛ وجنح يف عالج البابا ال. من الذهب لربرت ملك نابلي
وما . مث أنذر بنيفاس أنه إذا مل تصلح الكنيسة أحواهلا، فسيحل عليها غضب اهللا سريعاً. حصى يف الكلى، فأهداه البابا قصراً يف أنياين

وظلت حمكمة التفتيش . لبث بنيفاس بعدئذ أن حلت به النوائب اليت ذاعت أخبارها يف طول البالد وعرضها ومات من فرط اليأس
 ولكن امللوك والبابوات كانوا يدافعون عنه ألنه يداوي أسقامهم، إىل أن مات غريقاً أثناء بعثة من قبل جيمس الثاين تطارد آرنلد

هذا من حيث الطب، أما اجلراحة يف ذلك الوقت فقد كانت حتارب يف جبهتني إحدامها ضد احلالقني والثانية ). 71(لكلمنت اخلامس
وكان . حلالقون من زمن بعيد يعطون احلقن، وخيلعون األسنان، ويعاجلون باجلروح، وحيجمونفقد كان ا. ضد املطببني العموميني

اجلراحون الذين تلقوا تدريباً طبياً حيتجون على أداء هذه اخلدمات اليت تستخدم فيها القوة العضلية، ولكن القانون ظل حيمي احلالقني 
احي اجليش يف بروسيا إىل عهد فردريك األكرب أن حيلقوا ذقون طوال العصور املظلمة كلها، حىت لقد ظل من واجبات جر

وكان من نتائج هذا اخللط يف الواجبات أن ظل اجلراحون أقل مرتلة من األطباء يف العلم ويف نظر اتمع، فكان ينظر ). 72(الضباط
). 73(نكف أن ميارس اجلراحة بنفسهإليهم على أم صناع بسطاء يطيعون أوامر الطبيب الذي كان قبل القرن الثالث عشر يست

وكان مما يثبط مهم اجلراحني زيادة على هذا خشيتهم من السجن أو املوت إذا أخفقوا يف أعماهلم؛ ومل يكن جيرؤ على القيام 
لن يصيبهم باجلراحات اخلطرة إالّ أعظمهم شجاعة؛ وكان معظم األطباء يطلبون قبل إقدامهم على هذه اازفة ضماناً كتابياً بأم 

ومع هذا فقد تقدمت اجلراحة يف ذلك الوقت أسرع من تقدم أي فرع آخر من فروع الطب؛ ). 74(مكروه إذا أخفقوا يف عملهم
ويرجع بعض السبب يف هذا إىل أا كانت تعىن بأحوال قائمة ال بنظريات، كما يرجع بعضه إىل ما كان يتاح للجراحني من فرص 

 كتابه العمليات اجلراحية وهو أقدم رسالة يف اجلراحة معروفة يف 1170ونشر روجر السالرين حوايل . دقيمة يف معاجلة جراح اجلنو
 أمر فردريك الثاين أن تشرح جثة كل مرة 1238بالد الغرب املسيحية؛ وظلت هذه الرسالة من املراجع اهلامة ثالثة قرون، ويف عام 
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 فتح طبيب يف 1286ويف عام ). 76(1275 بانتظام يف إيطاليا بعد عام ؛ وظل تشريح اجلثث جيري)75(مخس سنوات يف سالرنو
كرمونا جثة ليدرس عليها سبب وباء انتشر يف ذلك الوقت، فكان هذا أول تشريح جلثة بعد املوت ملعرفة سبب الوفاة؛ ويف عام 

يف الطب اإليطايل ضد الفكرة  كفاحاً طويالً Cervia أسقف سرفيا Theodorico Brogonomi بدأ تيودريكو برجنيوين 1266
. العربية القائلة إن تكوين الصديد جيب أن يشجع أوالً يف عالج اجلروح؛ ويعد حبثه من أعظم البحوث يف طب العصور الوسطى

 أستاذ الطب يف -) Wiliam of Saliceto (1210-1277 وليم الساليستوي - Guglielmo Salicettiوخطا ججليلمو ساليسيت 
وقد قرن يف هذا . 1275يا خطوات كبرية إىل األمام يف حتسني اجلراحة، وذلك يف كتاب اجلراحة الذي صدر يف عام جامعة بولون

الكتاب التشخيص اجلراحي مبعرفة الطب الباطين،وكان يعىن باالحتفاظ بسجالت للمرضى، وأظهر كيف يوصل األعصاب املنفصلة، 
اسع االنتشار عند األطباء املسلمني، ألن جروح املشرط أضمن من النار شفاًء وال ودعا إىل استعمال املشرط بدل الكي الذي كان و

وقال وليم يف رسالة عامة إن سبب تضخم الغدة اللمفاوية والقرحة الزهرية هو االتصال . تترك أثر يف اجلسم مثل ما تتركه النار
ل إنه ينشأ من حتجر الكليتني وضيقهما، وأسدى نصائح طبية اجلنسي بعاهر مصابة باملرضني، ووصف داء االستسقاء وصفاً دقيقاً وقا

) Henri de Mondeville (1260-1320ونقل تلميذاه هنري املندفيلي . ممتازة يف الصحة والتغذية لكل سن يف حياة اإلنسان

 املندفيلي ما عمله وعمل. املعارف الطبية من بولونيا إىل فرنسا) 1315املتوىف عام  (Guido Lanfranchiوجيدو النفرانشي 
وملا نفي . تيودوريكو فحسن طرق التعقيم بأن دعا إىل العودة إىل طريقة أبقراط وهي االحتفاظ باجلرح نظيفاً بأبسط الوسائل

 الذي أصبح املرجع Chirurgia Magna انتقل إىل ليون وباريس، وألف كتاب التشريح الكبري 1290النفرانشي من ميالن يف عام 
ليس يف وسع : "وقد وضع الفرانشي مبدأ بفضله أنقذ علم التشريح من الرسائل اهلمجية وهو. هذا العلم يف جامعة باريساملعتمد يف 

". إنسان أن يكون طبيباً قديراً إذا كان جيهل علم التشريح، وليس يف مقدور إنسان ما أن جيري جراحات ناجحة إذا كان جيهل الطب

يح األعصاب لعالج التتنوس، وإدخال أمبوبة يف املريء، وهو أول من أدىل بالوصف اجلراحي وكان الفرانشي أول من استخدم تشر
وقد ورد ذكر اجلرعات . وقصارى القول أن الفصل الذي وصف فيه إصابات الرأس من املعامل البارزة يف تاريخ الطب. الرجتاج املخ

وكانت ). 353حوايل  (Hilary Bishop of Poitiersوهيالري أسقف بواتيه ) Origen ،(185-254املنومة يف كتب أرجن 
طريقة التخدير املألوفة يف العامل املسيحي أثناء العصور الوسطى هي طريقة االستنشاق مصحوبة يف أغلب الظن بشرب مزيج أساسه 

يف القرن التاسع " اإلسفنجة املنومة"وقد ورد ذكر هذه .  ، وحمتو يف العادة على األفيون وعصري الشوكران، والتوتاملندرغورة
وكان املريض يوقظ بتشميمه عصري . أما التخدير املوضعي فكان يستعان عليه بضمادة غمست يف حملول شبيه ذا). 78(وما بعده

 تقدمت عما كانت عليه عند اليونان األقدمني؛ أما فن التوليد فقد احنط عما كان عليه يف ومل تكن أدوات اجلراحة وقتئذ قد. الشمر

 يف وقد ذكرت العملية القيصرية). م240حوايل  (paul of Aeginaوبولس اإلجنيين ) م100عام  (Soranusعهد سورانس 
وكان تقطيع اجلنني عند تعسر الوالدة لتخليصه من الرحم يلجأ إليه يف كثري من األحيان . األدب، ولكن يبدو أا مل يكن يلجأ إليها

وتقدمت ). 79(وكانت الوالدة حتدث يف كرسي يعد هلذا الغرض خاصة.ألن القابلة قلّما كانت تعرف كيف تغري وضع اجلنني
فقد كان عند اليونان األقدمني مؤسسات دينية لعالج املرضى؛ . قتئذ عما عرف عنها يف أي عصر من العصور القدميةاملستشفيات و

وأنشأ الرومان مستشفيات لعالج جنودهم، ولكن نظم الصدقات املسيحية كانت هي السبب يف تقدم نظام املستشفيات تقدماً 
 باسيلي أسس يف مدينة قيصرية من أعمال كبدوكيا داراً تسمى الباسلياس نسبة وحسبنا أن نذكر عن هذا التقدم أن القديس.كبرياً
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 مستشفى يف الرها Ephraimوافتتح القديس إفرامي . إليه، كان فيها عدة مبان للمرضى، واملمرضات، واألطباء، واملصانع، واملدارس
وكان عند اليونان البيزنطيني مصحات . تنوعت؛ وأنشئت مستشفيات أخرى يف مجيع أحناء الشرق اليوناين وختصصت و375عام 

للمرضى، ومالجئ للقطاء، وأخرى لليتامى، ومالجئ للفقراء، وغريها للفقراء أو العاجزين من احلجاج، أو للشيوخ الطاعنني يف 
ثرية مستشفيات  أول مستشفى يف البالد املسيحية الالتينية وأنشأت أديرة ك400 يف رومة عام Fabiolaوقد أسست فابيوال . السن

 والراهبات بالعناية -، Alexians رهبان املستشفيات، ورهبان املعبد، واألنطونيني، واأللكسيني -صغرية، وقام عدد من الرهبان 
، وقامت بوحي منه مؤسسات من Santo Spirito مستشفى الروح القدس 1204ونظم إنوسنت الثالث يف روما عام . باملرضى

وكانت ". مستشفيات الروح القدس"ربا، فكان يف أملانيا وحدها يف القرن الثالث عشر أكثر من مائة من نوعه يف مجيع أحناء أو
املستشفيات يف فرنسا تعىن بالفقراء، والطاعنني يف السن، واحلجاج، كما تعىن باملرضى؛ وكانت كمؤسسات األديرة تستضيف هذه 

؛ وكان يف بادئ األمر مأوى Les quinze-vingt باريس يدعى الثالمثائة  ملجأ يف1260الطوائف؛ وأنشأ لويس التاسع حوايل عام 
للمكفوفني، مث أضحى مستشفى للرمد، وهو اآلن من أهم املراكز الطبية يف باريس؛ وأنشئ أول املستشفيات اإلجنليزية املعروفة يف 

وكانت هذه املستشفيات تقوم يف . 1084م بكنتربري عا) وليس من الضروري أن يكون أول ما أنشئ منها يف إجنلترا(التاريخ 
واختذت . من الراهبات) ماعدا مستشفيات أديرة الرجال(العادة بأداء اخلدمات باان ملن يعجزون عن أداء األجور، وكانت ممرضاا 

، وأكرب الظن أا اختذت ، وهي اليت تبدو يف نظرنا مرهقة هلن، يف القرن الثالث عشر"مالئكة الرمحة ورسلها"األثواب اليت ترتديها 
وتطلب مرضان معينان ). 80(هذا الشكل حلمايتهن من األمراض املعدية؛ وهلذا السبب عينه جرت عادة قص الشعر وتغطية الرأس

 وهو مرض بلغ - لعله مرض اجلمرة -، وهو وباء جلدي "نار القديس أنطونيوس"اختاذ وسائل خاصة للوقاية، وهذان املرضان مها 
 Gregoryويذكر جرجيوري التوري .  طائفة من الرهبان هي مجاعة األنطونيني ملعاجلة ضحاياه1095أن تألفت حوايل عام من خبثه 

of Tours)  مستشفيات اجلذام؛ وتألفت مجاعة القديس الزار ) 560حوايل عامSt .Lazarus من الرهبان للخدمة يف مستشفيات 
وهي الطاعون الدملي، والتدرن الرئوي، والصرع، واجلرب، واحلمرة، : ض املعديةوكانت أمراض مثانية تعد من األمرا. اجلذام

وكان حيرم على املصاب بأحد هذه األمراض أن يدخل مدينة إالّ معزوالً عن غريه، أو أن . والبثرة اخلبيثة، والرمد احلبييب، واجلذام
وكان مرضه . ناس من اقترابه بالنفخ يف قرن أو بدق ناقوسوكان يفرض على اذوم أن حيذر ال. يعمل يف بيع الطعام أو الشراب

وليس هذا املرض شديد العدوى، ولكن أكرب الظن أن والة األمور يف . يبدو عادة يف شكل طفح صديدي على الوجه واجلسم
 عند األطباء بأنه مرض ورمبا كان هذا اللفظ مشل فيما يشمله، ما يعرف اآلن. العصور الوسطى كانوا خيشون انتشاره بطريقة اجلماع

ويبدو أنه مل تتخذ أية وسيلة خاصة لعالج املصابني ). 81(الزهري، ولكننا ال جند إشارة صرحية هلذا الداء قبل القرن اخلامس عشر
وعانت العصور الوسطى من فتك األوبئة أكثر مما عاناه أي عصر آخر معروف، وذلك ألن . بأمراض عقلية قبل القرن اخلامس عشر

 664 و550الذي اجتاح أيرلندة يف عامي " الوباء األصفر"قر كان حيول بني أهلها وبني النظافة أو الغذاء الصاحل ومن أمثلة ذلك الف

واجتاحت أوبئة مثله بالد ويلز يف القرن السادس، وإجنلترا يف ). 82(وأهلك كما تقول األخبار غري املوثوق بصحتها ثلثي األهلني
وباء  (mal des ardentsوباء يسميه الفرنسيون 1130، 1089، 1043، 994 فرنسا وأملانيا يف أعوام وفشا يف. القرن السابع

ورمبا كان الصليبيون هم الذين نشروا وبائي اجلذام واألسقربوط، ويبدو أن مرض التثين . وقد وصف بأنه حيرق األمعاء) االحتراق
وكان . 1287قد جاء به الغزاة املغول إىل بولندة حني غزوها يف عام  - وهو مرض من أمراض الشعر- Plica Polonicaالبولندي 

السكان البائسون يعزون هذه األوبئة للقحط، واجلدب، وجيوش احلشرات، وتأثري النجوم، وتسميم اليهود آلبار املياه، أو غضب 
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م وجود االحتياطات الصحية أو مراعاة وأقرب من هذه األسباب إىل العقل ازدحام املدن الصغرية املسورة بالسكان، وعد. اإلله
). 83(قواعدها، وما ينشأ عن ذلك من ضعف مقاومة األهلني للعدوى اليت حيملها اجلنود واحلجاج والطالب العائدون إىل أوطام

يدوا على وليست لدينا إحصاءات عن عدد املوتى يف العصور الوسطى ولكن أكرب الظن أن الذين كانوا يصلون إىل سن النضوج مل يز
وحتسنت وسائل احملافظة على الصحة . نصف املواليد،وكانت خصوبة النساء تعمل جاهدة للتكفري عن غباء الرجال وبسالة اجلنود

وكانت . ولكنها مل تبلغ قط يف العصور الوسطى الدرجة املمتازة اليت بلغتها أيام اإلمرباطورية الرومانية.العامة يف القرن الثالث عشر
وكان من يزورون املدن . ،ولكن أعمال هؤالء املوظفني كانت بدائية)84(ن، وأحياء املدن، تعني موظفني للعناية بشوارعهامعظم املد

" مدن الكفار" من قذارة - كما يشكو من يزورون املدن اإلسالمية من املسيحيني يف هذه األيام -املسيحية من املسلمني يشكون 

لفضالت وأقذار البالوعات جتري فوق البالوعات يف شوارع كمربدج اليت تبلغ اآلن درجة فق كانت ا). 85(ورائحتها الكريهة
وكانت لبعض ). 86"(ميرض منها الكثريون من املدرسني والطالب... روائح كريهة"كربى من اجلمال والنظافة، وكانت تنبعث منها 

 ومراحيض عامة؛ وكانت األمطار هي اليت يعتمد عليها يف املدن يف القرن الثالث عشر قنوات مغطاة لنقل ماء الشرب، وبالوعات،
معظم املدن الكتساح األقذار، وكان تدنيس اآلبار ينشر وباء التيفود؛ وكانت املياه اليت تستخدم يف عمل اخلبز وعصر اخلمر تؤخذ 

 وكانت إيطاليا أكثر رقياً من غريها من ).87( من ااري املائية اليت تتلقى أقذار املدن-  يف البالد الواقعة يف مشال األلب-عادة
البلدان، وأكرب السبب يف هذا ما ورثته عن الرومان، وما سنه فردريك الثاين، من تشريعات مستنرية إلزالة األقذار،ولكن عدوى 

يها، وأجنت املدينة بني املالريا الناشئة من املستنقعات احمليطة ا جعلت رومة مدينة غري صحية، قتلت كثريين من كبار موظفيها وزائر
  . الفينة والفينة من اجليوش املعادية اليت استسلمت للحمى وسط انتصاراا

  الفصل السادس 

  ألبرتس مجنس 

1193 -1280   

، وألربت العظيم، Adelard of Bathأدالرد الباثي : تربز أمامنا يف تلك الفترة من الزمان أمساء ثالثة رجال وهبوا أنفسهم للعلم
حواراً طويالً ) 1130حوايل عام (فأما أدالرد فقد تلقى العلم يف كثري من األقطار اإلسالمية مث عاد إىل إجنلترا وكتب . بيكنوروجر 

ويبدأ الكتاب على الطريقة األفالطونية بوصف اجتماع أدالرد جبماعة من أصدقائه، . مساه األسئلة الطبيعية يشمل كثرياً من العلوم
 إجنلترا، فيجيبونه بأن امللوك يشعلون نريان احلروب، والقضاة يرتشون، وكبار رجال الدين يسرفون يف شرب ويسأهلم عن احلالة يف

ويتقبل أدالرد هذا على أنه هو احلال الطبيعية اليت ال تقبل التغيري، . اخلمر، وأن العهود مجيعها تنكث،واألصدقاء كلهم يتحاسدون
بن أخ ألدالرد عمه ماذا تعلم يف بالد املسلمني؟فيجيبه بأنه يفضل علوم املسلمني عن ويسأل ا. ويعرض على أصدقائه أن ينسوها

ويندد فيها مبا تفرضه التقاليد . علوم املسيحيني، فيتحداه أصدقاؤه وتكون أجوبته هلم خمتارات طريفة من مجيع علوم ذلك العصر
السلطات، فإنكم ... أن أسترشد بالعقل، أما أنتم يا من أسرتكملقد تعلمت عن أساتذيت العرب : والسلطات من قيود ثقيلة ويقول

إن الذين حيسبون اآلن من أصحاب " وماذا عسى أن تسمى السلطة غري املقود والزمام؟... تسريون إىل حيث يقودكم املقود والزمام
شئت إذن أن تسمع مين أكثر مما مسعت فإذا : "مث يقول البن أخيه. السلطان إمنا حصلوا على سلطام باتباع العقل، ال السلطات
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ويديل أدالرد ببعض )". 88(وليس شيء أكثر كذباً من احلواس... إذ ليس شيء أكثر ضماناً من العقل... فأعط العقل وخذه
 فإذا سئل ما الذي ميسك األرض يف الفضاء أجاب بأن أسفل. األجوبة الطريفة وإن كان يسرف يف اعتماده على املنطق االستداليل

األرض ومركزها شيء واحد؛ ويسأل إىل أي مدى يسقط احلجر إذا ألقى يف ثقب خيترق مركز األرض إىل اجلانب اآلخر منها؟ 
وهو يذكر يف وضوح مبدأ عدم فناء املادة، ويقول إن مبدأ االستمرار العايل جيعل وجود . فيجيب بأنه ال يصل إالّ إىل مركز األرض

فقد كان شديد .  أن أدالرد برهان ساطع على يقظة العقل يف أوربا املسيحية أثناء القرن الثاين عشرومجلة القول. الفراغ مستحيالً
، وأعلى ما وصل إليه التاريخ )89(التحمس إلمكانيات العلوم، ويسمى يف زهو وخيالء عصره أي عصر أدالرد بالعصر احلديث

ح أدالرد، ولكن شغفه مبعرفة حقائق الكون أدى به إىل إنتاج ضخم أكسبه أما ألربتس جمنس فلم تبلغ روحه العلمية ما بلغته رو. كله
واختذت معظم مؤلفاته العلمية، كما اختذت معظم مؤلفاته الفلسفية، صورة شروح لرسائل أرسطو املقابلة هلا، ولكنها ". العظيم"اسم 

حب املقتبسات املنقولة عن املؤلفني اليونان، حتتوي من حني إىل حني نسمات جديدة من املالحظات املبتكرة، وتتاح له وسط س
وقد زار معامل التجارب، واملناجم، ودرس كثرياً من املعادن املتنوعة، وفحص . والعرب، واليهود فرص ينظر فيها إىل الطبيعة بنفسه

 بذلك وجود احلفريات  ونباا، والحظ حلول البحر حمل األرض واألرض حمل البحر، وفسر- أملانيا -عن حيوان بالده األصلية 

 تؤثر يف "القَبلية"وإذ كانت فلسفته قد طغت على علمه فحالت بينه وبني الدقة العلمية، فق ترك نظرياته . القدمية يف الصخور
ولكنه كان مثل أدالرد يرفض تفسري الظواهر .  رأى شعر اخليل يتحول يف املاء إىل ديداننظرته العلمية، مثال ذلك ادعاؤه أنه

الطبيعية بأا حتدث تبعاً إلرادة اهللا، ويقول إن اهللا يعمل وفق علل طبيعية، وإن من واجب اإلنسان أن يبحث عن اهللا يف هذه العلل 
 De وإنا لتثري عقولنا فقرة شهية يف الكتاب العاشر من مؤلفه .وقد طمست ثقته بأرسطو رأيه يف التجارب العلمية. نفسها

vegetabilisإن التجربة وحدها هي اليت توصل إىل احلقائق املؤكدة :"  يقول فيهاExperimentum solum Certificat " ولكن
إن كل ما : " سياق هذه الفقرة كان هلا وقتئذ معىن أوسع من معناها يف هذه األيام كما يبدو ذلك منesperimentumكلمة جتربة 

هو مدون هنا إما مثرة جتربتنا أو مأخوذ من مؤلفني نعلم أم قد كتبوا ما أيدته جتربتهم الشخصية، ألن التجربة وحدها هي اليت 
ت ويسخر ألربتس من املخلوقا. ومع هذا كله فقد كان عمل ألربتس تقدماً سليماً عظيم النفع". توصل إىل احلقائق املؤكدة

األسطورية أمثال احليوان الذي نصفه أسد وتصفه نسر؛ واهلولة املفترسة القذرة اليت هلا جسم امرأة، وجناحا الطري اجلارح وخمالبه 
وقدماه، واليت هي رسول انتقام اآلهلة، واخلرافات وقصص احليوانات اخلرافية الواردة يف أحد الكتب الواسعة االنتشار يف ذلك 

 -وكان يف بعض األحيان ). 90"(الفالسفة يذكرون كثرياً من األكاذيب"؛ ويذكر فيما يذكره أن Physiologusالوقت وهو كتاب 

ظل يغين حلظة وجيزة ) Cicada"(زيز احلصيدة" جيري جتارب، كما حدث حني أثبت هو ورفاقه أن -وال نقول يف أغلب األحيان 
سان الربيء بأولياء اهللا الصاحلني، ويصدق تصديق السذج البلهاء القصص ولكنه كان يثق بأقوال بلين ثقة اإلن. بعد أن قطع رأسه

وقد خضع لزمانه حني آمن بالتنجيم، وبعلم الغيب؛ وعزا قوى عجيبة للجواهر . اليت يرويها الكذابون من صائدي الوحوش والسمك
س الواثق من نفسه، أن السحر من احلقائق وهو يرى، كما يرى توم. واألحجار، ويدعى أنه شاهد بعينيه ياقوتة زرقاء شفت قرحاً

إن النجوم يف احلقيقة هي اليت حتكم : "املؤكدة، وأنه من فعل العفاريت ويؤمن بأن األحالم تنبئ أحياناً باحلوادث املستقبلة، ويقول
 وأن املذنبات قد تنذر ،"أحداثاً خطرية وأعاجيب عظيمة"يف األحوال اجلسمية، وأن اقتران الكواكب يفسر يف أغلب الظن " العامل

 الفطرة واإلرادة؛ فأما فطرته فتحكمها النجوم، وأما اإلرادة -إن يف اإلنسان مصدراً مزدوجاً للعمل : "باحلروب وموت امللوك
دث ويعتقد أن يف وسع املنجمني القادرين أن يتنبئوا إىل حد كبري مبا سوف حي". فحرة؛ لكن اإلرادة إذا مل تقاوم، اكتسحتها الفطرة
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وهو يقبل ببعض التحفظ نظرية . لإلنسان يف حياته، أو بنتيجة ما سوف يقدم عليه من املشروعات، وذلك بالنظر يف مواقع النجوم
وكان أحسن ما عمله يف علم ). 92(القائل بتحول العناصر بعضها إىل بعض) أو املذهب النووي احلديث(الكيميائيني القدامى، 

بدرس النبات للعلم بالنبات ال لفائدته يف ) على قدر ما وصل إليه علمنا( النبات من أيام ثيوفراسطس فقد كان أول عامل يف. النبات
وقد صنف النباتات، ووصف ألواا، ورائحتها، وأجزاءها، ومثارها، ودرس قوة إحساسها، ونومها، وتذكريها . الزراعة أو الطب

:  إذ وجد يف كتاب النبات أللربتHumboldtوقد دهش مهبولدت . ة وتأنيثها، ومنوها، وحاول أن يكتب مقاالً يف الفالح

وأما كتباه الضخم يف احليوان فمعظمه شرح ). 93"(مالحظات غاية يف الدقة عن التركيب العضوي للنبات وعن وظائف أعضائه"
لقيام ببحوث فيه، وبأنه نزل يف اجلزائر، سافر يف حبر الشمال ل"فهو حيدثنا مثالً بأنه . ألرسطو، ولكننا جند فيه أيضاً مالحظات أصيلة

وإذا ما نظرنا إىل ). 95(وقد وازن بني األعضاء املتماثلة يف احليوان واإلنسان) 94(مناذج للدرس" وعلى الشواطئ الرملية ليجمع
 كانت عليه عقول هذه الكتب يف ضوء علمنا احلاضر حكمنا على أن فيها كثرياً من األغالط، ولكننا إذا نظرنا إليها يف ضوء ما

فقد كان الناس يف ذلك الوقت يعترفون . الناس يف الزمن الذي ألفت فيه حكمنا بأا من أعظم ما أمثرته العقول يف العصور الوسطى
، وفنسنت Peter of Spainبأن ألربت أعظم املعلمني يف زمانه، ولقد طال به العمر حىت رأى رجاالً من طراز بطرس األسباين 

نعم إنه مل يكن يف مقدوره أن يضارع ابن سينا أو ابن ميمون أو تومس يف دقة . اللذين ماتا قبله ينقلون عنه يف مؤلفامالبوفيزي 
  .احلكم وصدقه أو يف قبضته على ناصية الفلسفة، ولكنه كان أعظم علماء التاريخ الطبيعي يف زمانه

  الفصل السابع 

  روجر بيكن 

   1292 - 1214حوالي عام 

، وأنه قال عن نفسه 1292،وحنن على يقني من أنه عاش حىت عام 1214هر علماء العصور الوسطى يف مسرست حوايل عام ولد أش
. ودرس يف أكسفورد على جروستسيت وكسب من هذا العامل احمليط بشىت الفنون افتتاناً بالعلم). 96( إنه شيخ كبري1267يف عام 

، 1240وسافر بيكن إىل باريس حوايل عام . عتماد على االختبار، قد أخذت تتشكلوكانت الروح اإلجنليزية، روح النفعية واال
ولكنه مل جيد فيها احلافز القوي الذي بعثته فيه أكسفورد؛ وأدهشه كثرياً أن مل جيد إالّ قلة ضئيلة من أساتذة جامعة باريس تعرف لغة 

الّ قدراً ضئيالً من وقتهم، وأم ينفقون الكثري منه يف اجلدل املنطقي من لغات العلم خالف اللغة الالتينية، وأم ال يولون العلم إ
ودرس الطب وشرع يكتب رسالة يف ختفيف متاعب . وامليتافيزيقي وهو الذي كان يبدو لبيكن عدمي النفع يف احلياة إىل حد اإلجرام

إيطاليا؛ ودرس اللغة اليونانية يف بالد اليونان وسعى للحصول على ما يلزمه من املعلومات هلذه الرسالة بالسفر إىل . الشيخوخة

، وانضم إىل هيئة التدريس يف تلك 1251 ، وفيها عرف بعض املؤلفات الطبية اإلسالمية، مث عاد إىل أكسفورد يف عام الكربى
الكتب السرية " يقول إنه أنفق يف العشرين السنة السابقة على ذلك العام ألفي جنيه يف شراء 1267 يف عام اجلامعة؛ وكتب

واستأجر اليهود ليعلموه هو وطالبه اللغة العربية وليعاونوه على قراءة ). 97(ويف تعليم الشبان اللغات والعلوم الرياضة" واآلالت
. ، ولكن يبدو أنه مل يصبح يف يوم من األيام قسا1255ً طائفة الرهبان الفرنسيس حوايل عام وانضم إىل. العهد القدمي بلغته األصلية

وليس من . وعافت نفس بيكن ميتافيزيقية املدرسيني، فألقى بنفسه حبماسة بالغة يف تيار العلوم الرياضية، والتاريخ الطبيعي، والفلسفة



 
 Will Durant  856   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

دوي يف بيداء الفلسفة املدرسية؛ ألن الواقع أنه كان يف كل ميدان مديناً ملن حقنا أن نفكر فيه على أنه مبتكر فذ، وصوت عاملي ي
ولقد وضع ألكسندر نكهام، وبارثلميو . سبقوه، وأن ما وهب من القدرة على االبتداع كان هو الذروة احملتومة لتطور طويل املدى

 يف أكسفورد تقاليد علمية Adam Marsh، وربرت جروستسيت، وآدم مارش Bartholomew the Englishmanاإلجنليزي 
وكان يعترف كذلك مبا : ثابتة، ورثها بيكن، وأعلنها إىل العامل؛ وكان يعترف بفضل أولئك السابقني عليه ويثين عليهم ثناًء ال حد له

اء املسلمني؛ وأشار إىل للعلوم والفلسفة اإلسالمية من فضل عليه وعلى العامل املسيحي كله، ورمبا هو مدين به لليونان عن طريق العلم
وكان جيل إسحق إسرائيلي، وابن ). 98(كانوا هم أيضاً ممن تلقوا الوحي واهلداية من اهللا" الكفرة"أن علماء اليونان واملسلمني 

جبريول وغريمها من املفكرين العربانيني، ووجد يف نفسه من الشجاعة ما ميكنه من أن يقول كلمة طيبة عن اليهود الذين كانوا 
ومل يكن يأخذ العلم بنهم عن العلماء وحدهم، بل كان يأخذه أيضاً عن أي إنسان ). 99(يقيمون يف فلسطني حينما صلب املسيح

: وكتب يف هذا املعىن بتواضع ال عهد لنا به. تستطيع معارفه يف الصناعات اليدوية أو األعمال الزراعية أن تزيد ما لديه من معلومات

ألنه ال يوجد إنسان ملم ...ما لن يستطيع، قبل أن يرى اهللا وجهاً لوجه، أن يعرف شيئاً مؤكداً تأكيداً ائياًال ريب يف أن إنساناً 
وإذ كانت األشياء اليت جيهلها .. عن طبيعة ذبابة واحدة وخواصها... جبميع أحوال الطبيعة إملاماً ميكنه من أن يعرف كل شيء

إذا قيست إىل ما يعرفه منها، فإن من ميتدح نفسه بكثرة ما يعرفه، خمبول قد اختلت اإلنسان ال حصر هلا، وكانت أعظم وأمجل 
وكلّما زاد الناس حكمة، كانوا أكثر تواضعاً واستعداداً لتلقي العلم من غريهم؛ وهؤالء ال حيتقرون من يأخذون عنهم . موازين عقله

ء واألطفال، ألن السذج وغري املتعلمني يعرفون أشياء كثرية ختفى لسذاجته، ولكنهم يظهرون التواضع للفالحني، وللعجائز من النسا
ولقد عرفت أنا نفسي من ناس ذوي مكانة وضيعة حقائق أكثر أمهية من اليت عرفتها من جلة العلماء الذائعي .... على احلكماء

رعة أثرنا يف صحته حىت أعتل واندفع يف العمل جبهد وس). 100(فليحذر كل إنسان إذن أن يفاخر مبا أويت من حكمة. الصيت
وأكرب الظن أنه ألّف يف هذه . ، فانسحب من احلياة اجلامعية ومل نعد نعرف عنه شيئاً يف العشر سنني التالية1256جسمه يف عام 

وضع يف هذا و. يف العدسات احملرقة ويف قوى االختراع والطبيعة العجيبة، وتقدير احلادثات الطبيعية: الفترة بعض كتبه الصغرية أمثال
) 2. (النحو واملنطق) 1: (، وهو موسوعة من عمل رجل واحد أراد أن تكون يف أربعة جملدات))الكتاب الرئيسي((الوقت خطة 

 البصريات، واجلغرافية، والتنجيم، والكيمياء القدمية، والزراعة، والطب، والعلوم -العلوم الطبيعية ) 3. (الرياضة، واهليئة، واملوسيقى
وبعد أن كتب أجزاء متفرقة من هذه املوسوعة واتته فرصة خيل إليه أا فرصة سعيدة، . ما وراء الطبيعة واألخالق) 4. (ةالتجريبي

 كبري أساقفة نربونة ارتقى عرش البابوية يف شهر فرباير من عام Guy Foulquesذلك أن جاي فولك . فحالت بينه مبني إجناز برناجمه
بع، وجاء معه إىل البابوية ببعض الروح احلرة اليت نشأت يف جنويب فرنسا من اختالط الشعوب  وتسمى باسم كلمنت الرا1265

دون مباالة بتحرمي أي "و" سراً وعاجالً"من مؤلفاته " نسخة مبيضة"وكتب إىل بيكن يف شهر يونية بأمره بإرسال . والعقائد الدينية
كما يتبني ذلك من أسلوبه ( وشرع بيكن بكل ما يف وسعه من جهد ).101"(رئيس ديين، أو الئحة الطائفة اليت تنتمي إليها

 -فأجله، وألف يف اثين عشر شهراً ÷ يعمل ليتم موسوعته؛ ولكنه خشي أن يتوىف كلمنت أو يفقد اهتمامه بالعمل قبل متاما) احلماسي

وظن أن هذا املؤلف نفسه قد يكون أطول . Opus Maius الرسالة األولية املعروفة لنا بسام الكتاب األكرب -أو مجع من خمطوطاته 
 إىل كلمنت 1268مما يريده البابا الكثري املشاغل فكتب عناصر منه مساها الكتاب األصغر؛ وأرسل هذين املخطوطني يف أوائل عام 

ابع وأرسلها وخشي أن تضيع هذه يف طريقها إىل البابا فكتب خالصة أخرى آلرائه هي الكتاب الر. ومعها قال عن تضاعف الرؤية
وتويف كلمنت يف شهر نوفمرب من عام . إىل كلمنت مع رسول خاص، مصحوبة بعدسة، وأشار على البابا أن جيري ا جتارب بنفسه
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ومبلغ علمنا أن كلمة واحدة مل ترسل إىل الفيلسوف من البابا نفسه أو ممن جاءوا بعده اعترافاً منه أو منهم بوصول هذه . 1268
وهو كتاب ضخم . بيكن، وإن كان هو مل يرده إالّ أن يكون فاحتة ملؤلفاته" أكرب مؤلفات"األكرب إذن هو عندنا فالكتاب . الكتب

ويف دراسة ) 3. (ويف العالقة بني الفلسفة وعلوم الدين) 2. (يف اجلهل واخلطأ) 1: (يضم مثامنائة صفحة مقسمة إىل سبع رسائل
ويف الفلسفة ) 7. (ويف العلوم التجريبية) 6(ويف فن املنظور والبصريات، ) 5. (رياضيةويف فائدة العلوم ال) 4. (اللغات األجنبية

ويف الكتاب قدره اخلليق به من السخافات، وفيه كثري من االستطراد، وأكثر مما يليق من املقتبسات الطويلة من مؤلفات . األخالقية
باشرة، ويقبل عليه القراء يف هذه األيام أكثر من إقباهلم على أي مؤلف غريه؛ ولكنه ميتاز بالقوة، واإلخالص، واالجتاه إىل القصد م

وإنا ليسهل علينا أن نفهم االضطراب احلماسي، واإلشادة البابوية، . آخر من مؤلفات العصور الوسطى يف العلوم أو الفلسفة
رتلة اخلدم لعلوم الدين، نقول إنا ليسهل علينا أن واحلرص الشديد على اجلهر بالتمسك بالدين القومي، والرتول بالعلم والفلسفة إىل م

نفهم وجود هذا كله يف كتاب يبلغ هذا املبلغ من اتساع املدى وتعدد املوضوعات، كتب ليكون خالصة عاجلة، ويراد به احلصول 
يكن وهو أن تقدم العلوم يف ذلك أن روجر بيكن كان يشعر مبا يشعر به فرانسس ب. على تأييد البابا للتربية العلمية والبحث العلمي

حاجة إىل معونة رؤساء الدين وكبار رجال الدولة، وإىل أمواهلم لتبتاع ا الكتب، واآلالت والسجالت، ومعامل االختبار، 
اليت بثالمثائة عام، فبدأ بذكر أربعة أسباب هي " األصنام"وكأمنا أراد أن يستبق مسيه إىل حتطيم . والتجارب، وألداء أجور املوظفني

االقتداء باملراجع الراهنة غري اجلديرة بأن يقتدى ا، والعادة اليت استقرت من زمن بعيد، وإحساس : "توقع اإلنسان يف اخلطأ وهي
ال يشري حبال من األحوال "وحيرص على أن يضيف إىل هذا أنه ). 102"(اجلماهري اجلاهلة، وتغشية اجلهل بستار من التظاهر باحلكمة

وهو يأسف لتسرع أهل زمانه واعتقادهم أنه يكفي ألن تكون ) 5". (وهبت إىل الكنيسة... طة القوية املوثوق ا اليتإىل تلك السل
قضية ما يف رأيهم قد ثبتت بالدليل إذا وجدت يف أرسطو، وجيهر بأنه لو أويت السلطة الكافية ألحرق مجيع كتب هذه الفيلسوف، 

ويكتب . ، مث تراه بعد هذا ال ختلو صفحتان من كتابه دون عبارة مقتبسة من أرسطو)103(هلألا يف رأيه منبع األخطاء ومصدر اجل
وبعد أن أقصيت أسباب اخلطأ األربعة وألقيت ا يف الدرك األسفل أحب أن أبني حكمة واحدة ال أكثر : "يف أول اجلزء الثاين يقول

ويف رأيه أنه إذا كان فالسفة اليونان قد أهلموا نوعاً من اإلهلام ". سهي احلكمة الكاملة، وهي احلكمة اليت حيتويها الكتب املقد
ويبدو أن بيكن يؤمن بقصص الكتاب املقدس إمياناً ساذجاً، ). 104(الثانوي، فسبب ذلك أم اطلعوا على كتب األنبياء والبطارقة

وهو يدافع عن العلم . زول املسيح وبنهاية العاملويؤمن كذلك بقرب ن). 105(ويعجب مل ال يسمح اهللا للناس أ، يعيشوا ستمائة عام
يتأثر العقل "وهكذا . ألنه يكشف عن اخلالق يف خله، وألنه ميكن املسيحيني من أن يهدوا الكفار الذين ال يتأثرون بالكتاب املقدس

من أمثلة ذلك الصقورة البشري فيؤمن حبقيقة مولد املسيح من العذراء، ألن بعض احليوانات حتمل وهي عذراء وتلد صغاراً،و

هذا إىل أن اخليل يف كثري من البلدان حتمل بفعل الرياح وحدها حني تشتهي  . والقردة، كما يقول أمربوز يف كتابه األيام الستة
ويبذل بيكن يف . العلمية ال أكثر" السلطة"لها أمثلة يؤسف هلا اعتمد فيها على أصحاب ، وتلك ك)106(الذكر كما يقول بلين

اجلزء الثالث من كتابة غاية جهده ليعلّم البابا اللغة العربية ألن دراسة اللغات يف رأيه الزمة للدين، والفلسفة، والعلوم، وذلك ألن 
ويتحدث بيكن يف الكتاب األصغر حديثاً علمياً . وال الفالسفة الكفرة نقالً دقيقاًالترمجة أياً كانت ال تنقل معىن الكتب املقدسة أو أق

ويقترح أن يعني البابا جلنة من العلماء . مدهشاً عن التراجم املختلفة للكتاب املقدس ويثبت علمه الواسع بالنصوص العربية واليونانية
 -راجعة الترمجة الالتينية القدمية هلذا الكتاب، وأن تكون هذه الترمجة املراجعة املتبحرين يف اللغات العربية، واليونانية، والالتينية مل

وحيث على إنشاء كراسي أساتذة لتدريس اللغات العربية واليونانية والعربية، . ألحكام بطرس ملبارد هي اليت تدرس مع علوم الدين
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الدين املسيحي، ويتساءل كيف تستطيع الكنيسة أن تتصل والكلدانية؛ ويعارض يف استخدام القوة لتحويل غري املسيحيني إىل 
وكان بيكن يعمل جبد يف هذا امليدان ويعظ الناس، وكان . باملسيحيني اليونان، واألرمن، والسوريني، والكلدان إالّ عن طريق لغام

التينية، وأول مسيحي يؤلف يف حنو اللغة أول العلماء يف العامل املسيحي الغريب يتم وضع كتاب حنو يوناين ليستخدمه الذين يعرفون ال
وحني يصل بيكن ). 107(وكان يقول إن يف مقدوره أن يكتب باللغتني اليونانية والعربية، ويبدو أنه درس أيضاً اللغة العربية. العربية

قادي أن العلوم واعت: "ويقول عن الرياضيات. إىل موضوع الرياضيات تصبح كتبه مسرحاً للتحمس البليغ والنظريات الغامضة
جيب أن تساعد على "ويكشف عن خضوعه لتأثري الدين حني يقول إن العلوم الرياضية ". الرياضية الزمة وأا تلي يف ذلك اللغات

، )108(، وتزيد من علمنا جبغرافية الكتاب املقدس والتواريخ الدينية، ومتكن الكنيسة من إصالح التقومي"معرفة مكان اجلنة والنار
أن " على - وهي إنشاء مثلث متساوي األضالع على خط معلوم - " القضية األوىل يف اهلندسة" ولنالحظ كيف تساعدنا :ويقول

مث ينتقل من هذا املركز السامي الذي , )109"(ندرك أننا إذا سلمنا بشخص اهللا األب، تبدى أمامنا الثالوث ذو األشخاص املتساوين
هشاً علم الطبيعة الرياضية احلديث بإصراره على أن العلم ال يبلغ حد الكمال يف اخلصائص يضع فيه الرياضة فيستبق استباقاً مد

العلمية إالّ إذا صاغ نتائجه كلها يف صورة رياضية، وإن كان البد له أن جيعل التجارب هي الطريقة اليت يستخدمها يف الوصول إىل 
آثار املادة والقوة، وأن مجيع القوى تعمل يف تناسق وانتظام، وهلذا فإا ميكن وعنده أن مجيع الظواهر غري الروحية آثر من . تلك الغاية

؛ وليست مجيع العلوم الطبيعية يف آخر "ومن الواجب حتقيق األشياء بالرباهني املبينة خبطوط وأشكال"التعبري عنها خبطوط وأشكال؛ 
. ة، فإن التجربة جيب أن تكون وسيلة العلم وطريقة اختبار نتائجهولكن إن كانت الرياضة هي النتيج). 110(األمر إالّ علوماً رياضية

ولقد أحدث بيكن ثورة علمية أداا الرياضيات والتجارب، على حني أن الفالسفة املدرسيني من أبالر إىل تومس أكوناس قد وضعوا 
فهو يقول إن أدق النتائج .  جعلوه روحاً قدساًكل ثقتهم يف املنطق، وكادوا يضمون أرسطو إىل الثالوث املقدس، ألم يف واقع األمر

ومن يرد "اليت يؤدي إليها املنطق تتركنا غري واثقني من صدقها، حىت تؤيدها اخلربة، فاحلرق وحده هو الذي يقنعنا حبق أن النار حترق؛ 
ويبدو أنه يف بعض ). 111"( العلميةأن يبتهج ابتهاجاً ال ريب فيه باحلقائق الكامنة وراء الظواهر الطبيعية فليهب نفسه للتجارب

 ليست وسيلة من وسائل البحث، بل هي الطريقة النهائية من طرق الربهان بوضع experimentumاألوقات يرى أن التجربة 
 موضع االختبار، وذلك بأن تصنع على أساسها أشياء ذات فائدة - اليت وصل إليها اإلنسان باخلربة واالستدالل -األفكار 

. وهو يدرك ويعلن يف وضوح أكثر من فرانسس بيكن أن التجربة يف العلوم الطبيعية هي الربهان الذي ال برهان غريه). 112(علمية

ومل يكن يدعي أن هذه الفكرة جديدة أتى ا من عنده، بل يعتقد أن أرسطو، وجالينوس، وبطليموس، والعلماء املسلمني، وأدالرد، 
تسيت، وألربتس جمنس وغريهم قد قاموا بالتجارب العلمية أو امتدحوها، وكل ما فعله روجر وبطرس االسبانيويل، وربرت جروس

ومل يفد روجر بيكن العلوم نفسها، كما مل . بيكن أن جعل الضمين صرحياً، وأن ثبت راية العلم يف األرض املنتزعة من بيداء اجلهل
ذلك أن هذين الرجلني مل . ثنينا من ذلك علم البصريات وإصالح التقومييفدها فرانسس بيكن، إالّ يف القليل الذي ال يغين، إذا است

وقد واصل روجر عمل جروستسيت وأمثاله فاستنتج أ، التقومي اليوليوسي البالغ يف طول السنة . يكونا عاملني بل كانا من فالسفة العلم
 1267 وأن التقومي كان يف عام - ذلك الوقت  وهو أدق تقدير وصل إليه العامل يف- سنة 125الشمسية فزادها يوماً يف كل 

وال تكاد الصفحات املائة اليت .  سنة125وهلذا اقترح إسقاط يوم من التقومي اليوليوسي يف كل . متقدماً عن الشمس بعشرة أيام
 حبماسة بالغة مع وليم فقد حتدث روجر. خصها بعلم اجلغرافية يف اجلزء الرابع من الكتاب الكبري تقل براعة عن هذه الفكرة البارعة

 عن عودة زمالئه الرهبان الفرنسيس من الشرق، وعرف الشيء الكثري عنه، وانطبع يف William of Rubresquisربرسكوي 



 
 Will Durant  859   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

وأعلن باالستناد إىل أقوال وردت يف . ذهنه قول وليم إن مثة ماليني ال حصر هلا من الناس مل يسمعوا شيئاً قط عن الدين املسيحي
البحر الذي يفصل طرف أسبانيا الغريب عن شرقي اهلند ميكن اجتيازه يف بضعة أيام قليلة جداً إذا كانت الريح "ا أن أرسطو وسنك

 يف خطاب Pierre d'Aillyالكردنال بيري دايي ) 1480(وقد اقتبس كوملبس الفقرة اليت نقلت عنه يف مصور العامل ). 113"(مواتية
وكأمنا كان بيكن يف ). 114(1492 وقال إا مما أوحي إليه بالرحلة اليت قام ا يف عام 1480كتبه إىل فرديناند وإزبال يف عام 

. العمل الذي قام به يف علم الطبيعة يرى بعني اخليال املخترعات احلديثة، وإن كان يغشاها من حني إىل حني اآلراء السائدة يف عصره

خيتص جزء من مخسة أجزاء من كل : من القرن الثالث عشر إىل القرن العشرينوإىل القارئ ترمجة حرفية لفقرات مشهورة يقفز فيها 
بصنع آالت عظيمة النفع إىل أقصى حد كاآلالت اليت تستخدم يف الطريان، أو باالنتقال يف مركبات ال جترها دواب، ولكنها جتري 

سرعة أكرب مما يظن إا مستطاعة على أيدي مع هذا بسرعة ال تعادهلا قط سرعة أخرى؛ أو يف عبور البحار من غري جماديف وب
وهذا اجلزء من العلم . وليس من حق أي إنسان أن يسخر أو يدهش منها. ذلك أن هذه األشياء قد حدثت يف أيامنا هذه. اآلدميني

من املستطاع صنع أال إن ). 115...(يرينا كيف تصنع آالت يستطاع ا رفع أثقال ال يصدقها العقل أو إنزاهلا بغري مشقة وال جهد
إذا جلس الرجل يف وسط الواحدة منا أمكنه أن يدير دوالباً عجيب االبتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن تضرب ... آالت طائرة

وميكن أيضاً صنع آالت ميشي ا اإلنسان يف البحر أو النهر ويف قاعهما نفسه، من غري خطر ... اهلواء كما يضربه جناحا الطائر
داء الدولة يستطاع ا 'لقد كشفت فنون جديدة ملقاومة أ: ويف الكتاب األكرب فقرة فسرت بأا تشري إىل البارود. )116(عليه

ذلك أن دوياً ... إهالك كل من جيرؤ على مقاومتها وإن مل يستخدم يف ذلك سيف أو غريه من األسلحة اليت حتتاج إىل االتصال البدين
وهذا الدوي ... وفة بنيترات البوتاس إذا اشتعل فيه جسم ضئيل احلجم، وهو قطعة صغرية من الرق؟مروعاً يصدر من قوة امللح املعر

ويف فقرة لعلها مدسوسة على الكتاب الثالث يضيف . املروع يفوق هزمي الرعد وينبعث منه بريق أشد من الربق الذي يصحب الرعد
بنسبة (عمل يف ذلك الوقت وحتتوي على خليط من نيترات البوتاس تست" املفرقعة"بيكن إىل القول السابق قوله إن بعض اللعب 

، ويشري إىل أن قوة هذا املسحوق املفرقعة ميكن )117%)(29.4بنسبة (والكربيت %) 29.4بنسبة (والفحم النبايت %) 41.2
 من أوائل من درسوه كيميائياً وهو ال يدعي بأنه اخترع البارود، وكل ما يف األمر أنه كان. مضاعفتها بوضعه يف داخل مادة صلبة

ويف الرسالة املكملة له يف ". يف علم املنظور"وخري ما كتبه بيكن على اإلطالق هو اجلزء اخلامس من الكتاب األكرب . وتنبئوا بإمكانياته
 Witeloوقد تفرعت هذه املقالة البارعة يف البصريات من كتاب جروستسيت عن قوس قزح، ومن تلخيص وتلو . تضاعف الرؤية

لكتاب ابن اهليثم، ومن دراسات علم البصريات اليت تنقلت من ابن سينا، إىل الكندي، إىل بطليموس، وبلغت غايتها يف إقليدس 
هل الضوء هو انبعاث : وكان من البحوث اليت قام ا بيكن. الذي برع يف تطبيق اهلندسة النظرية على حركات الضوء) م. ق300(

ي؟ أو هل هو حترك الوسط الكائن بني هذا اجلسم والعني؟ ويعتقد بيكن أن كل جسم مادي يشع قوة يف مجيع جزيئات من اجلسم املرئ
ليس مثة جسم يبلغ من الكثافة حداً مينع األشعة منعاً باتاً من أن متر : االجتاهات، وأن هذه اإلشعاعات قد تنفذ يف األجسام الصلبة

جسام واحدة فيها مجياً، وهلذا فليس مثة جسم ال حتدث األفعال اليت تصحب مرور شعاع ما ذلك أن املادة اليت تتركب منها األ. فيه

 ختترق اجلدران إن أشعة احلرارة والصوت ختترق جدران إناء من الذهب أو الشب، ويقول بؤيثيوس إن عني الوشق... تغرياً فيه
ولسنا واثقني من هذه القوة املعزوة إىل الوشق، ولكننا إذا استثنينا هذا القول حق علينا أن نعجب ذا اخليال ). 118(السميكة

وحاول بيكن وهو يقوم بالتجارب على العدسات واملرايا أن يصوغ ". اخليال املتماسك يف كل أجزائه"اجلريء لذلك الفيلسوف،وهو 
ومثل لنفسه قدرة العدسة ادبة على تركيز . قوانني انكسار الضوء، وانعكاسه، وفعل األشعة الضوئية يف تكبري األجسام وتصغريها
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يف مقدورنا : كثري من أشعة الشمس يف نقطة واحدة، مث تشتيت هذه األشعة خلف هذه النقطة لتتكون منها صورة مكربة فكتب يقول
ونرتبها بالنسبة إىل قوة بصرنا ولألجسام املرئية ترتيباً جيعل األشعة تنكسر وتنحين يف أي ) العدسات (أن نشكل األجسام الشفافة

وعلى هذا فإن يف وسعنا أن نقرأ أصغر احلروف من بعد ال يصدقه . اجتاه نريده، فنرى من أية زاوية نشاء اجلسم قريباً منا أو بعيداً عنا
... وقريباً منه كل القرب... وعلى هذا فإن جيشاً صغرياً ميكن أن يبدو للناظر كبرياً... لرملاإلنسان، وأن نعد حبات التراب أو ا

وما إىل هذا من الظواهر الكثرية املماثلة مما ال يتقبله ... ويف وسعنا أيضاً أن جنعل الشمس، والقمر، والنجوم تبدو كأا قد نزلت إلينا،
كن إىل هذا تصوير السماء بكل ما هلا من طول وعرض بصورة جمسمة تتحرك ومي) 119...(عقل الشخص الذي جيهل احلقائق

مثة عجائب أخرى غري هذه خيطئها احلصر وميكن عرضها على ... حركتها اليومية،وقيمة هذا عند الرجل العاقل تعادل مملكة بأسرها
نبسطها يوجد قبل بيكن وخاصة يف كتب تلك فقرات ذات روعة وجالل، ويكاد كل عنصر من عناصر النظرية اليت ). 120(العني

وهذه الفقرات هي . ابن اهليثم؛ ولكنه هو الذي مجع مادا كلها يف صورة عملية ثورية استطاعت وقت أن حل أواا أن تبدل العامل
). 121(إىل وضع النظرية اليت اخترع املرقب على أساسها) 1571املتوىف حوايل  (Leonard Diggisاليت أرشدت ليونارد دجس 

ولكن ما الذي حيدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة اإلنسان دون أن يسمو بأغراضه؟ لعل أكثر نظرات بيكن نفاذاً إىل 
الصميم هي سبقه إىل تصور مشكلة مل تتضح للعامل إالّ يف أيامنا هذه، فهاهو ذا يف الكتاب األكرب يعرب عن اعتقاده الراسخ أن العلم 

ولكن الفلسفة األخالقية ... ولسنا ننكر أن لكل علم وجهة عملية؛. كل هذه العلوم السالفة الذكر نظرية: ي اإلنسانوحده ال ينج
ألا تبحث يف سلوك اإلنسان، يف الفضيلة والرذيلة، يف السعادة ... إا عملية يف جوهرها... وحدها هي اليت نستطيع أن نقول عنها

، "العملية"ا ال قيمة هلا إالّ من حيث أا تعني على العمل الصاحل؛ وعلى هذا االعتبار تصبح العلوم والعلوم األخرى كله... والشقاء
وعلم األخالق هذا هو . كالتجارب والكيمياء، وغريها علوماً نظرية إذا قورنت بالعمليات اليت تعىن ا العلوم األخالقية أو السياسية

ر بيكن حكمه األخري يف صاحل الدين ال يف اصلح الفلسفة، فباألخالق وحدها يؤيدها ويصو). 122(سيد كل رفع من فروع الفلسفة
 وهي - البوذية، واإلسالم، واملسيحية -ولكن أي دين يقصد؟ إنه حيدثنا عن ندوة األديان . الدين يستطيع اإلنسان أن ينجي نفسه

). 123( بناًء على دعوة منجوخان وحتت رياستهKarakorumالندوة اليت عقدت، على ما يقول وليم الربرسكوي يف قرقورم 

ويفاضل بيكن بني األديان الثالثة، ويصدر حكمه يف صاحل الدين املسيحي، ولكنه ال يصدر هذا احلكم بوصفه ديناً يتعبد به الناس يف 
ألوربا، وبدوا متزقها فوضى وهو يشعر بأن البابوية، مهما وجه إليها جروستسيت من نقد الذع، هي الرابطة الروحية . العامل وكفى

العقائد واحلروب، وكان يأمل أن يدعم الكنيسة بالعلوم، واللغات، والفلسفة ليمكنها من أن حتكم العامل حكماً روحياً خرياً من 
 كأنه -قدس وختم كتابه كما بدأه باجلهر الصادر عن عقيدة قوية بوالئه للكنيسة، وميجد يف ايته القربان امل). 124(حكمها احلاضر

ولعل عجز البابوات عن . يقول إن اإلنسان إذا مل يعمل من حني إىل حني لالتصال بأمسى مثله العليا احترق يف هليب هذا العامل
وكانت نتيجة هذا أنه نشر يف . االستجابة بوسيلة ما إىل املنهج الذي وضعه بيكن وإىل دعواته املتكررة وقد أظلم روحه وأمر قلمه

 موجز الدراسات الفلسفية غري كامل مل يضف إالّ القليل للفلسفة، ولكنه أضاف الشيء الكثري إىل األحقاد الدينية اليت 1271عام 
ليس الكلى : "وفيه قضى قضاًء عاجالً على اجلدل اآلخذ وقتئذ يف الضعف بني الواقعية والصورية فقال. كانت متزق املدارس متزيقاً

وأخذ بنظرية أوغسطني ووصل إىل ). 125"( الفرد الواحد من الواقعية أكثر مما يف الكليات كلها جمتمعةيف"و" إالّ متاثيل عدة أفراد
كما أخذ بفكرة أرسطو القائلة بوجود العقل ). 126(أن جهود األشياء كلها إلصالح شأا قد أحدثت سلسلة طويلة من التطورات

وأقترب اقتراباً شديداً من مبدأ وحدة الوجود الذي ينادي به ابن " هايسري إىل عقولنا وينري"الفاعل أو العقل الكوين الذي 
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ذلك . ولكنه مل يهز مشاعر معاصريه بآرائه الفلسفية بقدر ما هزها جومه على منافسيه وعلى مبادئ زمانه األخالقية). 127(رشد
اضطراب نظام احملاكم البابوية، : لثالث عشرأنه يف موجز الدراسات الفلسفية كاد يلهب بسوطه مجيع نواحي احلياة يف القرن ا

واحنطاط طوائف رهبان األديرة، وجهل رجال الدين، وثقل مواعظهم وخلوها من التشويق، وفساد أخالق طالب العلم، وما يف 
يات واألعمال يف النظر" ستة وثالثني عيباً أساسياً كبرياً"وذكر يف رسالة له عن أخطاء الطب . الفلسفة من لغو وتالعب باأللفاظ
يرتكب يف عصرنا هذا من الذنوب أكثر :  فقرة رمبا تدعونا إىل التسامح يف عيوب أيامنا هذه1271الطبية يف عصره، وكتب يف عام 

ولقد فشا الكربياء بني الناس، وغلت مراجل الطمع ... فالكرسي البابوي ميزقه خداع الظاملني وغدرهم. مما يرتكب يف أي عصر قبله
وإذا كان ... ر، وأنشب احلسد أنيابه يف مجيع النفوس؛ والبالط البابوي كله يسربله الفجور بالعار، والنهم هو سيد اجلميعيف الصدو

هذا هو شأن الرأس فماذا عسى أن تفعل سائر األعضاء؟ فلننظر إىل كبار رجال الدين كيف جيرون وراء املال، ويهملون العناية 
 العليا أبناء أخوم وأخوام وغريهم من األصدقاء وأويل األرحام؛ واحملامني املاكرين الذين يفسدون باألرواح، ويرفعون إىل املناصب

ولننظر إىل طوائف الرهبان من رجال الدين، لست أستثين أحداً مما أشاهده بينهم؛ انظروا يف أية هاوية تردوا، ... كل شيء بنصائحهم
اجلدد قد فسدوا فساداً مروعاً وحادوا عن تقواهم ) اإلخوان(م أوالء الرهبان وهووا من شامخ جمدهم فرادى ومجاعات، وهاه

ال تسمع منهم إالّ ... إن رجال الدين على بكرة أبيهم ال هم هلم إالّ التكرب، والفجور، والبخل، وحيثما جيتمع طالب العلم. األوىل
واألمراء، واألشراف، والفرسان يظلم بعضهم بعضاً، . رذائلاغتياب غري رجال الدين والتشهري حبروم ومنازعام ويغرها من ال

والشعب الذي يشقى بأمرائه، حيقد على هؤالء األمراء، وال يدين هلم بوالء إالّ ... ويشقون رعاياهم حبروم ومطالبهم اليت ال حد هلا
اؤه، فترى أفراده يظلم بعضهم بعضاً وخيدعه إذا أرغم على ذلك قوة واقتداراً؛ وقد أفسده املثل السيئ الذي ضربه له سادته وكرب

ويغشه، وحنن نشهد هذا كله بأعيننا يف كل مكان، وهم منهمكون يف فسقهم ومهم، وقد بلغوا من االحنطاط حداً يعجز اللسان عن 
لقد كان الفالسفة ... مأما التجار والصناع فحدث عنهم وال حرج، ألن اخلداع والغش مها ديدم يف مجيع أقواهلم وأفعاهل. النطق به

األقدمون، وإن أعوزم الكياسة املنعشة اليت جتعل الناس خليقني باخللود، يعيشون خرياً منا إىل ابعد حد مستطاع، سواء يف أدم أو 
 وسنكا، وتلي يف احتقارهم هذا العامل وكل ما فيه من جة وغىن، وثروة، وألقاب التكرمي، كما يتبني الناس مجيعاً من مؤلفات أرسطو،

Tully ذا وصلوا إىل أسرار احلكمة،وكشفوا عن مجيع املعارف؛ أما حننوابن سينا، والفارايب، وأفالطون، وسقراط وغريهم؛ و ،
ومنشأ جهلنا هذا هو أن أخالقنا . املسيحيني فلم نكشف شيئاً شبيهاً مبا كشفه أولئك الفالسفة، بل إننا لنعجز عن إدراك حكمتهم

ومل تنطبع يف عقله ). 128(وليس مثة بني العقالء من خياجله أدىن شك يف أن الواجب يقضي بتطهري الكنيسة... قهمشر من أخال
صورة طيبة من الفالسفة املعاصرين له، وشاهد ذلك ما كتبه عنهم إىل كلمنت الرابع يقول إن أحداً منهم ال يستطيع يف عشر سنني 

واحلشو " الكذب الذي ال يستطاع وصفه"د كانت مؤلفام يف نظر بيكن جملدات ضخمة من أن يؤلف كتاباً مثل الكتاب األكرب، فق
؛ وكان هيكل تفكريهم كله يقوم على الكتاب املقدس ومؤلفات أرسطو، وذاك قد أسيء فهمه وهذه قد )129(الذي ال ضرورة له

وما من ). 131( وسلطام، وذكائهم، وحركاموكان يسخر من نقاشا تومس الطويل يف عادات املالئكة،). 130(أسيئت ترمجتها
شك يف أن هذا اإلسراف يف اام حياة أوربا وأخالقها،وتفكريها، يف ذلك القرن املتأللئ الباهر قد جعل بيكن وحده يف ناحية أوربا 

 فكره أو قوله قبل عام ولكننا ال جند دليالً على أن طائفته أو الكنيسة قد اضطهدته أو تدخلت يف حرية. كلها يف ناحية أخرى
 John ofولكن حدث يف تلك السنة أن أخذ يوحنا الفرشلي .، أي قبل أن يكتب املرثاة السالفة الذكر بست سنني1277

Vercelli رئيس الرهبان الدمنيك وجريوم األسكويل Jerom of Ascoli رئيس الرهبان الفرنسيس يتفاوضان ليخففا من حدة 
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كل أخ يتبني أنه "واتفقا على أن ميتنع اإلخوان يف كل طائفة عن نقد الطائفة األخرى، وأن . الطائفتنيبعض الرتاع الذي شجر بني 
أساء إىل أخ من الطائفة األخرى بالقول أو بالفعل جيب على جملس مقاطعته أن يوقع عليه من العقاب ما يرضى أخاه الذي أسيء 

لى حد قول أخبار قادة الطائفة األربعة والعشرين اليت كتبت يف القرن الرابع  ع-وبعد قليل من ذلك الوقت قام جريوم ). 132(إليه
عمالً مبشورة كثريين من اإلخوان فعارض واستقبح تعاليم األخ روجر بيكن مدرس علم الالهوت املقدس ألا حتتوي على  "-عشر 

علم عن هذه املسألة شيئاً غري هذا؛ فهل كانت ولسنا ن). 133"(بدع تثري الشك، ومن أجل هذا حكم على روجر املذكور بالسجن
هي اإلحلاد، أو ارتياب من حكموا عليه يف أنه ميارس فنون السحر، أو أن هذا األمر خيفي يف طياته قراراً بإسكات هذا " البدع"هذه 

 سجنه أو طول الزمن الناقد البغيض إىل الدمنيك والفرنسيس على السواء؟ ولسنا نعرف كذلك ما فرض من التضييق على بيكن يف
 قد أطلق سراحهم يف 1277وكل ما نعرفه أن بعض املساجني الذين حكم عليهم بالسجن يف عام . الذي ظل فيه سجيناً مضيقاً عليه

 موجزاً يف الدراسات الالهوتية، 1292، ورمبا كان بيكن ممن أطلق سراحهم يف ذلك الوقت أو قبله، ألنه نشر يف عام 1292عام 
 Grecy Frairsدفن الدكتور روجر بيكن اجلليل القدر يف كنيسة جريسي فريزر : د بعد ذلك إالّ كلمة يف سجل قدميمث ال جن

فكل ما يذكره به ذلك . ومل يكن لبيكن يف عصره إالّ أثر قليل). 134"(1292بأكسفورد يف عام ) كنيسة الرهبان الفرنسيس(
 Rogerوقد صور ذه الصورة يف مسرحية كتبها روجر جرين . احر ومشعوذالعصر أنه رجل يأيت بكثري من األعاجيب، وأنه س

Green؛ )1626 - 1561(وليس من السهل علينا أن نعرف مقدار ما يدين له مسه فرانسس بيكن .  بعد ثالمثائة سنة من وفاته
الطريقة املدرسية، وارتابا يف وكل ما نستطيع أن نقوله يف هذا أن فرانسيس وروجر على السواء كليهما رفضا منطق أرسطو، و

االعتماد على املراجع القدمية، وعلى العادات وغريها من أصنام التفكري التقليدي، وامتدحا العلوم، وذكرا ما يتوقع اختراعه 
يكن تعظم وتنتشر وأخذت شهرة ب. باالعتماد عليها، ورمسا منهاجاً هلا، وأكدا فائدا العملية؛ وطالبا باملعونة املالية للبحوث العلمية

 فقيل إنه هو خمترع البارود، والبطل احلر التفكري، الذي -ببطئ من القرن السادس عشر حىت أصبحت حياته من القصص اخلرافية 
واآلن أخذت اآلية تنقلب، فاملؤرخون يقولون أنه مل تكن . ظل طول حياته مضطهداً من رجال الدين، واملبتكر العظيم للتفكري احلديث

ال فكرة مهوشة عن التجارب العلمية، وإنه مل جير من هذه التجارب إال القليل، وإنه كان يف الدين أكثر حرصاً على تقاليده من لديه إ
البابا نفسه، وإن صفحات كتبه تنتشر فيها اخلرافات والسحر، واخلطأ يف االقتباس، والتهم الكاذبة، والقصص غري الصادقة املأخوذة 

ه صحيح؛ وصحيح أيضاً أنه وإن مل جير من التجارب إال القليل، قد ساعد على دعم مبدأ التجربة العلمية، وهذا كل. من التاريخ
ومهد السبيل اىل قيامها، وأن جهره بالتمسك بالسنن الدينية قد يكون إجراًء سياسياً من رجل يسعى للحصول على تأييد البابوية 

فقد كانت عدوى زمانه، أو لعلها قد نشأت من العجلة اليت تسري ا روح حترص على أن أما أخطاؤه . للعلوم اليت كانت مثاباً للريبة
وأما امتداحه نفسه فقد كان هو البلسم الشايف لتجاهل عبقريته؛ كذلك كان هجومه على غريه تنفيساً . جتعل املعارف كلها ميداناً هلا

وأما هجومه على . لة تغرق يف حبٍر من اجلهل وهو عاجز عن إنقاذهالغرض إنسان جبار خابت آماله، فأخذ يشهد إخفاق أحالمه النبي
النقل يف الفلسفة والعلم فقد أنار السبيل لتفكٍري أوسع جماالً وأكثر حريةً مما كان يف زمانه؛ كذلك كان تأكيده ألسس العلم وأهدافه 

 حتذيره الناس من إخضاع األخالق للعلم درس الرياضية تقدما خبمسمائة عام عن العصر الذي يعيش فيه؛ وخري من هذا كله أن
ومالك القول أن الكتاب األكرب، رغم أخطائه وآثامه، خليق بامسه، وأنه أعظم من أي مؤلف يف مجيع . لرجال الغد جيب أن يأخذوا به

  .آداب ذلك القرن العجيب

  الفصل الثامن 
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  أصحاب الموسوعات 

جريئاً بني العلم والفلسفة يعملون لبث النظام والوحدة يف معارف عصرهم اليت كانت وقف العلماء احمليطون مبختلف العلوم موقفاً 
آفاقها تزداد أتساعاً على مر األيام؛ وليكونوا من العلم والفن، والصناعة واحلكومة، والفلسفة والدين، واألدب والتاريخ، وحدة 

لث عشر سائر القرون مبا وضع فيه من املوسوعات، واخلالصات وهلذا برز القرن الثا. كلية منتظمة ميكن أن تتخذ أساساً للحكمة
وكان أكثر أصحاب املوسوعات تواضعاً يقنعون بتلخيص موضوعات العلوم الطبيعية، ومن . اليت كانت كتباً جامعة طابعها التركيب

 Thomas of Cantimpre، ومتوس الكنتمربيئي )1200حوايل عام  (Cirencesterهؤالء الكسندر نكهام رئيس دير سرنسستر 

؛ وقد كتب كالمها موجزاً يف العلوم بعنوان طبيعة األشياء، ومنهم بارثلميو )1244حوايل عام (الراهب الدومنيكي الفرنسي 
؛ )1240حوايل ( وهو راهب فرنسيسي أخرج جملداً كثري احلشو يف خصائص األشياء Bartholomew of Englandاإلجنليزي 
، وهو مسجل صكوك من فلورنس نفي من بلده ملبادئه السياسية اجللفية Brunetto Latiniتو  كتب برون1266ويف عام 

)Guelf( وأقام بضع سنني يف فرنسا، كتب بلغة دوئيل ،Lange d' oil كتاب الكرت Le livre de Tresor وهو موسوعة موجزة 
ار حىت أن نابليون نفسه فكر يف أن تصدر الدولة طبعة وظلت هذه املوسوعة واسعة االنتش. يف العلوم واألخالق والتاريخ واحلكم

وكانت هذه املؤلفات .  موسوعته الكربى اليت هزت العامل هزاDiderotًمنها بعد أن تراجع وذلك بعد مخسني عاماً من إصدار ديدرو 
ت تتنفس هواء زماا؛ ولو أننا كلها اليت صدرت يف القرن الثالث عشر متزج الالهوت بالعلوم، واخلرافات باملشاهدات، ألا كان

وأشهر موسوعات املسيحيني يف . قدر لنا أن نعرف نظرة الناس اىل علمنا اجلامع بعد سبعة قرون من هذه األيام ألغضبنا ما نراه
ىل وقد انضم بوفيه هذا إ).  أو حوايل ذلك الوقت1264 - 1200(العصور الوسطى موسوعة فنسنت بوفيه املسماة املرآة الكبرية 

مجاعة الرهبان الدومنيك، وأصبح معلماً للويس التاسع وولده، وعهد إليه اإلشراف على مكتبة امللك، وأخذ على عاتقه هو ومجاعة 
 Imagoوقد أطلق على موسوعته أسم صورة العامل . من أعوانه أن يضع يف صورة سهلة التناول مجيع ما حييط به من ألوان املعرفة

Mundiمل مبرآة ينعكس عليها الذكاء القدسي والتخطيط اإلهلي، وكانت موسوعة ضخمة تعادل يف حجمها أربعني ، ومثل فيها العا
املرآة الطبيعية، ومرآة العقائد، ومرآة : وأمت منها فنسنت مع النساخني ثالثة أجزاء. جملداً من الدات الكبرية احلجم يف هذه األيام

وكان .  مرآة األخالق ومعظمها مأخوذ من موجز تومس أكوناس1310العمل، حوايل عام التاريخ، وأضاف إليها من خلفوه يف هذا 
، وهو يتنصل من أنه ابتكر شيئاً ما ويقول إن كل ما أراد "إين ال أعرف علماً واحداً"فنسنت إنساناً متواضعاً ظريفاً، قال عن نفسه 

وقد نقل أخطاء بلين بأمانة، وصدق كل عجائب التنجيم، وملء . وعربياً مؤلفاً يونانياً، والتينياً، 450أن يفعله هو أن ينقل أقوال 
صحفه بالصفات السحرية للنبات واحلجر، ولكن عجائب الطبيعة وروائع مجاهلا تبدو مع ذلك واضحة يف كتابه من حٍني إىل حني، 

أعترف، وأنا :  ملتهم الكتب فحسبتنفذ من خالل ما فيه من أقوال غري ذات قيمة، وحيس هو ا كما ال يستطيع أن حيس ا
اإلنسان املذنب، ذو العقل امللوث يف اجلسد، أنين تدفعين الروح السامية حنو اخلالق املسيطر على هذا العامل، وأين أزداد تعظيماً له 

هو القادر على السمو ذلك بأن العقل إذا أرتفع من األقذار اليت حيبها، ومسا، و. من عظمة ومجال... حني تقع عيين على ما يف خلقه
إىل نور التأمل، أبصر من شاهق علوه عظمة الكون احملتوي على أماكن ال حصر هلا مليئة بطوائف املخلوقات املختلفة 

ويضارع النشاط العلمي الذي انبثق يف القرن الثالث عشر عظمة فلسفاته املختلفة، وآدابه املتنوعة الباهرة، من ). 135(األنواع
لقد كان علم تلك األيام، كما كانت موجزاته العظيمة واملسالة اإلهلية، يعاين الشيء الكثري من إسراف . ني اىل دانيتالشعراء الغزل

ولكن سفينة العلم الصغرية اليت . أصحابه يف الوثوق به، ومن عجزهم عن حبث فروضه، ومن خلط املعارف بالدين بال تفريق بينهما
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فقد بدأ أدالرد وجروستسيت، وألربت، وآرنلد . فية خطت خطوات واسعة يف عصر اإلميان نفسهكانت تسبح يف حبٍر من املزاعم اخل
الفالنويف، ووليم السليستوي، وهنري املندفيلي، والنفراتشي وروجر بيكن، وبطرس احلاج وبطرس األسباين، بدأ هؤالء كلهم 

ومأل . وبلين، وجالينوس من سلطان على العقولمشاهدات ومالحظات جديدة، وجتارب صغرية أخذت حتطم ما كان ألرسطو، 
التحمس لالرتياد واملغامرة أشرعة سفينة الرواد، قد عرب عن ذلك اإلخالص العلمي اجلديد ألكسندر نكهام يف بداية ذلك القرن 

والكدح املتواصلني، إن العلم ال ينال إال بثمٍن باهض، هو اليقظة الدائمة، وإنفاق الوقت الطويل، وباجلد " العجيب فكتب يقول 
ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث إلينا قبيل اية كتاب ألكسندر أحسن أحاديثه، ). 136"(وباستخدام العقل حبماسة وقوة

رمبا عشت أيها الكتاب بعد ألكسندر هذا، ورمبا أكلين الدود قبل أن تقرض : ويتحدث إلينا برقة ال تتناسب مع عصره فيقول
وإنك أنت املستودع ... والشاهد الصادق على ضمريي، واملاسي الرحيم ألحزاين... ة عقلي، وشارح تأماليتإنك مرآ... صفحاتك

سوف تقع يف يدي قارئ يرتل من عليائه فيدعو يل خبري، وإذن ... فيك أقرأ ما يف نفسي... األمني الذي أودعت فيه أسرار قليب
 إسكندرك أحسن جزاء وأعظمه؛ ولست آسفاً على كدحي، فستصادف فسيفيد منك صاحبك أيها الكتاب الصغري، وإذن ستجزى

إخالص قاري صاحل يضعك تارة يف حجره، ويرفعك تارة إىل صدره، ويتخذك حيناً وسادة حتت رأسه، ويطويك برفق، ويدعو يل يف 
  ).137(آمني -حرارة وإخالص عيسى املسيح الذي يعيش مع اهللا والروح القدس خالل األحقاب اليت ال اية هلا 

  الباب الثامن والثالثون 

  عصر الخيال 

1100 -1300   

  الفصل األول 

  إحياء اللغة الالتينية 

كل عصر يف حياة العامل عصر خيال، ألن الناس ال يستطيعون أن يعيشوا باخلبز وحده، واخليال عماد احلياة، ولعل القرنني الثاين عشر 
ذلك أن هذين القرنني مل يرثا مجيع املخلوقات . ليل أبعد خياالً من معظم العصور األخرىوالثالث عشر من تاريخ أوربا كانا إىل حد ق

اخلفية اليت ابتدعها خيال أوربا الوثاب فحسب، بل قبالً امللحمة املسيحية بكل ما فيها من مجال اخليال ورهبته، واختذا احلب واحلرب 
ءا مبئات القصص والعجائب من بالد الشرق، وكتبا يف واقع األمر أطول فناً وديناً؛ وشهد هذان القرنان احلروب الصليبية وجا

وكان مما ساعد على ازدهار األدب قي هذين القرنني ازدياد الثروة، والفراغ واألدب غري . القصص اخليالية املعروفة يف التاريخ كله
وملا تضاعف عدد املدارس ر شيشرون، . الفروسيةالديين، ونشأة املدن والطبقة الوسطى، وارتفاع شأن املرأة يف الدين، ونظام 

وفرجيل، وهوارس، وأوفد، وليفي، وسالست، وسنكا، واستاتيوس، وجوفنال، وكونتليان، وسيوتونيوس، وأبوليوس، وسيدونيوس، 
ديرة املنعزلة عن العامل وحىت ماريتال وبترونيوس السفيهان املفحشان، ر هؤالء بفنهم وعاملهم الغريب كثرياً عن مالجئ األساتذة واأل

واختلست األرواح املسيحية من جريوم إىل ألكوين، إىل هلواز، وهيدلبريت، دقائق من .وتسربا يف بعض البالد إىل قصور األعيان
 شكا وكانت جامعة أورليان تعتز اعتزازاً خاصاً قوياً بآداب روما الوثنية، حىت. أوقات صلوام لينشدوا أغاين اإلنياذة وهم صامتون
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عصر "وكاد القرن الثاين عشر يصبح . أحد املتزمتني وهو مرتاع وجل قائالً إن اآلهلة القدامى، ال املسيح أو مرمي، هي اليت تعبد فيها
والعلماء "؛ فقد أنزل فرجيل عن العرش الذي رفعه إليه ألكوين حىت جعله شاعر بالط شارملان؛ وكان الرهبان، والسيدات، "أوفد

ويف وسعنا أن نعفو عن كثري من أسباب . على السواء يقرءون بنشوة وابتهاج كتب التحوالت، واهلريويدات، وفن احلب" اجلاءلون
اللهو املباح عند الرهبان الذين أحبوا هذه الكتب امللعونة، وحفظوها من الضياع، ولقّنوها بإخالص ووفاء إىل الشبان املتربمني 

لقدمية لغة التينية خاصة بالعصور الوسطى، كان فيها من التنوع وأسباب املتعة ما يعد من ونشأت من هذه الدراسات ا. الشاكرين
مثال ذلك أن القديس برنار الذي مل يكن يعتد إالّ قليالً باملزايا العقلية، كتب رسائل . أعظم املفاجآت السارة يف الكشوف األدبية

 املمتازة؛ وقد احتفظت عظات بطرس دميان، وبرنار، وأبالر، وبرثولد الرجرت تفيض باحلب الرقيق، والقدح الفصيح، واللّغة الالتينية
وكتب املؤرخون األخباريون يف األديرة بلغة التينية فظيعة، ولكنهم يدعون أم يكتبون كتابة . برجي للّغة الالتينية بقوا وحيويتها

 انتخاباا، ومبانيها، ووفاة رؤسائها، ومعجزات -م وتارخيها بل كانوا يسجلون أوالً نشأة أدير. تشبع حاسة اجلمال لدى القراء
الرهبان ومنازعام؛ وأضافوا إىل ذلك مذكرات عن اخلسوف والكسوف، واملذنبات، واجلفاف، والفيضان، والقحط، واألوبئة، 

ن كان يبحث يف املراجع اليت يعتمد وقلّ منهم م. ونذر أيامهم؛ وتوسع بعضهم فضمن كتاباته بعض احلوادث القومية والدولية نفسها
عليها بروح النقد الصحيح، أو يفحص عن العلل؛ وكان معظمهم مهملني غري دقيقني، يضيفون إىل أرقامهم صفراً أو صفرين ليبعثوا 

من . ل ما يقالوكلّهم بال استثناء يأتون باملعجزات، ويظهرون سذاجةً أو استعداداً ظريفاً لتصديق ك. احلياة يف اإلحصاءات امليتة
ذلك أن اإلخباريني الفرنسيني افترضوا أن فرنسا قد استوطنها الطرواديون النبالء، وأن شارملان فتح أسبانيا واستوىل على بيت 

أن يروي بأمانة نسبية قصة احلرب الصليبية األوىل، ) 1100حوايل  (Gesta Francorumاملقدس، وحاول ِكتاب أعمال الفرنسيني 
يروي يف صراحة تارخياً خمترعاً لتشوستر، وشكسبري، وألفاً ) 1280حوايل  (Gesta Romanortumمال الرومان ولكن كتاب أع

من كتابه تاريخ بريطانيا ) 1154-1100( حوايل Geoffrey of Monmouthوجعل جوفري املنموثي . من كتاب الروايات
Historia Britonumعراء قصص امللك لري، وآرثر، ومريلني  ضرباً من األساطري القومية، وجد فيها الشMerlin والنسلت ،

Lancelot وترسترام ،Tristram وبرسفال، وبرسفال ،Perceval وجريل املقدس ،Holy Grail . ومن األدب احلي حىت اآلن
 سلمبيين وما رواه األخ) 1200حوايل  (Bury St. Edmonds وما رواه من أخبار بيوري سانت إدمندس Jocelynثرثرة جوسلني 
Salimbene اللغوي( أهدى ساكسوالنج 1208ويف عام ). 1280حوايل ( عن بارما (Saxo Lange ى بعد وفاتهالذي مس 

 كتابه أعمال الدمنرقيني، وهو كتاب فيه بعض احلشو Lund إىل أبسالوم كبري أساقفة لند Saxo Grammaticusساكسو النحوي 
ولكنه مع ذلك قصة قوية حية، فيها من االتصال أكثر مما يف كثري من تواريخ ). 1(نسانوفيه من سرعة التصديق ماال يصدقه اإل

 الذي قتل عمه امللك Jutland أمري جتلندة Amlethففي الكتاب الثالث من هذا املؤلف نقراً عن أملث . الغرب يف هذه األيام
وفقدان الوعي فقداناً كامالً، وضمن ذا الصنع املاكر اختار أن يتظاهر بالبالدة "ويقول سكسو إن أملث هذا . وتزوج امللكة

. وارتقى مخسة من املؤرخني الالّئني يف ذينك القرنني من طبقة اإلخباريني إىل طبقة املؤرخني وإن احتفظوا بالطابع اإلخباري". سالمته

، وأعمال امللوك Gesta Pontificumالذي رتب مادة كتابه أعمال األحبار ) 1143-1090حوايل (من هؤالء وليم املالزبري 
وأرسل . ليجعل منها قصة متصلة حية، نزيهة، جديرة بالثقة، تروي أخبار األحبار وامللوكGesta Regum Anglorumاإلجنليز 

 .St إىل دير القديس إفرول Shrewsburyاملولود يف شروزبري ) 1143-1075حوايل  (Ordericus Vitalisأردركس فيتالس 

Evroulوقضى من هذه . ورمندية يف العاشرة من عمره وفاًء لنذر، وعاش فيها بقية سنيه الثمان والستني، ومل ير خالهلا أبويه يف ن
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السنني مثاين عشرة يف كتابة تاريخ الكنيسة املكون من مخسة جملدات، ومل ميتنع عن العمل يف خالل تلك السنني، كما يقول الرواة، يف 
ومن عجب أن عقالً مضيقاً عليه يف املكان يستطيع التحدث .  كانت أصابعه تفقد حساسيتها من فرط الربدأشد أيام الشتاء برداً حني

وقص أتو . عن هذا احلديث احلسن يف خمتلف الشئون الدينية والدنيوية، فضالً عن استطرادات يف تاريخ الرسائل واألخالق العادية
Otto وبدأ ترمجة 1146 املدينتني تاريخ الدين والعامل الدنيوي من خلق آدم إىل يف كتابه يف) 58-1114حوايل ( أسقف فرايزنج ،

وعين رجل فرنسي مولود يف فلسطني يدعى . مليئة بالفخر البن أخيه فردريك بربرسا، ولكنه تويف وملّا يتجاوز بطله منتصف حياته
ع ملك بيت املقدس، مث أصبح بعدئذ كبري مستشاراً لبولدون الراب) 1190-1130حوايل (William of Tyreوليم الصوري 

أساقفة صور؛ وتعلّم اللغات الفرنسية، والالتينية واليونانية والعربية وقليالً من اللغة العربية؛ وكتب بلغة التينية سليمة كتاباً هو خري 
 Historia reum in partibusبحار ما يعتمد عليه من املصادر يف تاريخ احلمالت الصليبية األوىل، ومساه تاريخ حوادث ما وراء ال

transmarinis gestarum .ر احلوادث مجيعها باالستناد إىل األسباب الطبيعيةوكانت نزاهته يف تصوير . وقد حاول فيه أن يفس
وكان ماثيو . أخالق نور الدين حممود وصالح الدين من أكرب أسباب عقيدة أوربا املسيحية يف هذين العاهلني اللذين خيالفاا يف الدين

راهباً يف دير سانت أولبرت، وشغل أوالً منصب مؤرخ لديره، مث بعد ذلك منصب مؤرخ للملك ) 1259-1200حوايل (باريس 
هنري الثالث،واستعان ذين املنصبني على تأليف كتابه التاريخ الكبري بلغة شيقة ممتعة؛ وهو يروي احلوادث اهلامة اليت وقعت يف 

بالبخل الذي "وميتاز كتابه بالوضوح والدقّة، ولكن فيه حتيزاً مل يكن متوقعاً منه؛ وندد فيه . 1259، 1235 عامي تاريخ أوربا بني
يف عام (ومأل صفحاته بأنباء املعجزات، وروى قصة اليهودي اجلوال . ، واحناز إىل فردريك الثاين ضد البابوية"نفر الشعب من البابا

ووضح كتابه ). 1247(كّك أهل لندن يف انتقال بعض نقط من دماء املسيح إىل دير وستمنستر ، ولكنه روى بصراحة تش)1228
بعدة خرائط إلجنلترا رمسها بنفسه، وهي خري ما رسم من اخلرائط يف ذلك الوقت،ورمبا كان هو الذي رسم أيضاً األشكال اليت وضح 

تكشف عما ميكن أن يكون عليه رجل ) 1236(ليت رمسها للنيب حممد وإنا لنعجب جبدة وغزارة علمه، ولكن الصورة ا. ا كتابه
أما أعظم املؤرخني يف ذلك العصر فهما فرنسيان كتبا بلغتهما القومية، وكان هلما . مسيحي متعلّم من جهل عجيب بالتاريخ اإلسالمي

فأما أوهلما جيوفروي ده فيل هاردون . دبيةمع الشعراء الغزلني ورواة املالحم وشعرائها الفضل يف جعل اللغة الفرنسية لغة أ
Geoffroy de Villehardouin)  فكان من النبالء واحملاربني مل ينل من التعليم النظامي إالّ ). 1218 حوايل -1150حوايل

بلغة فرنسية ) 1207(القليل؛ ولكن جهله باحليل البالغية اليت تعلم يف املدارس هو الذي مكّنه من أن ميلي كتابه فتح القسطنطينية 
ومل يكن . دقيقة خالية من التنميق، تتجه حنو الغرض من أقرب طريق،ومن أن جيعل هذا الكتاب من أهم ما كتب يف فن كتابة التاريخ

من أسباب شهرة هذا الرجل بعده عن التحيز، فقد كان وثيق الصلة باحلرب الصليبية الرابعة، واضطلع فيها بدور هام، فلم يستطيع 
ذين السببني أن يرى تلك اخليانة اجلميلة الظاهرة، خيانة احلقيقة والتاريخ، بعني الرجل املوضوعي الذي ينظر إىل احلقائق دون هل

غريها؛ ولكن من أهم مزاياه أنه كان يف وسط احلوادث نفسها يشهدها وحيس ا حني وقوعها، مما أضفى على كتابه حيوية ال يكاد 
 قيم القصر يف مشبانيا؛ وبعد Jean Sire de Joinvilleد قرن أو حنوه من ذلك الوقت جان سري ده جوانفيل وظهر بع.يبليها الزمن

؛ )1309(أن خدم لويس التاسع يف محلته الصليبية ويف فرنسا، كتب وهو يف الثامنة واخلمسني من عمره كتابه تاريخ القديس لويس 
 بعيداً عن التكلف، واهتمامه بعادام وقصصهم اليت توضح سريهم وتنري ما يكتنفها وحنن حنمد له وصفه خالئق التاريخ وصفاً أميناً

وبفضله نستطيع أن حنس باجلو الذي كان سائداً يف ذلك العصر كما ال حنس به يف كتاب فيل هاردون، فنصحبه حني . من ظلمات
ليبية؛ ويقول إنه مل جيرؤ على النظر إىل الوراء حىت ال يذوب خيرج من قصره بعد أن يرهن ما ميتلكه كله تقريباً لينضم إىل احلملة الص
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ومل يكن هلذا الرجل ما كان لفيل هاردون من دهاء . قلبه أسى حني تقع عينه على زوجته وأبنائه، ولعلّه لن يراهم بعد ذلك اليوم
، وهلذا رفض أن ينضم إىل احلملة الصليبية وسعة حيلة، ولكنه كان ميتاز باإلدراك الفطري السليم، وكان يرى ما يف قديسه من عيوب

التالية حني طلب إليه لويس االنضمام إليها، ألنه رأى ببصريته أن هذه مغامرة ال يرجى هلا فالح، ويقول إنه حني سأله هذا امللك 
 قط بأنه خري يل أن فأجبته وأنا الذي مل يكذب عليه". " أن تصاب باجلذام أو أن ترتكب خطيئة موبقة؟-أيهما تفضل : "الورع

: وملّا خرج الرهبان من حضرته استدعاين وحدي وأجلسين عند قدميه وقال يل.أرتكب ثالثني خطيئة موبقة من أن أصاب باجلذام

لقد تسرعت وكنت أمحق يف ردك، فإن : فأجبته بأين قلته مرة أخرى بعد ذلك الوقت؛ فرد علي بقوله... كيف جترؤ على هذا القول؟
هل غسلت أقدام الفقراء يوم مخيس الصعود؟ : وسألين... بك أن تعرف أنه ليس مثة جذام أبشع من ارتكاب اخلطيئة املوبقةمن واج
احلق أنك قد أخطأت إذ نطقت : فقال يل امللك.يا موالي، لو فعلت ألصبت بالغثيان، إين لن أغسل قط أقدام أولئك األدنياء: فأجبته

تقر ما فعله اهللا ليعلمنا، وهلذا فإين أرجوك حبق حبك اهللا أوالً وحبك إياي ثانياً أن تعود نفسك غسل ذا القول، ألن عليك أالّ حت
ومل تكن حياة القديسني كلها تروى مبثل هذا الصدق وتلك األمانة، ذلك أن اإلحساس بالتزام األمانة ومراعاة ). 2"(أقدام الفقراء

 يف عقول الناس يف العصور الوسطى حبيث خييل إلينا معهما أن كتاب هذه القصص الضمري يف رواية التاريخ كانا من الضعف
وأكرب الظن .األخالقية كانوا يظنون أن ال ضرر مطلقاً يف اعتقاد الناس أن ما يروونه صحيح كله، وأن اخلري كل اخلري يف أن يصدقوه

وإذا أخذنا تراجم . ريهم، وأم كانوا يصدقون ما يكتبونأن املؤلفني كانوا يف معظم األوقات يأخذون القصص املنتشرة عن غ
فلينظر القارئ مثالً إىل الطريقة اليت حصل ا القديس كرستفر . القديسني على أا قصص ال أكثر وجدناها مليئة بالطرائف واملتع

Christopherين عشرة قدماً، مث دخل يف خدمة أحد لقد كان يف أول حياته رجالً جباراً من أهل كنعان يبلغ طوله مثا.  على امسه
وحدث يف يوم من األيام أن رسم امللك على نفسه عالمة الصليب حني ذكر . امللوك ألنه مسع أن هذا امللك أقوى رجل يف العامل

. لشيطانبعضهم أمامه اسم الشيطان، فاستدل كرستفر من هذا على أن الشيطان أقوى من امللك، ومل يكن منه إال أن دخل يف خدمة ا

أقوى بال ) عليه السالم(ولكن الشيطان رأى عالمة الصليب إىل جانب الطريق فولّى هارباً، واستدل كرستفر من هذا على أن عيسى 
ووجد الرجل مشقّة يف الصوم املسيحي، فقد كان جسمه الضخم يتطلب الطعام . شك من الشيطان، فوهب نفسه للمسيح

ووضعه ناسك صاحل على شاطئ خماضة أغرق تيارها السريع كثريين ممن حاولوا .  أبسط الصلواتالكثري،وكان لسانه الكبري يتعثر يف
ومحل كرستفر املسافرين على ظهره ونقلهم إىل الشاطئ اآلخر يف أمان دون أن يبتلّوا باملاء، حىت كان يف يوم من األيام . اجتيازها

ا سأله عن السبب أجابه الطفل بأنه حيمل ثقل العامل كله؛ وملّا وصل هذا الطفل إىل حيمل طفالً صغرياً ليعرب به ارى، فوجده ثقيالً؛ وملّ
مث اختفى؛ ويف هذه اللحظة أزهرت فجاءة عصا كرستفر وكان قد " أنا املسيح عيسى: "بر السالمة شكر له حسن صنيعه وقال له

فمن هو هذا القديس؟ لقد كان بالقرب من سيلينم . نيامث لينظر القارئ إىل قصة القديس جورج شفيع بريطا). 3(غرسها يف الرمل
Silenum م له يف كل عام شاب أو شابة طعاماً له؛ وكان هذا الشابم للتنني حىت ال ) أو الشابة( يف ليبيا تنني يقدخيتار بالقرعة ويقد

قبل اليوم املوعود مشت حنو الِبركة اليت يقيم فيها ووقعت القرعة يف أحد األعوام على ابنة امللك العذراء؛ وملّا أ. يسمم القرية بنفَسه
أيها الشاب، أرى أن لك قلباً كبرياً نبيالً، ولكين أرجوك : "التنني، فرآها القديس جورج وسأهلا عن سبب بكائها، فأجابته الفتاة قائلة

ال ختايف فإين : " عن سؤاله، فلما فعلت قال هلاوأىب الشاب أن جييبها إىل ما طلبت، وما زال ا حىت أجابته". أن تبادر باالبتعاد عين
وخرج التنني من املاء يف هذه اللحظة ورسم جورج عالمة الصليب، ونادى باسم املسيح، وهجم ". سأساعدك باسم عيسى املسيح

 التنني لسحر مجاهلا على التنني، وطعنه حبربته، وأمر الفتاة أن تلقى مبنطقتها حول عنق التنني اجلريح، ففعلت ما أمرها به؛ وخضع
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 Jacopo de Voragineومجع ياقوبو ده فوراجني . الفتان كما خيضع له كل شهم من الرجال، وسار خلفها مطيعاً ذليالً طوال حياا

؛ فكان يروى لكل يوم من أيام السنة قصة 1290كبري أساقفة جنوى هاتني القصتني وأمثاهلما يف كتاب ذائع الصيت نشر حوايل 
وصارت جمموعة قصص ياقوبو من . Legenda sanctorum املخصص هذا اليوم له، ومسى كتابه قراءات عن القديسني قديسها

وأشارت الكنيسة بوجوب االحتياط يف تصديق بعض . الكتب احملببة للقراء يف العصور الوسطى، وأطلقوا عليها اسم القراءات الذهبية
وها كلها، ولعلهم مل يكونوا يف هذا أكثر اخنداعاً يف احلياة عن السذّج من الناس الذين ، ولكن الناس أحبوها وصدق)4(هذه القصص

وكان الشعر أحسن ما كتب باللغة الالتينية يف العصور الوسطى، ومل يكن الكثري منه شعراً إالّ . يصدقون القصص اخلرافية هذه األيام
 من تاريخ، وقصص، ورياضة، ومنطق، ودين، وطب ـ كانت -أنواعها باالسم فحسب، ألن مجيع املواد التلقينية على اختالف 
وكتبت أيضاً مالحم تافهة عظيمة الطول مثل ملحمة الكسندريس . تكتب يف أبيات موزونة مقفاة، ليسهل بذلك استظهارها

Alexandreis (1176 ( اليت نظمها ولتر الشاتيوينWalter of Chatillonمملة بقدر ما تبدو قصيدة ؛ وتبدو لنا هذه املالحم اآلن 
وكتب أيضاً جدل شعري ـ بني اجلسم والنفس، واملوت واإلنسان، والرمحة والصدق، والفالّح . Paradise Lostالفردوس املفقود 

بل . هوالقس، واملرأة والرجل، والنبيذ واملاء، والنبيذ واجلعة، والورد والبنفسج، والطالب الفقري والقس الذي ينال من الطعام كفايت
). 5(ذهب بعضهم إىل أبعد من هذا فكتب جدالً بني ِهلني وجنيميد ليوازن بني فضائل عض الرجال للنساء وعشق الرجال للغلمان

وترك الكتاب من القرن اخلامس وما بعده قياس أوزان . وقصارى القول أن شيئاً ما من شئون اآلدميني مل يكن غريباً على الشعر
من احلروف املتحركة كما كانوا يفعلون يف الشعر القدمي، وجاء الشعر الالتيين املستمد من الشعور العام ال من الشعر مبقدار ما فيه 

وكانت هذه الضروب من الشعر موجودة بني الرومان قبل . الفن العلمي بنوع من الشعر جديد يعتمد على النربات والوزن والقافية
 من شعر سداسي األوتاد، ومراث، -وبقيت األمناط الفصحى . ت ألف عام مع الطراز اليوناينأن تغزو األوزان اليونانية بالدهم، وظلّ

وشعر من نوع شعر سابقو طوال العصور الوسطى؛ ولكن العامل الالتيين حلّ هذه األمناط، فقد خيل إليه أا ال تتناغم مع أمزجة 
ن املسيحي؛ فدخلت فيه أوزان أكثر منها بساطة، هي األبيات القصرية من التقى، والرمحة، والرقة، واألدعية الدينية اليت نشرها الدي

 وما من أحد.  تكاد تنقل كل عاطفة بشرية من خلجات القلب إىل ضربات أرجل اجلند الزاحفني إىل احلربالبحر العمبقي

لقد اتبعت القافية يف عدد . يعرف من أين جاءت القافية إىل العامل املسيحي الغريب وإن الكثريون يبدون آراء تعتمد على احلدس وحده
قليل من القصائد الوثنية كقصائد إينوس، وشيشرون، وابوليوس؛ وكانت تستعمل أحياناً يف الشعر العربي والسرياين، واستعملت 

شعر الالتيين أثناء القرن اخلامس؛ وهي شائعة االستعمال يف الشعر العريب منذ عهد قدمي يرجع إىل القرن السادس مراراً متفرقة يف ال
ولعل حب املسلمني للقافية قد أثر يف املسيحيني الذين اتصلوا باإلسالم؛ ويذكرنا اإلفراط يف التزام القافية يف أواسط . امليالدي

ومهما يكن يف هذا من خري أو شر فإن هذه .الوسطى الالتيين ذا اإلفراط عينه يف الشعر العريباألبيات وأواخرها يف شعر العصور 
الصيغ اجلديدة قد أنتجت ضرباً جديداً من الشعر الالتيين، خيتلف يف كل شيء عن الشعر القدمي، موفوراً وفرة عجيبة، يبلغ من 

الناسك املصلح يشبه دعوة املسيح بدعوة ) 1072-1007(بطرس دميان وإىل القارئ مثالً من شعر . اجلودة درجة مل تكن متوقعة
  : حمب فتاة حيبها

 منذا الذي يدق بايب؟ 
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 أتريد أن تبدد أحالم ليلى؟ 

  

 يا أمجل العذارى، : "فيناديين

  

 ! يا أخيت، ورفيقيت، يا جوهرة متألقة

  

 ! افتحي يا أحلى الفتيات! قومي! أسرعي

  

 *** 

  

 لك العلي األعلى أنا ابن امل

  

 أنا أكرب أبنائه وأصغرهم 

  

 هبط من السماء إىل هذه الظلمة 

  

 ليحرر أرواح األسرى 

  

 " لقد حتملت املوت وكثرياً من ضروب األذى

  

 فغادرت فراشي من فوري 

  

 وهرولت حنو عتبة الباب 

  

 لكي يفتح البيت كله إىل احلبيب 

  

 وتتملى روحي برؤية 
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 . وقاً إليهمن تتحرق ش

  

 ولكنه مر بنا مسرعاً 

  

 وغادر بايب 

  

 فماذا أفعل أنا الشقية البائسة؟ 

  

 فتبعت والدمع ينهمر من عيين 

  

 . الشاب الذي صورت يداه اإلنسان

 كبري) Hildebert of Lavardin (1055-1133وكان قول الشعر عند بطرس دميان أمراً عارضاً؛ أما عند هيلدبرت اللفرديين 

 الذي درس على فلربت يف بلدة شارتر Tours عامل تور Birengerولعل برجنر . أساقفة تور فكان هياماً شق به طريقه إىل اإلميان
Chartresونزلت به حمن كثرية سافر بعدها إىل رومة، وهو ال يدري أي األمرين أقوى .  قد بعث فيه حباً لآلداب الالتينية القدمية

السعي إىل الربكة البابوية، أم إىل رؤية األماكن اليت جعلتها القراءة عزيزة عنده؟وتأثر الرجل بعظمة العاصمة أهو : عنده من اآلخر
! وإن كدت تصبحني خربات! ليس يف املدائن كلها ما مياثلك! أي روما. "القدمية واضمحالهلا، وأنطقه شعوره مبرثاة من الطراز القدمي

إننا نتعلم منك يف حمنتك؛ لقد حطم كربياءك مر الدهور، فتداعت يف املناقع حصون !  الدمارأال ما كان أعظمك وأنت مبنجاة من
ودمت تلك الصروح، تلك الصروح الشاهقة اليت كان الربابرة العتاة يرتعدون خوفاً حني يروا قائمة، . قيصر مع هياكل األرباب

يف هذه املرثاة برع شاعر يف ". سيوف ال يقويان على إبادة هذا ادولكن كر الدهور وقعقعة ال... وحيزنون حني يروا متداعية
ولكنه مل تفارقه قط نزعته املسيحية، فقد كان جيد . العصور الوسطى يف استخدام اللغة الالتينية براعة ال تقل عن براعة فرجيل نفسه

يف قصيدة متأخرة عن القصيدة السابقة يهجر األضرحة من السلوى يف املسيح ومرمي أكثر مما جيدها يف جوبتر ومنريفا، وهلذا نراه 
إن هذه اهلزمية أحلى عندي من تلك االنتصارات وإين يف فقري ألعظم مين يف غناي، وإين وأنا ملقاة ): روما تتحدث: (القدمية ويقول

، ووهبين بطرس أكثر مما وهبين قيصر، على األرض ألعظم مين وأنا رفيعة العماد، ولقد أمدين علَم الصليب بأكثر مما أمدتين النسور
لقد سدت األمم وأنا قائمة على قدمي، وهأنذا وأنا خمربة أضرب . وحبتين اجلموع العزالء بأكثر مما حباين القواد املدججون بالسالح

 الزمن القدمي آمر يف أعماق األرض؛ ولقد سيطرت على األجسام وأنا قائمة، وهأنذا وأنا حمطمة جاثية أحكم األرواح؛ لقد كنت يف
إن . شعباً بائساً، أما اآلن فإين أصدر أوامري إىل أمراء الظالم؛ لقد كانت املدائن مملكيت يف الزمن القدمي أما اآلن فمملكيت هي السماء

  .Fortunatusاللغة الالتينية مل يكتب ا حىت ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر منذ أيام فورتناتس 
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  الفصل الثاني 

  مر والمرأة واألغاني الخ

من الطبيعي أن يكون علمنا بالنواحي الوثنية أو املتشككة يف حياة العصور الوسطى قطعاً متفرقة؛ ذلك بأن املاضي مل يصل إلينا نزيهاً 
كتبرين وهذا يزيد من إعجابنا بروح التسامح والتحرر ـ أو روح الزمالة يف الغبطة ـ اليت محلت دير بند. أميناً إال يف دمائنا

Benediktbeuern) ي باسم قصائد بريان 1847على االحتفاظ باملخطوط الذي شق طريقه إىل املطبعة يف عام ) يف بافاريا العلياومس 

Carmina Burana ومل يكن هؤالء من الذين يضربون يف "العلماء اجلوالني" والذي يعد اآلن أهم ما لدينا من املصادر لشعر 
اآلفاق؛ فقد كان منهم رهبان ضلوا يف طريقهم إىل أديرم، ومنهم قساوسة فقدوا مناصبهم، وكانت كثرم طالباً يف طريقهم من 

وكان كثريون . طريقهم هذا سرياً على أقدامهمموطنهم إىل جامعتهم أو من إحدى اجلامعات إىل األخرى؛ وكثرياً ما كانوا يقطعون 
من الطالب بعرجون على احلانات يف الطريق، ومنهم من كانوا يتذوقون اخلمر والنساء، ويستمعون إىل املعارف غري املدونة، ومنهم 

 رجال الدين فكانوا يعيشون من كانوا يؤلفون األغاين، ويتغنون ا، ويبيعوا ملن يطلبها؛ ومنهم من فقدوا أملهم يف أن يكونوا من
وكانت أكثر ميادين نشاطهم فرنسا وأملانيا الغربية؛ ولكن شعرهم ما لبث أن انتشر بني . بأقالمهم خيصون بشعرهم األساقفة واألعيان

الني، واخترعوا هلا وكانوا يدعون أم ينتظمون يف هيئة خاصة هي نقابة اجلو. البلدان املختلفة ألم كانوا يكتبونه باللغة الالتينية
وإنا لنجد من ذلك الزمن . Goliasمؤسساً موهوماً وقديساً شفيعاً هو شخصية أسطورية شبيهة بشخصيات ربليه ومسوه جلياس 

املرذولة، كما أن جملساً " أسرة جلياس" ساخطاً أشد السخط على Sensالبعيد، وهو القرن العاشر امليالدي، ولتر كبري أساقفة سان 
 ألم ينشدون أشعاراً يسخرون فيها من أقدس األناشيد Goliardi جهر بسخطه على اجللياردي 1227عقد يف عام كنسياً 

يسريون بني الناس عراة، وينامون يف أفران اخلبز، ويغشون " إم 1281ويقول جملس سلز برج املنعقد يف عام ). 6(والطقوس الدينية
ولسنا نعرف من هؤالء ). 7"(سبون عيشهم برذائلهم، ويتشبثون اشد التشبث بشيعتهماحلانات، وأماكن األلعاب، واملواخري،ويك

، وكان راهباً علمانياً يف Hugo Primas أو هوجو برمياس Hughالشعراء اجلليارديني، إالّ أفراداً قالئل، منهم شاعر يسمى هيو 
حبضور " يف كثري من األقاليم"، ولكنه اشتهر " الوجه، مشوه"إنسان دينء"بأنه ) 8( يصفه كاتب من منافسيه1140أورليان عام 

البديهة، وقرض الشعر، هلك ألن أحداً مل يبتع شعره؛ وكان يقذف األغنياء من رجال الدين بأقذع أنواع اهلجاء اليت ميليها عليه 
د، ال يقل روعة عن شعر كان رجالً غزي العلم، صفيق الوجه، قليل احلياء، يصوغ أفحش املعاين يف شعر سداسي األوتا. حقده

" Archipoetaكبري الشعراء "وكان أوسع منه شهرة شاعر آخر ال نعرف اآلن امسه ولكن املعجبني به كانوا يسمونه . هيلدبرت

؛ وهو فارس أملاين يفضل اخلمر واملداد عن السيف والدم، ويعيش عيشاً مضطرباً على الصدقات اليت كان ميده ا )1161حوايل (
وحاول رينلد أن .  كبري أساقفة كولوين املنتخب، وسفري بربرسايف بافياRainald Von Dasselإىل حني رينلد فن داسل من حني 

يصلح ما فسد من أخالقه، ولكن الشاعر توسل إليه أن يتركه وشأنه، وكان ذلك يف قصيدة من أشهر ما قيل من القصائد يف العصور 
  : اليت أصبحت املقطوعة األخرية منها نشيد الشراب احملبب الشائع يف اجلامعات األملانية - " اعتراف جالوت"الوسطى، وهي قصيدة 

  أنا الذي فاضت نفسي باحلقد الدفني الشديد، -1

  



 
 Will Durant  872   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

 : استمع يا صاح إيلّ أعلن ما يف نفسي من حقد مرير

  

 لقد خلقت من عنصر واحد، ماديت الطيش، 

  

 . يحأشبه األشياء بورقة من شجرة يف مهب الر

  

 *** 

  

  مل أطق حىت اليوم األحزان وال االعتدال يف الشهوات، -2

  

 . أحب النكات، واملرح عندي أحلى من الشهد

  

وكل ما أمرت به فينوس هو عندي الغبطة اليت ال تعادهلا 
 غبطة، 

  

 . وهي مل تتخذ قط هلا مسكناً يف قلب خبيث

  

 *** 

  

 غري نادم على شيء؛  إين أسري يف الطريق الرحب شاباً -3

  

  إال فلفين يف الرذائل لفاً لكي أنسى كل الفضائل

  

فإن شرهي لعب اللذات أكثر من شوقي إىل ملكوت 
 السموات، 

  

 أن ألن ما كان يفّ من روح قد مات، وأصبح من اخلري يل
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 . أجني اجلسد

  

 *** 

  

  عفواً أيها السيد الصاحل، يا صاحب العقل احلصيف، -4

  

 . إن هذا املوت الذي أسعى إليه حلو، وهو سم ما أحاله

  

 . لقد نفذت يف جسمي سهام حلاظ فتاة مجيلة

  

 وماذا على العقل لو عبدها إن مل يكن إليها من سبيل؟ 

  

 *** 

  

  جلست يف وسطها؟  أال حترقك النار إن-5

  

وإن جئت إىل بافيا، فهل تعود منها طاهراً عفيفاً كما جئتها؟ 
  

 بافيا اليت جتتذب الشباب بأطراف أناملها، 

  

 . الشباب الذي وقع يف شرك عينيها وافتنت بسحر شفتيها

  

 *** 

  

  جيء بوليتس ليتعشى يف بافيا، -6

  

 . نظارفإذا أصبح الصباح اختفى هبوليتس عن األ



 
 Will Durant  874   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

  

 فليس يف بافيا طريق ال يؤدي إىل الفجور، 

  

 وليس يف أبراجها الكثرية برج واحد للعفاف 

  

 *** 

  

  إن هذا هو معقد أملي؛ فإذا دنت الساعة مين، -7

  

 فدعين أمت يف احلانة وكأس اخلمر إىل جواري، 

  

 : واملالئكة يطلون علي ويغنون مغتبطني

  

  "رضي اهللا عن هذا السكري"

تشمل الربيع، واحلب، واالفتخار بغواية النساء، والفحش الرقيق، وأغاين احلب : وتشمل قصائد برين مجيع موضوعات الشباب
ويف إحدى ... م يشري فيها بوقف الدرس، وتقرير يوم عطلة للحباحلنونة اليت ال يستجيب هلا احلبيب، وأغنية ينشدها طالب عل

، وأخرى .؛ وتتغىن أنشودة أخرى خبيانة النساء"ماذا تفعل يا سيدي؟ هيا بنا نلعب سوياً: "األغاين تفاجئ فتاة شاباً أثناء كدحه وتسأله
ويتغىن كثري من القصائد مبلذات الشراب، .  أبواهاغريها حبزن فتاة غدر ا احلبيب، وكانت بدانتها سبباً يف الضربات يكيلها هلا

؛ ومنها ما يقلد أنبل الترانيم، ومنها قصيدة على "قصيدة اإلجنيل حسب املارك الفضي"وامليسر، ومنها ما يتلذذ بثروة الكنيسة مثل 
ة رائعة من آيات الشعر وكثري منها شعر غث لكن منه ما هو آي). 10( تتغنى بالطريق املفتوحWhitmanغرار قصائد هومتان 

  : وهاهي ذي أنشودة حمب يتغىن فيها باملوت املثايل. الغنائي

 ملا أن استسلَمت يف غري مباالة للحب ويل، 

  

 ضحك اجلمال من كوكبها الوضاء البعيد يف السماء، 

  

 وغمرتين نشوة ال حد لعظمتها، 
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 سع قليب هلذه الغبطة العظيمة اليت فاضت عليومل يت 

  

 حني بدلتين حبيبيت، وقد طوقتين بذراعيها، غري ما كنت، 

  

 . وصبت كل ما يف شفتيها من رحيق يف قُبلة حبتين ا

  

 . وما أكثر ما أحلم باحلرية اليت نلتها من صدرها اللني

  

 لقد أصبحت بعدها رباً آخر بني أرباب السماء، 

  

وإذا ما وجدت يدي مرة أخرى فوق صدرها فسأكون 
 احملكم األعلى 

  

  بني اآلهلة واخللق

نعم إن فيه أبياتاً تفيض رقةً وظرفاً ولكنها أبيات قليلة نادرة الوجود؛ وكان . ومعظم الشعر الغزيل يف قصائد برين شهواين صريح
نعثر على هذا الشعر أن نتوقع وجود ترانيم ألفينوس تنشأ عاجالً أو آجالً إىل جوار ترانيم الكنيسة، ذلك أن املرأة، وهي علينا ولو مل 

وظلت الكنيسة تستمتع وهي صابرة هلذه األغاين، أغاين احلب واخلمر، ولكن . الدعامة القوية الوفية للدين، هي أكرب منافس لآلهلة
يؤلف أغاين شهوانية أو خارجة على الدين، أو يتغىن ا، يفقد ) ومن مث كل طالب( قرر أن كل قس 1281جملساً هلا عقد يف عام 

وبذلك احنط من بقى من الطالب بعد هذا القرار موالياً جلولياث إىل مرتلة املغىن، وخرج من سلك . بذلك منصبه الديين وحقوقه
ولكنهم كانوا قد ورثوا تياراً . حىت كان عهد الطالب اجلوالني قد انقضى1250ومل حيل عام . األدباء إىل سلك الوزانني املفحشني

وكان الشعر الالتيين . وثنياً يسري يف طيات القرون املسيحية، وهلذا فإن مزاجهم وشعرهم بقيا كامنني حىت دخال يف عصر النهضة
ث عشر قد وجه العقول حنو الفلسفة؛ وانزوت اآلداب نفسه يلفظ آخر أنفاسه بانقضاء عهد الطالب اجلوالني؛ ذلك أن القرن الثال

ومل جيد األدب الظريف املمتع أدب هيلدبريت ويوحنا السلزبري الذي كان يضارع .القدمية وقنعت مبرتلة صغرى يف برامج اجلامعات
ية أداة يكتب ا شعره، وملا تصرم القرن الثالث عشر واختذ دانيت اللغة اإليطال. أدب عصر أغسطس، مل جيد هذا األدب من يرثه

  .أضحت اللغات القومية لغات األدب؛ وحىت التمثيل ربيب الكنيسة وخادمها خلع عنه رداء الالتينية ونطق بلغات الشعوب

  الفصل الثالث 

  بعث التمثيل 
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عراضات لأللعاب؛ وكانت مات فن التمثيل القدمي قبل بداية العصور الوسطى، ألنه احندر إىل متثيليات هزلية ماجنة مث حلت حمله است
وبقيت بعد ذلك ناحيتان من .  حركات رياضية ال أكثر، ويبدو أا مل جتد سبيلها إىل املسرحHroswithaمتثيليات سنكا وهرسويذا 

عياد أوالمها مناظر احملاكاة اليت كانت جتري يف األ: نواحي النشاط التمثيلي تصالن املاضي القدمي بالزمن الذي تال العصور الوسطى
ولكن ). 12(الزراعية، وثانيتهما التمثيليات اهلزلية اليت كان ميثلها املغنون اجلوالون واملهرجون يف أاء القصور أو ميادين القرى

فالقداس نفسه منظر متثيلي،واحلرم . اشهر منابع التمثيل يف العصور الوسطى هي الطقوس الكنسية شأا يف هذا شأن اليونان القدمية
وأناشيد . س مسرح مقدس، وكان القساوسة القائمون خبدمة القداس يلبسون حلالً رمزية؛ ويقومون هم وخدم الكنيسة باحلواراملقد

. القساوسة واملرتلني املتبادلة، واملرتلني بعضهم مع بعض، توحي بأن التمثيل تطور من احلوار الذي نشأت منه املسرحية الديونيسية

تقام يف بعض األعياد املقدسة نشأ العنصر التمثيلي نشأة واضحة صرحية؛ فقد كان الناس يف بعض ويف االحتفاالت اليت كانت 
من " مالك"الطقوس الدينية اليت تقام يف يوم عيد امليالد يف القرن احلادي عشر يدخلون الكنائس يف زي رعاة الغنم وحيييهم غالم 

من باب يف اجلهة الشرقية " ملوك"مث يدخلون ثالثة . طفل من اجلبس يف مذود، ويتعبدون أمام صورة "أخبار سارة: "املغنني بقوله
فكان ": مذحبة الربيئني"وكانت بعض الكنائس متثل يف الثامن والعشرين من ديسمرب ). 13(ويقودهم إىل املذود جنم يجر على سلك

 كأن هريود قد ذحبهم، مث يقومون،ويسريون إىل بعض الغلمان املرتلني ميشون يف صحن الكنيسة وجناحيها، ويسقطون على األرض
ويف يوم اجلمعة احلزينة كانت كنائس كثرية ترفع صور املسيح املصلوب ). 14(احلرم املقدس، يرمزون بذلك لصعودهم إىل السماء

 عيد الفصح باحتفال مث حتمل هذه الصور وتوجع يف مستقر يشبه الضريح املقدس، تعاد منه بعد ذلك إىل املذبح يف صباح. من املذبح
 ال بعد قصة 380 بطريق القسطنطينية يف عام Gregory Nazianzenوكتب جرجيوري نزيانزين ). 15(مهيب رمزاً لبعث املسيح

، وال تزال متثيلية آالم املسيح من ذلك الوقت حىت اآلن ذات شأن عظيم )Euripidean(16آالم املسيح يف صورة متثيلية يوربيدية 
، ولكن أكرب 1200وكانت الكتب تقول إن أول مسرحية من هذا النوع هي اليت مثلت يف سينا حوايل عام . ملسيحيةعند الشعوب ا

وإذ كانت الكنيسة تستعني بالبناء، والنحت، . الظن أن مسرحيات أخرى كثرية من نوعها مثلّت قبل ذلك التاريخ بزمن طويل
ناظر واألفكار الرئيسية يف امللحمة املسيحية، فإا بذلك كانت تلجأ إىل خيال الشعب والتصوير، واملوسيقى لتطبع يف عقول املؤمنني امل

وتزيد تقواه مبا تضفيه على املناظر التمثيلية يف األعياد الكربى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة؛ وكانت النصوص املوضحة اليت 
من ذلك أن . ذه النصوص املوضحة حتول أحياناً إىل متثيليات قصريةأضيفت إىل الطقوس الدينية لتكسبها الروعة املوسيقية، كانت ه

 يدخل احلوار اآليت يف ترنيمة مقسمة لتمثل فيها St. Gallنصاً موضحاً لعيد الفصح يف خمطوط من القرن العاشر يف سانت جول 

   . املالئكة واملرميات الثالث

منذ الذي تبحثني عنه يف الضريح يا خادمات : املالئكة
 املسيح؟ 

  

نبحث عن املسيح الذي صلب يا رسالً من : املرميات
 . السماء
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ليس هو يف هذا املكان، لقد صعد كما قال من : املالئكة
 . قبل؛ اذهنب وأذعن أنه قد صعد

  

 ). 17(امحدوا الرب، الرب قد صعد: املرتلون مجيعاً 

ولذا أقيم سوار . وأخذت املناظر الدينية منذ القرن الثاين تزداد تعقيداً على مر األيام حىت مل يعد متثيلها يف داخل الكنيسة مستطاعاً
وأقدم ما .  مطولة مكتوبةمرتفع يف خارجها ومثّل املسرحية فوقه ممثلون خيتارون من بني أفراد الشعب، ويدربون على استظهار أدوار

لدينا من أمثلة هلذا الضرب من التمثيل متثيلية آدم اليت كتبت يف القرن الثاين عشر باللغة الفرنسية بينها سطور باللغة الالتينية مكتوبة 
ممثلة بأعشاب وأزهار ويف هذه املسرحية يظهر آدم وحواء يف دثارين أبيضني يلعبان يف جنة . باملداد األمحر لتكون تعليمات للممثلني

مث تظهر الشياطني يف األثواب احلمراء امللتصقة باجلسم اليت أضحت من ذلك الوقت ثيام اخلاصة يف دور التمثيل، . أمام الكنيسة
فريفضها، وجيري أولئك الشياطني بني النظارة يلوون أجسامهم ويقطّبون وجوههم تقطيباً مروعاً رهيباً، ويقدمون الفاكهة احملرمة آلدم 

ويدان آدم وحواء برغبتهما يف املعرفة فيسلكان يف أغالل من احلديد وجترمها . فيقدموا حلواء، فتتناوهلا، وتقنع آدم بأن حيذو حذوها
ويف الفصل الثاين يستعد قايني لذبح هابيل . الشياطني إىل اجلحيم ممثلة حبفرة يف األرض ينبعث منها صوت رهيب دال على الفرح

سبب . سأخربك... أتريد أن تعرف مل أريد أن أقتلك؟: "فيجيبه قايني" ومل أموت؟: "، فيسأله هابيل"يا هابيل سوف متوت: "ديوينا
ولكن مؤلف الرواية تأخذه . ويلقى قايني بنفسه فوق هابيل ويضربه حىت ميوت". ذلك أنك تفرط يف سعيك لتنال احلظوة عند اهللا

وأطلق فيما بعد على هذه التمثيليات املستمدة من ). 18"(سيكون حتت ثياب هابيل جفنة: "اد األمحرالرأفة فيكتب بني السطور باملد
 ومعناها الفعل، وكان هذا أيضاً هو معىن ministerium؛ واللفظ مشتق من الكلمة الالتينية "األفعال اخلفية"الكتاب املقدس اسم 

drama .يت مبسرحيات املعجزات، وكانت تدور يف العادة حول وملّا أضحت القصة متثّل أحداثاً وقعت بعد زمن الكتاب املقدس مس
 تلميذ أبالر كثرياً من هذه Hillariusوقد كتب هيالريوس . بعض األفعال العجيبة اليت قامت ا العذراء أو قام ا بعض القديسني

 القرن الثالث عشر حىت كانت اللغات القومية األداة خبليط من اللغتني الالتينية والفرنسية،ومل ينتصف) 1125حوايل (املسرحيات 
وأخذت الفكاهات املتزايدة الصراحة تصبح فيها ذات شأن مطرد الزيادة، كما أصبحت ". مسرحيات املعجزات"اليت تكتب ا 

وراً مستقالً حنو يف هذه األثناء قد أخذت تتطور تط" املهازل"وكانت . موضوعاا تتجه شيئاً فشيئاً وجهة دنيوية غري دينية
، )1260حوايل  (Adam de la Halleويتمثل هذا التطور يف مسرحيتني قصريتني وصلتا إلينا من قلم آدم ده ال هال . املسرحيات

فقد . ، حول حياة املؤلف نفسهLi jus Adamوتدور إحدى هاتني املسرحيتني، مسرحية آدم . Arrasوهو رجل أحدب من أراس 
ويف يوم مجيل من أيام الصيف مساؤه صافية، وجوه لطيف، بينما كانت . " قساً، ولكنه أحب مارية احلسناءكان يفكر يف أن يكون

". لقد رويت اآلن ظمأي منها... الطيور تنطلق بأصواا العذبة،حملت بني األشجار العالية على شاطئ النهر فتاة هي اآلن زوجيت

ويدخل املؤلف يف هذا الفصل اخلاص بشئونه هو وزوجته، . ىل باريس وإىل اجلامعةوخيربها ذا يف صراحة ظريفة ويعتزم الذهاب إ
طبيباً وجمنوناً، وراهباً، يستجدي الناس الصدقات ويعدهم باملعجزات، ومجاعة من اجلنيات ينشدن األناشيد، ويذكّرنا هذا بأدوار 

م إىل إحدى اجلنيات، فتصب عليه لعنة متنعه أن يفارق زوجته ويسيء آد. الرقص اليت تقحم إقحاماً يف التمثيليات الغنائية احلديثة
. Bernard Shawطول حياته، ومن هذا اهلراء أخذت املسرحيات تتطور تطوراً مستمراً حىت وصلت إىل مسرحيات برناردشو 

شيئاً من الكنيسة وما حوهلا وكلما بعدت املسرحيات عن املوضوعات الدينية واقتربت من املوضوعات الدنيوية، انتقل متثيلها شيئاً ف
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ذلك أنه مل تكن هناك وقتئذ دور للتمثيل، فكانوا إذا أرادوا أن ميثّلوا يف مكان ما . إىل السوق العامة أو إىل غريها من ميادين البلدة
ون مقاعد تلك املسرحيات القليلة ـ وكان ذلك حيدث يف العادة يف عيد من األعياد الصيفية ـ يقيمون مسرحاً مؤقتاً، ويضع

وكان من املستطاع أن تستخدم البيوت احمليطة بامليدان لتمثيل املناظر . للنظارة، وينشئون مظالت مزركشة ألصحاب املقامات العالية
وكان الذين يقومون باألدوار يف املسرحيات الدينية هم الشبان من رجال الدين؛ أما يف . اخللفية وغريها مما حيتاجه املمثلون

وملا زاد . أو املغنني اجلوالني؛ وقلّما كانت النساء يشتركن يف التمثيل" املاجنني" غري الدينية فكان املمثلون هم أهل املدينة املسرحيات
بعد التمثيليات عن الكنيسة يف مناظرها وموضوعاا، نزعت هذه التمثيليات إىل التهريج واخلالعة والفحش؛ ورأت الكنيسة، وهي 

وهكذا نرى .ا املسرحية اجلدية، أن البد هلا من أن تعلن أن التمثيليات القروية جتايف األخالق الفاضلةاليت نشأت يف أحضا

 ، ويقول إن هذه "وعيد احلمقى"إىل جمالس الشراب، " متثيليات املعجزات"جروستسيت أسقف لنكلن يضم التمثيليات، ومنها 
تقضي بأن املمثلني الذين ) 1144و 1136بني عامي (أعمال جيب أالّ يشهدها أي مسيحي؛ وصدرت بعده أوامر شبيهة ذا األمر 

د وجدت أما القديس تومس فكان أكثر من هذا تساحماً، وقال إن مهنة التمثيل ق. يشتركون يف هذه التمثيليات حيرمون من الدين
  .ملواساة اإلنسانية، وإن املمثل الذي ميارسها على خري وجه رمبا جنا من اجلحيم برمحة من اهللا

  الفصل الرابع 

  المالحم والقصص المنثورة 

وميكن القول بوجه عام إن رجال الدين وحدهم هم . سار اصطباغ األدب بالصبغة الدنيوية مع نشأة اللغات القومية جنباً إىل جنب
 كانوا يفهمون اللغة الالتينية قبل القرن الثاين عشر، وإن الكتاب الذين كانوا يريدون أن يتصلوا بغري رجال الدين كانوا الذين

مضطرين إىل الكتابة باللغات القومية؛ وكان مجهور القراء يزداد اتساعاً كلما زاد النظام االجتماعي مناء، وأخذت اآلداب القومية 
وكانت نتيجة هذا أن نشأ األدب الفرنسي يف القرن احلادي عشر، واألدب األملاين يف . مطالب هذا اجلمهورترتقي تدرجياً لتسد 

وكان من الطبيعي أن تصبح الصورة األوىل هلذا األدب . القرن الثاين عشر، واإلجنليزي واألسباين واإليطايل يف القرن الثالث عشر
ة فأضحت هي القصيدة الغنائية، مث كربت القصيدة الغنائية مبا أدخل عليها من تطور القومي هي األغنية الشعبية، مث طالت األغني

 ونيبلنجناليد Chanson de Roland، وأغنية روالن Beowulfوتضخم فصارت هي امللحمة الصغرى كملحمة بيولف 
Nibelungenlied والسيد Cid . من أغان كانت شائعة يف 1130وأكرب الظن أن أغنية روالن ضمت بعضها إىل بعض حوايل عام 

وهي تروى يف أربعة آالف بيت من الشعر السهل املنسجم العمبقي الوزن قصة موت روالن يف . القرن التاسع أو القرن العاشر
بالد األندلس اإلسالمية كان عائداً جبيشه حنو فرنسا، فما كان " فتح"وتفصيل ذلك أن شارملان بعد أن . Roncessvalesرنسسفال 

وبينا هو .  اخلائن إال أن دل العدو على طريق اجليش، وتطوع روالن لقيادة املؤخرة لينجيها من مأزق خطرGanelonانيلون من ج
ويرجوه . سائر يف أخدود ضيق ملتو يف جبال الربانس إذ انقض حشد من الباشقنس من شعاب اجلبال على قوة روالن الصغرية

 Turpinيستنجد بشارملان، ولكن روالن يأىب أن يطلب النجدة، ويقود هو وألفييه، وتوربني صديقه ألفييه أن ينفخ يف بوقه الكبري ل

ويرتف الدم من جروح مميتة يف رأس ألفييه . كبري األساقفة، جنودهم، ويدافعون عن أنفسهم دفاع املستميت حىت يقتلوا كلهم تقريبا
  : شق خوذته من أعلى رأسه إىل موضع أنفه ولكنه ينجو من املوتويغشى عليه فيظن روالن جندياً من األعداء ويضربه بسيفه وي
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 وينظر إليه روالن وهو يضربه، 

  

 : ويسأله بصوت لينحنون

  

 أيها السيد الرفيق، أتفعل هذا جبد؟ "

  

 إين أنا روالن الذي حيبك أعظم احلب 

  

 " ومل تطلب إيلّ قط الرتال

  

 أنا اآلن أستمع إىل قولك؛ : "فيقول ألفييه

  

 ! ولكين ال أراك، رعاك اهللا وأجناك

  

 !" لقد ضربتك، فاغفرها يل

  

 مل أصب بسوء : "فيجيبه روالن

  

 ." وأعفو عنك لساعيت وأشهد اهللا

  

 فلما نطق ذا احنىن كالمها لصاحبه 

  

 ). 20(وافترقا متحابني

حليته البيضاء تطري "صدغيه، ويسمعه شارملان فيعود لنجدته ووينفخ روالن أخرياً يف بوقه العاجي، ويواصل النفخ حىت ينبثق الدم من 
وروالن يف هذه األثناء ". اجلبال شاخمة، شاسعة مظلمة، والوديان عميقة، واألار سريعة التيار"ولكن الطريق طويل و". يف الريح

وليايل طواالً، مل تسيء إيل فيها ومل أسيء إليك، أيها السيد الرفيق، لقد كنا زميلني أياماً : "حزين مكب على جثة ألفييه يناديها بقوله
ويتوسل إليه كبري األساقفة وهو حيتضر أن ينجو باهلرب، ويأىب روالن، ويواصل احلرب حىت ". فإذا مت فاحلياة من بعدك كلها آالم

الصخور سيفه دورندال ويستجمع آخر ما فيه من قوة وحيطم فوق صخرة من . يفر املهامجون، ولكنه هو أيضاً يصاب جبرح مميت
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Durendalم باجلواهر حىت ال يقع يف أيدي الكفاررقد الكونت روالن حتت شجرة صنوبر ووجهه متجه حنو أسبانيا"و.  املطع ...

ورفع ". وطافت به وقتئذ ذكريات كثرية، ففكر يف البالد اليت فتحها، ويف فرنسا احللوة، ويف أسرته، ويف شارل الذي رباه، وبكى
تلك هي خالصة القصة مترمجة ولكن الترمجة أياً . ويقبل شارل وجيده قد مات. إىل السماء دليالً على خضوعه هللا، ووفائهقفازه 

كانت ال تستطيع حماكاة أصلها السهل اجلذل، وما من أحد غري من نشأ على حب فرنسا وتكرميها يستطيع أن حيس بالقوة والعاطفة 
 أسبانيا 1160ووهب شاعر جمهول حوايل عام . يت حيفظها كل طفل فرنسي ويتلوها يف كل صلواتهاللتني تفيض ما هذه امللحمة ال

. Poema de Cid، وهي املعروفة مبلحمة السيد )1099املتوىف سنة ( أو ردرجيو دياز Ruyملحمة قوية ميجد فيها أخالق راي 

ألندلس، ومتجيد بطولة سادة اإلقطاع، وشرفهم، وعظمتهم، وموضوعها هي األخرى القتال بني الفرسان املسيحيني واملسلمني يف ا
وينفي روالن ملك جاحد بفضله، فيودع زوجته وأبناءه يف أحد األديرة ويقسم أالّ يعيش بينهم . وتفضيل أجماد احلرب عن ذلة احلب

وينهب السيد يف . ارات هومريةويردد النصف األول من القصيد ذكر انتص. بعدئذ حىت ينتصر يف مخس معارك، وخير لقتال املسلمني
خالل الفترات الواقعة بني املعارك أموال اليهود، ويوزع الصدقات على الفقراء، ويقدم الطعام بيده إىل جمذوم، ويأكل معه يف صفحة 

حلال هي وليست هذه بطبيعة ا.  الذي رفعه املسيح من بني املوتىLazarusواحدة، وينام معه يف فراش واحد، ويتبني أنه ألعازر 
صفات السيد التارخيية، ولكنها ال تسيء إىل التاريخ أكثر مما تسيء إليه أغنية روالن بتمجيدها شارملان وجعلها إياه مثالً أعلى 

الفت مئات األغاين الشعرية اليت تدور حول ,وأضحت ملحمة السيد حافزاً قوياً للتفكري األسباين والعزة الوطنية األسبانية؛ . للرجال
وبعد فليس يف األشياء ما هو أبعد عن قلوب الناس من . ، كما ألفت عنه مئات من الكتب متفاوتة القرب من احلقيقية التارخييةبطلها

ولننتقل بعد ذلك إىل أيسلندة فنقول إن أحداً مل . الصدق، وعماد النفس والدول هو الروايات اخليالية اليت تتعاقب على مدى األيام
جت هذه اجلزيرة الصغرية، اليت قست عليها الطبيعة وفصلتها البحار عن غريها من البلدان، يف تلك الفترة يفسر لنا بعد كيف أخر

قدر كبري من الروايات التارخيية : لقد ساعدها على ذلك عامالن. من الزمان، أدباً ال يتناسب يف مداه وال يف ائه مع مكاا وحجمها
 أعان - من الناس معزولة عن غريها من اجلماعات، وحب للقراءة، أو االستماع إىل القارئني املتواترة، العزيزة على قلب كل مجاعة

وملّا أن . لقد وجد يف اجلزيرة منذ القرن الثاين عشر ال بعد كثري من دور الكتب باإلضافة إىل مكتبات األديرة. عليه طول الشتاء
رجال الدنيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن أصبحت الكتابة من مميزات الشخص املهذب، صاغ الكتاب من 

وكان من بعض املصادفات النادرة أن نرى زعيم كتاب القرن الثالث عشر يف أيسلندة كان . كانت من قبل ملكاً للشعراء الشعبيني
كان أسنري استورلسون .  يسمونه فيها الناطق بالقانون كما-هو أغىن أهلها، والرجل الذي اختري مرتني ليكون رئيساً جلمهوريتها 

Snorri Sturlson (1178-1241 ( حيب احلياة أكثر مما حيب األدب، وكان كثري األسفار، منهمكاً يف السياسة واملنازعات، مث قتله
 وقصصها مبا  تاريخ بالد الشمالHeimskringlaوقد روى يف كتابه العامل املستدير . زوج ابنته وهو يف الثانية والستني من عمره

 أو إدا Edda Snorra Sturlsonerفطر عليه رجل اجلد والعمل من بساطة وإجياز؛ وروى يف كتاب أدا استرا استور لسونر 
املنشورة موجز التاريخ الورد يف الكتاب املقدس، وشذرات من أساطري الشماليني، وضمنه مقاالً يف أوزان الشعر، ورسالة فنه، 

الفن من البول يقول فيه إن طائفتني من األرباب اقتتلوا مث عقدوا الصلح بأن أخذوا يبصقون يف جرة، ونشأ وشرحاً فذاً لنشأة هذا 
وقتل األقزام أكفاريز، ومزجوا .  علّم الناس احلكمة كما علّمهم إياها بروميثيوسKvasirمن هذا البصاق نصف إله يدعى أكفاريز 

 سبيله إىل املكان الذي خزن فيه Odinواختذ اإلله العظيم أودين . القدرة على الغناءدمه باخلمر وصنعوا رحيقاً يهب كل من يشربه 
األقزام هذا اخلمر الشعري، وشربه كله، وطار إىل السماء؛ غري أن بعض السائل احملبوس خرج منه بطريقة قلّما تستخدم يف الفساقي 
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ذلك هراء جاء به عامل من ). 21(تص من سقط عليه موهبة قرض الشعرالعامة؛ وسقط هذا املاء اإلهلي رذاذاً ملهماً على األرض، وام
وهذه الفترة من تاريخ أيسلندة غنية بأدا غىن حتار يف العقول، وال يزال هذا األدب . العلماء وليس هو أبعد عن العقل من التاريخ

 مئات من القصص املنثورة بعضها قصري وبعضها وكتبت يف ذلك العهد. يفيض طرافةً، ومرحاً، وفكاهةً، وفتنة شعرية تسرى يف نثره
وكلها بوجه عام ذكريات للحضارة من عصر اهلمجية، . يف طول الروايات النثرية، بعضها تارخيي وبعضها خيلط التاريخ باألساطري

 تأليف أستري Ynglingaوكثرياً ما يرد يف قصص إجنلنجا . مليئة بأعمال املروءة والعنف، يعقّدها التقاضي وخيفف من مللها احلب
وأوسع هذه القصص . ذكر فرسال الشمال الذين حيرق بعضهم بعضاً، أو حيرق الواحد منهم نفسه، أو ذكر أائهم أو أقداح شرام

وقد وردت قصصها يف صورة باكرة يف اإلدا الكربى أو اإلدا الشعرية؛ وأحدث . Volsungasagaخياالً قصص الفلسنجاساجا 
، Waels هو كل من تناسل من ويلز Volsungوالفلسنج . Wagnerيت وردت يف خامت النبلنجيني تأليف فاجنر صورة هلا هي ال

والنيبلنجيون حسب ). Siegreiedسيجفريد  (Sigurdوويلز هذا ملك من ملوك الشمال، وهو ابن حفيد أودين وجد سيجورد 
نجاساجا فهم ساللة من األقزام حيرسون يف بالد الرين كرتاً وخامتاً  ملوك برغنديون، أما يف الفلسNibelungenliedنص النيبلنجيد 

 التنني الذي حيرس الكرت Fahnirويقتل سيجورد فهنري . من الذهب جيالّن من التقدير، ولكنهما جيلبان النقمة لكل من ميتلكها
نصف اإلهلة اليت هي  (Valkyrie الفلكريية Brundhildويستويل عليه، ويصل يف جتواله إىل تل حتيط به النريان وتنام عليه برندهلد 

ويفتنت سيجورد جبماهلا وتفتنت هي به، ويقسمان ميني . Sleeping Beautyوتلك إحدى صور قصة اجلميلة النائمة ). من نسل أودين
 أحد Gukiوكي ويلتقي يف بالط جي.  كما يفعل الرجال يف كثري من فصص العصور الوسطى-الوفاء، مث يتركها ويواصل أسفارها 
 Gunnar، وتسقيه أمها شراباً مسحوراً ينسيه برندهلد ويتزوج جدرون؛ مث يتزوج جنار Gudrunملوك بالد الرين باألمرية جدرون 

بن جيوكي برندهلد ويأيت ا إىل بالط أبيه، ويسوؤها نسيان سيجورد إياها فتعمل على قتله، مث تندم على فعلتها فتعلو كرمة حريقه، 
وشخصيات هذه ). 1220حوايل  (Njalوأحدث صورة هلذه القصص األيسلندية هي قصة أجنال احملترق .  بسيفه وحتترق معهوتنتحر

والقصة حمكمة البناء وتنتقل حوادثها املثرية تنقّالً حيتمه السياق حىت . القصة واضحة حتدد أعماهلم وأقواهلم أكثر مما حيدهم وصفهم
 وأبنائه على أيدي Bergthura وهي احتراق بيت جنال، وأحتراقه هو وزوجته برجثورا -هلا حوادثها تصل إىل الكارثة اليت تدور حو

  :  حيقد على أبناء جنال ويعمل على االنتقام منهمFlosiمجاعة مسلحة من األعداء يقودهم شخص يدعى فلوسي

إين آذن لك، يا سيد : "جنال، وقال له... مث نادى فلوسي
 ال يليق بك أن حتترق يف جنال، أن خترج ألنه 

 " داخل الدار  

  

لن أخرج ألين شيخ كبري، ال أقوى : "فريد عليه جنال قائالً
 على الثأر 

  

 " ألبنائي، ولكن لن أعيش جملالً بالعار

  

أخرجي يا صاحبة الدار : "مث نادى فلوسي برجثورا قائالً
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 ألين ال أريد 

  

 " أن أحرقك داخل البيت مهما تكن األسباب

  

لقد تزوجت جنال وأنا صغرية، : "فتجيبه برجتورا بقوهلا
 ووعدته 

  

 " أن ألقى وإياه نفس املصري

  

 . مث عادا بعد ذلك إىل البيت

  

 " أية نصيحة نتبعها اآلن؟: "وسألته برجثورا

  

سنذهب إىل فراشنا، ونرقد عليه، فطاملا : "فيجيبها جنال
 تاقت نفسي 

  

 " إىل الراحة

  

سأخرجك : "Kari بن كاري Thordغالم ثورد مث قالت لل
 أنت ولن 

  

 " حتترق هنا

  

لقد وعدتين يا جديت أالّ نفترق ما : فيجيبها الغالم قائالً
 دمت أرغب 

  

يف البقاء معك؛ ولكين أرى أن مويت معك ومع جنال خري 
 من 
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 " حيايت بعدكما

  

ل، ووضعته بينها وبني جنا... مث محلت الغالم إىل سريرها و
 ورمسا عليهما 

  

 وعلى الغالم عالمة الصليب، وأسلما روحهما إىل اهللا، 

  

 ). 22(وكان هذا آخر لفظ مسعه الناس منهما

قد ترك يف ذكريات الشعوب واملغنني املضطربة ألف قصة وقصة عن الفوضى االجتماعية، ) 600- 300(وكان عصر اهلجرة 
بعض هذه القصص إىل بالد النرويج وأيسلندة وأمثرت الفلسنجاساجا، وكثري منها والشجاعة اهلمجية، واحلب القاتل؛ وانتقلت 

متقاربة األمساء واملوضوعات، وقد عاشت وتضاعف عددها يف أملانيا يف صورة قصص تارخيية، وقصائد غنائية، وقصص شعبية، حىت 
ن تلك املواد النيبلنجنليد أو أغاين النيبلنجببني، وهي قام رجل أملاين غري معروف يف زمن غري معروف أثناء القرن الثاين عشر وصاغ م

مصوغة من قصص مسلسل من الشعر لكي بيتني منه قافية واحدة بلغة القسم األوسط من أملانيا العليا؛ وقصصها مزيج من 
لرابع امليالدي من قصرهم يف  وأخواه برغندية زمناً هلا يف القرن اGumtherوحكم امللك جنثر . االنفعاالت البدائية واألمزجة الوثنية

اليت مل يكن أمجل منها يف بلد  "-  Kremhildورمز على ضفة ر الدين، وكانت تقيم معهم يف ذلك القصر أختهم الشابة كرميهيلد 
 ضيعة غنية بالقرب من) سيجورد(وكان امللك سجمند يف هذه األثناء حيكم األراضي الوطيئة، وأقطع ابنه سيجفريد ". من البالد

وترامت إىل مسامع سيجفريد أخبار مجال كرميهيلد فذهب لزيارة بالط .  الواقعة هي األخرى على ضفة الرينXantenأكسنتني 
جنثر وأقام هناك على الرحب والسعة مدة عام، ولكنه مل ير كرميهيلد قط، وإن كانت هي قد أبصرت من نافذا الشبان يتثاقفون يف 

ذلك أن سيجفريد كان يفوق سائر الشباب يف قراع السيوف، وأظهر بسالة عظيمة يف حربة مع . ظرةفناء القصر، فأحبته من أول ن
وزينت كثريات من ! صفوف الربغنديني؛ واراد جنثر أن حيتفل بعقد الصلح بعد انتصاره فأمر سيدات القصر أن يشهدن االحتفال

ت وإعجان، ونزلوا عن حقهم يف أرض امللك الغنية نظري بنات األشراف أحسن زينة، وتاقت نفوس الشبان لنيل رضاء السيدا
وتبدت كرميهيلد كأا كوكب الصباح يتألق بني السحب الدكناء؛ ومل يكد يراها الشاب الذي انطوى قلبه ... فوزهم ذا اإلعجاب

كيف أخطب ود : "فسهوسر سيجفريد وحزن، فقد قال يف ن.... على حبها من زمن بعيد حىت ذهب عنه ما كان حيس به من تعب
وامحرت وجنتاها حني أبصرت أمامها ذلك "... فتاة مثلك؟ تلك ال ريب أضغاث أحالم، ولكن املوت عندي أفضل من البعد عنك

وامتأل قلب الفارس شجاعة حني مسع هذه ". مرحباً بك يا سيجفريد، أيها الفارس الباسل النبيل: "الرجل ذا النفس العالية، وقالت
. وارتبط قلبامها برباط احلب القوي وتبادال النظرات سراً. حنىن أمامها احنناءة مجيلة شأن الفارس الشهم، وشكر هلا حتيتهااأللفاظ، وا

وترامت أخبار بريلد ملكة أيسلندة إىل جنثر وكان أعزب، وقيل له إا ال يناهلا إالّ من يتفوق عليها يف ثالث جتارب للقوى، وإنه 
ويعربان . ووافق سيجفريد على أن يساعد جنثر على نيل بريلد إذا زوجه بكرميهيلد. ربة منها جوزي بقطع رأسهإذا أخفق يف أية جت
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البحر بسرعة القصص وسهولتها؛ ويلبس سيجفريد طيلساناً سحرياً خيفيه عن األنظار، ويساعد جنثر على اخلروج ظافراً من 
وتساعد ست ومثانون فتاة كرميهيلد على إعداد األثواب . ليتزوجها على كره منهاالتجارب الثالث، ويأيت جنثر بربيلد إىل موطنه 

ولكن بريلد تبصر سيجفريد فتحس أن . وحيتفل بزواج جنثر وبريلد وبزواج سيجفريد وكرميهيلد احتفاالً فخماً. الغالية للعروس
. فترده عنها خائباً، وتربطه يف عقدة وتعلقه على اجلدارويقبل جنثر عليها ليلة زفافها . هو ال جنثر الذي يليق أن يكون زوجها

وينطلق جنثر من العقدة ويستنجد بسيجفريد؛ ويف الليلة الثانية يتخفى البطل يف زي جنثر وينام جبوار بريلد، بينما يكون جنثر نفسه 
يداً عن الفراش وتشتبك معه يف معركة تفري وتلقى بريلد بسيجفريد بع. خمتبئاً يف حجرة مظلمة يستمع إىل كل شيء وال يرى شيئاً

إنين إذا مت بيد امرأة فإن الزوجات ! واحسرتاه: "ويقول يف نفسه أثناء املعركة. العظم، وحتطم الرأس، وال جتري على سنن متبعة
د حامالً معه وينسحب سيجفريد دون أن يراه أح. وزم بريلد آخر األمر، وتعد أن تكون زوجة". مجيعهن سيحتقرن أزواجهن

ويهدي سيجفريد املنطقة والقرط إىل كرميهيلد، ويأيت ا إىل أبيها، . منطقتها وقرطها، وحيل جنثر حنله جبوار امللكة اخلائرة القوى
ويستخدم سيجفريد ما له من ثروة يف سنيبلنجن فيلبس زوجته ووصيفاا من الثياب ما مل تلبسه . فيتوجه ملكاً على األراضي الوطيئة

وتبصر بريلد أثواب كرميهيلد الغالية فتدب . وتزور كرميهيلد بعد فترة من ذلك الوقت بريلد يف مدينة ورمز. امرأة أخرى قبلهن
وترد عليها كرميهيلد بأن تكشف هلا عن املنطقة والقرط لتثبت هلا أن . الغرية يف قلبها، وتذكّرها بأن سيجفريد من أتباع جنثر

 مأل صدره حقداً على سيجفريد؛ Hagenوكان جلنثر أخ نكد غري شقيق يدعى هاجن . لذي غلبها على أمرهاسيجفريد الجنثر هو ا
وينحين سيجفريد فوق جمرى ماء لريوي ظمأه، فيطعنه هاجن حبربة، وتبصر كرميهيلد بطلها . فأرسال إليه يدعوانه للخروج إىل الصيد

وترث كرت نيبلنج بوصفها أرملة سيجفريد، ولكن هاجن يغري ". ليوم وتلك الليلةفيغمى عليها وتفقد وعيها طوال ذلك ا"يلقى منيته 
وتظل كرميهيلد ثالثة عشر . جنثر باغتصابه منها، ويدفن جنثر وأخوته هذا الكرت يف ر الرين ويقسموا أالّ يكشفوا ألحد عن خمبئه

أتال  (Etzelكنها من هذا الثأر، مث تقبل ما عرضه عليها إتزل عاماً تفكر يف الثأر من هاجن وأخوا، ولكنها ال جتد الفرصة اليت مت
Atilla ( ا؛ وتنتقل إىل فينا ملك اهلون من زواجهViennaوكان إتزل ذا شهرة عظيمة جتتذب إىل . " لتعيش فيها وتكون زوجة له

 -ه ما ال يستطيع أن يراه يف هذه األيام وكان اإلنسان يرى عند.... بالطه بال انقطاع أشجع الفرسان مسيحيني وكفاراً على السواء

وكان امللك ندي اليد سخياً على الناس مجيعاً أياً كانت عقائدهم، فلم يكن مثة أحد ال ينل . يرى املسيحيني والكفرة جنباً إىل جنب
 االنتقام؛ وبلغ من أمرها أن مدى ثالثة عشر عاماً بدا فيها أا مل تعد تفكر يف" حكماً صاحلاً"وظلت كرميهيلد حتكم البالد ". رفده

طلبت إىل إتزل أن يدعو هاجن وإخوا إىل وليمة؛ ويليب هؤالء الدعوة رغم حتذير هاجن، ولكنهم يأتون معهم حباشية من الفالحني 
ذ يقتل وبينما كان إخوة امللك وهاجن ومن معهم من الفرسان يستمتعون بضيافة حاشية اهلون يف و إتزل، إ. والفرسان املسلحني

الفالحون الذين يف خارج البهو بأمر كرميهيلد، ويتلقى هاجن النبأ، فيستل سيفه، وتدور معركة رهيبة يف البهو بني الربغنديني واهلون 
 ابن كرميهيلد Artliebويطيح هاجن بضربته األوىل برأس أرتليب ). 437ولعل القصة ذكرى حرم احلقيقية اليت دارت يف عام (

وملّا كاد الربغنديون مجيعاً يهلكون يطلب جرنوت .  من العمر مخس سنني ويلقى برأسه يف حجر كرميهيلد وجنثروإتزل البالغ
Gernotويظهر فرسان اهلون رغبتهم يف إجابة هذا .  أخو كرميهيلد وجنثر إىل إتزل أن يسمح للباقني من الزوار باخلروج من البهو

 أخوها األصغر الذي كان غالماً بريئاً يف اخلامسة من Gisslherويتوسل إليها جزهلر . ةالطلب ولكن كرميهيلد ترفضه، وتستمر املذحب
أخيت يا أمجل النساء، بأي ذنب أستحق املوت بأيدي اهلون؟ لقد كنت على الدوام وفياً لك، مل : "عمره ملا قتل سيجفريد ويناديها

وترضى كرميهيلد بأن خيرج ".  ألين وثقت حببك، فهالّ رمحتينمتسسك يداي بأذى؛ ولكين جئت إىل هذا املكان يا أعز األخوات
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ذلك يا أماه اهللا يف علو مسائه، خري لنا أن لك عن آخرنا من أن نفتدي : "الباقون إذا أسلموا هاجن، فريد عليها جرنوت بقوله
وجين الربغنديون من . غنديني، وتأمر بإحراقهوخترج كرميهيلد اهلون من البناء، وتغلق األبواب على من فيه من الرب". أنفسنا بواحد ما

فرط احلرارة والظمأ فيصيحون من شدة األمل، فيأمرهم هاجن بأن يطفئوا ظمأهم بشرب دماء القتلى، فيصدعون مبا يؤمرون، وخيرج 
ويقاتل . يني غري جنثر وهاجنبعضهم من بني األخشاب امللتهبة املتساقطة، وتستمر املعركة دائرة يف الفناء حىت ال يبقى حياً من الربغند

وتسأله هاجن أين أخفى كرت نيبلنج، .  القوطي وهاجن، وينتصر عليه، ويأيت به إىل كرميهيلد مكبالً باألغاللDietrichديتريخ 
جن، فيجيبها بأنه لن يكشف هلا عن ذلك السر ما دام جنثر حياً؛ ويقتل جنثر، وكان ال يوال حياً، بأمر أخته، وحيمل رأسه إىل ها

، فتقبض "إن مكان الكرت ال يعرفه اآلن إالّ اهللا وحده وأنا، ولن تعريف هذا السر أيتها املرأة الشيطانة: "ولكن هاجن يتحداها بقوله
تلك قصة رهيبة .  القوطي مما سفكته كرميهيلد من الدماء فيقتلهاHildebrandوتشمئز نفس هلدبراند . بيدها على سيف وتقتله به

وإنا لنظلم هذه القصة بعض الظلم إذا انتزعنا حلظاا . اء كما جتري يف أية قصة أخرى يف عامل األدب أو فيما هو دونهجتري فها الدم
 فتاة رقيقة يبدهلا -ولكن هذا هو املوضوع الذي تدور حوادثها حوله . الرهيبة مما حييط ا من والئم، ومثاقفة، وصيد، وشئون النساء

ومن عجب أنه قلّما يبقى يف القصة بعد هذا شيء يقرا من الدين املسيحي، فهي يف .  وحشية سفاحةما صادفته من الشر امرأة
وتطغى هذه . الواقع مأساة يونانية تدور حول االنتقام، وال تفعل ما تفعله املآسي اليونانية إذ تأىب أن تقع يف أعمال العنف على املسرح

 يظهر منها شيء حىت إكرام رب الدار أضيافه الذين دعاهم لزيارته، وليس مثة ما يفوق اجلرائم على مجيع فضائل اإلقطاع فال يكاد
  .وحشية هذه القصة إالّ وحشية أيامنا هذه

  الفصل الخامس 

   Troubadourشعراء الفروسية الغزليون 

أواخر القرن الثالث عشر، أي يف الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن يكون األدب األوريب مصطبغاً باحلماسة الدينية اليت بعثتها يف يف 
الناس احلروب الصليبية، يف أواخر هذا القرن بالذات نشأت يف جنويب فرنسا مدرسة من الشعر الغنائي أرستقراطية، وثنية، غري 

وانتقل هذا الطراز . عريب، تنبئ بانتصار املرأة على القيود الثقيلة اليت فرضتها عليها نظرية سقوط آدمكهنوتية، عليها الطابع ال
الشعري من طولوز إىل باريس ومن باريس إىل لندن ومع إليانور األكتانية، واستحوذ على قلب ابنها الباسل رتشرد األول، وأوجد 

ويتألأل يف بداية هذا الطراز من الشعر وليم . لعذبة اهلادئة اليت مهدت السبيل إىل دانيتاملتصببني بالشعر من األملان، وصاغ النغمات ا
) 1087(التاسع كونت بواتو، ودوق أكتني، وجد إليانور نفسها، وألفى هذا اخلليع املستهتر نفسه يف احلادية عشرة من عمره 

حلرب الصليبية األوىل وتغىن بنصرها؛ ولكنه كان مثل كثريين من حاكماً لفرنسا اجلنوبية يكاد يكون مستقالً حبكمعا؛ واشترك يف ا
وقد وصف يف ترمجة . غريه من النبالء يف أرضه اليت طغى عليها اإلحلاد، فكان قليل اإلجالل للكنيسة يسخر من قساوستها

غوار، كثري التورط يف مغامرات احلب، من أكثر خلق اهللا أدباً وظرفاً، ومن أكثرهم غواية للنساء، وأنه فارس م"بروفنسالية له بأنه 
وقد اختطف وهو متزوج كونتة شاتل رول ). 23"(جييد الغناء وقرض الشعر، وقد ظل وقتاً طويالً جيول يف البلدان ويغوي النساء

Chatellerault احلسناء، وعاش معها علناً دون حياء؛ وملّا أمره أجنوليم Angouleme أجابه  األصلع اجلريء أن يقلع عن غيه
والتقى يوماً ما بأسقف بواتيه بعد أن حكم بطرده من الكنيسة ". سأنبذ الكونتة يف الساعة اليت حيتاج فيها شعرك إىل مشط: "بقوله

لست أحبك بالقدر الذي يكفي ألن : "، وأجابه وليم"اضرب: "فرد عليه األسقف وهو ميد له عنقه" اغفر يل وإالّ قتلتك: "وقال له
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ووضع الدوق طرازاً من الشعر الغزيل يكتب إىل النبيالت، وكان يفعل ما يقول، وكانت حياته قصرية ). 24"(نةأبعث بك إىل اجل
ومجعت . ، وأورث إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعري والغرامي)1137(مليئة باملرح، فقد مات يف السادسة واخلمسني من عمره 

وشرع برنار ده فنتادور .  يتغنوا هلا وحلاشيتها جلمال النساء وما تبعثه مفاتنهن من نشوةإليانور الشعراء حوهلا من طولوز، وسرهم أن
Bernard de Ventadour وكان شعره يف نظر بترارك ال ينقص إالّ قليالً عن شعره هو نفسه، يتغىن جبمال فيكونتة فنتادور؛ ،

وشجع هذا برنار فراح يتغىن جبمال إليانور نفسها وتبعها .  قصرهومحلت الفيكونتة مدحيه حممل اجلد فاضطر زوجها أن حيبسها يف برج
وبعد جيل من ذلك الوقت . ؛ وملّا أن فضلت حب ملكني أفرغ ما يف قلبه من هيام يف حلن حزين ذائع الصيتRouenإىل رون 

فوق عليه يف حب السيدة ميرت  صديق رتشرد األول احلميم، ومنافسه املتBertrand de Bornأصبح الشاعر الغزيل برتران ده بورن 
رتشرد ) 1215-؟Piere Vidal (1167؛ وصحب شاعر غزيل آخر يدعى بريفيدال Dame Maens of Martignacاملرتنياكية 

األول يف احلرب الصليبية، ورجع ساملاً، وعاش بعد جميئه فقرياً يقرض الشعر حىت رفض آخر األمر بضيعة وهبها له رميند السادس 
 شاعراً آخر من الشعراء الغزلني، ولكن حسبنا هؤالء األربعة دليالً على ما كانت عليه هذه 446ولدينا أمساء ). 25(كونت طولوز

كان بعض أفرادها موسيقيني أفاقني، وكانت كثرم من صغار النبالء املولعني بالغناء، وكان أربعة منهم . الطائفة املغنية من احنالل
وظل هؤالء الشعراء قرناً من الزمان . يك الثاين، وألفنسو الثاين، وبدرو الثالث ملك أرغونة رتشرد األول، وفردر-ملوكاً 

يسيطرون على أدب فرنسا اجلنوبية، ويشكلون عادات الطبقة األرستقراطية اليت كانت تنتقل يف ذلك الوقت من ) 1250- 1150(
وكانت لغة . ثام احلرب، وبالظرف واألدب عن الفجور والفسقالوحشية الريفية إىل الفروسية اليت كادت تكفّر باامالت عن آ

 اليت كانوا يتكلمون ا يف جنويب فرنسا ومشايل Roman أو لغة الرومان Langue Diocشعراء الفروسية الغزلني هي النج دك 
 مشتقة من الكلمة Troubodourأما اشتقاق امسهم فهو موضع اخلالف الشديد، والراجح أن كلمة تروبدرو . أسبانيا الشرقي

مشتقة من ) تروفتوري (Trovatore ومعناها جيد أو خيترع، كما أن من الواضح أن الكلمة اإليطالية Trobarالرومانية تروبار 
وكانوا يسمون فنهم ). 26(، ولكن من الناس من يقول إا مشتقة من كلمة الطرب العربية ومعناها الغناءTrovareتروفاري 

 ولكنهم كانوا يرونه من األعمال اجلدية اليت تتطلب وقتاً طويالً من املران على gaya ciencia أو gai sebar "احلكمة املرحة"
وكانوا يتزيون بزي األشراف، ويتشحون برداء طرزت . الشعر، واملوسيقى، وآداب احلديث اليت تليق بالفرسان أويل النبل والشهامة

اً ما كانوا يركبون وهم مدرعون بدروع الفرسان، ويتسابقون يف ألعاب الربجاس، سيقاتلون حواشيه بالذهب والفراء الثمينة، وكثري
ومل يكونوا يكتبون لغري طبقة األشراف، .بالرماح وباألقالم يف سبيل السيدات الاليت يقدمون هلن شعرهم وإن مل يقدموا هلن حيام

املغنني ليغنوه يف املآدب وألعاب الربجاس، ولكنه كثرياً ما كانوا هم وكانوا عادة يلَحنون بأنفسهم شعرهم الغنائي ويستأجرون 
وأكرب الظن أن العواطف اليت كانوا يعبرون عنها مل تكن إالّ صورة . أنفسهم يعزفون على القيثار وينفّسون بأغنية عن عاطفة مكبوتة

سماء تعبري عن إشباع رغبتهم، وأن يأس التروبدور احملزن أدبية، وأن حترقهم مل يكن أكثر من رغبة، وأن مسكنهم مع حبيبام يف ال
ويبدو أن األزواج الذين كانوا يسمعون هؤالء الشعراء يتشبثون بنسائهم مل يكونوا يرون يف . إن هو إالّ رخصة شعرية وأداة للتعبري

 الزواج بني األشراف ال يعدو أن يكون وإذ كان. هيامهم أكثر من هذا، وأم مل يكونوا أكثر حرصاً على أزواجهم من معظم الذكور
وأما ما وجد من . حادثاً من حوادث تداول الثروة، فقد كان احلب إذا وجد يعقب الثروة ال يسبقها كما حيدث يف القصص الفرنسي

ري  وجنيفIsolde يف اجلنوب إىل إيسلد Beatrice وبيتريس Francesaاحلب يف أدب العصور الوسطى فكان كله، من فرنسسكا 
Guinevereوكان عجز احملب عن الوصول إىل السيدة املتزوجة هو .  يف الشمال، حباً حراماً إذا استثنينا منه بعض األمثلة القليلة
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الذي أوجد طائفة التروبدور؛ ذلك أن من الصعب خلق رواية غرامية تدور حول الرغبة املشبعة، وحيث ال توجد العقبات ال يوجد 
 عن أفراد قالئل من شعراء الفروسية الغزلني حظوا آخر األمر بعطف السيدات الالئي اختاروهن موضوعاً ولسنا نسمع إالّ.الشعر

ألغانيهم، ولكن هذا مل يكن إالّ خرقاً للمألوف من القواعد يف العشر، فقد جرت العادة أن يطفئ الشاعر حرقته بقبلة من احلبيبة أو 
 ولعله تأثر يف هذا االنتقال بعبادة -قة والظرف؛ ومن أجل هذا انتقل شعر التروبدور وكان هذا التمنع من أسباب الر. بلمس يدها

لكنهم قلّما كانوا رجاالً أتقياء صاحلني، وكان عدم تعففهم من أسباب التنافر .  من الشهوانية إىل ما يقرب من الرقة الروحية-مرمي 
، والدفاع عن املالحدة )27(رجال الدين، ويف السخرية من اجلحيموقد ألف بعضهم القصائد يف هجو كبار . بينهم وبني الكنيسة

 Guillemومل يرض جومل أدميار . األلبجنسيني، واإلشادة باحلملة الصليبية اليت انتصر فيها فردريك العاصي حيث أخفق لويس الصاحل

Ademar ا أبعدت من طريقه زوجا إالّ عن محلة صليبية واحدة، وكان سبب رضائه عنها أ بوكان رميون جوردن . سيدة يتشب
Ra mon Jordenا اوكانت الصور اإلنشائية يف نظر شعراء ). 28( يفضل ليلة يقضيها مع حمبوبته عن أية جنة مساوية يعدو

رام، و  أغنية الغCanzoوكان لكل ضرب من قصائدهم اسم يتسمى به فالكانزو . الفروسية الغزلني أجل شأناً من الوصايا األخالقية
 sixtene أغنية احلرب، والرتاع واهلجوم السياسي، والستينة sirvente مرثية لصديق أو حبيب مات، والسرفنيت planteالبالنيت 

 واعجب ا Arnaud Danielقصيدة تتألف من ست مقطوعات معقدة القافية، يف كل واحدة منها ستة أبيات، اخترعها أرنو دانيل 
 أغنية الفجر، وهي يف العادة تنذر alba أو aubade حوار بني شاعر فروسية غزيل وراعية، والفجرية pastourelleدانيت، والرعوية 

.  قصة شعريةbalada أغنية املساء، والبالدا serenade أو serenaالعاشقني بأن النهار سوف يفضح أمرهم، والسريينا أو السرنيد 

  : Julietياا فتاة من فتيات القرن الثاين عشر تذكرنا جبوليت وهاهي ذي فجرية لشاعر غري معروف تنطق ببعض أب

 يف حديقة ينشر فيها الشوك األبيض أوراقه، 

  

 كانت سيديت يضطجع حبيبها جبوارها 

  

 وياله الفجر الذي حيزن -حىت نادي الرقيب بطلوع الفجر 
 ! احملبني

  

 ! رباه، يا رباه، ما بال الفجر يقبل مسرعاً

  

 *** 

  

 سل إليك يارب أال ينقضي الليل، الليل احلبيب، أتو

  

 وأالّ يبتعد عين حبييب، 
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 الفجر الذي يقضي على -" الفجر"وأالّ ينادي الرقيب 
 ! السالم

  

 ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً! يا رباه! رباه

  

 *** 

  

 شفتينا مرة -صديقيت اجلميلة احللوة، أنيليين شفتيك "
 ! أخرى

  

 يور يف املراعي تشدو ها هي ذي الط

  

 ! فليكن نصيبنا احلب، ونصيب احلسود األمل

  

 ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً! يا رباه! رباه

  

 *** 

  

 من تلك الريح احللوة اليت تقبل من بعيد 

  

 شربت حىت ارتويت من أنفاس احلبيب، 

  

 ! نعم، من أنفاس حبييب املرح العزيز

  

 ! ر يقبل مسرعاًيا رباه، ما بال الفج! رباه
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 *** 

  

 أال ما ألمجل فتايت وما أظرفها، 

  

 وما أكثر من يرقبون الطريق الذي يتجلى فيه مجاهلا 

  

 ! وال يطوف بقلبها طائف القدر

  

 ) 29!(ما بال الفجر يقبل مسرعاً! يا رباه! رباه

عشر، وكان من أسباب القضاء عليها ما يف صياغتها وقضى على حركة شعراء الفروسية الغزلني يف فرنسا يف منتصف القرن الثالث 
وعواطفها من تكلف وتصنع أخذا يتزايدان على مر األيام، وما حل جبنويب فرنسا من دمار بسبب احلروب الدينية األلبجنسية، فقد 

ست طولوز نفسها حصاراً دمت يف الوقت العصيب كثري من القصور اليت كان يأوي إليها شعراء الفروسية الغِزلون؛ وملّا أن قا
وفر بعض املغنني إىل أسبانيا وبعضهم إىل إيطاليا، وفيها بعث فن أغاين احلب بعثاً جديداً يف . مزدوجاً اار نظام الفروسية هذا يف أكتني

لشهامة واملرح عوناً وكان ما خلفوه من تقاليد ا. النصف الثاين من القرن الثالث عشر، ومل يكن بترارك ودانيت إالّ وريثني للتروبدور
على صياغة دستور الفروسية،وحتويل سكان جنويب أوربا اهلمج إىل رجال مهذبني؛ ولقد ظلت اآلداب من ذلك احلني حتس بأثر 

  .أغانيهم الرقيقة، ولعل احلب تفوح منه يف هذه األيام رائحة ذكية مستمدة من عطر مدحيهم

  الفصل السادس 

  المتصببون بالشعر من األلمان 

انتشرت حركة شعراء الفروسية الغزلني من فرنسا إىل جنويب أملانيا حيث ازدهرت يف عصر أباطرة هوهنستاوفن الذهيب وكان 
 أي املتصببني بالشعر، ووجد شعرهم يف الوقت الذي وجدت فيه يف دستور Mennisangerالشعراء األملان يسمون املنيساجنر 
وحنن نعرف أمساء ثالمثائة من هؤالء املتصببني، . Fraundienst وخدمة السيدات Minnedienstالفروسية املعاصر خدمة احملبوب 

وكان . ولدينا ثروة موفورة من شعرهم؛ وكان بعضهم من طبقة األشراف الدنيا، وبعضهم من الفقراء، يرعاهم األباطرة أو األدواق
انوا ميلون ألفاظ أغانيهم موسيقاها؛ وال يزال الشعر يسمى يف كثريون منهم أميني وإن التزموا قواعد صارمة يف الوزن والقافية، وك

وكانوا عادة يتركون املغنني العازفني يغنون أشعارهم، وكانوا أحياناً ينشدوا .  أي اإلمالءDichtungأملانيا إىل يومنا هذا دختونج 
، ويقال إن تان 1207 عام Wartburgتبريج  عظيمة عقدت يف قصر وارSangerkreigويروي لنا الرواة مباراة غنائية . بأنفسهم

وظل املتصببون قرناً من الزمان  .  اشتركا فيهاWolfram von Eschenbach وولفرام فن إشنباخ Tannhauserهوزر 
ملانيا، وأضحت نساء طبقة األشراف الباعثة وامللهمة لثقافة أرق من أية ثقافة عرفتها تلك البالد فيما يعملون على رفع مرتلة املرأة يف أ
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 إىل طائفة املتصببني Walter von der Vogeleideويضم ولفرام وولتر فن در فوجلويد .  وجيتهSchillerبعد حىت عصر شلر 
 يف سلك كتاب الروايات Parzivalام وقصائده املعروفة باسم بارزفال ألما كتبا يف أغاين احلب، ولكن األفضل أن يسلك ولفر

وكان من طبقة الفرسان ولكنه من . 1170 قبل عام Tirolيف مكان ما يف التريول " ابن مرج الطيور"وكان مولد ولتر . الغرامية
العشرين يكسب قوته بالغناء يف بيوت ونسمع عنه وهو يف سن .فقرائهم، وزاد أحواله سوءاً على سوء بأن اختذ الشعر صناعة له

وكان وهو يف سن الشباب هذه يكتب يف احلب كتابة شهوانية طليقة أغضبت منه منافسيه، وال يزال األملان . األشراف من أهل فينا
   : Unter den Lindenحىت اآلن يعتزون بقصيدته حتت شجرة التيليا

 حتت شجرة التيليا وعلى اخللنج 

  

 ثنني فراش، كان لنا حنن اال

  

 وهنا كنت تبصرينا وقد التفت حولنا 

  

 األزهار املتقطعة والكأل اهلشيم؛ 

  

  - تندرادى -ومن أمجة يف الوادي 

  

 . يشدو البلبل بأحلانه العذبة

  

 *** 

  

 وأسرعت إليه من خالل الفضاء بني األشجار، 

  

 ووصل حبييب إىل املكان قبلي، 

  

  وكنت أسعد الفتيات، -ب وهناك وقعت يف شرك احلبي

  

 . وحظيت بسعادة ليس فوقها سعادة
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 .  تندرارى-وهناك قبلين مراراً 

  

 ! انظروا إىل شفيت ما أشد محرما

  

 *** 

  

 وهنا أسرع وهو مغتبط 

  

 فأقام لنا عريشاً من األزهار، 

  

 وال يزال هذا دعابة زائلة، 

  

 كان الذي ألن الذين ميرون ذا الطريق يرون امل

  

 !  تندرارى-وضعت فيها رأسي بني الورود 

  

 *** 

  

 كان بالقرب منا !) ال قدر اهللا(ولو أن إنساناً 

  

 . جلللين العار، فقد رقدنا هناك سويا

  

 ولكن هذا مل يعرفه أحد غريي أنا واحلبيب 

  

  -!  تندرارى-والعندليب لصغري 

  

 ) 32(وأنا أعرف أنه لن ينم علينا
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ج تفكريه ملا كرب، وبدأ يرى يف املرأة مفاتن وحماسن أمجل من بشرا البضة، وبدت له فوائد االحتاد بالزواج أعظم قيمة من ونض
ما أسعد الرجل وما أسعد املرأة، اللذين يرتبط قلبامها باإلخالص املتبادل، والذين تزداد حياما قيمة على مر : "التقلب بني النساء
أعظم قيمة " املرأة"وأخذ يندد بتملق زمالئه الشعراء نساء البالط، وقال إن لقب ). 33( يف بيتهما ومجيع أيامهماالزمن، وبارك اهللا

النساء األملانيات يضارعن املالئكة يف "، وإن النساء الصاحلات والرجال الصاحلني هم األشراف حبق، وإن "السيدة"لديه من لقب 
 وعمت الفوضى بالد أملانيا مدى جيل 1197 ومات اإلمرباطور هنري السادس يف عام ).34"(اجلمال، وإن من ذمهن كذاب أشر

ومل يعد األشراف يناصرون األدباء ويبسطون عليهم رعايتهم، فأخذ ولتر . كامل ومل تنقطع إالّ بعد أن بلغ فردريك الثاين سن الرشد
وحسبنا دليالً على ما كان . افسه فيه املشعوذون واملهرجون األذالءينتقل من بالط إىل بالط يغين غناء البائس الشقي طلباً للقوت، ين

مخسة صلدات صرفت يف  "Passau أسقف باسو Wolfegerيعانيه يف ذلك الوقت هذه العبارة املنقولة من حساب نفقات ولفجر 
وكانت هذه حسنة مضاعفة ). 35"( إىل ولتر فن درفوجلويد ليشتري ا سترة من الفراء يتقي ا برد الشتاء1203 نوفمرب عام 12

ألن ولتر جبليين متحمس، هجا يف شعره البابوات، وندد بعيوب الكنيسة، وثار على نقل األموال األملانية فوق جبال األلب لتمأل ا 
، "ليبينينشيد الص"غري أنه كان على الرغم من هذا مسيحياً صادقاً، ألف نشيداً عظيماً مساه ). 36(خزائن كنيسة القديس بطرس

  : ولكنه كان يستطيع يف بعض األوقات أن يسمو فوق املعارك احلربية ويرى أن الناس كلهم أخوة

 الناس كلهم من أم واحدة 

  

 وحنن مجيعاً أكفاء من اخلارج والداخل؛ 

  

 وأفواهنا تطعم كلها بطعام واحد، 

  

 وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحت كومة خمتلطة 

  

 يزون األحياء بنظرة إليهم فهل تعرفون يا من مت

  

 أيهم الدينء اآلن وأيهم الشريف 

  

 بعد أن أكل الدود حلومهم وتعرت عظامهم؟ 

  

 إن املسيحيني واليهود والكفار كلهم يتعبدون 
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 ). 37(واهللا يبسط رعايته على مجيع اخللق

، فاستطاع أن يقضي السبع السنني الباقية )1221(ابتاً وظل ولتر ربع قرن يف جتواله وفقره، مث وهبه فردريك الثاين ضيعة ودخالً ث
وقد أحزنه أن شيخوخته ومرضه ال ميكنانه من االشتراك يف احلرب الصليبية، وطلب إىل اهللا أن يغفر له . من حياته هادئاً مطمئناً

اذبني أحزاين، وللمحبني فللحساد سوء حظي، وللك"وقد أوصى يف قصيدة له مبن يرث خملفاته ). 38(عجزه عن أن حيب أعداءه
 وأقيم بالقرب منها نصب تذكاري يعلن حب Wurzburgودفن يف كتدرائية ورزبج ). 39"(النادرين محاقايت، وللسيدات آالم قليب

وقضى على حركة الشعراء املتصببني بعد موته ما تورطت فيها من إسراف ومغاالة، وحل ا ما حل . أملانيا ألعظم شعراء عصره
يف ) 1276-1200حوايل  (Ulrich von Lichtensteinويصف لنا ألريخ فن خلتنشتاين .  من دمار وسقوط فردريك الثاينبأملانيا

فاختار سيدة لتكون له معبودة، وخيطت شفته ". خدمة السيدات"كيف نشأ وسط عواطف ) Frauendienst(سريته الذاتية الشعرية 
وملّا قيل له إا عجبت حني عرفت أنه ال تزال له إصبع كانت تظن .  ألعاب برجاسالشرماء ليقلل نفورها منه، وحارب من أجلها يف

وكاد يغمى عليه من شدة الفرح . أنه فقدها يف الدفاع عن شرفها، قطع هذا العضو اآلمث وبعث به إليها دليالً على الوالء واخلضوع
 منها رسالة ظل حيملها يف جيبه عدة أسابيع حىت وجد شخصاً وملّا تلقى). 40(حني أسعده احلظ بشرب املاء الذي غسلت فيه يديها

وملّا وعدته بأا ستعطف عليه انتظر وفاءها بوعدها يومني ). 41(يستطيع أن يثق بأنه سيقرؤها له سراً، ألن الريخ كان جيهل القراءة
ا تبينت إحلاحه أمرت فأنزل من نافذة خمدعها يف كاملني يف ثياب املتسولني بني اذومني الواقفني بباا، مث أذنت له بالدخول، وملّ

واختتمت حركة الشعراء املتصببني اختتاماً فيه بعض الكرامة مبوت هنريخ فن مايسن . وكان له يف ذلك زوجة وأبناء. مالءة سرير
Henrich von Meissen محلت نساء 1317م وملّا مات يف ميرت عا". مداح النساء" الذي أحرز بأغانيه يف تكرمي النساء لقب 

املدينة نعشه وأخذن يندبنه حىت ووري التراب يف كتدرائية املدينة، وسكنب فوق تابوته مخراً بلغ من كثرا أن جرت يف طول الكنيسة 
 وخرج فن الغناء بعد موته من أيدي الفرسان إىل أيدي الطبقة الوسطى؛ وزالت نزعة عباد السيدات الغرامية، وحل حملها). 42(كلها

  .يف القرن الرابع عشر مرح مجاعة املغنني يف املدن وفنهم العارمان يرفعان إىل ربات الشعر قيام طبقة املالك الوسطى

  الفصل السابع 

  الروايات الغرامية 

 -دنيا أما يف الروايات الغرامية فقد كانت الطبقة الوسطى هي املسيطرة على امليدان؛ ذلك أن شعراء مشايل فرنسا أبناء الطبقة ال

 كانوا حييون ليايل الطبقات الوسطى والعليا بقصص شعرية - أي املخترعني Trouveresاملعروفني عند الفرنسيني باسم التوفري
 التروبدور والتروفنوري يكتبون األغاين الشعرية الرقيقة لنساء -تتحدث عن احلب واحلرب، كما كان شعراء الفروسية الغزلون 

، والتحدث بأعمال lai واألغاين الشعرية Balladeوكانت كتابات املخترعني تتخذ صور القصص الشعرية، . جنويب فرنسا وإيطاليا
وقد وصلت إلينا مناذج مجيلة من األغاين الشعرية من قول كاتبة تدعى إجنلترا . ، والقصص الغراميةChanson de gesteاألبطال 

من بريطاين لتعيش يف إجنلترا يف أيام ) ماريا الفرنسية (Marie de Franceتقلت فقد ان. وفرنسا كلتامها أا أول شاعراا العظيمات
وأشار عليها أن تصوغ عدداً من أقاصيص الربيطانيني شعراً، ففعلت وخلعت عليها من طالوة اللفظ ). 1189- 1154(هنري الثاين 
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يق بإحدى قصائدها العاطفية أن حتتل مكاناً يف صفحات وخل. وقوة العاطفة ما مل يفقها فيهما أي شاعر من شعراء الفروسية الغزلني
  :  حديث احملبوبة احلية إىل حبيبها امليت-هذا الكتاب، هي جديرة به، ملوضوعها غري العادي 

 هل أحبك هناك إنسان طوال الصيف والشتاء؟ 

  

 وهل وجدت هناك مجاالً وضع يف القرب معك؟ 

  

 نت قبليت لك؟ وهل قبلة امليت الطويلة أحلى مما كا

  

 أو هل انتقلت إىل سعادة بعيدة ونسيتين كل النسيان؟ 

  

 أي نوم رقيق مهت به فلفّك لفاً رقيقاً؟ 

  

وأي موت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ عليك 
 بالليل والنهار؟ 

  

إنك ترقد يف بقعة صغرية حتت الكأل بعيدة من الشمس 
 والظالل 

  

 .... عين بعد السماءولكنها لشدة حزين بعيدة 

  

 ستظل ترقد يف ذلك املكان كما ترقد اآلن 

  

وإن كان يف العامل العلوي شخص آخر حييا حياتك مرة 
 أخرى 

  

 . وحيب حبيبتك كما كنت حتبها

  

 أليس مقامك حلواً حتت النخيل؟ 
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أليس اليوم الديفء اهلادئ الطويل اجلميل الذي ال يعرف 
 أحد كنهه 

  

 ب ومن احلياة؟ خرياً من احل

  

 أال ما أشبه أوراق الشجر العطرة العريضة العجيبة 

  

 باأليدي تنسج برد الليل إىل ايته، 

  

 تنسج النوم الذي ال يستطيع الطري الرباق مقاومته، 

  

 أما أنت فاملوت ينسج لك النوم 

  

 ويسلبك يف الصباح ويف الظهرية 

  

 . كثرياً من األنفاس العجيبة القوية

  

 ويقيين أنك وأنت يف هذا املكان 

  

 . قد وجدت املوت إغماًء لذيذاً

  

 ال تستمسك من هذه الساعة بكلمة قلتها أو غنيتها؛ 

  

فما من شك يف أنك قد مسعت من زمن بعيد أغاين كثرية 
 أعذب منها؛ 
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 ألن التربة اخلصيبة قد وصلت بال ريب إىل قلبك؛ 

  

 وحولت إميانك أزهاراً، 

  

ختلست الريح الدافئة شيئاً فشيئاً روحك أثناء الساعات وا
 . الغادرة

  

 ووجدت كثري من البذور الطرية تربة من التفكري املثمر 

  

 أنبتت زهرة تستقبل الشمس، ولوالها ملا استقبلتها، 

  

 وال ريب يف أنك قد استمعت إىل كثري 

  

 من العواطف القوية اجلائشة 

  

 أمجل مما كان اليت جعلت ذلك املوضع 

  

 ). 43(وجعلت جزءاً من عواطفك ال حينو علي هناك

فكان الشاعر ينسج حول حادث تارخيي، يأخذ عادة من املؤرخني . ورمبا نشأت أغاين األفعال من قصص احلوادث أو األغاين
، وتبلغ من الطول ما ال تتسع له إالّ اإلخباريني، قصة من املغامرات اخليالية يريها يف أبيات ذات عشرة مقاطع أو أثين عشر مقطعاً

وكان البطل احملبب ألغاين األفعال الفرنسية هو شارملان؛ . ولقد كانت أغنية روالن مثالً متقدماً هلذه األغاين. ليايل الشتاء يف الشمال
 يكاد يسمو إليها آدمي، فبدلوا وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون من عظمته التارخيية فرفعوه يف شعرهم إىل درجة من العظمة ال

هزميته يف أسبانيا فتحاً مبيناً، وسريوه يف محالت مظفرة إىل القسطنطينية، وبيت املقدس، ومن حول حليته البيضاء اخلرافية هالة من 
وكما كان . وكانت األغاين الفرنسية مرآة ينعكس عليها عصر اإلقطاع يف موضوعاته، وأخالق أهله، وأمزجته. العظمة واجلالل

 أيا كان موضوعها، أو مكاا، -يف زمن اهلجرات، كانت هذه األغاين الفرنسية " عصر األبطال"بيولف والنيبلنجليد يرددان أصداء 
وكان موضوعها الذي ال تنفك تردده هو احلرب، بني .  تتحرك يف جو إقطاعي إىل أهداف إقطاعية يف أثواب إقطاعية-أو زماا 

وملّا صلحت أحوال النظام .  بني الدول، أو األديان، ومل تكن املرأة واحلب جيدان بني قعقعة السيوف إالّ أصغر مكانسادة اإلقطاع، أو
االجتماعي، وارتفعت مرتلة املرأة على أثر ازدياد الثروة، ختتل احلرب عن مكاا يف هذه األغاين للحب، فأضحى هو موضوع 
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اين عشر حلت القصص الغرامية حمل أغاين األفعال، وجلست املرأة على عرش األدب، وظلت الشعراء الرئيسني فلما كان القرن الث
املقابل للرواية الغرامية يعين يف أول األمر أي مؤلَف مكتوب باللغة الفرنسية romanوكان اللفظ الفرنسي . جتلس عليه قروناً عدة

 Romancesومل تكن القصص الغرامية . راث الرومان األقدمني دليالً على أا من تRomanاليت كانت تسمى هي األخرى رومان 

تسمى يف اللغة الفرنسية ذا االسم ألا قصص وجدانية، بل كان األمر عكس هذا أي أن بعض العواطف أضحت توصف بأا 
 Roman de laاية الوردة فكانت رو.  الفرنسيةromanألا كثرياً ما كتبت ذه اللغة الرومانية ) وجدانية (romanticرومانسية 

rose أو طروادة le Troie أو الثعلب de Renard ال تعين أكثر من قصة عن وردة، أو عن طروادة، أو عن ثعلب باللغة الرومانية 
ايات وإذ كانت كل صورة أدبية جيب أالّ تولد يف عرف األدباء إالّ من أبوين شرعيني، فإن لنا أن نعزو اصل الرو. أي الفرنسية األوىل

ولعل بعض مادة هذه القصص قد . الغرامية إىل أغاين األفعال ممتزجة مع ما كان يف قصائد شعراء الفروسية الغزلني من عواطف الغرام
وكان لكتاب واحد يوناين ترجم إىل اللغة الالتينية . Heliodorus هلليودورس Ethiopicaأخذ من الروايات اليونانية مثل أثيوبيكا 

 مؤرخه Callisthenesابع أثر عميق يف هذه الناحية، ونعين به سرية اإلسكندر اخليالية اليت تعزى زوراً إىل كلسثنيز يف القرن الر
الروايات اليت " سالسل"ذلك أن القصص اليت تروى عن اإلسكندر أضحت املعني احملبب الذي ال ينضب للفيض املتتابع من . الرمسي

وكانت أمجل صورة هلذه القصة يف بالد الغرب هي . ا ويف بالد الشرق الناطقة باللغة اليونانيةانتشرت خالل العصور الوسطى يف أورب
 وإسكندر الربنايب Lambert li Tors من تأليف الشاعرين الغزلني المبيري يل تور Roman d'Alixandreرواية اإلسكندر 

Alexander of Bernay ألفاً من األبيات األثين عشرية املقاطع، أي من البحر وتقع هذه الرواية يف عشرين . 1200 حوايل عام
وأكثر من هذه تنوعاً وأرق منها عاطفة سلسة الروايات الفرنسية، واإلجنليزية، واألملانية اليت أخذت ". اإلسكندري"املعروف بالبحر 

 رواية Dido اليت كتبها ديدو وكانت القصة. وكان أكرب ملهم هلذه الروايات هو فرجيل الهومر. موضوعاا من حصار طروادة
أمل يستوطن الطرواديون الفارون من هزمية هم غري خليقني ا فرنسا، وإجنلترا، كما . غرامية حقة وإن جاءت يف هذا الوقت البعيد

 بإعادة قصة Benoit de Ste-Maure شاعر فرنسي غزيل يسمى بنواده سانت مور 1184استوطنوا إيطاليا؟ مث قام حوايل عام 
ويف أملانيا كتب . روادة يف ثالثني ألف بيت من الشعرـ ترمجت إىل أكثر من عشر لغات، ودخلت يف آداب أكثر من عشر أممط

 قصة حصار طروادة اليت ال تقل يف حجمها عن اإللياذة نفسها، ويف إيطاليا Wolfram von Eschenbachولفرام فن إسشنباخ 
 Brut قص بروت Layamon؛ ويف إجنلترا كتب ليامون Filostratoصة فيلوستراتو  قBenoit من بنوا Boccaccioأخذ بوكاشيو 

؛ ومن بنوا جاءت قصة Aeneas بيت وصف ا تأسيس لندن على يد بروتس ابن حفيد إينياس 32.000يف ) 1205حوايل عام (
 العظيمة من روايات العصور وكانت السلسلة الثالثة.  لتشوستر ومسرحية شيكسبريTroilus and Criseydeترويلس وكرسدي 

ولدينا من األسباب ما جيعلنا نعتقد أن آرثر هذا نبيل مسيحي إجنليزي، حارب الغزاة . Arthurالوسطى الغرامية هي روايات آرثر 
إالً ولسنا ندري من هو الذي خلق منه هو وفرسانه تلك القصص البديعة املطربة اليت مل يتذوق مجاهلا . السكسون يف القرن السادس

 Merlin، ومرلني Perceval وبرسفال Galahad وجالهاد Gawaine وحدهم؟ ومنذا الذي ابتدع جاوين Maloryحمبو مالوري 

 ذات الصبغة Round Table، وفروسية املائدة املستديرة Tristram، وترسترام Lancelot، والنسلت Guenevereوجنيفر 

؟مل يصل األدباء إىل جواب مؤكد عن هذه األسئلة بعد نقاش دام مائة Holy Grail الدينية املسيحية، وقصة الكأس املقدسة

وجند أقدم إشارة آلرثر يف كتب املؤرخني اإلخباريني اإلجنليز، وتظهر  . عام كاملة، ذلك أن البحث يقضي على احلقيقة املؤكدة
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 جلوفري Historia Britanica، ووسع نطاق هذه القصة يف التاريخ الربيطاين)Nenius (976بعض عناصر قصته يف أخبار نينوس 
 وهو شاعر غزيل من Robert Waceشعراُ فرنسياً ربرت ويس ؛ وصاغ قصة جوفري Geoffrey of Monmouthاملنسوئي 
. ؛ وفيها جند للمرة األوىل قصة املائدة املستديرة)Le Brut d'Anglettere (1155 يف رواية بروتس اإلجنليزي Jerseyجرسي 

؛ وأقدم خمطوطات Mabinogionوالراجح أن أقدم أجزاء متقطعة هلذه القصة هي بعض قصص ويلز اليت مجعت اآلن يف مابنوجيون 
واإلمجاع منعقد على أن مكان بالط آرثر والكأس املقدسة يف ويلز . عثرنا عليها للقصيدة بعد منائها وتطورها خمطوطات فرنسية

 Walter Mapوأقدم رواية كاملة منثورة للقصة هي اليت ندها يف خمطوط إجنليزي يعزى إىل ولتر ماب . واجلنوب الغريب من بريطانيا

وأقدم صياغة شعرية هلذه السلسلة هي اليت جندها . وإن كان هذا مشكوكاً يف صحته) 1196-1137(بار مشامسة أكسفورد أحد ك
ولسنا نعرف عن حياة كريتيان إالّ ). 1191-1140حوايل  (Chretien de Troyes كريتيان ده تروي Romansيف روايات 

. Tristanنعرف عنه أنه ألف يف بدء حياته األدبية قصة مفقودة تدعى ترستان . رثرقدراً ضئيالً ال يكاد يزيد على ما نعرفه عن حياة آ

 ابنة إليانور اإلكتانية، ويلوح أا قد بعثت يف قلبها Marie de Champagneووصلت هذه القصة إىل يدي الكونتة ماري ده مشباين 
واستدعته ماري ألن .  املثل العليا يف صورة الرواية الغرامية، وأنبل"احلب الرقيق"األمل بأن كريتيان هو الرجل اخلليق بأن يصوغ 

أربع روايات ) 1172-1160(وكتب وهو يف رعايتها . Troyes يف بالطها بتروي - إذا صح هذا التعبري -يكون شاعرها الغزيل 
وهذه الروايات هي ارك وانيد . طعكل بيتني منه ذوا قافية، ويف كل بيت مثانية مقا) الشعر الدو بيت العريب(غرامية يف شعر مقفى 

Eric et Enide وكليجيه Cliges وأيفني ،Yvaine وفارس العربة Le Cheva,ier de la Charette - ومل جيد هذا الشاعر 
 أثناء إقامته يف بالد فليب كونت فالندرز 1175وبدأ يف عام . Lancelotال نسلت " الفارس الكامل"عنواناً أرقى من هذا لقصة 

 بيت وتركها ليتمها 9000، وكتب منها Perceval le Gallois أو برسفال له جالوا Conte del Graalة كونت دل جرال رواي
عقد امللك آرثر يف يوم عيد الفصح جملساً للبالط يف كاردجان : ويظهر جو هذه يف القصص بداية ارك.  بيت60.000غريه يف 

Cardigan حاشية أغىن من حاشيته، فقد حضر االجتماع كثريون من صفوة الفرسان األقوياء، ، ومل يشهد الناس قبل ذلك االجتماع
البواسل، ذوي اجلرأة والشجاعة، كما أجتمع منها كثريات من النساء والفتيات ذوات الثراء الواسع، وبنات امللوك ذوات الرقة 

ب يف أن خيرج يف اليوم الثاين لصيد الوعل األبيض؛ وقبل أن ينفض االجتماع يف ذلك اليوم أبلغ امللك فرسانه أنه يرغ. واجلمال
لن يعود عليك من هذا ! موالي: "فلما مسع لورد جاوين هذا غضب أشد الغضب وقال. وكان ذلك استمساكاً منه بالعادة القدمية

لوعل األبيض جيب أن نعرف أن من يقتل ا: فنحن نعرف من زمن بعيد ما هي هذه العادة عادة الوعل األبيض. الصيد ثناء وال رضاء
ولكن هذا قد يؤدي إىل شر مستطري، ألن يف هذا املكان مخسمائة فتاة من ذوات احلسب ... يقبل أمجل فتاة يف حاشيتك 

وما من واحدة منهن إال هلا فارس جريء مغوار، على استعداد ألن يعلن باحلق أو بالباطل أن السيدة اليت هو متيم ا ... والنسب، 
إين أعلم هذا حق العلم، ولكن علمي به ال حيول بيين وبني تنفيذ ما : "فأجابه امللك بقوله".  مجاالً وأعظمهن رقةأروعهن كلهن

ويف بداية الرواية أيضاً جند املبالغات ). 44"(وسنذهب غداُ لنصيد الوعل األبيض وسيكون ذلك اليوم يوم جة ومرح... أعتزمته
 إىل كل ما لديها من حذق، ودهشت الطبيعة مخسمائة مرة من جناحها Enideة يف تكوين إنيد لقد عمدت الطبيع. "القصصية املمتعة

احملب الكامل مطيع على الدوام، يسارع إىل تنفيذ رغبات حبيبته وهو "ويقال يف قصة النسلت إن ".يف إبداع هذا املخلوق الكامل
غري أن الكونتة ). 45"(ويقوده يف سبيله خيفف هذا األمل بل ميحوهحمبب إليه، ألن احلب الذي يهديه ) يف سبيلها(واألمل ...مسرور

إذا وجد الفارس فتاة أو عذراء مهجورة، وإذا كان يعىن بسمعته الطيبة، فإن نفسه : ماري كان هلا يف احلب رأي فيه شيء من املرونة
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إذا ما هامجها فإنه سيجلل بالعار يف كل بالط، أما إذا و. ال تطاوعه بأن يعاملها معاملة غري شريفة إالّ بقدر ما تطاوعه ألن يقطع عنقه
انتزعها منه وهي حتت حراسته حبد السالح فارس آخر اشتبك معه يف معركة، فإن من حق هذا الفارس الثاين أن يفعل ا ما يريد 

اإلنسان ثقله وكثرته يف وشعر كريتيان ظريف ولكنه ضعيف، وسرعان ما ميل ). 46(دون أن جيلله عار أو يستحق من أجله لوماً
لكنه ميتاز بأن فيه أكمل تعبري باق حىت اليوم عن املثل األعلى للفروسية، وذلك يف الصورة اليت رمسها الكاتب . عصر السرعة احلديث

 يف روايته ولقد أثبت كريتيان. حلاشية تبدو فيها اامالت، والشرف، والبسالة واإلخالص للحبيب أجل قدراً من الكنيسة أو العقيدة

 ، ورفع سلسلة الروايات اليت تدور حول امللك آرثر إىل الذروة العليا بأن أضاف إليها قصة الكأس األخرية أنه خليق بامسه

 تلقى بعض دم املسيح املصلوب يف وعاء شرب Josephh of Arimathea فقد جاء يف القصة أن يوسف األرمياثيائي املقدسة
به ملك منه املسيح نفسه أثناء العشاء األخري؛ وجاء يوسف أو واحد من نسله ذا الوعاء والدم اخلالد إىل بريطانيا، حيث احتفظ 

مريض سجني يف قصر خفي عجيب، ولن يعثر على الكأس ويطلق سراح امللك بسؤاله عن سبب مرضه إالّ فارس كملت طهارة 
وتقول قصة كريتيان إن برسفال الغايل أخذ يبحث عن الكأس، أما الصيغة اإلجنليزية للقصة فتقول إن الذي أخذ يبحث . حياته وقلبه

ويف أملانيا بدل ولفرام . وتتفق القصتان يف أن الذي عثر عليها صعد ا إىل السماء. النسلوت امللوثعنها هو جالهاد اآلن الطاهر ل
وولفرام هذا فارس .  وأعطى القصة أشهر صورة كانت عليها يف العصور الوسطىParvizalفن اسشنباخ برسفال فجعله بارفيزال 

، Thuringia أمري ثورجنيا Herman مث وجد له نصرياً يف هرمان كان يكسب قوته بشعره،) 1220 حوايل -1165حوايل (بافاري 
وما من شك يف أنه كان ميليها إمالء .  عشرين عاماً، وكتب أشهر قصيدة يف القرن الثالث عشرWartburgوأقام يف قصر وارتربج 

كريتيان بل أخذها عن شاعر بروفنسايل وهو يقول إنه مل يأخذ قصة بارزيفال عن . ألن الرواة يؤكدون لنا أنه مل يتعلم قط القراءة
) 1175(ولسنا نعرف شاعراً يسمى ذا االسم، كما أننا ال نعرف أحداً لعرض هلذه القصة بني زمين كريتيان . Kiotيدعى كيو 

رال قصيدة ولفرام البالغ عددها ستة عشر تعتمد على قصة كونت دل ج" كتب"من " كتاباً"ويبدو أن أحد عشر ). 1205(وولفرام 
Conte del Graal لكريتيان، ومل يكن املسيحيون الصاحلون والفرسان األجناد من رجال العصور الوسطى يرون أن مادة الروايات 

الغرامية ملك مشاع، من حق كل من يشاء أن يستعريها إذا كان يف وسعه أن يرقى ا، ولقد فاق ولفرام يف هذه الناحية أستاذه 
حفيدة تيتورل ) احلزينة القلب (Herzeleide رزقه من امللكة هرزليد Anjouصة ولفرام لنب فارس من أجنو وبارزيفال يف ق. كريتيان

Titurel - وأخت أمفورتاس -  أول حراس الكأس Amfortasويبلغها قبل أن تلد بارزيفال بقليل .  امللك املريض يف ذلك الوقت
وتعتزم أالّ تعرض بارزيفال للموت وهو صغري السن، فتربيه يف عزلة . ندريةأن زوجها خر صريعاً يف معركة بني الفرسان أمام اإلسك

  : يف الريف، وختفي عنه أصله امللكي، وينشأ جاهالً بفنون القتال ومحل السالح

 وحزن لذلك أهلها أشد احلزن، ألم رأوه عمالً مشئوماً، 

  

 وقالوا إن هذه النشأة ال تليق قط بابن ملك عظيم، 

  

  أخفته يف أودية الغابات الربية، ولكن أمه
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وحال حبها وحزا بينها وبني التفكري يف مبلغ إساءا 
 . للطفل امللكي

  

فلم تعطه قط سالحاً من أسلحة الفرسان إالّ ما كان يصنعه 
 لنفسه 

  

 . يف أثناء لعبه من األعشاب اليت تنبت يف طريقه املنعزل

  

  يقذف ا، فقد صنع لنفسه منها قوساً وسهاماً،

  

 وهو مرح غافل عن التفكري، 

  

 . الطيور وهي تشدو فوق رأسه على األشجار املورقة

  

 فلما أن سقط طري الغاب املغرد ميتاً عند قدميه، 

  

 مال برأسه ذي الشعر يف دهشة وحرية صامتة، 

  

واندفع يف غضب الطفولة وحريا الصامتة يقتلع غدائر 
 شعره الذهيب؛ 

  

أعلم حق العلم أنه مل يكن على ظهر األرض كلها من فأنا (
 ) يضارعه يف مجاله

  

 وطاف بعقله أن املوسيقى اليت ظل طول حياته يعزفها بيده 

  

قد مألت بأنغامها العذبة قلبه نشوة، فأحزنه هذا التفكري 
 ). 47(وأمضه



 
 Will Durant  901   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

يف يوم من األيام على فارسني يف الطريق، فيجب بدروعهما ويبلغ بارزيفال طور الرجولة وهو قوي اجلسم فارغ العقل، حىت تقع عينه 
ويعود إىل موطنه ليبحث عن امللك آرثر الذي جيعل . الرباقة، ويظنهما إهلني ال فارسني، ويعتزم أن يكون له مثل ما هلما من رونق واء

دوقة نائمة فيختلس منها قبلة، ويسلبها منطقتها، ويلتقي بارزيفال يف طريقه ب. الرجال فرساناً، وحتزن أمه لذهابه حزناً يكاد يقتلها
، الفارس األمحر، ويرسل معه هذا الفارس رسالة يدعو فيها Itherمث يلتقي بإيثر . وخامتها، ويرتكب بعمله هذا إمثاً يدنسه سنني طواالً

 ألن احلظ يف -ه ويعود إىل إيثر، ويقتله ويدخل بارزيفال على امللك ويستأذنه يف أن جييب هو دعوة إيثر، فيأذن ل. امللك آرثر للقتال
 يف أثناء الليل أن Gernemanzويطلب إىل جرمنانز .  ويلبس دروعه، ويركب طلباً للمغامرات- القصص يكون يف جانب املبتدئ 

، وكن أشفق على احملتاجني: يستضيفه، ويعجب به البارون الشيخ، فيعلمه أساليب القتال اإلقطاعية وسدي إليه نصيحة الفرسان
ولكن كن حازماً ال ... إن الرجل الكرمي احملتاج يستحيي أن يسأل، فتقدم إليه أنت بالعون قبل أن يسألك. رحيماً، كرمياً، متواضعاً

الحظ . ال تكثر من السؤال، وال ترفض اإلجابة عن سؤال خليق أن تسأله... جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط
احترم النساء وأحبهن، فذلك مما ... ختلّق بأخالق الرجولة وكن مرحاً... من يستسلم لك مهما تكن إساءته إليكأعف ع... واستمع

). 48(أال ما أقل ما ينال من الثناء شخص خيون احلب الشريف.  كن ثابتاً فإن الثبات من شيم الرجال-يزيد يف شرف الشاب 

، ويتزوجها، ويتحدى زوجها بعد Kondurramurفك احلصار عن كندورامور وخيرج بارزيفال مرة أخرى يف طلب املغامرات، وي
فيستضيفه حراسه " الكأس املقدسة"وتشاء الصدف أن يصل إىل قصر . عودته، ويبارزه، ويقتله، مث يترك لزوجته يبحث عن أمه

لطيب، فال يسأل عن الكأس ، ويذكر نصيحة جورمناتز ا)والكأس يف هذه القصة حجر مثني(الفرسان، وتقع عينه على الكأس 
ويصحو يف صباح اليوم الثاين فيجد القصر كله خاوياً على عروشه؛ فيخرج منه . املسحورة أو امللك املريض، ومل يكن يعرف أنه عمه

 ولكن وينضم مرة أخرى إىل بالط آرثر،. على ظهر جواده، وترفع أيد جمهولة اجلسور املوصلة إىل القصر كأا تنهاه عن العودة إليه
 تتبعه يف أثناء هذا الترحيب باجلهل وقلة األدب ألنه مل يسأل عن سبب علة أمفورتاس، ويقسم بارزيفال Konduryالعرافة كندرى 

فهو يشعر أنه غري جدير مبا وجهته إليه . ولكن سورة من الغضب تظلم عليه حياته يف تلك الساعة. أن يعود مرة أخرى لطلب الكأس
). 49(درك كثرة ما يف العامل من مظامل، وخيرج عن طاعة اهللا، ويظل أربع سنني ال يزور كنيسة، وال ينطق بصالةكندرى من تقريع، وي

مث يعثر يف يوم من األيام على خلوة ناسك يدعى . وتصيبه يف تلك السنني مائة من الكوارث، ويظل يبحث عن الكأس ولكنه ال جيدها
، ويعرف منه قصة الكأس، وأن علة أمفورتاس اليت تفارقه سببها أنه ترك حراسة الكأس  ويتبني أنه عمهTreverezentتريفر يزنت 

وهكذا يهون بارزيفال على . ويعيد الناسك بارزيفال إىل الدين املسيحي، ويتحمل عنه عقاب ذنوبه. ليشغل نفسه حبب غري مشروع
ويكشف الناسك إىل كندرى أن . بحث عن الكأس املقدسةنفسه، وتطهر من خطاياه، وجهله وينجيه عذابه من آثامه، فيعود إىل ال

بارزيفال ابن أخي أمفورتاس ووارث ملكه، فتبحث عنه وتعلن إليه أنه اختري ليخلف أمفورتاس على العرش وليكون حارساً على 
يفال زوجته وجيد بارز. مث تقوده إىل القصر اخلفي، ويسأل أمفورتاس عن سبب مرضه، ويشفي امللك الشيخ لساعته. الكأس

 Gottfied ofوكأمنا أراد جتفرايد السلزبرجي . Lohengrinويرزقان بولد يدعى لوهنجرين . كندوبرامور وتأيت إليه لتكون ملكته

Salisburg أن ميد فاجنر Wagner أعظم تراجم قصة ترستان جناحا1210ً مبوضوع آخر ملسرحياته املوسيقية، فأخرج حوايل عام  .

ولد ترتستان، كما . لزنا وعدم الوفاء متجيداُ محاسياً، وتندد بالدستور األخالقي اإلقطاعي واملسيحي على السواءوهذه القصة متجد ا
وملّا ميض إالّ وقت قصري على نبأ يأتيها بأن ) الزهرة البيضاء (Blanche fleurولد بارزيفال، ألم صغرية السن تدعى بالنش فلري 

 ملك Markويكفل الولد عمه مارك .  ومتوت بعد مولده- أي احلزين - تسمى الطفل ترستان وهلذا. زوجها األمري قتل يف معركة
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 خصيمه Moroldوملّا بلغ أشده واستوى نبغ يف ألعاب الربجاس وقتل مورولد .  وجيعله من الفرسانCornwallكورنوول 
.  ملكة أيرلندةIseult حيتضر إنه ال يشفيه إالّ إيزيولت األيرلندي، ولكنه جيرح يف املعركة جرحاً مسموماً يقول له عنه مورولد وهو

ويعني مربياً البنة امللكة وامسها أيضاً .  العازف على القيثارة، ويزور أيرلندة وتشفيه ملكتهاTantrisفيتخفى يف زي تانتريس 
ا، ويرسله مارك مرة ثانية ليخطب ويعود بعدئذ إىل كورنوول وحيدث مارك عن مجال إيزيولت الصغرية وحسن صفاا وأد. إيزيولت

وتأىب إيزيولت أن تفارق وطنها، وتتبني أن ترستان هو قاتل عمها مورولد فيمتلئ قلبها حقداً عليه، ولكن أمها تقنعها . له هذه الفتاة
. ري به حبهما شراباً مسحوراً يبعث احلب يف القلوب لتسقيه إيزيولت ومارك لتستثBranganeبالرحيل، وتعطي وصيفتها برجنني 

وختطيء الوصيفة فتسقيه إيزيولت وترستان فال يلبث االثنان أن حيتضن كالمها اآلخر، وتكثر اخليانات ويتفقان على أن خيفيا حبهما؛ 
ومارك هو الرجل الشهم . وتتزوج إيزيولت مارك، وتنام مع ترستان، وتدبر مكيدة لقتل برجنني ألا تعرف أكثر مما ينبغي أن تعرفه

؛ فهو يكشف اخلديعة، وخيرب إيزيولت وترستان أما أعز عليه من أن )وليس األمر كذلك يف قصة مالوري(بيل يف هذه القصة الن
ويلتقي ترستان يف جتواله بإيزيولت ثالثة ويقع يف حبها، وإن كان قد أقسم أن . ينتقم منهما، ويقنع يف ذلك بنفي ابن أخيه من البالد

وهنا يترك جتفرايد القصة ناقصة حطمت فيها ". باً واحداً، وروحاً واحدة، وجسماً واحداً، وحياةً واحدةقل"يكون هو وملكة مارك 
وأخرجت أملانيا يف هذا اجليل العجيب، احليل األول من . أما بقية القصة فمن صنع مالوري وعصر متأخر. مجيع املثل العليا للفروسية

تر، وولفرام، وجتفرايد أربعة ال يدانيهم أربعة سواهم يف أي مكان آخر يف أدب العامل القرن الثالث عشر شاعراً آخر يكون هو وول
 و إوين Erec بتقليد كريتيان تقليداً أعرج يف روايتيه الشعريتني ارك Hartman von Aueبدأ هارمتان فن أو . املسيحي يف أيامهم

Iwein ولكنه ملّا التفت إىل أقاصيص بالده سوابيا ،Swabiaج آية فنية صغرى هي  أخرDer arme heinrich)  حوايل عام
كما كان أيوب رجالً غنياً يصاب وهو يف عنفوان جمده بداء اجلذام وال يستطيع أن يشفيه منه إالّ " هنري املسكني"وكان ). 1205

هنري أن جيد هذه وال يتوقع ). إذ البد أن يقول السحر يف العصور الوسطى كلمته يف القصص(موت عذراء طاهرة من أجله 
ويظن أبواها . التضحية فيستسلم للحزن واليأس، ولكن فتاة هذه صفاا يف الوجود، تعتزم أن متوت كي يشفى هنريخ من دائه الوبيل

أن قرارها هذا موحى به من عند اهللا فيوافقان على هذا العمل الذي مل يكن أحد يظن أما سيوافقان عليه، وتكشف الفتاة عن 
ولكن هنريخ تدب فيه خنوة الرجولة على حني غفلة، فيأمر بأالّ تقتل الفتاة، ويرفض هذه التضحية، وميتنع . ميل للنصلصدرها اجل

عن العويل، ويرتضي آالمه معتقداً أا من عند اهللا، وتتبدل روحه بفضل هذه الرتعة اجلديدة، فيزول مرضه اجلثماين زواالً سريعاً، 
 ويعوض هارمتان القصة عما فيها من سخف وبعد عن املعقول بشعره البسيط السلس اخلايل من التكلف، ويتزوج الفتاة اليت أنقذته

ومثة قصة أمجل منها كتبها شاعر فرنسي غري معروف يف وقت ما يف . وقد احتفظت أملانيا ذه القصيدة حىت هذا العصر القليل اإلميان
والقصة نصفها . c'EST D'Aucassin et Nicoletteا أوكسيان ونيقولت النصف األول من القرن الثالث عشر ومساها هذان مه

رواية غرامية، ونصفها سخرية من الروايات الغرامية، صيغت كما يليق ا أن تصاغ تارةً شعراً وتارةً نثراً، ووضعت هلا عالمات 
. غرم بنيقولت متبناة فيكونت بوكري يBeaucaireوخالصتها أن أوكسان ابن الكونت بوكري . موسيقية بني النصوص الشعرية

ويعارض الكونت يف زواجه ا ألنه يريد أن يزوج ابنه من أحد البيوت اإلقطاعية اليت تستطيع أن متده بالعون يف احلرب، ويأمر تابعه 
ويرد ". رى اجلنة قطيدع نيقولت وشأا وإالّ فلن ي"ويريد أوكسان أن يراها فيشري عليه الفيكونت أن . الفيكونت أن خيفي الفتاة

ما شأين أنا واجلنة؟ إين ال يهمين قط أن أدخلها، وكل الذي : عليه أوكسان رداً يتفق مع نزعة التشكك اليت أخذت تظهر يف الوقت
ذلك أن اجلنة ال يدخلها إالّ القساوسة الطاعنون يف السن، والشيوخ املقعدون، واملرضى الذين ال ... يهمين أن أحظى بنيقولت
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أما أنا فال شأن يل ؤالء، بل إين أريد أن يكون مأواي اجلحيم، ألن اجلحيم ... حهم السعال ليالً أو اراً أمام مذابح الكنائسيبار
مثوى العلماء الظرفاء، والفرسان األجناد الذين يقتلون يف ألعاب الفروسية أو احلروب العوان، كما هي مأوى النابل القوي والرجل 

 زيادة - اثنان أو ثالثة -وإليها تذهب السيدات احلسان الظريفات الاليت لكل منهن أصدقاء . يد أن أكون مع هؤالءإين أر. الويف
ويغلق . سأذهب مع هؤالء إذا كان نيقولت صديقيت احللوة اجلميلة إىل جانيب. وفيها مير العازفون واملغنون، وملوك العامل. على زوجها

  : ، كما حيبس والد أوكسان ابنه يف سرداب أرضي حيث يتغىن بدواء عجيب مسحوروالد نيقولت باب حجرا عليها

  يا زهرة الزنبق البيضاء، -نيقولت 

  

 يا أحلى فتاة وجدت يف عريش، 

  

 يا حلوة كالكرمة 

  

 اليت تفيض ا الكأس املتبلة حالوة؛ 

  

 حدث لك يف يوم من األيام، 

  

  Limousinأن جاء من ليموزين 

  

 متعب خائف، حاج 

  

 يرقد من شدة األمل على فراشه، 

  

 يتقلب وخيشى املوت حني يتنفس، 

  

 مكتئب أشد االكتئاب، 

  

 . قاب قوسني أو أدىن من املوت

  

 فدخلِت يا ذات الطهر والنقاء، 
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 ومشيت خبفة حىت أبصرك الرجل العليل، 

  

 . ورفعت زيل ثوبك املسبل

  

 ، ورفعت اجللباب املوشى بالفراء

  

 ورفعت الشعار وكشفت له خلفة 

  

 . عن كل عضو فيك مجيل

  

 وحدث وقتئذ حادث عجيب، 

  

 فقد قام يف تلك الساعة سليماً معاىف، 

  

 وغادر فراشه، وأمسك بيده الصليب، 

  

 . واجته مرة أخرى حنو بالده العزيزة

  

 يا زهرة الزنبق البيضاء احللوة، 

  

 ! ما أحلى وقع قدميك

  

 ! لى ضحكك وما أخلى حديثكوما أح

  

 ! وما أمجل لعبنا معاً
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 ! وما أحلى قبالتك وما ألني ملمسك

  

 ). 51(إن الناس كلهم البد مولعون بك

وانزلقت خبفة فوق ... ويف هذه األثناء تفتل زهرة الزنبق حبالً من أغطية فراشها وترتل به إىل احلديق، ومتسك ذيل ثوا بكلتا يديها
وعيناها زرقاوين . وكان شعرها ذهبياً، جعلت منه غدائر حب صغرية. راكم على الكأل، وخرجت ذه الطريقة من احلديقةالندى املت

هلا شفتان أشد محرة من الوردة أو الكرزة يف حر الصيف، وأسنان بيضاء صغرية، وثديان . بامستني، ووجهها مجيل يسر املرء أن يراه
وكانت ذات خصر حنيل تكاد يداك تنطبقان عليه، وكانت األزهار اليت تنكسر حتت قدميها . ا رمانتانناهدان يبدوان حتت ثياا كأم

وتتخذ مستها إىل نافذة سجن أوكسان ذات القضبان ). 52(أال ما أنصع بياض تلك الفتاة احلسناء. تبدو سوداء أمام باطنهما وبشرا
ويرسل والدها من يبحث له عنها، فتفر إىل الغابات .  أن حبها ال يقل عن حبهاحلديدية وتقص خصلة من شعرها وتلقيها إليه، وتقسم

. ويظن والد أوكسان بعد مضي فترة من الزمان أا أصبحت بعيدة عن ولده فيطلق سراحه. وتعيش مع الرعاة الذين يعرفون قدرها

من اهلزل، مث يعثر عليها ويردفها خلفه على فيخرج اوكسان إىل الغابات ويبحث عنها وتعترضه يف ذلك البحث حوادث ال ختلو 
ويريدان الفرار من أبويها اللذين يتعقباما، فريكبان سفينة يعربان ا البحر املتوسط؛ ويرتالن يف أرض ". يقبلها ومها راكبان"جواده و

رقة، ويفترقان مدى ثالثة أعوام، مث ويعتقلهما حماربون أقل من هؤالء . يلد فيها الرجال، وحيترب الناس بالترامي املرح بالفاكهة
وليس يف . جيتمعان آخر األمر مرة أخرى؛ وميوت الوالدان احلانقان حلسن احلظ، ويصبح أوكسان ونيقولت كونت بوكري وكنتتها

  .أدب فرنسا املوفور الثراء ما هو أبدع من هذه القصة

  الفصل الثامن 

  الرجوع إلى الهجاء 

ذلك أن أشهر قصائد . ول هذه القصة توحي بأن الفرنسيني بدءوا يتخمون بالروايات الغراميةوكانت الفكاهة اليت ختللت فص
 بدأت قصة غرامية وانتهت بأن كانت - وهي القصيدة اليت يعرفها من القراء أكثر ممن يعرفون املسالة اإلهلية -العصور الوسطى 

 ، وهو طالب صغري السن يف Guillaumeم ده لوريس وتفصيل ذلك أن جيو. أقوى وأفحش قصيدة هجائية يف التاريخ كله
 قصيدة رمزية كان يقصد ا أن تشمل مجيع فنون احلب، وأن تكون بفضل صبغتها التجريدية 1237أورليان، كتب حوايل عام 

 أكثر من أنه William of the Loireولسنا نعرف عن وليم اللواري هذا . ايات الغرامية وخالصة هلذه الرواياتمنوذجاً جلميع الرو
وهو يصور نفسه فيها يطوف يف حلمه حبديقة . roman de la rose من رواية الوردة 4226كتب األبيات األوىل البالغ عددها 

يع الطيور، وجتتمع فيها أزواج سعيدة متثل كل ما يف حياة احلب من متعة حب فخمة تتفتح فيها كل زهرة معروفة وتشدو فيها مج
ذلك دين جديد حيتوي .  املرح والسرور، واألدب واجلمال، ويرقص كل زوجني اثنني من هذه املتع حتت رياسة إله احلب-ونعيم 

أى من كل ما حييط ا من مجال، ولكنها حترسها ألف ويف هذه اجلنة يرى احلامل زهرة . فكرة جديدة عن اجلنة حتل فيها املرأة حمل اهللا
وتتألف من شوق بطل الرواية إىل بلوغها وقطفها قصة مجيع احلمالت الغرامية اليت تثريها . وهذه الوردة هي رمز احملبوب. شوكة

 بقى من املمثلني فيها فتجسيد وليس يف القصة كلها إنسان سوى راويها نفسه، أما من. الشهوة املكبوتة اليت تثري اخليال وتغذيه
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املظهر اجلميل، والكربياء، والنذالة، واحلياء، والثراء، والبخل، : الصفات خلُقية توجد يف كل القصور اليت يطارد فيها الرجال النساء
وأعجب ما يف .  ومعىن الفكر اجلديد هنا هو التذبذب-نفسه " الفكر اجلديد"واحلسد، واخلمول، والنفاق، والشباب، واليأس، و

 ولعل سبب ذلك أن احلب أياً كان عصره وأياً كان مظهره فيه -القصة أن جو يوم استطاع ذه التجريدات أن يقرض شعراً ممتعاً 

ليم صغري السن دون أن يتم قصيدته؛ وظل العامل أربعني عاماً حائراً ال يدري هل ومات و . من املتعة بقدر ما يف الدم من حرارة
مث أمسك . فعل احملب الذي أصابه كيوبد إله احلب بسهمه فأخذ يرجتف من شدة احلب، نقول هل فعل أكثر من أن يقبل الوردة

 وعشرين ألف بيت من الشعر يف قصيدة بينها  بالشعلة، وبلغ ا أكثر من اثننيJean de Meungفرنسي آخر يدعى جان ده مونج 
 نوبني قصيدة وليم من البعد مثل ما بني ربليه وتنيسTennyson . ذلك أن مرور جيل من الزمان قد بدل مزاج القوم؛ وأن

نت الروايات الغرامية قد استنفذت إىل حني كل ما عندها من حديث، وأخذت الفلسفة تغشى بستار العقل شعر اإلميان؛ وكا
ويقول بعضهم إن جان كتب اجلزء العاصف العجاج الذي أكمل به . احلروب الصليبية قد أخفقت، وبدأ عصر الشك واهلجاء

 Jeanوكان مولد جان كلوبنل . القصيدة بناًء على إشارة امللك فليب الرابع الذي بعث مبحاميه املتشككني ليضحكوا يف وجه البابا

Clopinelر اللوار حوايل عام  يف مونج القائمة على ش ودرس الفلسفة واألدب يف باريس، وأصبح من أعظم رجال 1250اطئ ،
ولسنا ندري أي عامل من عوامل الشر والفساد أغراه بأن يسخر علمه، وبغضه للكهنوتية، واحتقاره للمرأة . زمانه تبحراً يف العلوم

فقد أخذ جان يبسط آراءه يف مجيع .  غرامية يف األدب كلهوالروايات الغرامية، أن يسخر هذا كله ليكمل به أعظم قصيدة
ويصوغ أبياته . املوضوعات من خلق العامل إىل يوم احلساب بينما ينتظر احلبيب املسكني يف احلديقة طوال هذا الوقت ليقطف الوردة

ليم قصيدته، ولكنه مبا فيه من محاسة يف شعر من نفس البحر ذي الثمانية املقاطع والقافية الواحدة يف كل بيتني كالذي صاغ فيه و
وإذا كان قد بقى يف قلب جان شيء من الغرام فقد كان ذلك هو صورة أفالطون . وطرب بعيد كل البعد عن أشعار وليم احلاملة

ب ال يقول أحد فيه إن هذا الشيء أو ذلك ملك له، وال يعرف فيه الناس الشهوات أو السل"اخليالية للعصر ذهيب يف املاضي 
تكون "، ومل يكن فيه سادة إقطاعيون، وال دولة، وال قانون، يعيش الناس فيه دون أن يأكلوا اللحم أو السمك أو الطري، و"والنهب

وليس جان متحرراً من الدين، فهو يقبل عقائد الكنيسة دون أن حيط من قدرها، ). 53"(فيه مجيع خريات األرض ملكاً مشاعاً بينهم
لفجار البدن املترفني، واإلخوان املتسولني، الذين خيدعون الناس باأللفاظ الكاذبة، وميألون بطوم باللحم أولئك ا"ولكنه يبغض 

حب "ويقر بأن ). 55(وهوال يطيق املنافقني، ويوصيهم بأكل البصل والثوم لييسر هلم أن يذرفوا دموع التماسيح) 54"(والشراب
، ولعله مل يكن خليقاً بأن يتذوقها ألن اهلجاء مل )56(يبدو أنه مل يتذوق قط هذه النعمةخري ما يف احلياة مننعم، ولكن " امرأة ظريفة

يكن قط طريق كسب فتاة حسناء؛ وألن جان كان شديد التأثر بأوفد، وقد تتلمذ عليه إىل حد جعله يفكر يف وسائل االنتفاع 
أن االقتصار على زوجة واحدة سخف، ألن الطبيعة قد أعدت الكل وهو جيهر ب. بالنساء، ويعلّم غريه هذه الوسائل، أكثر مما حيبهم

  : وهو ينطق الرجل املشبع ذه األبيات يؤنب ا زوجته املزدانة.  كل النساء لكل الرجال-للكل

 وماذا جتدي هذه املظاهر كلها؟ 

  

وأي نفع يعود على من األثواب الغالية وهذه احللل ذات 
 القطع الشاذ الغريب؟ 



 
 Will Durant  907   رابع  المجلد ال-قصة الحضارة

 

  

ذا يعنيين من هذه العصائب اليت تولني ا شعرك وما
 وتعقصينه، 

  

 وجتدلينه خبيوط من الذهب؟ وملاذا تطعمني بالعاج 

  

 مرايا مرصعة بامليناء، منشورة عليها دوائر ذهبية؟ 

  

 وما شأن هذه اجلواهر اخلليقة بتيجان امللوك، 

  

 لؤلؤ وياقوت أمحر وأزرق مجيل، يبعث فيك الغرور اجلنوين

 املمقوت؟ 

  

 ! وما جدوى هذه األقمشة الغالية

  

 . والطيات املثناة ادولة، واملناطق اليت تطوقني ا خصرك

  

 حمالة ومزدانة بالنقوش الكثرية؟ 

  

 مث قويل ملَ ختتارين أن تلبسي يف قدميك حذاءين ملتمعني 

  

 إالّ إذا كنت تشتهني أن تكشفي عن ساقيك اجلميلتني؟ 

  

  ألبيعن هذه األشياء الغثة Thibaudلقديس ثيبو قسماً با

  

قبل أن متضي من هذا الوقت ثالثة أيام، وألنبذنك نبذ 
 ! الثوب اخللق
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وإنا لنجد بعض السلوى حني نعرف أن إله احلب يهاجم يف آخر األمر، على رأس أتباعه الذين خيطئهم احلصر، الربج الذي يقوم فيه 
. حبراسة الوردة، ويدِخل الترحاب احلبيب إىل الكعبة الداخلية ويتركه يقتطف أمل أحالمه) تردد السيدة(اخلطر، واحلياء، واخلوف 

 بيت من الواقعية الفظة والبذاءة الساحرة؟ وكان أكثر ما يقبل 18.000ولكن أنى هلذه اخلامتة الغرامية اليت طال انتظارها أن متحو 
.  القرنني الثاين عشر والثالث عشر كتب ثالثة هي رواية الوردة، والقصة الذهبية، ورينار الثعلبالناس على قراءته يف أوربا الغربية يف

 مث انتقلت منها إىل عدة لغات قومية بأمساء خمتلفة 1150 حوايل عام Ysingrinus بالالتينية يف إيسنجرينس Reynardوبدأت قصة 
Roman de Renart ،Reynard the Fox ،Reinele de Vos، وانتهى تطوافها برواية Reineke Fuchsوأضاف .  جليته

 بيت خصصت كلها تقريباً هلجاء األساليب 24.000مؤلفون خمتلفون حنو ثالثني قصة مرحة هلذه السلسلة حىت بلغ جمموعها 
علب حيالً شيطانية على وحيتال رينار الث. اإلقطاعية، وحاشية امللوك، واالحتفاالت املسيحية، والعيوب اآلدمية على لسان احليوان

 الفهدة وينصب هلا من الدسائس Dame Harougeملك الدولة، ويعطّر درع نوبل بالسيدة هاروج ) الشريف (Nobleاألسد نوبل 
ويسترضي نوبل وغريه من الوحوش بأن يهب كالً منها .  حىت ترضى أن تكون عشيقتهTalleyrandما ال يقل عن دسائس تلريان 

وذه الطريقة تنكشف خماز رهيبة، ويضرب األزواج زوجام اخلائنات، فتفر الزوجات وحيتمني . وج خبيانات زوجتهطلسماً ينبئ الز
وتقول إحدى القصص إن احليوانات تشتبك يف ألعاب الفروسية، وتبدو بأثواب الفرسان الزاهية يف . بربنار فيتخذهن مجيعاً حرمياً له

 احلمار كبري أساقفة احلاشية Bernard حيتضر؛ ويقبل برنار La Mort Renartرينار امليت وترى الثعلب يف قصة . استعراض رائع
ويعترف رينار بذنوبه، . ليقوم له باملراسيم الدينية، وخياطبه بلغة توىف على الغاية يف العاطفة واإلخالص، وتصنع منتهى اجلد والوقار

وتدل املظاهر كلها على أنه مات، وجتتمع كل الوحوش .  غري مقيد اولكنه يشترط إذا شفي من مرضه أن يصبح يف حل من ميينه
. ولكنها يف خبيئة أمرها سعيدة مبوته, الكثرية العدد اليت خاا يف زوجاا، أو ضرا، أو مزق حلمها، أو خدعها، تتظاهر حبزا عليه

أن كل شيء حسن إذا استطعت أن "ار ألنه كان يرى ويلقى كبري األساقفة على قرب امليت عظة شبيهة بأقوال ربليه، ويلوم رين
وهو يطوح باملبخرة، ) الديك(ولكن رينار تدب فيه احلياة حني يرش عليه املاء املقدس، ويقبض على عنق شانتكلري ". تستحوذ عليه

ذلك أن قصة رينار .  ينسى ريناروبعد فإذا أراد اإلنسان أن يفهم العصور الوسطى على حقيقتها فعليه أالّ. وخيرج إىل الغابة بفريسته
وكانت هذه القصص عادة تكتب بالشعر ذي الثمانية األوتاد، . أعظم القصص اخلرافية اليت تروى على لسان احليوان هلجاء اإلنسان

عضها من  أو إىل أقدم من عهده، وجاء بAesopويتراوح طوهلا بني ثالثني بيتاً وألف بيت؛ ومنها ما هو قدمي يرجع إىل عهد إسيوب 
وكان أكثره قذفاً يف حق النساء أو القسيسني، حيسد النساء على ما حبتهن الطبيعة من سلطان، . بالد اهلند عن طريق املسلمني

والقسيسني على ما هلم من قوى غري طبيعية؛ يضاف إىل هذا أن النساء والقساوسة قد عابوا على املغنني تالوة القصص اخلرافية 
رافات كانت تتجه على الدوام ألصحاب البطون القوية، وتستخدم لغة احلانات واملواخري، وصاغت آالفاً من ذلك أن اخل. الشائنة

، والفنتني، ومائة غريهم من القصاصني استمدوا من معينها الفياض Aristoولكن تشوسر، وبوكاشيو، وأريستو . الفكاهات شعراً
واشتق الشعراء املغنون اجلوالون . شعر اهلجائي سبباً يف احنطاط مرتلة الشعر الغنائيوكانت ضة ال. كثرياً من القصص املثرية املدهشة

، وهم يف األصل خدم يف حاشية البارونات، أشتقوا امسهم الفرنسي Ministerials اإلجنليزي من لفظ Minstrelsامسهم 
Jonglenurs من اللفظ الالتيين ioculatorظيفة شعراء اليونان الدوارين واملاجنني الرومان، وقد قام هؤالء بو.  أي صاحب النكات

وكان املغنون حني بلغت الروايات الغنائية قمة . وشعراء اسكنديناوة القدماء، واملغنني اإلجنليسكسون، وشعراء ويلز وأيرلندة املداحني
 كانوا يروونه أحياناً من القصص اخلليقة بأن جمدها يف القرن الثاين عشر يقومون مقام الطباعة يف هذه األيام؛ وقد احتفظا مبكانتهم مبا
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فكان الواحد منهم ميسك بقيثارة أو الكمان الكبرية وينشد األغاين أو القصص القصرية، أو املالحم، أو قصص مرمي أو . تسمى أدباً

وإذا حل موسم الصوم الكبري، وقل عليهم  . القديسني، وأغاين أعمال األبطال، والروايات الغرامية أو خرافات احليوانات
؛ وفيه يتعلم بعضهم ما عند 1000الطلب، عقدوا إذا استطاعوا مؤمتراً للمغنني واملاجنني كاملؤمتر الذي نعرف أنه عقد حوايل عام 

ومنهم من كان يرضى، إذا . شعراء الفروسية الغزلني والقصاصني من أغان وقصص جديدةالبعض اآلخر من حيل وأساليب، وما عند 
تبني أن أو قاله ذات طابع عقلي أقوى مما يطيقه املستمعون، أن يسلوهم بالشعوذة، واأللعاب البهلوانية، وثين األجسام، واملشي على 

، وملّا انتشرت عادة القراءة وقل الطلب على القصاصني، حتول املغين وملّا أخذ القصاصون يتنقلون يف املدن يروون أقاصيصهم. احلبال
اجلائل تدرجياً إىل ممثل للمهازل ذات األغاين والرقص، وأصبح املغين يف واقع األمر مشعوذاً، يقذف بالسكاكني، وحيرك الدمى، 

ومن املغنني من حول خرافات احليوانات إىل . سودويعرض ألعاب الدببة املدربة؛ والقردة، واخليل، والديكة، والكالب، واجلمال، واأل
وقاومت الكنيسة شيئاً فشيئاً هذه الطائفة، وحرمت على الصاحلني االستماع . روايات هزلية، ومثَّلها دون أن ميحو ما فيها من فحش

 املغنني أو القصاصني لن  يرى أن أحداً من أولئكAutunإىل أفرادها، وعلى امللوك أن يطعموهم، وكان هونوريوس أسقف أوتون 
وكان حب الشعوب ألولئك املغنني والقصاصني ورواة خرافات احليوانات، والترحيب الصاخب الذي لقيته ملحمة . يدخل اجلنة

نعم .  من الطبقات املتعلمة وطلبة اجلامعات املتمردين؛ كان هذا خامتة ذلك العصرbourgoisieجان ده مونج عن الطبقة الوسطى 
يات الغرامية ظلت باقية، ولكنها كانت تتحداها من كل ناحية القصائد اهلجائية، والفكاهات، واملزاج الدنيوي الواقعي الذي إن الروا

وظل اهلجاء قرناً كامالً من ذلك الوقت هو املسيطر على .  بزمن طويلCervantesيسخر من قصص الفروسية قبل أن يولد سرفنتيز 
ميان، حىت تزعزعت مجيع دعائم صرح العصور الوسطى، وحتطمت أضالعه، وتركت نفس اإلنسان امليدان، يقرض بأنيابه قلب اإل
  .مزهوة تترنح على حافة العقل

  الباب التاسع والثالثون 

  دانتي 

1265 - 1321   

  الفصل األول 

  شعراء الفروسية الغزليون اإليطاليون 

ورمبا كان ملن يف حاشيته من املسلمني نصيب يف احلافز الباعث . يطايلكان بالط فردريك الثاين هو املكان الذي ولد فيه األدب اإل
وساعد ذلك أن سيلو دالكلمو . على نشأة هذا األدب ألن كل مسلم يعرف القراءة والكتابة يف ذلك الوقت كان يقرض الشعر

Cillo d'Alcamo)  لكامو إحدى مدن صقلية تكون وتكاد مدينة أ". بني عاشق وسيدة"مجيالً " حواراً"كتب ) 1260حوايل عام
فقد كان هؤالء يرسلون . ولكن أثراً أقوى من أثر املسلمني جاء إىل اجلزيرة من شعراء الفروسية الغزلني يف يروفانس. مدينة إسالمية

صر الشعر ومل يكن فردريك نفسه ينا. أشعارهم، أو يأتون بأنفسهم، إىل فردريك وأعوانه املثقفني وكان هو جيلّهم ويقدر جهودهم
 أغاين ممتازة، Piero delle Vigneوقد ألّف كبري وزرائه بريودل فين . فحسب، بل كان فوق ذلك يكتبه، ويكتبه باللغة اإليطالية
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والذي كان ) أخو القديس تومس (Rinaldo d'Aquinoوكان رينلدوداكوينو . ورمبا كان هو الذي صاغها يف تلك الصيغة اهدة
 أحد مسجلي Lacopo da Lentino، وياقوبو دالنتينو Guido delle Colonne، وجيدو ديل كولن يعيش يف بالط فردريك

كتبت حوايل (وإنا لنجد يف أغنية ياقوبو ". النهضة األبولية"الصكوك يف بالط فردريك، كان هؤالء مجيعاً من بني شعراء تلك 
  :  من رقة العاطفة ومجال الصقلVita Nuovoحلياة اجلديدة أي قبل مولد دانيت جبيل من الزمان، ما جنده من قصائد ا) 1233

 أجد يف قليب قوة تدفعين إىل أن أخدم اهللا، 

  

 لكي يكون مثواي اجلنة 

  

 املكان املقدس الذي مسعت أن البهجة والنعيم 

  

 . يفيضان يف كل مكان فيه

  

 غري أين أكره الذهاب إليها من غري حبيبيت 

  

 الشعر الرباق، ذات الوجه املتأللئ و

  

 ألين أعرف أا غابت عنها وكنت أنا فيها 

  

 . كان نعيمي أقل من ال شيء

  

 ولكن حذار أن تظن أين أقول هذا 

  

 ألين سأرتكب فيها اآلثام، 

  

 بل كل ما أبغيه أن أشاهد طلعتها البهية، 

  

 وعينيها الناعستني اجلميلتني، ووجهها الصبوح 
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 حىت تتم بذلك سعاديت 

  

 ! برؤية سيديت مبتهجة يف مكاا

. وملا أن سافر فردريك وحاشيته يف بالد إيطاليا أخذ معه شعراءه وحيواناته الربية، ونشر هؤالء أثرهم يف التيوم، وتسكانيا، وملباردية

 كثري من الشعر وترجم.  على سنته يف مناصرة الشعر وكتب مقطوعات غنائية استحقت ثناء دانيتManfredوسار ابنه مانفرد 
وحدث يف ذلك الوقت عينه أن هجر . إىل لغة تسكانيا، وكان له نصيب يف تكوين مدرسة الشعراء اليت انتهت إىل دانيت" الصقلي"

 اليت مزقتها احلروب الدينية، وجلأوا إىل بالد اإليطاليني، وعلّموا Languedocشعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون بالد الجنويك 
تلك البالد فنهم املرح، كما علّموا النساء اإليطاليات أن يرحنب بقصائد املديح، وأقنعوا كبار اإليطاليني بأن جيزلوا العطاء شعراء 

للشعراء وإن توجهوا بشعرهم إىل زوجام،وقد بالغ بعض شعراء التسكان يف تقليد شعراء الفروسية فكتبوا شعرهم بلغة بروفنسال 
 بلدة فرجيل، وأين ما أغضب Mantuaوهو شاعر ولد يف منتوا ) 1270-1200حوايل  (Sordelloؤالء ومن ه. نفسها للفرنسيني

ونشأ من هذه العاطفة .  الرهيب؛ ففر إىل بروفانس، وكتب بلغة تلك البالد قصائد يف احلب الروماين األفالطوينEzzelinoإزلينو
ذلك أن الشعراء اإليطاليني خرجوا على . التسكاين" ب احللو اجلديداألسلو"األفالطونية، مبزيج عجيب من امليتافيزيقا والشعر 

الشهوانية الصرحية اليت وجدوها عند املغنني من شعراء بروفانس، وآثروا أن حيبوا،أو ادعوا أم حيبون، النساء بوصف كون ممثالت 
هذه نغمة جديدة يف إيطاليا اليت عرفت مائة ألف من وكانت . للجمال النقي ارد، أو كون رموزاً للحكمة أو الفلسفة اإلهليتني

ورمبا كان قلم القديس فرانسس هو الذي حرك هذه األفالم العفيفة، أو لعل كتاب اخلالصة لتومس أكوناس كان . شعراء الغزل
، والذين كانوا يوجهون قصائد شديد الوطأة عليهم، أو لعلهم شعروا بتأثري املتصوفة املسلمني الذين مل يكونوا يرون يف اجلمال غري اهللا

) 1275- ؟Guinizelli ،(1230وتكونت املدرسة احلديثة من سرب من املغنني العلماء، فأخذ جونزيل . احلب للخالق جل وعال

ب القل"، يتغىن بفلسفة احلب اجلديدة يف أغنية ذائعة الصيت مساها أغنية )3(أحد مواطين بولونيا، الذي مساه دانيت والده يف األدب
، ودينو فرسكوبلدي Lapa Gianni، وطلب فيها أن يغفر له اهللا حبه ملعشوقته ألا يف رأيه األلوهية جمسدة؛ ونشر الباجيين "الرقيق

Dino Frescobaldi وجيدو أرلندي ،Gudio Orlandi وسينودا بستويا ،Cino da Pastoia نشر هؤالء األسلوب اجلديد يف ،
صديق دانيت وأظرف من عبر ) 1300-1258حوايل  (Guido Cavalcantiفلورنس جيدو كفلكنيت مشايل إيطاليا؛ وجاء به إىل 

وكان جيدو من األشراف، وهلذا كان خيتلف عن سائر هؤالء الشعراء العلماء، وكان جيدو . عن هذا األسلوب قبل الشاعر الكبري
 الذي قاد Farinata degli ubertiة فاريناتا دجلي أبريت من األشراف، وهلذا كان خيتلف عن سائر هؤالء العلماء، وكان زوج ابن

وكان من أصحاب التفكري احلر يف الدين ومن املقتنعني بفلسفة ابن رشد، متشكّكاً يف .  يف فلورنسGhibellineحزب اجلبلني 
 1300ن الرؤساء يف عام واضطلع بدور إجيايب، عنيف يف الشئون السياسية، وأصدر دانيت ومن معه م). 4(اخللود ويف اهللا نفسه

وكان عقله األرستقراطي املتكرب أليق ما يكون لصياغة األغاين . قراراً بنفيه؛ فلما أصابه املرض عفي عنه، ومات يف ذلك العام نفسه
  : فاترة متاثل يف رقتها األغاين القدمية

 مجال النساء؛ وقرار اإلرادة العليا؛ 
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 لرجولة؛ والفرسان األجناد املسلحون أللعاب ا

  

 وشدو الطري اجلميل؛ وإجابات احملب احللوة؛ 

  

 ورقة السفن املسرعة فوق منت البحار؛ 

  

 واهلواء الصايف حني يبدأ الضوء أن يكون؛ 

  

 والثلج األبيض، الذي يسقط ويستقر يف سكون الريح؛ 

  

 وحقول األزهار، واملكان الذي ينبع منه املاء؛ 

  

 : واهروالفضة والذهب، وزرقة اجل

  

 إذا وزنت أمام مايل من قيمة 

  

 يف قلب سيديت العزيزة علي 

  

 ويف احلق أين ألمسو يف نظرها . فإا تبدو ضئيلة

  

 على هذه كلها وأعلو عنها علو السماء عن األرضني 

  

 وكل خري سرعان ما ميتد للخالئق األقربني 

 باللغة The Divine Comedyله مدين له بعزمه على كتابة امللهاة املقدسةوأخذ دانيت الشيء الكثري عن جيدو وقلّد أغانيه، ولع
وكان أسالف ). 6"(وقد رغب إىل يف أن أكتب له على الدوام بلغة البالد ال باللغة الالتينية: "وشاهد ذلك قول دانيت نفسه.اإليطالية

ا إىل نغمتها احللوة، وإىل العبارات املركزة الدقيقة اليت ال دانيت هم الذين بدلوا يف القرن الثالث عشر فجاجة اللغة اجلديدة وعجزه
) 7"(فخمة، أصيلة، مهذبة، عظيمة: "تضارعها فيها لفة أخرى من اللغات األوربية، وهم الذين خلقوا لغة يستطيع دانيت أن يسميها

اين اإليطاليني ناشزة غري متناغمة، وقصص وكانت أشعار الربوفنساليني تبدو إذا قيست إىل أغ. ـ تليق ألن يكتب ا أعظم العلماء
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ومل يعد الشعر يف هذه األغاين اإليطالية مصرفاً للثرثرة . األبطال الشعرية، وغناء املغنني اجلائلني تكاد تكون بالنسبة هلا تافهة حقرية
وال ال بيزانو وولده يف حنت متاثيل املرحة، بل أصبح عمالً من أعمال الفن القوية احملكمة يبذل يف صياغته من اجلهد مثل ما بذل نق

وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل العظيم أن رجاالً أقل منه قد مهدوا له السبيل، وهيئوا لعبقريته مزاج عصره، وشكّلوا له .املنابر
  .أداة ميسكها بيديه، وأسلموه عمالً أجنزوا نصفه

  الفصل الثاني 

  دانتي وبياتريس 

 ولداً مسوه دورانيت Alighiero Aligieri لزوجها أجلريو أجلريي Bella Alighieriلدت بال أجلريي  و1265يف شهر مايو من عام 
Duaranteويبدو أن الشاعر .  أجلريي، ولعلهما مل يفكرا يف ذلك الوقت أن معىن هذين اللفظني هو حاصل اجلناح الطويل البقاء

ولكنها حلت ا القافلة، وماتت والدة . سلسلة نسب طويلة يف فلورنسوكان ألسرته ). 8(نفسه هو الذي اختصر امسه األول دانيت
الطفل يف السنني األوىل من عمره، وتزوج أجلريي وغريها، ونشأ دانيت مع زوجة أبيه، وأخ له غري شقيق، وأختني غري شقيقتني، ولعله 

وكان دانيت ). 10(ره، وخلف هلم عبئاً من الديونومات والد دانيت حني كان ابنه يف اخلامسة عشر من عم). 9(مل يكن سعيداً معهم
وكان بونتو حني عاد من فرنسا قد اختصر موسوعته .  وال ينسى فضله عليهBrunetto Latiniيذكر من بني مدرسيه برونتو التيين 

 Comeنسان ذكره  وتعلم منه دانيت كيف خيلد اإلTesoretto إىل موسوعة إيطالية صغرى مساها الكنيز Tresorالفرنسية الكرت 

l'uom s'eterna(11 .( وما من شك يف أن دانيت قد درس فرجيل، وأنه وجد يف دراسته لذة كبرية، فهو حيدثنا عن أسلوب شاعر
مانتوا اجلميل، وهل يوجد طالب سواه أحب كتاباً من كتب القدماء حباً جعله يسري وراء مؤلفه يف اجلحيم؟ ويشري بوكاشيو إىل أن 

وحصل الشاعر يف هذه البلدة أو يف مكان سواها قدراً يؤسف له من العلوم ومن فلسفة املعجزات . 1287 بولونيا عام دانيت كان يف
وكان مما تعلمه فضالً عن هذا ركوب اخليل، واملثاقفة، . اليت كانت منتشرة يف زمانه جعل قصيدته مثقلة بعلمه الواسع الغزير

ن حيصل على قوته، وأياً كانت سبيله يف حتصيله فإنه كان يقبل يف األوساط املثقفة، ولسنا نعرف كيف كا. والتصوير، والغناء
وبدأت أشهر . لصداقته لكفلكنيت إن مل يكن ألسباب أخرى مضافة إىل هذه الصداقة، وقد وجد يف هذه األوساط كثرياً من الشعراء

وكانت بدايتها كما يقول بوكاشيو يف حفلة من حفالت . عةاحلوادث الغرامية كلها حني كان دانيت وبياتريس كالمها يف سن التاس
الصغرية ابنة فلكو، " بيس"وكانت .  أحد كبار املواطنني يف فلورنسFolco Portinariأوملايو أقيمت يف بيت فلكو برتناري 

أكيد قرباً يزيل شكوك ، ولكن هذا الرجحان ال يقرب من الت)12(والراجح أيضاً أا هي اليت يتحدث عنها دانيت باسم بياتريس
ولسنا نعرف شيئاً عن هذا اللقاء األول إالّ من الوصف الذي كتبه عنه دانيت بعد تسع سنني من ذلك الوقت يف فيتا نيوفو . املتزمتني

Vita Nuovoلون كان لباسها يف ذلك اليوم من أبدع املالبس، فقد كان ذا :  وخلع عليها فيه من الصفات ما جعلها مثالً أعلى قال
وإين ألقول صادقاً كل الصدق إن روح احلياة املستكنة يف أعمق . قرمزي هادئ مجيل، وكانت ممنطقة ومزينة مبا يناسب سنها الصغرية

هاهي ذي إهلة أعظم مين : "خبايا القلب أخذت من تلك اللحظة ترجتف ارجتافاً عنيفاً اهتزت معه مجيع أجزاء جسمي، وقالت هي تز
إن فىت يقترب من سن البلوغ لفىت ناضج هلذا االرجتاف ). 13(وأصبحت من تلك اللحظة عبداً هلواها" ر عليقوة مقبلة لتسيط

متأهب له؛ ولقد عرف معظمنا هذه التجربة، ويف وسعنا أن نعود بذاكرتنا إىل ذلك العشق السريع الزوال، ونرى أنه من أكثر 
عجيبة خفية من يقظات اجلسم والروح، ندرك ا احلياة، والصالت اجلنسية، ونقص التجارب اليت تعترض شبابنا روحانياً، وأنه يقظة 
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الواحد منا مبفرده، وإن كان اإلنسان مع هذا ال يدرك وقتئٍذ رغبة اجلسم يف اجلسم، بل كان ما يف األمر أنه يتوق يف احلياء ألن 
وإذا ما وهبت نفس الشاب حساسية كحساسية .  ورشاقتهايكون قريباً من حبيبته وخيدمها، ويستمع إىل حديثها، ويراقب ظرفها

دانيت ـ أي إذا كان ملتهب العاطفة قوي اخليال، فقد يبقى هذا اإلهلام وذاك النضوج يف ذاكرته مدى احلياة، ويظل أبد الدهر حافزاً 
ا دون أن تراه هي؛ مث يبدو أنه ظل ال ويصف لنا دانيت كيف كان يتحني الفرص لريى بياتريس، وإن مل تتح له إالّ نظرة هل. قوياً له

واتفق أن تبدت يل هذه الفتاة العجيبة يف أثواب ناصعة البياض : يراها تسع سنني، حىت بلغا الثامنة عشر من عمرمها، ويف هذا يقول
فاً فيها جيلّلين احلياء، وبينما كانت جتتاز الشارع التفتت إىل الناحية اليت كنت واق. بني سيدتني من كرائم العقائل أكرب منها سناً

إذ سلمت علي وهي مشرقة البهجة، حتيط ا هالة من الفضيلة والروعة، خيل إيلَّ معها يف تلك ... وحبتين بفضل ال أستطيع وصفه
 اللحظة ويف هذه... مث غادرت ذلك املكان مثالً بنشوة الفرحة... اللحظة وتلك البقعة أنين قد نلت منتهى ما أصبو إليه من السعادة

وهكذا نشأت سلسلة أغانيه وتعليقاته املعروفة ). 14(اعتزمت أن أؤلف أغنية، فقد كنت أنزع إىل حد ما أن أقول احلديث املقفى
وأخذ يف فترات من التسع السنني التالية .  ، إذا حاز لنا أن نصدق ما قاله هو عن نفسهLa vita nuovoباسم احلياة اجلديدة 

وكان يرسل إىل كفلكانيت املقطوعة يف إثر املقطوعة، وكان . عاته الغنائية، مث أضاف إليها النثر فيما بعديؤلف مقطو) 92- 1283(
والقصة الغرامية اليت حتدثنا عنها هذه األغاين من املبتكرات األدبية إىل حد . كفلكانيت حيتفظ ا، وأصبح من ذلك الوقت صديقاً له

يام ليمج هذه القصائد ملا فيها من تاليه للحب تأليهاً مسرفاً يف اخليال كما كان يفعل شعراء ما، وإن ذوقنا الذي تبدل يف هذه األ
. الفروسية الغزلون، ولألحاديث املدرسية اململة اليت يفسدها ا، وما حتتويه من البحوث اخلفية الغامضة حول الثالثات والتسعات 

كيف ميكن أن يكون : "يقول احلب فيها: عيوب اليت هي يف احلق عدوى زمانههلذا كان من الواجب علينا أن نغض الطرف عن هذه ال
إن هلا ". حقاً إا ملخلوق من خلق اهللا مل يعرف من قبل: "مث يقسم وهو ال ينفك حيدق فيها". اجلسم وهو من تراب نقياً هذا النقاء؟

د مست بالقدر الذي ميكن أن تسمو به الطبيعة وإبداع اخلالق، من شحوب الدرة القدر اخلليق باملرأة اجلميلة ال أكثر منه وال أقل ولق
فإذا نظر الناس إىل هذه األرواح سرت يف . خرجت منه أرواح احلب ملتهبة. ا يقاس اجلمال، وكل ما وقعت عليه نظراا احللوة

وبعض ) 15(إنسان أن يطيل النظر إليهاويف بسماا ترى احلب جمسماً فال يستطيع . عيوم وأصابت سهام تلك العيون شغاف قلوم
فإذا ظهرت يف مكان ما، خيل إيلّ وأنا أؤمل أن حتييين حتيتها اجلميلة، أن مل يبق يل يف العامل كله : النثر أبعث على السرور من الشعر

ومشت جيللها ... ساءتهعدو، وغمرين يف ذلك الوقت فيض من احملبة ال أشك معه يف أنين سأعفو عن كل من أساء إيلَّ مهما تكن إ
وإين ألقول حبق إن ". ليست هذه امرأة وإمنّا هي ملَك مجيل هبط من السماء: "التواضع، فلما أن غادرت املكان قال كثريون ممن فيه

وليس يف هذا ). 16(فيها من الرقة والظرف ما يبعث يف نفس كل من ينظرون إليها هدوءاً وسكينة يعجز البيان عن وصفهما
 من سيمون ده باردي 1289ولقد تزوجت بالفعل يف عام . تان، الذي حنسبه متكلفاً، إشارة إىل فكرة زواجه من بياتريساالفت

Simon de Bardiذا احلادث العرضي، بل ظل يكتب فيها القصائد دون أن . ، وهو عضو يف شركة مصرفية كربى ومل يهتم دانيت
من زواجها وهي يف الرابعة والعشرين من عمرها، رثاها الشاعر بقصيدة هادئة ذكر فيها يذكر امسها، فلما ماتت بياتريس بعد عام 

  : امسها ألول مرة، جاء فيها

 صعدت بياتريس إىل السماوات العلي، 

  

 . إىل امللكوت الذي يتمتع فيه املالئكة بالسالم
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 فهي تعيش معهم، وإن فقدها األصدقاء، 

  

 ء، كما يدفع غريها من الناس ومل يدفعها إليه زمهرير الشتا

  

 ال وال حر الصيف الالفح، 

  

 وإمنا اندفعت بغري هذا وذاك، بلطفها الكامل، 

  

 ألن هالة عظيمة خرجت من نور جبينها الوضاء، 

  

 فأثارت الدهشة يف نفس اخلالق األزيل، 

  

 وسرت فيه رغبة حلوة يف ذلك اجلمال البارع، 

  

 اله، فأمرها أن تتوق إليه يف ع

  

 ألنه رأى إن هذا املكان اململ اخلبيث 

  

 ). 17(غري جدير بكل هذا اللطف وتلك الرقة

وبعد أن كتبت هذه املقطوعة، قدر يل أن أرى : ويصورها يف قصيدة أخرى حييط ا يف اجلنة من يقدمون هلا فروض الوالء، مث يقول
يئاً قط عن هذه السيدة املنعمة، إىل أن حيني الوقت الذي أستطيع فيه أن إذ أبصرت أشياء اعتزمت بعدها أالّ أقول ش. رؤيا عجيبة

ومن أجل هذا فإذا أراد اهللا باعث . وأنا أبذل ما وسعين من جهد لبلوغ هذه الغاية، كما تعرف هي حبق.أحتدث عنها حديثاً أجدر ا
أكتب فيها ما مل يكتب من قبل يف أية امرأة سواها؛ فإذا احلياة يف كل شيء أن يطيل حيايت عدداً قليالً من السنني، فإين أرجو أن 

فعلت فقد يرى املنعم املتفضل أن تغادر روحي هذه األرض لتتملّى مبجد سيدا، أعين جمد بياتريس السعيدة اليت ال تنفك اآلن تتطلع 
وأخذت "ع كتاب أكرب منه وأعظم، وهكذا، أخذ كما يقول يف ختام كتابه الصغري، يتطلع إىل وض. إىل وجه اهللا العلي القدير

). 18(اليت خيتتم ا أقوله يف اجلنة" مقطوعايت تتابع بال انقطاع من أول يوم رأيت فيه وجهها يف هذه احلياة، حىت رأيت هذه الرؤيا

  .وكلما عرفنا إنساناً رسم لنفسه طريقاً واضح املنهج، ومل حيد عنه مهما صادفه من ظروف الدهر وطوارق احلدثان
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  الفصل الثالث 

  الشاعر في غمار السياسة 

فقد تورط دانيت بعد موت بياتريس بوقت ما يف خفيف بعد حب خفيف ـ أحب . بيد أنه حاد يف بعض األحيان عن صراطه املستقيم
وقد وجه ) 19"(رياًوغريهن من األباطيل اليت مل ينتفع ن إالّ زمناً قص" "Lisettaليزتا "و " Paragolettaوبرجلتا "، "Pietraبيترا "

 وهو يف 1291مث تزوج يف عام .  أقل روحانية من قصائده إىل بياتريس- يسميها السيدة الظريفة قصائد غزلية -إىل سيدة واحدة 
وأجنبت له يف . ، وهي فتاة من ساللة أقدم األسر الشريفة يف فلورنسGemma Donatiالسادسة والعشرين من عمره مجا دونايت 

وبلغ من إخالصه لدستور شعراء الفروسية ). 20( أبناء يقدرهم البعض بثالثة، والبعض بأربعة، والبعض اآلخر بسبعةعشر سنني عدة
الغزلني أنه مل يذكر قط زوجته أو أبناءه يف شعره، ولو فعل لكان هذا عمالً غري الئق به، ألن الزواج واحلب الروائي ضدان ال 

البيض "اسة، ولعل الذي ساعده على هذا هو كفلكانيت؛ وأنضم ألسباب ال نعرفها إىل حزب مث ألقى بنفسه يف حبر السي. جيتمعان
Blanchi "لس 1300وما شك يف أنه ذا مواهب سياسية، ألنه اختري يف عام . وهو حزب الطبقة املتوسطة العلياال بعد عضو يف ا 

 أن Corso Donati يقودهم كورسو دونايت Neirل السود البلدي؛ وحدث يف أثناء اضطالعه ذا العبء القصري األجل أن حاو
 قمعوا الفتنة - أعضاء الس البلدي -ولكن املقدومني . حيدثوا انقالباً سياسياً مفاجئاً يعيدون به األشراف األقدمني إىل احلكم

لكن . صهر دانيت، وكفلكانيت صديقه - ومنهم دونايت -وسعوا مبوافقة دانيت لنشر لواء السالم يف املدينة بنفي زعماء احلزبيني 
 بعصبة من السود املسلحني، وخلع املقدمني، واستوىل على زمام احلكم؛ مث حوكم دانيت ومخسة 1301دونايت غزا فلورنس يف عام 

 عادوا إىل  وأدينوا بعدة جرائم سياسية، ونفوا من البلدة، وحكم عليهم بأن يقتلوا حرقاً إذا1302عشر من املواطنني يف أوائل عام 
واضطره هذا النفي وما صحبه من .ففر دانيت ولكنه ترك أسرته يف املدينة ألنه كان يأمل يف العودة إليها بعد قليل. فلورنس مرة أخرى

مصادرة أمواله إىل أن يقضي تسعة عشر عاماً يف فقر مدقع وجتوال يف البالد، مأل قلبه غال وحقداً، وكانا من أسباب مزاجه النكد 
أما شركاؤه يف النفي فقد أقنعوا مدائن أِرزو، وبولونيا، وبستويا بأن تسير على فلورنس جيشاً . ذي يسود موضوع امللهاة اإلهليةال

، وقد فعلوا هذا على الرغم من نصيحة )1304( مقاتل ليعيدهم إىل السلطة أو يف القليل يردهم إىل أوطام 10.000مؤلفاً من 
وأخفقت هذه احملاولة، واختط دانيت لنفسه من ذلك الوقت خطة خاصة، وعاش مع أصدقائه . ا على هذا العملدانيت هلم أالّ يقدمو

وكانت السنون العشرة األوىل من نفيه هي اليت مجع فيها بعض القصائد اليت كتبها إىل السيدة الظريفة، . يف أِرزو، وبولونيا وبدوا
حوايل عام ) (Conviuio(وحيدثنا دانيت يف قصيدة املائدة . ذه السيدة إىل السيدة الفلسفةوأضاف إليها تعليقات نثرية استحالت ا ه

كيف ولّى وجهه، بعد خيبته يف احلب ويف احلياة، حنو الفلسفة ليخفف ا من آالمه؛ وكيف وجد يف هذه الدراسة املغرية ) 1308
ويبدو أنه .  يستطيعون قراءة اللغة الالتينية بأن يكتب هلم باإليطاليةإهلاماً مقدساً، وكيف اعتزم أن يشرك فيما كشفه من إهلام من ال

وتلك بال . كان يفكر يف كتابة موجز أو كرت جديد يدعي فيه أن كل جزء من أجزاء تعليق على إحدى قصائده عن السيدة اجلميلة
غري خليط مهوش من العلوم الغامضة والكتاب الص. ريب خطة عجيبة أراد ا أن يستعيض عن احلب الشهواين باحلب ادب

وحيق لنا أن نشيد بعبقرية دانيت اليت محلته على . العجيبة، واالستعارات املتكلفة، وشذرات فلسفية مستمدة من بؤيثيوس وشيشرون
ان يعتزم أن يتخلى عن إمتام هذا الكتاب، ويراه عمالً خاسراً كل اخلسران، بعد أن كتب ثالثة من الشروح األربعة عشر اليت ك

وشرع وقتئذ يف ذلك العمل املتواضع أال وهو إعادة حكم أباطرة الدولة الرومانية املقدسة يف إيطاليا؛ ذلك أن جتاربه قد . كتابتها
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 فقد كان كل إقليم، وكل مدينة، وكل -أقنعته بأن منشأ ما يف املدن اإليطالية من فوضى وعنف هو فهمها اخلاطئ ازأ للحرية 
وقد كان هو يتوق إىل ما تاق إليه مكيفلي بعد مائيت عام من ذلك . ل فرد، وكل ذي شهوة يطالب باحلرية الفوضويةطبقة، وك

الوقت، إىل قوة تنسق جهود األفراد، والطبقات، واملدن فتجعل منها كال منظماً، يستطيع الناس يف داخله أن يعملوا ويعيشوا يف سلم 
املوحدة إما أن تأيت من البابا أو من رئيس الدولة الرومانية الشرقية، اليت كان مشايل إيطاليا من وكان يرى أن هذه السلطة . وأمان

غري أن دانيت كان قد نفى من زمن قصري بأمر حزب متحالف مع البابوية؛ وتقول إحدى . زمن بعيد خيضع هلا من الوجهة النظرية
 موفقة أرسلت من فلورنس إىل بنيفاس الثامن؛ وقد ظل البابوات زمناً طويالً الروايات غري املؤكدة إنه اشترك يف بعثة سياسية غري

وهلذا بدا أن األمل الوحيد يف عودة النظام يف . يعارضون يف توحيد إيطاليا ألن هذا يعرض خلطر حريتهم الروحية وسلطتهم الزمنية
ويف هذه . لسلم الرومانية اليت بسطت لواها روما القدميةعودة النظام إىل البالد هو إعادة السلطة اإلمرباطورية، بالرجوع إىل ا

، كتبها باللغة الالتينية، وكانت ال تزال De monarchiaالظروف كتب دانيت يف تاريخ غري معروف رسالته املثرية يف امللكية املطلقة 
ان عجز عن ممارسة هذا النشاط إالّ يف السلم، لغة الفلسفة؛ وقال إم ملا لكان عمل اإلنسان الذي يليق به هو النشاط الذهين، وملا ك

فإذا قامت هذه الدولة كانت هي . فإن احلكم املثايل هو إقامة دولة عاملية تقر السالم الدائم وتبسط العدالة على مجيع سكان األرض
 الدول إىل هذه الدولة وكانت روما اإلمرباطورية أقرب. الصورة الصحيحة املطابقة للنظام السماوي الذي وضعه اهللا يف الكون

العاملية، ولقد أظهر اهللا رضاءه عن هذه الدولة إذ اختار أن يكون إنساناً يف عهد أغسطس، وإذا أمر املسيح نفسه للناس بأن خيضعوا 
ولة ومل يكن سلطان اإلمرباطورية القدمية مستمداً بطبيعة احلال من الكنيسة املسيحية، غري أن الد. لسلطان القياصرة السياسي

نعم إن البابا هو الذي توج شارملان إمرباطوراً؛ والح ذا أن . الرومانية املقدسة مل تكن إالّ هذه الدولة القدمية عادت إىل الوجود
اغتصاب حق ال خيلق هذا احلق؛ ولو أنه خلقه لدلت هذه الطريقة عينها على خضوع (اإلمرباطورية قد خضعت للبابوية؛ ولكن 

ولقد كان كتاب امللكية ). 21)( وخلع بنيفاسLeo البابا ليو Ottoدولة املدنية بعد أن أعاد اإلمرباطور أتو السلطة الكنسية لل
، ذا حكومة واحدة، وشرائع واحدة، رغم ما يف هذا الكتاب من جدل مدرسي، مل يعد يتمشى )عامل واحد(املطلقة دفاعاً قوياً عن قيام 

ومل يكن خمطوط الكتاب معروفاً يف أثناء حياة مؤلفه إالّ لعدد قليل من الناس، ولكنه . تمع طرائق التفكري السائدة يف ذلك الوق
 عدو البابوية وسيلة للدعاوة، مث أحرق الكتاب علناً بناًء على مرسوم Louis of Bavariaانتشر بعد وفاته، واختذه لويس البافاري 

لثبت البابوي احملتوي أمساء الكتب احملرمة، مث رفعه من هذا الثبت ليو ، وأدرج يف القرن السادس عشر يف ا1329بابوي صدر يف عام 
ذلك أن ملك أملانيا غزا ). حني جاء هنري السادس(ويقول بوكاشيو إن دانيت ألف كتاب امللكية . 1897الثالث عشر يف عام 

 احلكم اإلمرباطوري الذي انقضى عهده مبوت  راجياً أن يبسط على شبه اجلزيرة كلها، عدا الواليات البابوية،1310إيطاليا يف عام 
" رسالة موجهة إىل أمراء إيطاليا وشعوا"ورحب به دانيت، وجاشت يف صدره آمال كبار؛ وأهاب مبدن ملبارديا، يف . فردريك الثاين

إىل ميالن هرع دانيت إليها وملّا وصل هنري . اللكسمربجي الذي سينجيها من الفوضى والبابوات" القادم"أن تفتح قلوا وأبواا إىل 
وألقى بنفسه وهو يف نشوة احلماسة عند قدمي اإلمرباطور، وخيل إليه أن كل ما كانت تصوره له أحالمه من قيام إيطاليا املوحدة 

لكن فلورنس مل تستجب لنداء الشاعر، وأوصدت أبواا يف وجه هنري؛ ووجه دانيت وهو يف سورة الغضب . يوشك أن يتحقق
أال تعرفون أن اهللا قد أمر أن : قال فيها) 1311مارس  (Scelestissimis Florentinisإىل الفلورنسيني أشد الناس إجراماً "رسالة 

خيضع بنو اإلنسان كلهم حلكم عاهل واحد ليدافع عن العدالة، والسن، واحلضارة؟ وأن إيطاليا كانت على الدوام فريسة للحرب 
مرباطورية؟ يا من تعتدون على القوانني البشرية واإلهلية ويا من يدفعكم النهم الرهيب إىل ارتكاب األهلية كلما زال عنها سلطان اإل
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...  أمل تروعكم رهبة امليت الثانية فخرجتم على جمد األمري الروماين، ملك األرض ومبعوث اهللا؟-كل جرمية مهما بلغت من الشناعة 

وساء دانيت ومأل قلبه هلعاً أن هنري ترك ). 24!(اغرين إىل النسر اإلمرباطوريسوف ختضعون ص! يا أمحق الناس وأبلدهم إحساساً
لسنا ندري أي : فلورنس وشأا؛ وهلذا كتب الشاعر إىل اإلمرباطور يف شهر إبريل كما كتب نيب من أنبياء إسرائيل حيذر امللوك فقال

أن فلورنس مصدر ) لعلك ال تعرف... (يع الشتاء يف ميالنإنك تضيع الربيع كما تض... مخول يقعدك عن العمل هذا الزمن الطويل
هب إذن ... اليت تنفث من أنفاسها الفاسدة الدخان املوبوء الذي يقضي على القطعان ااورة هلا... وأا هي األفعى... الشر املستطري
وترك . بد الدهر من كل عفو يصدر عن اخلائننيوكان رد فلورنس أن أعلنت نفي دانيت، وحرمانه أ). 25!( النبيلJesseيا ابن يسي 

وكان موته من أشد الفواجع اليت ). 1313(هنري فلورنس دون أن ميسها بسوء، وانتقل عن طريق جنوى وبيزا إىل روما حيث تويف 
 إالّ أن يفر إىل حلت بدانيت؛ ذلك أنه قد قامر بكل شيء على انتصار هنري، وحرق من ورائه كل اجلسور الفلورنسية، ومل ير أمامه

ويبدو أنه كتب يف هذا الدير جزءاً كبرياً من امللهاة ). Santa Croceسانتا كروس ( ويلجأ إىل دير الصليب املقدس Gibbioجبيو 
 Uguccione dellaغري أنه مل يكن قد شبع من السياسة فقد كان يف أغلب الظن مع أجشيوين دال فجيولو ). 26(املقدسة 

Fuggiuloيف لوكا  Lucca ؛ ويف ذلك العام هزم فجيولو الفلورنسيني عند مونيت كاتيين 1316 عامMontecantini ؛ مث استفاقت
وخرجت لوكا على أجشيوين وألفا .  ومل ينفذ هذا احلكم قط-فلورنس من هذه اهلزمية وضمت ابين دانيت إىل احملكوم عليها باإلعدام 

لنصر أن تكون كرمية، وأن تنسى أحكامها األبدية، فعرضت أن تعفو عن مجيع املنفيني ورأت فلورنس يف نشوة ا. دانيت نفسه بال وطن
وتؤمنهم على حيام إذا عادوا إليها، على شرط أن يؤدوا هلا غرامة مالية، وأن يسريوا يف شوارع املدينة يف أثواب الندم، وأن يزج 

إىل صديق :  هذا القرار، فرد عليه برسالة ذائعة الصيت قال فيهاوتطوع أحد أصدقاء دانيت بإبالغه. م يف السجن وقتاً قصرياً
أن عوديت إىل بلدي عزيزة على ... تلقيت رسالتك مبا يليق ا من اإلجالل واحلب، وأدركت منها بقلب مفعم بالشكر: فلورنس
 وأن أحتمل وصمة السجن، فسيعفى ذلك أنين إذا ما قبلت أن أؤدي قدراً من املال... ولكن انظر إىل ما هو مفروض علي. نفسك

فهل هذه إذن هي الدعوة الكرمية اليت توجه إىل دانيت أجلريي ليعود إىل بلده بعد أن صرب على النفي .. عني فأستطيع العودة من فوري
أال إن . م حيسنون إليهإن رجالً ينادي بالعدالة ال يطيق أن يؤدي ما له إىل من يرتكبون املظامل، كأ... ما يقرب من مخسة عشر عاماً

فإين لن أتواىن قط عن اتباعها؛ أما ... ال تزري بكرامة دانيت... فإذا كان مثة طريقة أخرى... هذه ليست الطريقة اليت أعود إىل بلدي
 أستمتع أليس يف وسعي أن! ما هذا الذي تقول... إذا مل يكن دخول فلورنس مستطاعاً ذه الطريقة األخرى، فإين لن أدخلها أبداً

واغلب الظن ) 27(بنور الشمس ومجال النجوم يف كل مكان على ظهر األرض؟ أليس يف مقدوري أن أفكر يف أعظم احلقائق شأناً؟
، حاكم فريونا ألن جييء Can Grande Della Scalla دعوة وجهها إليه كانْ جراندي دال اسكاال 1316أنه قبل يف أواخر عام 
 وفيها بال ريب أهدى هذا القسم إىل -) 1318(و أنه أمت يف هذه البلدة قسم اجلنة يف امللهاة املقدسة ويبد. إليه ويعيش يف ضيافته

 كما صوره بوكاشيو يف احلياة - أي يف احلادية واخلمسني من عمره -ويف وسعنا أن نصوره يف تلك الفترة من حياته . كان جراندي
يسري خبطى وقورة متزنة تنم عن املهابة واالنقباض، ذا شعر " نحين الظهر قليالًم"؛ نصوره رجالً متوسط القامة 1354اجلديدة عام 

أسود وبشرة مسراء، ووجه طويل ينم عن كثرة التفكري، وجبهة بارزة مغضنة، وعينني غائرتني ذوايت نظرات صامتة، وأنف رفيع أقىن، 
يفة، ولكن اآلالم جعلتها نكدة مريرة؛ ويل مسن السهل ذلك وجه روح كانت من قبل وادعة ظر). 28(وشفتني منطبقتني، وذقن بارز

على دانيت صاحب الوصف الوارد يف احلياة اجلديدة أن يتصنع كل ما وصفه به هذا الكتاب من شفقة ورقة عاطفة؛ وأن شيئاً من 
لرجل املغلوب على أمره وكان عبوساً صارماً شأن ا. هذه الصفات ليظهر فيما بدا عليها من حنان وهو يستمع إىل قصة فرانسيسكا
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فكان يفخر بنسبة ألنه كان . املنفي من بلده، وقد أكسبته الشدائد حدة يف اللسان، وغطرسة يغطي ا ما فقده من قوة وسلطان
 فقرياً، وحيتقر رجال الطبقة الوسطى من أهل فلورنس الذين جيرون وراء املال؛ ومل يكن يف وسعه أن يغفر لربتناري زواج بياتريس من

ومل يكن ينسى قط أذى أو .مصريف؛ وسلك طريق االنتقام الوحيدة اليت وجدها أمامه فوضع أمامه املرابني يف الدرك األسفل من النار
وكان يرى أن الذين يبقون على احلياد يف الثورات أو احلروب أقل نفعاً يف نظره . إهانة وما أقل من سلم من أعداءه من مسوم قلمه

مل أكن ما أنا بفضل ثرائي بل بفضل اهللا علي، وإن غرييت : "وكان منبع صفاته اخللقية كلها هو الشدة امللتهبة. منهم يف نظر سولون
وقد افرغ يف قصيدته كل ما وهبه اهللا من قوة، ومل يكن أن يستطيع أن يعيش بعد متامها زمناً ). 29"(على بيته لتشعل النار يف قليب

، مث تلقى Count Guido da Polentaنا وسافر إىل رافنا ليعيش فيها مع الكونت جيدو دا بولنتا  غادر فريو1319ففي عام .طويالً
 1321ويف عام . دعوة من بولونيا للقدوم إليها لكي يتوج فيها شاعراً لبالطها، ورفض الدعوة بأنشودة رعوية كتبها باللغة الالتينية

ن نصيبها اإلخفاق، وعاد دانيت من هذه البعثة مريضاً حبمى أصابته من مستنقعات أرسله جيدو إىل مدينة البندقية يف بعثة سياسية كا
 وهو يف السابعة واخلمسني من 1321 سبتمرب سنة 14ومل يستطع جسمه الضعيف مقاومة املرض، فقضى عليه يف . Venetoفينيتو 
يتم، أما النقش القليل الربوز القائم فوق التابوت واعتزم الكونت أن يقيم شاهداً على قرب الشاعر، ولكن شيئاً من هذا مل . عمره

، والعامل كله يعرف أن بريون جاء إليه وبكى، والقرب يف هذه األيام ال يكاد 1483الرخامي يف هذه األيام فقد حنته بيترو ملباردو عام 
عمال، وإذا ما قدمت إىل حارسه املقعد يبدو للناظر، جيده اإلنسان يف أحد األركان وهو قادم من أكثر ميادين رافنا ازدحاماً باأل

  .الطاعن يف السن بضع لريات أنشدك بعض قطع مجيلة طنانة من القصيدة اليت ميتدحها الناس مجيعاً وال يقرؤها منهم إالّ القليلون

  الفصل الرابع 

  الملهاة المقدسة 

   القصيدة 1

 ولكنه استبدل به اللغة اإليطالية، لكي تصل -)ذي الستة تفاصيل (-ديقول بوكاشيو إن دانيت بدأها بالشعر الالتيين السادس األوتا
ولعله تأثر يف اختياره بقوة عاطفته؛ فقد بدا له أن التعبري عن االنفعال باللغة اإليطالية أيسر منه . قصيدته إىل عدداً أكرب من القراء

وكان يف شبابه قد قصر اللغة اإليطالية على شعر احلب؛ أما اآلن وقد . ةباللغة الالتينية اليت طال ارتباطها باحلياة املدنية والقيود القدمي
وكان يف وقت . جعل موضوعه أمسى فلسف، وهي افتداء البشرية عن طريق احلب، فقد خطر بباله أن يقدم على التحدث بلغة بالده

، أراد به أن يغري الطبقة De vulgari eloquentiaماض غري معروف قد بدأ مقاالً التينياً مل يتمه مساه يف فصاحة اللغة الشعبية 
وقد امتدح فيه جزالة اللغة الالتينية وإحكامها، ولكنه عرب عن أمله يف أن تسمو اللغة . املتعلمة بالتوسع يف استخدام اللغة القومية

تسكان واللمبارد القصاصون، اإليطالية فوق هلجاا العامية بفضل أشعار دولة فردريك، واألسلوب اجلديد الذي ابتدعه شعراء ال
 يتصور أن - الذي نعلم عن كربيائه ما نعلم-ومل يكن دانيت نفسه). 30")(غاصة بأروع التعابري وأمجلها"كما ورد يف املأدبة(فتصبح 

غة إىل ملحمته ستجعل اللغة اإليطالية صاحلة للتعبري عن أي غرض من األغراض األدبية، وأا لن تكتفي ذا بل ستسمو ذه الل
. ومل يبذل يف إعداد قصيدة ما من اجلهد مثل ما بذل دانيت يف إعداد قصيدته. درجة من العذوبة والرقة قلّما عرف هلا العامل مثيالً

 وتنم عن ضعف الشاعر هي اليت عينت شكل القصيدة فجعلتها مؤلفة - تعرب عن الثالوث الديين املقدس-وكانت نزعة إىل التثليث
، كل نشيد ثالث وثالثون أغنية، تقابل سين حياة املسيح على هذه األرض، تضاف إليها أغنية أخرى يف النشيد "يدأناش"من ثالثة 
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واعتزم أن يكتب كل أغنية يف جمموعات كل منها ثالثة أبيات، يتفق البيت الثاين من كل جمموعة . األول فتكون عدا مائة كاملة
وليس مثة ما هو أكثر تكلفاً . جمموعة يف قافيته مع البيتني األول والثالث من اموعة اليت بعدهاثالثة أبيات، يتفق البيت الثاين من كل 

 تربط terza rimaمن هذا، ولكن ما من فن خيلو من التكلف، وخري ما ميكن أن يصنعه الفنان أن خيفي تكلفه؛ وهذه القافية الثالثية 
 واحدة متصلة، تنساب يف لغتها األصلية انسياباً سهالً على اللسان، ولكنها إذا ترمجت كل أغنية باليت تليها، وتؤلف منها كلها أغنية

ولقد ندد دانيت مقدماً بكل ترمجة لقصيدته، فما من شيء يسري فيه توافق االتصال املوسيقي ميكن أن ينقل من . تعثرت وبدت كليلة

وكما أن أبيات القصيدة هي اليت عينت صورا، فإن االستعارات  . لغته األصلية إىل لغة أخرى دون أن يفقد حالوته وتوافقه
، ما تنطوي عليه أناشيده من رموز) 32(هي اليت عينت قصتها، وقد شرح دانيت يف الرسالة اليت أهدى ا القصيدة إىل كان جراندي

ولنا أن نظن أن شرحه هذا فكرة متأخرة الحت لشاعر كان يريد أن يكون فيلسوفاً، ولكن اماك العصور الوسطى يف الرمزية، وما 
 ورفائيل، وكلها رمزية، وتسامي دانيت الرمزي يف احلياة Gaddiكان يف الكنائس الكربى من متاثيل رمزية، ومظلمات جيتو، وجادي 

.  هذا يوحي بأن الشاعر كان يفكر يف النقط الرئيسية ملشروعه الذي وصفه وصفاً مفصالً قد يكون خياالًاجلديدة واملائدة ، كل

وهو يفعل ما يفعله عامل الدين الذي يفسر الكتاب . الفسلفة، وأن موضوعها هو األخالق" جنس"ويقول دانيت أن القصيدة تتبع 
هو حال ... وموضوع هذه القصيدة حسب معانيها احلرفية. "ي، والصويفاحلريف، وااز: املقدس فيجعل لكلماته ثالث معاين

أما إذا نظرنا إليها نظرة جمازية فإن موضوعها هو اإلنسان من حيث تعرضه للثواب والعقاب العادلني الذين ... األرواح بعد املوت
زائها هو انتشال من حييون هذه احلياة مما يعانونه والغرض املقصود منها يف جمموعها وأج.. يستحقهما بسبب أعماله الطيبة أو اخلبيثة

 هي مرور اإلنسان Infernoوإذا عبرنا عن هذه املعاين بطريقة أخرى قلنا إن اجلحيم ". من شقاء، وإرشادهم إىل طريق السعادة
وحي اإلهلي واحلب غري باخلطيئة، والعذاب، واليأس؛ وإن املطهر هو تطهريه عن طريق اإلميان؛ والفردوس هو جناته عن طريق ال

وهي اليت تستطيع أن تقودنا إىل أبواب . ومبثل فرجيل، الذي يقود دانيت خالل اجلحيم واملطهر، واملعرفة والعقل،واحلكمة. األناين
ت وكان النفي يف ملحمة حياة دانيت هو جحيمه، كما كان. وحدمها مها اللذان يدخالننا فيها) بريتيس(السعادة؛ واإلميان، واحلب 

ولعل اختاذ دانيت رمزيته يف . دراساته وكتاباته هي مطهرة، وكانت آماله وحبه مها جناته وسعادته اللتني مل تكن له غريمها جناة أو سعادة
الفردوس مأخذ اجلد الشديد هو الذي جيعل هذا النشيد أكثر أناشيده استعصاء على الفهم؛ ذلك بأن بياتريس اليت كانت يف احلياة 

ويشرح دانيت .  ومثل هذا اجلمال الربيء غري خليق ذا املصري- ؤيا مساوية تصبح يف تصويره السماء جتريداً ذا أة وفخامةاجلديدة ر

 فيقول أن القصة انتقلت من الشقاء إىل السعادة، و Commedia-لكان جراندي يف آخر الرسالة سبب تسميته ملحمته ملهاة
وكانت هذه امللهاة األليمة وهي ). 33"(إا كتبت بأسلوب مهلهل وضيع، باللغة العامية اليت تتحدث ا ربات املنازل أنفسهن(
وقد خلص . موته بثالث سننيشغله وسلوته يف منفاه، ومل يفرغ منها إالّ قبل " الكتاب الذي هزل فيه جسدي هذه السنني الطوال"

فيها حياته، وتعليمه، وآراءه الدينية، وفلسفته؛ ولو أا احتوت فضالً عن هذا ما كان يف العصور الوسطى من فكاهة، ورقة، 
نجزة ذلك أن دانيت قد حشر يف هذه املائة من األناشيد امل". اجلامعة يف العصور الوسطى"وشهوانية عارمة جلاز أن تكون من املؤلفات 

 حشر فيها كل ما كان هناك من فلك وعلم -كل ما أخذه من العلم عن برونتو التيين، ولعله حشر فيها أيضاً ما تعلمه يف بولونيا
ومل يكن يؤمن فوق ذلك جبميع األساطري املعماة . الكون، وطبقات األرض، والتوقيت يف عصر متنعه املشاغل من أن يكون عصر علم

 مييز بياتريس من غريها ألن جذره 9فكان يقول مثالً إن العدد . زو معاين وقوة خفية لألعداد وحلروف اهلجاءامللغزة اليت كانت تع
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. ويف اجلحيم تسع دوائر، وتسع طبقات يف املطهر، وتسع طبقات كرية يف الفردوس.  الذي جعله الثالوث رقماً مقدسا3ًالتكعييب هو 

سطاً كبرياً من فلسفة أكوناس وعلوه الدينية، ولكنه ال يسري وراءه سرياً حقيقياً وال يراعي ويستمد دانيت يف رهبة واعتراف باجلميل ق
وما من شك يف أن القديس تومس مل يكن يرتاح إىل احلجج الواردة يف كتاب امللكية أو إىل رؤية البابوات يف . األمانة يف النقل عنه

هلو قول أرسطو انتقل إليه عن طريق ) 23"(لذي حيرك الشمس وسائر النجوماحلب ا"اجلحيم، وإن تصوير دانيت هللا بأنه نور وحب 
وكان يعرف الشيء القليل عن الفارايب، وابن سينا، والغزايل؛ وأبن رشد؛ ويضع ابن رشد يف احمليط اخلارجي . الفلسفة العربية

وفضالً ). 36(ق مذهب ابن رشد يف الفردوس معتنSiger de Brabantللجحيم، ولكنه يهز مشاعر املتينني بوضعه سيجر الربابنيت 
غري أنه يبدو أن . عن هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذي أثار ثائرة هذا العامل الديين الذي يكاد يصل إىل مرتبة املالئكة

 وصف سيجر بالزيغ سيجر أنكر عقيدة اخللود الفردي الذي هو دعامة قصيدة دانيت؛ وهلذا فإما أن يكون التاريخ قد تعاىل يف
وتؤكد الدراسات احلديثة ما استمده دانيت من املصادر الشرقية وخباصة املصادر . والضالل أو يف وصف دانيت باالستمساك بالدين

اإلسالمية كقصة أردا فرياف اليت تصف الصعود إىل السماء، ووصف اجلحيم الوارد يف القرآن،وقصة املعراج، ووصف اجلنة والنار 
ففي رسالة الغفران يصور املعري إبليس بعذب يف اجلحيم وهو مقيد ...  الغفران أليب العالء املعري؛ وفتوحات ابن عريبيف رسالة

وتستقبل صاحب القصة عند باب اجلنة واحدة من احلور . يعذبون فيها" الكفرة"باألغالل، كما يصور الشعراء املسيحيني وغريهم من 
رسم ابن عريب يف الفتوحات احلياة اآلخرة رمساً دقيقاً، ووصف اجلنة والنار بأما فوق بيت وقد ). 38(العني، اختريت لترشده

 وصف ذلك كله -املقدس وحتتها مباشرة، وقسم النار واجلنة إىل سبع طبقات، وصور مكان املالئكة املسبحني حول النور القدسي
 هنا استطراداً إن ابن عريب كتب قصائد يف احلب يفسرها املفسرون ونقول) (39(كما ورد يف امللهاة املقدسة ال يفترق عنه يف شيء

وقد . ، ومبلغ علمنا أن شيئاً من هذه الكتابات العربية مل يكن قد ترجم قبل زمان دانيت إىل أية لغة يستطيع قراءا)تفسرياً جمازياً دينياً
 لرحالت أو رؤى يف اجلنة أو النار؛ وال حاجة بنا إىل ذكر ما وردت يف اآلداب الدينية اليهودية واملسيحية غري املعترف ا أوصاف

وتقول قصة أيرلندية إن القديس باتريك زار املطهر واجلحيم، ورأى فيهما . ورد يف وصفهما يف الكتاب السادس من إنياذة فرجيل
ووصف قس إجنليزي قصاص ). 40(م اجلليد أثواباً وأحزمة من نار، واملذنبني معلقني فيها من أرجلهم، أو تلتهمهم األفاعي أو يغطيه

 يف قصيدة طويلة طواف القديس بولس يف النار يقوده املالك ميخائيل؛ وينطق ميخائيل بوصف Adam de Rosيدعى آدم ده رس 
 ).41(مراتب العقاب اليت توقع على درجات الذنوب املختلفة، ويظهر بولس وهو يرجتف من هذه األهوال كما يرجتف منها دانيت

ومجلة القول أنه قد وجدت مئات .  عن هبوطه إىل اجلحيم وصعوده إىل السماءJaockin of Floraوحتدث قبل هذا يواقني الفلوري 
من هذه الرؤى والقصص؛ وأمام هذا احلشد الكبري من األوصاف املروعة نرى أنه مل يكن دانيت حباجة إىل أن يتخطى احلواجز اللغوية 

ولقد فعل دانيت ما يفعله كل فنان فمزج ما لديه من مادة وبدل فوضاها . كي جيد فيها مناذج لوصف اجلحيمإىل اآلداب اإلسالمية ل
 من تومس، -ولقد أخذ عناصر وصفه أىن وجدها. نظاماً، ووضعها فوق النار بعد أن أضاف إليها خياله القوي وإخالصه امللتهب

 النارية وما ورد فيها من وصف لعذاب اجلحيم، ومن تفكريه الطويل يف ومن شعراء الفروسية الغزلني، ومن مواعظ بطرس دميان
بياتريس يف حياا وبعد موا، ومن صراعه مع السياسيني والبابوات، ومن العلوم القليلة اليت اعترضت طريقه؛ ومن الالهوت 

 األوغسطينية -ومن الفكرة األفلوطينيةاملسيحي وما ورد فيها عن سقوط آدم، وعن التجسد واخلطيئة، والغفران، ويوم احلساب؛ 
ومن توكيد تومس أن الرؤى الطوباوية هي اهلدف األخري الذي يغتبط به األبرار؛ من . عن مدارج صعود الروح حىت تتحد مع اهللا
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رة تعرب هذا كله صاغ القصيدة اليت وجدت فيها روح العصور الوسطى وما حييط ا من رعب، وأمل، واغتراب صوتاً، ورمزاً، وصو
  .ا وتصورها

   الجحيم 2

وبينما كان دانيت جيول ). 42"(وجدت نفسي وأنا يف منتصف طريق حياتنا يف غابة مظلمة كانت اجلادة فيها غري واضحة ومفقودة"
 وخيربه فرجيل). 43"(أستاذي ومرشدي الذي أخذت عنه وحده األسلوب اجلميل الذي شرفت به"يف هذه الظلمة إذ التقى بفرجيل 

أن السبيل السليمة الوحيدة للخروج من الغاية هي اجتياز اجلحيم واملطهر؛ فإذا ما صحبه دانيت فيهما فسيقوده إىل أبواب الفردوس، 
وميران . ويضيف إىل هذا يف صراحة أنه جاء ليقدم العون إىل الشاعر بأمر بياتريس". حيث يتوىل إرشادك من هو أجدر مين وأكرم"

من خاليل يدخل اإلنسان املدينة احملزنة؛ ومن : "ألرض إىل أبواب اجلحيم، نقشت عليها هذه األلفاظ املريرةخالل فتحة يف سطح ا
لقد حركت العدالة خالقي األعلى؛ وصنعتين . خاليل يدخل اإلنسان اآلالم السرمدية؛ ومن خاليل يدخل اإلنسان بني األجناس الضالة

ومل خيلق قبلي سوى األشياء األزلية، وأنا باقية أبد الدهر؛ فتخلوا عن كل آمالكم يا . ألزيلالقوة اإلهلية هي واحلكمة العليا واحلب ا
: ويصورها دانيت خبيال قوي يكاد يبلغ الغاية يف االكتئاب. واجلحيم فتحة حتت األرض متتد إىل مركزها!". من تدخلون هذه الدار

صاعد من منافذها األخبرة والروائح الكريهة، وجتتاحها السيول اجلارفة، فهي هاوية سحيقة مظلمة مرعبة، بني صخور ضخمة قامتة؛ تت
وا حبريات وجمار؛ وعواصف من املطر، والثلج، والربد؛ ومشاعل من هلب؛ وتزجمر فيها الرياح والزمهرير الذي جيمد فيه الدم 

ويف أعلى مكان يف هذه الفتحة . دم يف العروقواجلسد؛ وا أجسام معذبة، ووجوه كاحلة مقطبة؛ ويشقها صراخ وأنني يقف هلما ال
أولئك يعاقبون بآالم خسيسة، تلسعهم . اجلهنمية يقيم من مل يكونوا أخياراً أو أشراراً، ومن وقفوا على احلياد بني اخلري والشر

الرمحة . " يف يوم من األيامالزنابري، ويأكلهم الدود، وحيرق قلوم احلسد والندم، وهؤالء يزدريهم دانيت الذي مل يقف على احلياد
 يف باطن Acheronويعمل اجلائالن إىل ر أكرون ". والعدالة تزدريام، وحنن ال نتحدث عنهم، بل نلقي نظرة عليهم ومنر م

 الذي يعمل يف ذلك املكان من أيام هومر فإذا عرباه وجد دانيت نفسه يف احمليط اخلارجي Charonاألرض، ويعربه ما كارون 
لجحيم حيث يقيم الصاحلون الذين مل يعمدوا، ومنهم فرجيل ومجيع الصاحلني من عبدة األوثان، ومجيع اليهود الصاحلني إال عدداً ل

وكل ما يعذب به هؤالء هو . قليالً من أبطال العهد القدمي الذين أطلقهم املسيح حني زار هذا احمليط اخلارجي ورفعه إىل السماء
ويف هذا املوضع من اجلحيم شعراء وثنيون يعظمهم .  خري من مصريهم، وعلمهم بأم من ينالوا هذا املصريرغبتهم األبدية يف مصري

:  هومر، وهوراس، وأوفد، ولو كان؛ وهؤالء يرحبون بفرجيل وحيلون دانيت املكان املقدس بينهم، مث يقول دانيت-كل املقيمني فيه 

أي أرسطو حييط به سقراط، وأفالطون، ودمقريطوس، ودجيني، و "  أسرة الفالسفةفأرى سيد العارفني جيلس بني"وأنظر إىل أعلى 
هرقليقوس، وأنكسغوراس وأنبادقليس، وطاليس، وزنون، وشيشرون، وسنكا، وإقليدس، وبطليموس، وأبقراط، وجالينوس، وابن 

 احلرية يف رأيه لوضع يف اجلنة هذه الفئة وما من شك يف أنه لو كان دانيت مطلق). 48"(الذي ألف الشرح العظيم"سينا، وابن رشد
مث يقوده فرجيل إىل الدائرة الثانية، حيث تتقاذف الرياح العاتية الذين . النبيلة كلها، ومن بينها فالسفة املسلمني املخالفني له الدين

دو، ومسرياميس، وكليوبطرة، وهنا يشاهد دانيت باريس، وِهِلني، ودي. ارتكبوا خطايا جسدية شهوانية ال يسترحيون منها أبداً
وقصة فرانسسكا كما يرويها دانيت تتلخص يف أن فرانسسكا دا بولنتا اجلميلة أريد هلا أن تتزوج . وترستان، وباولو، وفرانسسكا

ة  الشجاع املشوه لتقضي بزواجها على نزاع قام بني أسرة بولنتا سادة رافنا، وأسرGianciotto Malatesteجيانسيتو ماال تستتا 
 Paoloفهناك رواية يقبلها الكثريون تقول إن باولو . هذا هو اجلزء املؤكد يف القصة، أما بقيتها فغري مؤكدة. مالتستا سادة رمييين
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الوسيم أخا جيان سيتو يدعي أنه هو اخلطيب، وأن فرانسسكا تعاهده على أن تتزوج به، ولكنها جتد يف يوم العرس أا تزف على 
مث ال ميضي إالّ القليل من الوقت حىت تستمتع حبب باولو؛ ويقبض عليها جيان سيتو ويقتلها يف تلك . يان سيتوالرغم منها إىل ج

وتقَص فرانسسكا دارمييين قصتها وهي تتأرجح يف الريح خياالً بال جسد إىل جانب روح حبيبها غري ). 1265حوايل (اللحظة 
كنا يف يوم من األيام نتسلى بقراءة النسلت، وكيف ...  اهلناء حني يقترب منه الشقاءإن أشد ما حيزن اإلنسان أن يذكر أيام: "اسد

وكثرياُ ما كانت أعيننا تتبادل النظرات يف أثناء . وكنا يف تلك الساعة وحدنا وال يوجد بالقرب منا ما نرتاب فيه. استبد به اهلوى
ت أعيينا على نقطة يف الكتاب واحدة، وذلك حني وصلنا إىل تلك مث وقع. هذه القراءة، وذهب اللون من خدودنا وتبدلت صورا

ويف تلك اللحظة طبع وهو يرجتف قبلة على شفيت، طبعها ذلك احملب . القبلة املشتهاة اليت طبعها يف هيامه ونشوته فىت برح به الوجد
). 47"(قرأ شيئاً يف صحفه بعد ذلك اليومومل ن. لقد كان الكتاب وكاتبه كالمها مبعوثني من عند احلب. الذي لن يفارقين قط

ويتملك األسى دانيت حني يسمع هذه القصة فيغمى عليه، مث يفيق فيجد نفسه يف الدائرة الثالثة من اجلحيم، حيث يستقر من كان 
 وميزقهم إرباً Cerberusذنبهم النهم يف محأة حتت عاصفة دائمة من الثلج، والربد، واملياه القذرة، وحني ينبح يف وجوههم سر بريوس 

؛ وهنا يلتقي املبذرون والبخالء ويقتتلون، Plutusمث يهبط فرجيل ودانيت إىل الدائرة الرابعة، حيث يقيم أفلوطس . بأنيابه الثالثية

 املظلم الذي Styx ويسري الشاعران بأزاء ر استيكس Sisyphean ويلقى بعضهم على بعض أثقاالً ضخمة يف حرب سيسفية
يغلى ماؤه، حىت يصال إىل الدائرة اخلامسة؛ حيث يقيم من كان ذنبهم الغضب ملطخني باألقذار، يضربون أنفسهم وميزقون 

 اآلسن، وتعلو سطحها الطيفي فقاعات Stygiamجية والذين كان ذنبهم الكسل والتراخي يغمرون يف ماء البحرية األستي. أجسادهم
، Lucifer، أو الشيطان Dis على سطح البحرية حىت يصال يف الدائرة الثالثة إىل مدينة ديس Phlegyasوينقل فليجاس . من زفريهم

لعنف حتت راية املنوتور حيث يشوى امللحدون يف قبور ملتهبة؛ مث يهبطان إىل الدائرة السابعة، وهناك يريان من ارتكبوا جرائم ا

Minotaurر من الدناء مضطرب صاخب، ويرميهم القنطورون بالسهام كلما علت  يكادون على الدوام يغرقون يف 
 ، ويف قسم آخر يريان من Piero delle Vigneويريان قسم من هذه الدائرة املنتحرين ومنهم بريو دل فين. رؤوسهم فوق ماء النهر

ويلتقي . رارتكبوا جرائم العنف ضد اهللا، أو الطبيعة، أو الفن، يقفون حفاة فوق رمال حامية، وتسقط على رؤوسهم كسف من النا
وتظهر عند .  وهو مصري ال يليق بشخص كان هادياً لدانيت وصديقاً له وفيلسوفاً-دانيت بني السدوميني مبعلمه القدمي برونتو التيين

طرف الدائرة الثامنة هولة مروعة حتمل الشاعرين وتنحدر ما إىل هاوية املرابني؛ ويف أحد أخوار هذه اهلاوية يشاهدان طائفة عجيبة 
وهؤالء املتجرون يعلقون من أرجلهم يف .  اآلالم السرمدية يعذب ا من يغوون النساء، واملتملقون واملتجرون بالوظائف الدينيةمن

 - 1277(ومن بني هؤالء املتجرين البابا نقوالس الثالث . حفر ال تظهر منها إال سيقام، ويلحس اللهب أقدامهم تدليالً هلم

التنديد بسوء أعمال هذا البابا وغريه من البابوات؛ ويصور نقوالس هذا صورة فذة جريئة فيقول إن البابا ؛ ويندد دانيت أشد )1280
ويتنبأ نقوالس ). 48(وأن قدومه إىل اجلحيم متوقع يف أية حلظة من اللحظات) 1303املتويف عام (حيسب أن دانيت هو بنيفاس الثامن 

ويف اخلور الرابع من الدائرة الثامنة يقيم من يدعون معرفة . م إليهم بعد زمن قليلسينض) 1314املتويف عام (بأن كلمنت الرابع 
 فوق -"Malebolgeماليبلج  "- ويطل الشاعران من جسر . الغيب، ورءوس أولئك األقوام مثبتة يف أعناقهم ومتجهة حنو ظهورهم

أما املنافقون فال . الدهر يف حبرية من القار يف درجة الغلياناخلور الرابع فرييان من حتتهما خمتلسي األموال العامة يسبحون إىل أبد 
ويشاهد يف املمر الوحيد الذي خيترق هذا اخلور قيايف . ينقطع مرورهم حول اخلور السادس يف أردية من الرصاص مطلية بالذهب
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 الرابع يعذب اللصوص بأفاع سامة؛ ويف اخلور. مصلوباً وملقى على األرض حبيث ال يستطيع أحد اجتياز الطريق إال إذا وطئ جسده
وهنا يتعرف دانيت على عدد من الفلورنسيني، ويشاهد عقد قائم فوق اخلور الثامن هليباً حيرق جلوده مثريي السوء، وكلما نضجت 

 والعاملون ويف اخلور التاسع يستقر النمامون. جلودهم بدلوا جلوداً غريها ليذوقوا العذاب؛ ويرى من بني هؤالء أديسيوس املخادع
ويف اخلور العاشر من الدائرة الثامنة يرقد املزورون، واملزيفون، والكيميائيون . على االنشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف

الكاذبون، يئنون من أوجاع خمتلفة، ومتأل اهلواء من حوهلم رائحة كريهة هي رائحة العرق والصديد، وأنني املعذبني ميأل اهلواء 
وينتهي مطاف الشاعرين بالدائرة التاسعة وهي الدرك األسفل من اجلحيم، ومن عجب أن توصف بأا هوة . ف الرعدبأصوات كقص

ومن بني هؤالء . واسعة من اجلليد؛ وفيها يدفن اخلونة يف اجلليد إىل أذقام، وتتجمد دموع األمل فتصبح قناعاً متبلوراً فوق وجوههم
 الذي خان بيزا مشدوداً أبد الدهر إىل رجيريي Count Ugolino della Gheardescaيرى كونت أجولينو دال غراردسكا 

Ruggieriًواآلن يستند رأس أجولينو على رأس كبري .  كبري األساقفة، الذي سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم ميوتون جوعا
 قاع فتحة اجلحيم اآلخذة يف الضيق يرقد الشيطان األساقفة، ويظل رجيريي إىل األبد يضع رأس أجولينو ويف مركز األرض أي يف

اجلبار مدفوناً يف اجلليد إىل وسطه يرفرف جبناحني ضخمني مثبتني يف كتفيه، ويذرف من وجوهه الثالثة اليت تقسم رأسه ) لوسفر(
وتس، وكاسيوس، ويهوذا بر: دموعاً من الدم املتجمد من شدة الزمهرير، وميضغ يف كل فك من فكوكه الثالثة أحد هؤالء اخلونة

Judas .وكلما . وقصارى القول أن نصف األهوال اليت كانت تزعج األنفس يف العصور الوسطى قد مجعت يف هذه القصة الدموية
وإن . أمعن اإلنسان يف قراءة صحفها الرهيبة ازداد رعباً على رعب حىت تطغى عليه نتيجة هذا الرعب آخر األمر فال يعود يطيقها

. نسان وجرائمه يف هذا العامل ويف مجيع عوامل الكون وسالمه ألقل من غضب اإلله وانتقامه بالصورة اليت يتخيلها الشاعرذنوب اإل

لقد كان اليونان والرومان القدامى . وإن فكرة دانيت عن اجلحيم هلي منتهى ما وصل إليه الهوت العصور الوسطى من فظاعة
وكان مقرها مكاناً عظيماً مظلماً حتت األرض ال .  تتلقى مجيع املوتى من اآلدمينيavenrus أو Hadesيصورون جحيماً يسموا 

ميكن متييز شيء فيه، ولكنهم مل يصوروا هذه اجلحيم بأا مكان للتعذيب؛ وكان البد من أن متر قرون طوال من اهلمجية، 
. النتقام السرمدي والقسوة اليت ال ينضب هلا معنيواالضطراب، واحلرب قبل أن يتقول اإلنسان على خالقه فيعزو إليه صفيت ا

وخيفف من روعنا أن نعلم أن دانيت وفرجيل قد مرا من خالل مركز األرض، وأما قلبا اجتاه رأسيهما وأقدامهما، وأما يتحركان 
 اليت زأ مب رالزمان، وخيرجان إىل وجيتاز الشاعران قطر األرض كله يف سرعة األحالم. إىل أعلى حنو اجلهة املقابلة لبالدنا من األرض

  .النصف اجلنويب منها يف صباح يوم عيد الفصح، ويشربان يف وضح النهار، ويقفان عند اسفل اجلبل املدرج وهو املطهر

   المطهر 3

يطهر نفسه من إذا قيست فكرة املطهر بفكرة اجلحيم بدت فكرة رحيمة؛ ذلك أن يف مقدور اإلنسان جبهده وأمله، وأمله ورؤياه، أن 
الذنوب واألثرة، ويرق خطوة خطوة يف مدارج اإلدراك، واحلب، والنعيم، واملطهر، كما يصوره دانيت، خمروط جبلي مقسم إىل سبع 

وينتقل املذنب من . ويف أعاله يقوم الفردوس األرضي- واحد للتطهري من الذنوب امليتة -ما قبل املطهر وهو سبعة أسطح : طبقات
. اليت تليها وتقل آالمه كلما انتقل إىل طبقة أعلى من اليت كان فيها، ويف أثناء هذا االنتقال ينشد ملك إحدى التطويباتكل طبقة إىل 

بيد . وتوجد يف املراحل السفلى من املطهر سبع عقوبات للذنوب اليت اعترف ا وغفرت، ولكنها مل يكفر عنها مبا يكفي من العقاب
 املطهر واجلحيم من هذه الناحية؛ ففي اجلحيم يعرف اإلنسان هذه احلقيقة املريرة وهي أن العذاب سرمدي، أن هناك فارقاً عظيماً بني

. أما املطهر ففيه تلك احلقيقة اليت تبعث القوة يف النفس وهي أن السعادة السرمدية ستعقب العقاب الذي أحل له أجل ينتهي عنده
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ى مما يسري يف املقطوعات السابقة،وتكشف عن دانيت يتعلم الرأفة من فرجيل ويسري يف هذه املقطوعات مزاج ارق وضياء أ
وتتألأل يف ضوء الشمس املشرقة مياه . ويغسل فرجيل بالدهن والندى ما غطى وجه دانيت من عرق اجلحيم وأقذارها. مرشده الوثين

وهنا يف الطبقة األوىل يلتقي دانيت . ل الرمحة اإلهليةالبحر الذي حييط باجلبل حني تز النفس اليت كدرا الذنوب طرباً وهي تستقب
وقد وضعه . ، الرواقي الصارم العنيد، الذي آثر أن يقتل نفسه على أن يتلقى عذاب رمحة قيصرCato od Uticaبكاتو اليوتكي 

الطبقة نفسها يقيم مانفرد بن ويف هذه . دانيت يف هذه الطبقة حتقيقاً ألمل تومس أكانوس يف أن ينجو بعض عبدة األوثان من اهلالك
ويسرع فرجيل بدانيت وهو يتلو عليه تلك اآليات اليت جتري على كثري من . فردريك الذي قاتل بابا من البابوات ولكنه أحب الشعر

ر باملكان وليس املطه). 50"(دع الناس يتكلموا، وقف أنت كالربج املتني الذي ال تز قمته وإن هبت عليه كل الرياح. "ألسنة الناس
وهو حيس بنقص . الذي يوائم فرجيل، فهو ال يستطيع أن جييب عن أسئلة دانيت بالسرعة اليت تعود أن جييب ا عن أسئلته يف اجلحيم

وحيتضن الشاعران إبنا مانتوا . Sordelloذكائه، ويظهر أحياناً حنيناً يؤمله، غري أن أمله هذا يزول حني يلتقي الشاعران بسردلو 
ويف هذه اللحظة ينطلق لسان دانيت ذا اخلطاب املؤمل .  اآلخر، يؤلف بني قلبيهما حبهما للبلدة اليت قضيا فيها عهد الشبابأحدمها

يا سفينة بغري دليل يف ! يا موطن األحزان! أي إيطاليا املستعبدة: يوجهه إىل بلده، ويلخص فيه مقاله عن احلاجة إىل احلكومة امللكية
إن هذا الروح الرقيق قد حفزه الصوت ! يا سيدة انتزعت منها والياا اجلميلة، ومل تعد إالّ ماخوراً دنساً! جاءمهب العاصفة اهلو

وفيك يقيم األحياء من أبنائك يقتتلون؛ يأكل . اجلميل الصادر من بلده العزيز أن حييي رجالً من أهل وطنه مرحباً به مبتهجاً بلقائه
أال أيها البائس .  واحلقد؛ نعم ما أشد الضغن الذي ميأل قلوب من حييد م جدار واحد وخندق واحدالواحد منهم حلم أخيه من الغل

أحيا (احلزين طف بشواطئ جبارك، مث عد إىل نفسك فاسأهلا هل يستمتع جزء منك بالسم احللوة؟ وماذا يفيدك إذا كان جستنيان قد 
؟ أيها اخلالئق، يا من جيب عليكم أن تظلوا )بغري ملك(ان إذا كان السرج من أجلك، وهل ينفعك أن يصلح العن) القانون الروماين

وكأمنا أراد دانيت أن يظهر شوقه إىل امللوك الذين )!". 51(خملصني أوفياء، أجلسوا قيصر يف السرج إذا شئتم أن تستجيبوا ألمر اهللا
ميله إىل واد مشمس مجيل عند سفح جبل املطهر منثورة يستطيعون القبض على األعنة الثابتة، فيصف لنا كيف يقوده سردلو هو وز

 ملك بوهيميا، وبطرس الثالث ملك Ottokarعليه األزهار، ويفوح منه شذى عطرها الذكي، ويقيم فيه اإلمرباطور رودلف، وأتوكا 
دانيت وفرجيل، ويدخلهما )  اهللاليت ترمز إىل ضوء رمحة(وتقود لوشيا . أرغونة، وهنري الثاين ملك إجنلترا، وفليب الثالث ملك فرنسا

وهنا يعاقب املتكربون بأن حيمل كل منهم فوق ظهره املقوس حجراً ضخماً، وترى . أحد املالئكة إىل الشرفة األوىل من شرفات املطهر
انية يرى ويف الشرفة الث. على اجلدار والطوار نقوش بارزة تصور أعمال التواضع الذائعة الصيت وما للكربياء من نتائج رهيبة

احلاسدون يف أثواب من اخليش الغليظ، ختلط عيوم باستمرار خبيوط من حديد؛ وعلى السطح الثالث يستقر الغضب، وعلى الرابع 
ويرى على هذا السطح األخري البابا هدريان اخلامس، .الكسل ، وعلى اخلامس البخل، ويلقى كل واحد منهم ما يستحقه من العقاب

ويف إحدى احلوادث . يكفّر عن ذنبه وهو هادئ هدوء الواثق من النجاة يف آخر األمر. حريصاً على الثروةالذي كان يف وقت ما 
 وحييي الشاعرين اجلائلني ويظهر من السرور بلقائهما Statiusالباهرة اليت تضيء ختام قصة املطهر يظهر الشاعر الروماين استاتيوس 

ويصعد الشعراء الثالثة مجيعاً إىل السطح السادس حيث يطهر النهمون . ى ظهر األرضما يندر أن يظهره شاعر يلتقي بشاعر آخر عل
وهناك تز الفاكهة الذكية الرائحة على األشجار أمام أولئك النادمني، فإذا امتدت أيديهم إليها لتقطفها استرجعت . من مهم

وعلى السطح السابع واألخري يستقر الذين كان . عمال القناعةاألشجار فاكهتها؛ وتسمع أصوات يف اهلواء تردد ما يف التاريخ من أ
وهكذا يظهر دانيت أنه . جرمهم أم مل يستعففوا، ولكنهم اعترفوا بذنبهم قبل املوت، وهؤالء ميسسهم مساً خفيفاً ليطهرهم من ذنبهم
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 السبب رقيقو اإلحساس، واسعوا اخليال، يعطف عطف الشعراء على آثام اجلسد وخاصة إذا ارتكبها ذوو املزاج الفين ممن هم هلذا
؛ الذي حيبه دانيت ويسميه أباه يف األدب، ويشكر له Guido Guiuxelliومن بني هؤالء جيدو جويرتيل . مندفعون يف أعماهلم

نار يف صعودمها ويقودمها أحد املالئكة خالل ). 52"(األغاين احللوة، اليت ستوحي إلينا ما بقيت لغتنا بأن حنب املداد الذي خطت به"
إن علمي ال يصل إىل أبعد من هذا، لقد سرت بك حبذقي وفين إىل هذا : "األخري إىل جنة األرض، وهنا يودع فرجيل صاحبه بقوله

تر األعشاب والشجريات واألزهار ! تر الشمس اليت تسطع أشعتها على جبتهك؛ انظر! انظر... احلد، فاختذ اآلن مسرتك دليالً لك
تشع منهما البهجة، ومها ) عينا بياتريس(وإىل أن تأتيك هاتان العينان الوضاءتان . هذه األرض موفورة من تلقاء نفسهااليت خترجها 

وإذ كنت اآلن . وال تنتظر أن تسمع مين بعد اآلن صوتاً أو غشاوة حتذرك. اللتان جعلتاين ببكائهما أسرع إىل معونتك حيث تشاء
وجيوس اآلن دانيت ). 53"(فإين أخلع عليك التاج والعمامة وأجعلك سيد نفسك... اً، حكيماًحراً ختتار لنفسك ما تشاء، حصيف

 فرجيل واستاتيوس، يستنشق هواءها النقي - ال من أمامه -خالل الغابات واحلقول، وعلى ضفاف األار يف جنة األرض ومن ورائه 
ومتتنع سيدة جتمع األزهار عن . القسم األول من النشيد الكهنويتذا الرائحة الذكية، ويستمع من خالل األشجار شدو الطري تغىن 

الغناء لتشرح مل خلت هذه األرض اجلميلة من الناس، فتقول إا كانت فيما مضى جنة عدن، ولكن اإلنسان عصى ربه، فأخرج هو 
ألألء يذهب سناه باألبصار، فال يستطيع دانيت، وترتل بياتريس من السماء إىل هذه اجلنة املفقودة حييط ا . وذريته من مباهجها الربئية

ومع أن عيين مل ترياها فقد سرت منها قوة فضلى خفية مل أكد أمسها حىت : "أن يراها بعينه، بل كل ما يقدر عليه أن حيس بوجودها
يط اخلارجي للجحيم ويلتفت ليحدث الشاعر الذي يرشده، ولكن فرجيل كان قد عاد إىل احمل). 54"(استبدت يب قوة احلب القدمي

ويبكي دانيت ولكن بياتريس تأمره أن يندب بدل البكاء شهواته اليت دنس ا . وهو املوضع الذي جاء به منه استجابة لنداء بياتريس
يت ضل فيها وتؤكد له أن تلك الغابة املظلمة اليت أجنته منها على يد فرجيل مل تكن إالّ حياة الدعارة ال. بعد موا صورا اليت يف قلبه

ويقع دانيت على األرض من فرط اخلجل، ويقر بذنوبه، فتقبل عذارى . يف منتصف عمره واظلم أمامه بسببها السراط املستقيم
وليس هذا ألن بياتريس قد . مساويات ويشفعن له عند بياتريس اليت أساء إليها بفعله، ويرجوا أن تكشف له عن مجاهلا الثاين الروحي

فأنت مل تر يف حياتك، ال يف الفن وال يف الطبيعة شيئاً يبلغ من احلالوة ما بلغته تلك األعضاء اليت كانت داخل : "ألولنسيت مجاهلا ا
ويرق قلبها، وتكشف له عن مجاهلا السماوي اجلديد، ولكن العذارى حيذرن دانيت من ). 55"(إطارها اجلميل، واليت تناثرت اآلن هباء

الذي أمت أجله يف املطهر بعد أن قضى (وتقوده بياتريس هو واستاتيوس .  إليه أن يكتفي بالنظر إىل قدميهاالنظر إليها مباشرة، ويطلنب
ويشرب ). الفهم الصاحل (Eunoeواآلخر يونوئي ) النسيان (Lethe أحدمها ليثي -إىل نبع خيرج منه ران ) فيه اثين عشر قرناً

وليس صحيحاً أن وصف اجلحيم هو وحده اجلزء ). 56"(لح للصعود إىل النجوميص"دانيت من يونوئي فيتطهر، وتتحدد حياته، و
نعم إن يف وصف املطهر كثرياً من الفقرات التعليمية ادية، وإن فيه على الدوام قدراً كبرياً من . الطريف املمتع يف امللهاة املقدسة

من رهبة التعذيب ترثى يف مدارج اجلمال واحلنان خطوة بعد الالهوت الذي ال حاجة للقصيدة به، ولكنها وقد خلت يف هذا النشيد 
خطوة، وتغمر هذا الرقي جبو من مجال الطبيعة الذي عاد إليها من جديد فأكسبها جة وطالوة، وبذلك تتأهب القصيدة ألن تضطلع 

ا يدخل دانيت اجلنة مرة أخرى، بشجاعة بذلك الواجب العظيم واجب إحاطة بياتريس اردة من اجلسد باجلمال الروحاين، وبفضله
  .كما دخلها يف أيام شبابه
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   السموات 4

لقد كان تفقه دانيت يف علوم الدين مما زاد عمله مشقة؛ فلو أنه أجاز لنفسه أن يصور اجلنة يف صورة حديقة مليئة باملباهج اجلسمية 
، "املركب املادي"ولكن كيف يستطيع العقل البشري وهو . ركما هي مليئة باملباهج الروحية، لوجدت فطرته جماالً واسعاً هلذا التصوي

أن يتصور جنة ذات نعيم روحي خالص؟ يضاف إىل هذا ان نشأة دانيت الفلسفية كانت متنعه أن يصور اهللا أو مالئكة اجلنة وقديسها 
ه جتريدات تضيع يف الفراغ النوراين بصورة جمسدة؛ بل كان متثلهم مجيعاً كأم صور ونقط من نور؛ وكان تصويرهم ذه الصورة تتبع

غري أن العقيدة الكاثوليكية كانت تعترف بعث اجلسم بعد املوت؛ وهلذا فإن دانيت وهو حياول أن يكون . حياة اجلسد املذنب وحرارته
 وهي يف اجلنة روحانياً خيلع على بعض سكان اجلنة مالمح جسدية وينطقهم كالم بشري؛ ومما يسر له اإلنسان أن يقرأ لبياتريس،

ولقد نفَّذ الصورة اليت صور ا اجلنة يف خياله تنفيذاً متناسقاً يدعو إىل الدهشة، ونفّذها خبيال رائع، وتفاصيل دقيقة . قدمني مجيلتني
واسترشد بفَلَك بطليموس فصور السماء كأا سلسلة من تسع كرات جموفة مطردة االتساع تدور حول األرض؛ وهذه . واضحة

وقد ثبت يف كل كرة كوكب وعدد كبري من النجوم، كما تثبت اجلواهر يف ". بيت األب"اليت فيها " املساكن الكثرية"رات هي الك
وكلما حتركت هذه األجرام السماوية، وقد وهبت كلها ذكاًء ربانياً متفاوت الدرجات، أخذت تتغىن ببهجة سعادا وتسبح . التاج

ويقول دانيت إن النجوم هي أولياء السموات الصاحلون، وأرواح الناجني، . مبوسيقى تلك الكراتحبمد خالقها، وتغمر السماوات 
وخيتلف ارتفاعها عن األرض باختالف ما كسبت يف عمل صاحل يف حياا على ظهر األرض، وبقدر هذا االرتفاع تكون سعادا، 

النور الذي تشعه بياتريس قد جذب دانيت فارتفع من جنة األرض وكأن . ويكون قرا من أعلى السموات اليت يقوم عليها عرش اهللا
إىل الدائرة األوىل من دوائر السماوات وهي دائرة القمر؛ وفيها تستقر أرواح الذين اضطروا لغري ذنب ارتكبوه إىل احلنث بأميام 

 أسفل دائرة من دوائر السموات، وإم ويقول لدانيت إم يف. Piccarda Donatiالدينية، ومن هؤالء شخص يدعى بكاردا دونايت 
يستمتعون بقدر من النعيم أقل مما تستمتع به األرواح اليت فوقهم؛ وقد أجنتهم احلكمة اإلهلية من كل حسد، وشوق، وتذمر؛ ذلك بأن 

 هو بيت القصيد يف وهذا). 57"(يف إرادته راحتنا"جوهر السعادة هو اخلضوع إلرادة اهللا خضوعاً مقروناً بالغبطة والسرور، ألن 
وهذه السماء . ويرقى دانيت مع بياتريس إىل السماء الثانية منجذباً إليها بقوة مغنطيسية مساوية جتذب كل شيء إىل اهللا. امللهاة املقدسة

ري، وفيها يقيم الذين كانوا يقومون وهم على األرض بنشاط عملي يبتغون به اخل. الثانية هي اليت يسيطر عليها الكوكب عطارد
ويظهر من بني هؤالء جستنيان، يصوغ يف عبارات ملكية الوظائف .ولكنهم كانوا أكثر إِماكاً يف الشرف الدنيوي منهم يف خدمة اهللا

وعن طريقه يوجه دانيت ضربة أخرى يبغي عليها قيام عامل واحد، خاضع لشريعة . التارخيية لإلمرباطورية الرومانية والشريعة الرومانية
 الشاعر الربوفنسايل Folqueمث تقود بياتريس الشاعر إىل السماء الثالثة، وهي دائرة الزهرة حيث يتنبأ فلك . لك واحدواحدة، وم

ويف السماء الرابعة وهي دائرة الشمس يشاهد دانيت الفالسفة املسيحيني يوئيثيوس، وإزدور األشبيلي، وبيد . مبأساة بنيفاس الثامن
Bedeويتبادل كل من تومس . ن، وألربتس جمنس، وتومس أكوناس، وبونا فنتورا، وسيجرده برابانت، وبطرس ملبارد، وجراتيا

الدمنيكي، وبونا فنتورا الفرنسيسي حديثهما، فيقص تومس على دانيت حياة القديس فرانسس، كما يقص عليه بونا فنتورا قصة 
نه يقحم يف قصته أقواالً عن موضوعات دينية دقيقة؛ وإذ كان تومس على الدوام رجالً واسع العقل إىل حد فإ. القديس دمنيك

وتقوده بياتريس إىل السماء اخلامسة، مساء املريخ، . وتشتد رغبة دانيت يف أن يكون فيلسوفاً فيمتنع يف عدة أغان عن أن يكون شاعراً
يوس، وشارمللن، وحىت ربرت جوسكاد  يوشع، ويهوذا مكاب-حيث تقيم أرواح احملاربني الذين قتلوا وهم حياربون لنصرة الدين احلق 

Robert Guiscardوينتظم هؤالء على شكل صليب متأللئ عليه املسيح املصلوب؛ ويشترك كل جنم من .  الذي خرب روما
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ويصعد الشاعر وبياتريس إىل السماء اخلامسة مساء املشتري فيجد فيها دانيت . النجوم يف هذا الرمز املضيء يف إيقاع موسيقى مساوي
 وها هو ذا -  كانوا وهم على ظهر األرض يوزعون العدالة بالقسطاس املستقيم؛ ففيها داود، وحزقيال، وقسطنطني، وتراجان من

وتنتظم هذه النجوم احلية يف صورة نسر، وتكلم بصوت واحد، وتحدث دانيت يف علوم الدين، وتردد . وثين آخر يقتحم السماء
فيصالن إىل السماء السابعة مساء البهجة، " ئدته إىل تسمية بياتريس تسمية جمازية مل العصر اخلالدويصعد وقا. الثناء على امللوك العدول

ويزداد مجال بياتريس ا كلما علت يف السموات، كأن كل دائرة تعلو إليها تزيدها جة وجالالً؛ . مساء زحل وحاشيته من النجوم
وهذه السماء هي دائرة الرهبان الذين عاشوا معيشة . ستحيل رماداً بقوة إشعاعهاوهي ال جترؤ على االبتسام حلبيبها لئال حيترق وي

الصاحلني، وأخلصوا ألميام، ومن بينهم بطرس دميان؛ ويسأله دانيت كيف يوفق بني حرية اإلنسان وعلم اهللا بالغيب، وما يؤدي إليه 
رواح استنارة يف السماء حتت عرش اهللا ال تستطيع اإلجابة عن هذا هذا العلم من اإلميان بالقضاء والقدر؟ فيجيبه بطرس بأن أكثر األ

ويسبح الشاعر وقتئذ من دوائر الكواكب إىل السماء . وهنا يظهر القديس بندكت، ويرثى للفاسد الذي احندر إليه رهبانه. السؤال
هية يف الصغر ذات منظر حقري مل أمتالك معه ويطل إىل أسفل من كوكبة اجلوزاء فريى األرض املتنا. الثامنة، منطقة النجوم الثوابت

ولرمبا كان خليقاً بأن يسري فيه وقتئذ إىل أمد قصري حنني إىل هذا الكوكب التعس، ولكن نظرة من بياتريس ". نفسي من االبتسام
ة والعشرون بتشبيه من وتبدأ األغنية الثالث. تنبؤه أن هذه السماء، مساء الضوء واحلب، ال مكان للذنوب والرتاع، هي موطنه احلق

كالطائر الذي جلس طوال الليل يف عشه املظلم بني أوراق الشجر، ومعه صغاره اجلميلة، يتحرق : التشبيهات اليت ميتاز ا شعر دانيت
جلست تستبق شوقاً إىل رؤية نظراا احللوة،وإىل أن يسعى سعيه احلبيب ليأيت إليها بطعامها غري شاعر مبا يالقيه يف سبيلها من مشقة، 

وحتدق بياتريس بعينيها يف جهة . الزمن على الغصن املعلق فوق عشها، يقظة تترقب أن تطلع الشمس فتطرد من الشرق ستار الفجر
 أرواح جديدة كسبتها -" إىل جيش املسيح املنتصر! انظر: "من اجلهات مترقبة، فتنشق السماء فجاءة عن منظر وضاء؛ وتناديه قائلة

وتأمره بياتريس أن يفتح عينيه، . ت دانيت ولكنه ال يرى إالّ ضوءاً ساطعاً قوياً يذهب سناه ببصره، فال يعرف ما مير بهويلتف. اجلنة
. وتبتسم له، ويقسم أن هذا حادث ال ميحى من ذاكرته. وتقول له إنه يستطيع يف ذلك الوقت أن يطيق النظر إىل ائها كامالً

وحياول هو أن يتبينهم، ولكنه ال يبصر إالّ . وتأمره أن ينظر بدالً منه إىل املسيح ومرمي والرسل" مل يأسرك مجال وجهي؟: "وتسأله
. ، وتصل إىل أذنيه يف تلك اللحظة موسيقى الكتائب السماوية"كتائب من البهاء، تسقط عليها من فوقها بورق ترسلها أشعة حمرقة"

لب بياتريس إليهم أن يتحدثوا إىل دانيت، فيسأله بطرس عن دينه، وتسره ويصعد املسيح ومرمي، ولكن الرسل يبقون خلفهما، وتط
إن بنيفاس ال جيد يف قلب دانيت ذرة من ). 58(أجوبته، ويوافقه على أن الكرسي الرسويل سيظل شاغراً أو مدنساً مادام بنيفاس بابا

إىل السماء التاسعة، أعلى السموات " كنت روحي اجلنةاليت أس"وخيتفي الرسل يف الطباق العليا، ويصعد دانيت أخرياً مع . الرمحة
وليس يف هذه السماء جنوم، بل كل ما فيها نور صاف، وفيها اهللا الروح اخلالص، ارد من اجلسد، والذي ال علة له، ". مجيعا

متع بنور النعيم الباهر، ولكنه وحياول الشاعر وقتئذ أن يست. واألصل الثابت جلميع األرواح، واألجساد، واألسباب، والنور، واحلياة
 مالئكة الطبقة األوىل، وأرواح مساوية، وعروش، وأمالك، -ال يرى إالّ نقطة من الضوء تدور حوهلا تسع دوائر من الذكاء اخلالص 

الق  حيكم اخل- وهم عمال اهللا ومبعوثوه -وعن طريق هؤالء . وفضائل، وسلطات، وإمارات ، ومالئكة كبار، ومالئكة غري كبار
وال يستطيع دانيت أن يرى اجلوهر اإلهلي، ولكنه يرى كل كتائب السماء تؤلف من نفسها وردة وضاءة، هي . جال جالله العامل

وحينئذ تترك بياتريس حبيبها، وحتتل مكاا . أعجوبة من النور الرباق وألوان املختلفة تتمدد ورقة بعد ورقة حىت تصبح زهرة ضخمة
لس على عرشها، ويظل يرجوها أن تساعده، فتبتسم له، وحتدق يف ذلك الوقت بعينيها يف مركز مجيع األضواء؛ ويراها جت. يف الوردة
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ويوجه برنار نظر دانيت حنو ملكة السماء؛ ويتجه الشاعر حنوها ولكنه ال يرى إالّ بريقاً . ولكنها ترسل القديس برنار ليساعده ويواسيه
ويقول له برنار إنه إذا شاء أن يكون له من القوة ما يستطيع به أن يشهد الرؤى . سربلني بالنوروهاجاً حييط به آالف من املالئكة م

أيتها العذراء، يا ابنة : "وتبدأ األغنية األخرية بتضرع برنار بنغمه احللو. السماوية واضحة، فإن عليه أن ينضم إليه يف الصالة ألم اإلله
ويتوسل إليها برنار أن متن على دانيت بأن يقدر على رؤية ذات اجلالل ".  كل اخلالئقابنك، يا من أنت أعظم تواضعاً ورفعة من

وتلقي مرمي نظرة .القدسي؛ فتنحين بياتريس وينحين كثري من القديسني حنو مريك ويرفعون أيديهم مقبوضة يتوسلون إليها بالدعوات
تصفو نظرايت، فيدخل فيها شيئاً فشيئاً : "اآلن، كما يقول الشاعرو". النور السرمدي"قصرية رحيمة على دانيت، مث حتول عينيها حنو 

يف هذه اهلوة "ويقول إن كل ما رآه بعدئذ تعجز اللغة عن وصفه، ويعجز اخليال عن تصوره؛ ولكن ". ذلك النور األعلى وهو احلق
وختتتم امللحمة الفخمة ونظرات ".  لون واحدمن البهاء املتألق، الصافية الشاخمة، خيل إىل أين أرى كرة ذات ثالثة ألوان جمتمعة يف

ومجلة القول أن امللهاة املقدسة ". حب اهللا الذي حيرك الشمس ومجيع النوم"دانيت ال تزال مثبتة على النور املتألق، جيذا ويدفعها 
هوداً جبارة؛ ولغتها أكثر فليس مثة قصيدة غريها تضن بكنوزها إالّ على من يبذلون يف سبيلها ج. أعجب القصائد كلها وأصعبها

اللغات إجيازاً وإحكاماً بعد لغة هوراس وتاستس، فهي جتمع يف كلمة أو بضع كلمات معاين وأفكاراً دقيقة يتطلب فهمها كاملة 
وغزارة معلومات سابقة غزيرة، وعقالً مستيقظاً، وذكاًء؛ وحىت حبوثها اململة يف علوم الدين، والنفس، والفلك، متتاز بدقة يف اللفظ 

ذلك أن دانيت كان حييا يف عصره حياة قوية عميقة . يف املادة، ال يستطيع أن جياريها فيهما أو يستمتع ما إالّ الفيلسوف املدرسي
تكاد قصيدته بسببها أن تتحطم حتت عبء اإلشارات إىل احلوادث واملعاين املعاصرة اليت ال ميكن فهمها إالّ إذا أضيف إليها كثري من 

وكان حيب أن يعلم الناس، وهلذا أراد أن يفرغ يف قصيدة واحدة ما تعلمه كله تقريباً، وكانت . ح اليت تعطل تتابع القصةالشرو
النتيجة أن البيت احلي من الشعر يرقد إىل جانب السخافات امليتة، ويضعف مجال بياتريس وفتنتها بأن ينطقها مبا حيبه ويكرهه يف 

قصته ليصب جام غضبه على مائة مدينة أو مجاعة أو فرد، ويغرق ملحمته أحياناً يف حبر من السباب؛ وهو يقطع . الشئون السياسية
، وبستونيا حظرية )60(، وفلورنس هي الثمرة احملبوبة من مثار الشيطان)59(وهو متيم حبب إيطاليا؛ ولكن بولونيا مليئة بالقوادين

أال ليت ر اآلرنو يسد عند مصبه، ويغرق ! أال لعنة اهللا على بيزا"ا بيزا ؛ وأم)62"(استشرى فيها الفساد"، وجنوى )61(للوحوش
مها اللذان خلقا " احلكمة العليا، واحلب األزيل"ويظن دانيت أن ). 63"(بيزا كلها، مبا فيها من حرث ونسل، حتت مياهه الصاخبة

وجييبه .  إذا ما أخربه هذا بامسه وقص عليه قصتهAlberigoوهو يعد بأن يزيل اجلليد حلظة من الزمان عن عيين الربجيو . اجلحيم
مل أفتحهما "ولكنين :  ويواصل دانيت حديثه قائالً-!" مد إيلَّ يدك، وافتح عيين" ويقول -الربجيو إىل ما طلب ويرجوه أن ينجز ما وعد

ن رجل مليء قلبه ذا الغل يستطيع أن يطوف أال إننا سننجو مجيعاً من العذاب إذا كا). 64"(له؛ ألن الوقاحة معه هي ااملة بعينها
ذلك بأن جتمع قوا . ومع هذا كله فإن قصيدته أعظم كتب العصور الوسطى، ومن أعظم كتب التاريخ بأمجعه. به طائف خالل اجلنة

اها؛ وهي كما قال فيها وغزارة مادا تدرجيياً خالل أغانيها البالغ عددها مائة أغنية جتربة ال يستطيع قارئ أكمل قراءا أن ينس
 أعظم القصائد إخالصاً؛ فليس فيها شيء من االدعاء، أو امللق، أو التواضع الكاذب، أو اخلنوع، أو اجلنب؛ بل إن Carlyleكارليل 

. لأقوى رجال ذلك العصر، ومنهم البابا الذي يدعي أنه صاحب السلطان األعلى، يهامجون بقوة وحرارة ليس هلما يف الشعر كله مثي

فيها صور : وفيها فضالً عن هذا كله خيال وثّاب يسري فيها كلها ويبعث فيها القوة، ويغالب شيكسبري لينتزع منه لواء الشعر
واضحة حية ألشياء مل يرها األرباب أو البشر؛ ووصف الطبيعة ال تستطيعه إالّ روح يقظة قوية املالحظة مرهفة احلس؛ وقصص 

نعم إن هذا الرجل خلو من . و، جتمع املآسي العظيمة يف حيز صغري دون أن تترك منها شيئا ذا بالقصرية، كقصة فرانسسكا وأجلين
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نعم إننا ال جند يف ملحمته ما . ويبلغ دانيت آخر األمر بقصيدته مرتبة السمو. الفكاهة، ولكن فيه حباً ظل حىت أحالته املصائب الهوتاً
 أو تتابع احلوادث سراعاً، كما أننا ال جند فيها ما يف شعر فرجيل من انسياب سهل هادئ، أو جنده يف اإللياذة من تيار احلياة اجلارف

ميتاز به شكسبري من إدراك شامل، وتسامح، وغفران الذنوب؛ ولكن فيها عظمة، وقوة معذبة نصف مهجية تستبق ميكل أجنلو وتنبئ 
 فقد قيد عواطفه ورؤياه فخلع عليهما صورة حمددة، وهلذا أخرج قصيدة بقدومه؛ وإذ كان دانيت ممن حيبون النظام كما حيبون الراية،

وقد ظلت إيطاليا طوال القرون اليت أعقبت عصره جتله وترى فيه . ذات قوة ماثلة أمام أعيينا مل يصل إىل مثلها إنسان آخر من بعده
ا من األدباء اإلهلام من وقائعه وفنه، ورددت أوربا الرجل الذي حرز لغتها الذهبية من القيود؛ وتلقى بترارك ويوكاشيو ومائة غريمه

  .كلها أصداء قصة املنفّي الفخور الذي سار إىل اجلحيم مث عاد منها ومل يبتسم قط بعد عودته

  الخاتمة 

  تراث العصور الوسطى 

رجال الذين شرعوا بعدئذ يف حتطيم إن من اخلري أن خنتتم بدانيت قصتنا الطويلة املتشعبة، فقد ظهر يف القرن الذي تويف فيه أولئك ال
 اللذان مهدا السبيل لإلصالح Huss، وهوس Wyclifفمن هؤالء ويكلف : الصرح العظيم صرح اإلميان واألمل الذي عاش فيه

، وبترارك، بوكاشيو الذين بشروا بالنهضة، وقد يبقى إىل زمن طويل خالل Chrysolaras وكريسالراس Giottoالديين؛ وجيتو 
 مزاج من نوع ما يف بعض النفوس وبعض األماكن بعد أن ينشأ املزاج الذي -  ذي العدد الكبري والطبائع املختلفة -إلنسان تاريخ ا

ففي أوربا مثالً وصل عصر اإلميان إىل عنفوان جمده، يف دانيت، مث أصابته طعنة جنالء من يد . خيلفه أو يناقضه يف نفوس وأماكن أخرى
 وجلليو وديكارت واسبنوزا، وبيكن، Brunoرابع عشر؛ ولكنه ظل يغالب والنصف حىت أقبل برونو  يف القرن الOccamأكام 

 حتت شعار اإلميان  ؛ ولقد بقيت مساحات واسعة؛ وقد يعود عصر اإلميان إذا ما حلت بعصر العقل كارثةHobbsوهبز 
إن العصور الوسطى حال من أحوال الزمان كما هي . وسلطانه بينا كانت أوربا الغربية تسري بسفينة العقل يف البحار الغري مطروقة

 املتوىف عام(ومن واجبنا أن خنتتمها يف أوربا الغربية بكوملبس؛ ولكنها دامت يف الروسسيا إىل زمن بطرس األكرب : فترة من فتراته

ولقد نساق إىل التفكري يف العصور الوسطى على أا فترة جمدبة حمصورة بني سقوط . ؛ أما يف اهلند فال تزال باقية إىل اليوم)1725
وكشف أمريكا؛ بيد أننا جيب أالّ ننسى أن أتباع أبالر كانوا يسمون أنفسهم حمدثني ) 476(اإلمرباطورية الرومانية يف الغرب 

moderniكستر ، وأن أسقف إExeter الزمن احلديث " القرن الذي يعيش فيه بأنه 1287 قد وصف يف عامmoderni 

tempores"(1 .( يتقدم على الدوام؛ وأن عصر الفحم " احلديثة"والعصور " الوسطى"أضف إىل هذا احلد الفاصل بني العصور
. منه نظاماً وأرحم مه حياة، قد يعد من العصور الوسطىوالزيت واألحياء القذرة املليئة بالدخان والكَتن، إذا حل حمله عصر أكثر 

ذلك أننا إذا أرخنا بداية هذه العصور بقبول روما للمسيحية ومبؤمتر . كذلك مل تكن العصور الوسطى جمرد فترة بني حضارة وحضارة
دمية، ونضوج املسيحية الكاثوليكية حىت  الرومانية الق-، رأيناها تشمل القرون األخرية من حياة الثقافة اليونانية 325نيقية يف عام 

. أضحت حضارة كاملة غنية يف القرن الثالث عشر،وانقسام تلك احلضارة إىل الثقافتني املتعارضتني ومها النهضة واإلصالح الديين

ة، وأمسوا وشيء آخر خليق بالذكر، وهو أن رجال العصور الوسطى كانوا ضحية للهمجية، مث صاروا هم أنفسهم الغالبني للهمجي
وليس من احلكمة أن ننظر بعني الكربياء إىل عصر أجنب هذا العدد اجلم من عظماء الرجال وعظمات . بعدئذ املنشئني ملدنية جديدة
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النساء، ورفع منار البابوية فوق أنقاض العصور الوسطى، وأقام الدول األوربية ومجع بالكدح الدائب تلك الثروة اليت خلفتها لنا تلك 

من : فأما عن الشر فنقول إننا مل نفق بعد كل اإلفاقة من العصور املظلمة. وقد مجع هذا التراث بني الشر واخلري . العصور
ة، والفقر الذي يوجد القذارة واجلهل، والقذارة اليت اضطراب األمن الذي يثري املطامع والشهوات، واخلوف الذي يولد القساو

 كل هذا ال يزال باقياً بيننا؛ وإن - تتفشى بسبها األمراض، واجلهل الذي يؤدي إىل سرعة التصديق وإىل اإلميان باخلرافات، والسحر 
يش ال تزال تنتهز الفرص أو اإلذن لكي العقائد التحكمية القائمة على غري أساس من العقل، واليت أدت إىل التعصب وإىل حماكم التفت

ذا املعىن إالّ ستاراً يغشى مبادئ العصور الوسطى وعاداا، وال تزال هذه املبادئ " العصرية"وليست . تظلم، وتقتل، وتدمر، وخترب
 قلة مزعزعة مغمورة وميزة والعادات باقية يف اخلفاء؛ وليست احلضارة يف أي جيل من األجيال إالّ مثرة من مثار الكدح الذي تقوم به

فقد جعلت التعذيب جزءاً مقرراً معترفاً به يف : ولقد خلفت حماكم التفتيش آثارها السيئة يف اتمع األوريب. اضطرارية هلذه القلة
ه عصر والدين أهم ما ورثنا إيا. اإلجراءات القضائية، وردت الناس من مغامرات العقل إىل االتفاق الراكد املنبعث من اخلوف

أورثنا يهودية ظلت حىت القرن الثامن عشر يستوعبها التلمود؛ وأورثنا اإلسالم الذي هدأت عقول أصحابه بعد انتصار السنة : اإلميان
على الفلسفة يف القرن الثاين عشر، ومسيحية انقسمت بني الشرق والغرب، والشمال واجلنوب، ولكنها ال تزال رغم هذا االنقسام 

 من الرومان، 330.000.000فعقيدة كنيسة العصور الوسطى يدين ا اآلن . ن وأعظمها أثراً يف تاريخ الرجل األبيضأقوى األديا
ولقد خلفت .  من األرثوذكس والكاثوليك؛ وال تزال شعائرها حترك النفوس بعد أن أخفقت كل احلجج املنطقية128.000.000و 

بث األخالق الفاضلة يف نفوس اهلمج من الناس، خلفت هذه اجلهود إىل العامل احلديث جهد الكنيسة يف ميادين التعليم، والصدقات، و
ولسنا ننكر أن ما كانت حتكم به البابوية من قيام دولة أوربا املوحدة قد قضى . تراثاً مثيناً من النظام االجتماعي، والتأديب اخللقي

ما من جيل من األجيال ال تستثريه رؤى نظام أخالقي دويل يسمو على النظم عليه الرتاع الذي قام بني اإلمرباطورية والبابوية؛ ولكن 
وملا أن قضى على ذلك احللم البابوي اختذت األمم األوربية الشكل . األخالقية املتضاربة السائدة يف الدول املستقلة ذات السيادة

وابتدع عقل العصور . بة التاريخ السياسي لألزمنة احلديثةالذي ال تزال حتتفظ به يف جوهر حىت هذا القرن، وتأهب مبدأ القومية لكتا
الوسطى يف هذه األثناء أنظمة من القانون املدين والكنسي، ودساتري حبرية وجتارية، وعهوداً حلرية املدن، ونظام احمللفني، وحق القضاء 

 األعظم، واعدت احملاكم واالس القضائية ويف العصور الوسطى وضع نبالء اإلجنليز العهد. يف إطالق سراح املسجون بال حماكمة
 جملس أسبانيا Cortesوظهر نظام احلكم النيايب يف الكورتيز . للدول والكنيسة أساليب احلكم ودواليب اإلدارة الباقية إىل هذه األيام

ان أعظم من هذا كله تراث العصور وك.  جملس أيسلندة، ومجعية الطبقات الفرنسية، والربملان اإلجنليزيAlthignالنيايب، واأللثنج 
فقد استغلت هذه العصور الرباري املقفرة، وكان هلا النصر يف مغالبة الغابات، واحلراج، واملستنقعات، والبحار، : الوسطى االقتصادي

قضي أيضاً وقضت العصور الوسطى على االسترقاق يف معظم أجزاء أوربا الغربية، وكادت ت. وأخضعت تربة األرض إلرادة اإلنسان
ونظمت العمال املنتجني يف نقابات احلرف، وهي النقابات اليت ال تزال من املثل العليا عند رجال االقتصاد . على نظام رقيق األرض

ولقد ظل اخلياطون، واألساكفة، وصناع املالبس إىل . الذين يسعون إلجياد طريق وسط بني األفراد غري املسئولني والدولة األتوقراطية
ا هذا يقومون بأعماهلم اليدوية يف حوانيت خاصة كما كانوا يقومون ا يف العصور الوسطى؛ وكان خضوعهم لنظام اإلنتاج وقتن

وإن املواسم الكربى اليت تعقد يف املدن احلديثة وجيتمع فيها الناس والسلع ملن . الكبري وللتنظيم الرأمسايل على مرأى ومسمع منا
ى؛ كما أن من هذا التراث أيضاً ما نبذله من جهد ملنع االحتكار، وحتديد األمثان واألجور؛ ولقد ورثنا خملفات جتارة العصور الوسط

عمليات املصارف احلديثة كلها تقريباً من نظم العصور الوسطى املالية، وحىت منظماتنا األخوية، ومجعياتنا السرية متتد جذورها 
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وإن فكرتنا عن . ادئ العصور الوسطى اخللقية وليدة اهلمجية ومنشأ نظام الفروسيةوكانت مب. وشعائرها إىل العصور الوسطى نفسها
ملن خلق تلك العصور؛ وال تزال مثل الفروسية العليا؛ وإن بعدت عن أساليب الفرسان القدامى، من أنبل ) السيذع(السيد الكامل 

 جاءت بعناصر جديدة من الرقة واحلنان إىل أخالق الرجل األفكار اليت طافت بالعقل البشري؛ ورمبا كانت عبادة مرمي العذراء قد
وإذ كانت القرون املتأخرة قد ارتقت بأخالق الناس عما كانت عليه يف العصور الوسطى، فقد ذلك الرقي على أسس من . األوريب

سس اليت أرست دعائمها العصور وحدة األسرة، والتربية اخللقية، واالنتشار البطيء لعادات الشرف، واألمانة، وااملة، وهي األ
الوسطى، شأا يف هذا شأن احلياة األخالقية للمتشككني احملدثني اليت ال يبعد أن تكون صدى للمبادئ األخالقية املسيحية اليت 

 خيتلط به أما تراث العصور الوسطى الذهين فهو أضعف مما ورثناه عن اليونان األقدمني كما أنه. اعتنقها الناس يف شباب هذا الدين
ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات احلديثة، واجلامعات . كثري من املعارف اخلفية الفاسدة اليت ترجع أصوهلا إىل األزمنة القدمية

وكانت الطريقة اجلدلية املدرسية تدريباً يف املنطق ال فتحاً فلسفياً دائماً، وإن كانت هذه الطريقة . ومصطلحات الفلسفة والعلوم
ولسنا ننكر أن بعض العقائد الدينية يف العصور الوسطى قد عاقت كتابة التاريخ الصحيح؛ فقد كان الناس يف . يطر على ألف كليةتس

تلك العصور حيسبون أم يعرفون منشأ العامل واإلنسان ومسريمها، وحاكوا نسيجاً من األساطري كاد يقصر التاريخ على مؤرخي 
س صحيحاً أن مؤرخي العصور الوسطى مل يكونوا يعرفون شيئاً عن التطور والتقدم؛ وكان القرن الثالث لكن لي. األديرة اإلخباريني

كذلك مل تكن العصور الوسطى زمن ركود ومجود . عشر، كما كان القرن التاسع عشر، متأثراً أشد التأثر مبا مت فيه من جليل األعمال
بني تلك العصور جيعلنا نظم احلركة سكوناً، والفروق معدومة من الوجود، كما كنا نظن ذلك مزهوين؛ ذلك أن بعد ما بيننا و

وحنسب التغري مجوداً؛ ولكن الرغبة يف التغيري كانت تلح وقتئذ، كما تلح اآلن، يف تبديل العادات والثياب، واللغة واألفكار، 
العصور الوسطى مل يكونوا يعلقون أمهية كربى على غري أن مفكري . والشرائع ونظم احلكم، وأساليب التجارة واملال، واألدب والفن

ويف احلق ا،تراث العصور الوسطى . ارتقاء الوسائل غري املصحوبة بإصالح الغايات كما يفعل احملدثون غري املفكرين أهل هذه األيام
تجريبية، وقسطاً كبرياً من العلوم العلمي تراث متواضع،ولكنه يشمل فيما يشمل األرقام اهلندية، والطريقة العشرية، وفكرة العلوم ال

ويف العصور الوسطى كشف البارود، واخترعت النظارات، والبوصلة البحرية، والساعة . الرياضية واجلغرافيا، والفلك، والبصريات

وفيها ارتقى أطباء العرب واليهود بالطب !  الذي يبدو أشد املخترعات لزوماً لإلنسان-حول  ، وتقطري الكذات الرقاص
اليوناين، وحرر الرواد املسيحيون اجلراحة من فنون احلالقني؛ ونصف املستشفيات اليت تقوم اآلن يف أوربا أا من منشئات العصور 

لعصور احلديثة، ولقد ورث العلم احلديث من طريقة التفكري يف العصور الوسطى وإما أا مؤسسات باقية من ذلك العهد جددت يف ا
وأجل ما ورثه العامل من العصور الوسطى بعد التأديب األخالقي هو . الوسطى نزعته الدولية، وقسطاً غري قليل من لغته الدولية

 عن كتردائية شارتر،وأنه يدين بعظمته هلندسته  ال يقل روعة وجالالEmpire State Buildingًنعم إن بناء إمبري استيت .الفن
ولكن اجتماع فنون النحت، والتصوير، والشعر، واملوسيقى مع فن العمارة يف .  لثباته رغم ارتفاعه وعتوه ودقة ختطيطه-وحدها 

تنوعاً يف الزخرف، ميآلن حياة الكتدرائية القوطية يكسب كتدرائيات أميان، ورميس، ونتردام سعة وعمقاً يف التوافق الروحي،وثروة و
وإن من واجب اإلنسان أن يغفر . النفس غبطة أكثر مما متلؤها عظمة البناء احلديث، وال تفتر معهما متعة اإلنسان على مر السنني

 من أبواب، وأبراج ومنارات مستدقة، وقباب من -الشيء الكثري لذلك العصر الذي أحب مبلء قلبه رموز دينه، وأعمال يديه 
ة تناطح السماء، ومتاثيل ومذابح للقربان وواجها، ومقابر عين بنحتها أعظم عناية، وشبابيك تنافس بألواا قوس قزح، وتتقي حجار

ومن أجل الكتدرائيات نشأت املوسيقى املتعددة النغمات، ووضعت العالمات املوسيقية والسلم . أشعة الشمس قبل أن تنقذ فيها
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وال يقل تراث العصور الوسطى يف األدب عن تراث الرومان وإن مل يبلغ يف علو .  فن التمثيل احلديثاملوسيقي؛ ومن الكنيسة نشأ يف
ففي وسعنا أن نضع دانيت يف مرتبة فرجيل، وبترارك إىل جانب هوراس، وشعراء العرب والفروسية . قدره ما بلغه األدب اليوناين

يات آرثر الغرامية ألشد عمقاً وأكثر نبالً من كل ما حواه كتابا التناسخ أو الغزلني إىل جانب أوفد، وتيبلس، وبروبرتيوس؛ وإن روا
اهلرويدات، وال يقل عنهما ظرفاً ومجاالً؛ وإن الترانيم الكربى اليت كانت تنشد يف العصور الوسطى ألرقى من أمجل األغاين الشعرية 

لعاشر؛ وقلّما شهد قرن من القرون ما شهده ذلك القرن من وال يقل القرن الثالث عشر رقياً من عصر أغسطس أوليو ا. الرومانية
ازدهار فين أو ذهين كامل متعدد األلوان؛ وقد اتسع فيه نطاق التجارة اتساعاً ال يقل عما وصل إليه يف أواخر القرن اخلامس عشر؛ 

 القرن الثالث عشر بابوات أقوياء من طراز وكان يف. وكانت هذه التجارة سبباُ يف اتساع رقعة العامل املعروف وازدياد ثروته ويقظته
ومل . إنوسنت الثالث وبنيفاس الثامن، رفعوا مقام الكنيسة مدى قرن كامل إىل أعلى درجات النظام والقانون يف مجيع البالد األوربية

كام العظام أمثال فيليب يكن القديس فرانسس خيشى أن يكون مسيحياً؛ وأعاد الرهبان املتسولون املثل العليا لألديرة، ورفع احل
أغسطس، والقديس لويس، وفليب الرابع، وإدور األول، وفردريك الثاين، وألفنسو العاشر، رفع هؤالء دوهلم من بالد جتري على 

وانبعثت يف . العادات والتقاليد إىل دول تتبع القوانني، كما رفعوا شعوم إىل مستويات جديدة من احلضارة يف العصور الوسطى
ن الثالث عشر فلسفة وعلوم جديدة تغلبت على الرتعات الصوفية اليت كانت سائدة يف القرن الثاين عشر، وكان انبعاثها حبماسة القر

من بارزيفال تأليف ولفرام فن إسشنباخ إىل " القرن العجيب":ويف األدب خطا . وشجاعة ال يفوقهما ما كان منها يف عصر النهضة
 أن عناصر حضارة العصور الوسطى وصلت يف خالل ذلك القرن إىل الوحدة والوضوح وإىل صورا فكرة امللهاة املقدسة، والح

. وبعد فإنا لن نستطيع تقدير العصور الوسطى حق قدرها إالّ إذا نظرنا إىل النهضة األوربية على أا إمتام ملا بدأته ال نقض له. النهائية

ت االرتياد اليت قام ا التجار واملالحون من أهل البندقية، وجنوى، ومرسيليا،  مثالً رحالMagellanفقد واصل كوملبس وجمالن 
وبرشلونة، ولشبونة، وقادس، واليت تقدمت على أيديهم تقدماً عظيماً؛ وإن الروح اليت كانت متأججة يف أثناء القرن الثاين عشر هلي 

ل عصر النهضة؛ كذلك كان النشاط واخللق القوي اللذان امتاز ما نفسها اليت أثارت روح الكربياء والكفاح يف املدن اإليطالية خال
، وفردريك الثاين، وجرجيوري التاسع مها اللذين تلتهب ما صدور رجال النهضة؛ وكان منشأ Enrico Dnodoloإنريكو دوندولو 

 Robert اليت اتبعها ربرت جسكارد زعماء عصابات املغامرين العسكريني الذين يبيعون خدمام ألي حزب يف كل نزاع من اخلطة

Guiscard مثل إزلينو " الطغاة"؛ ومنشأ احلكامEzzelino وبالفشينو Pallavicino ؛ وسار املصورون يف الدرب الذي شقه هلم
 مهزة الوصل بني الترنيم اجلرجيوري وباخ Palestrine؛ وكانت بلسترينا Duccioودوتشيو ] Cimabue [M. M .A1مسابيو 
Bach .وقد ظلت الروايات . ذلك كان بترارك وارثاً لدانيت وشعراء الفروسية الغزلني، كما كان بوكاشيو قصاصاً إيطالياً جواباًك

 Chretien de Troyesالغرامية مزدهرة يف أوربا أثناء النهضة على الغم من كتاب دن كيشوت، وبلغت أساليب كريتيان ده تروي 

يف مدارس العصور الوسطى؛ وكل ما امتازت به النهضة يف " إحياء اآلداب"وكانت بداية . Maloryحد الكمال على يد مالوري 
هذه الناحية أا وسعت دائرة هذا اإلحياء حىت مشلت اآلداب اليونانية بعد أن كان مقصوراً على الالتينية، وأا نبذت الفن القوطي 

 اختذ فن النحت اليوناين يف القرن الثالث عشر منوذجاً Niccolo Pisanoنو لكننا جيب أالّ ننسى أن نقولو بيزا. لتنهض بالفن اليوناين
، كان ال يزال باقياً من )1393( باللغة اليونانية وآداا إىل إيطاليا Chrysolorasله ينسج على منواله، وملّا أن جاء كريسلوراس 

ربى وألّف الترانيم اجلميلة هو الدين السائد يف إيطاليا، وكان الدين الذي شاد الكنائس الك. عمر العصور الوسطى مائة عام كاملة
وأسبانيا، وفرنسا يف عهد النهضة مع فارق واحد، وهو أن الكنيسة اإليطالية، اليت كان هلا نصيب كبري يف ثقافة ذلك الوقت، وهبت 
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كون مفهوماً فهماً ضمنياً أن يسري العقل اإليطايل حرية يف التفكري ولدت يف جامعات العصور الوسطى، وظلت باقية، بشرط أن ي
ومن أجل هذا مل تشترك إيطاليا وال فرنسا يف حركة . الفالسفة والعلماء يف حبوثهم دون أن حياولوا القضاء على دين اجلماهري

، مث "إلنسانيةا"اإلصالح الديين، بل انتقلتا من ثقافة القرن الثالث عشر الكاثوليكية إىل ثقافة القرنني اخلامس عشر والسادس عشر 
وكان هذا االطراد املستمر مضافاً إىل جتارة . انتقلتا من هذه الثقافة األخرية إىل عصر االستنارة يف القرنني السابع عشر والثامن عشر

وب البحر املتوسط قبل كشوف كوملبس هي اليت أكسبت الشعوب الالتينية ميزة ثقافية مؤقتة على األمم الشمالية اليت اجتاحتها احلر
ومتتد أصول هذا االطراد جمتازة العصور الوسطى إىل . الدينية، واليت كان هلا فيها من اآلثار املدمرة أكثر مما كان يف البالد الالتينية

 وكان تيار واحد عظيم من الثقافة جيري خالل املستعمرات اليونانية يف. روما القدمية وجمتازة جنويب إيطاليا إىل بالد اليونان القدمية

صقلية، وإيطاليا، وفرنسا، وخالل الفتح الروماين لفرنسا وأسبانيا واصطباغهما بالصبغة الالتينية مبتدئاً من سابفو وأنكريون إىل 
وحنن يف انتقالنا من عصر اإلميان إىل عصر . فرجيل وهوراس، وإىل دانيت وبترارك، وإىل ربليه ومنتائي، وإىل فلتري وأناتول فرانس

قدم من الطفولة املزعزعة غري الواثقة بنفسها إىل الشباب البهيج للثقافة اليت قرنت ما كان عند الرومان واليونان النهضة إمنا نت
األقدمني من ظرف ورقة إىل ما كان عند الربابرة من قوة؛ وهي ثقافة نقلت إلينا تراثاً متجدد الشباب موفور الغىن حلضارة من حقها 

شكراً لك مرة أخرى أيها القارئ الصديق انتهى الد الرابع ويليه الد . ادا وأالّ نتركها متوتعلينا أن نعمل على الدوام لزي
  اخلامس يف حضارة عصر النهضة 
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	   ﺩﻭﻤﻠﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﻤﺎﻐﻤ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﺓﺄﺸﻨ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻭﻤﻴﻤ ﻥﺒﺍ
	    -
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﻭﻤﻴﻤﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻠﺒﹶﻘﻟﺍ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻕﺘﻌﻟﺍ

	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
	   ﺔﻤﻠﻅﻤﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ
	    - 
	   ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻁﻨﺯﻴﺒﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ
	   -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﻗﺭﻫ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﻝﻴﺜﺎﻤﺘﻟﺍﻭ ﺭﻭﺼﻟﺍ ﻭﻤﻁﺤﻤ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺭﻭﻁﺍﺭﺒﻤﻹﺍ ﻝﺍﻭﺤﺃ ﻲﻓ ﺔﻤﺎﻋ ﺓﺭﻅﻨ
	    -
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻁﻨﺯﻴﺒ ﻲﻓ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ
	   (-)
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻁﻨﺯﻴﺒﻟﺍ ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﺎﻘﻠﺒﻟﺍ
	   (-)
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﺴﻭﺭﻟﺍ ﺩﻟﻭﻤ
	   (-)
	   ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺏﺭﻐﻟﺍ ﻝﻼﺤﻤﻀﺍ
	   -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﻟﺎﻁﻴﺇ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﺎﻴﻨﺎﺒﺴﺃ
	   -
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﺴﻨﺭﻓ
	    - 
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻝﺎﻤﺸﻟﺍ ﺔﻀﻬﻨ
	   -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	   -
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺯﻠﻴﻭ
	   -
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﻨﻟﺭﻴﻷﺍ ﺓﺭﺎﻀﺤﻟﺍ
	   -
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺩﻨﻠﺘﻜﺴﺍ
	   -
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﺎﻤﺸﻟﺍ ﻝﻫﺃ
	    - 
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ
	    - 
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﻉﺍﺭﺼ
	   (-)
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﻜﺩﻨﺒ ﺱﻴﺩﻘﻟﺍ
	    - ﻲﻟﺍﻭﺤ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺒﻜﻷﺍ ﻱﺭﻭﺠﻴﺭﺠ
	   -
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻭﺒﺎﺒﻠﻟ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﻭﺌﺸﻟﺍ
	   -
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﺎﻨﻭﻴﻟﺍ ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ
	   -
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﺒﺭﻭﺃ ﻭﺯﻐﺘ ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ
	   (-)
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺽﻴﻀﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻭﺒﺎﺒﻟﺍ
	   (-)
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﺡﻼﺼﺇ
	   (-)
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻕﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺒﻜﻷﺍ ﻕﺎﻘﺸﻨﻻﺍ
	   ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺩﻨﺍﺭﺒﺩﻠﻫ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻱﺭﻭﺠﻴﺭﺠ
	   (-)
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺴﻭﺭﻔﻟﺍﻭ ﻉﺎﻁﻗﻹﺍ
	   -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻉﺎﻁﻗﻹﺍ ﺓﺄﺸﻨ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻋﺎﻁﻗﻹﺍ ﻡﻴﻅﻨﺘﻟﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻉﺎﻁﻗﻹﺍ ﺔﻌﻴﺭﺸ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻋﺎﻁﻗﻹﺍ ﺏﻭﺭﺤﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺴﻭﺭﻔﻟﺍ

	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
	   ﺎﻬﻨﺍﻭﻔﻨﻋ ﻲﻓ ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ
	    -
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ ﺏﻭﺭﺤﻟﺍ
	    -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻬﺒﺎﺒﺴﺃ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ
	    -
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﻡﻴﻠﺸﺭﻭﺃ ﺔﻜﻠﻤﻤ
	    -
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍ
	    -
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺡﻼﺼ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ ﺔﻠﻤﺤﻟﺍ
	    -
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ ﺔﻠﻤﺤﻟﺍ
	    -
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ ﺕﻼﻤﺤﻟﺍ ﻕﺎﻔﺨﺇ
	    -
	   ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺒﻴﻠﺼﻟﺍ ﺏﻭﺭﺤﻟﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ
	    -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺵﺎﻌﺘﻨﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻡﺩﻘﺘ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺩﻭﻘﻨﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﺒﺭﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻔﺌﺎﻁﻟﺍ ﺕﺎﺒﺎﻘﻨﻟﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻋﺍﺭﺯﻟﺍ ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻘﺒﻁﻟﺍ ﺏﺭﺤ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺎﻬﺘﺩﻗﺭ ﻥﻤ ﻕﻴﻔﺘ ﺎﺒﺭﻭﺃ
	    -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻁﻨﺯﻴﺒ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻤﺭﻷﺍ
	   (-)
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﻭﻐﻤﻟﺍﻭ ﺎﻴﺴﻭﺭ
	   (-)
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﺭﻁﻀﻤﻟﺍ ﻥﺎﻘﻠﺒﻟﺍ ﺭﺤﺒ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻡﻭﺨﺘﻟﺍ ﻝﻭﺩ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﻨﺎﻤﻟﺃ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﻭﺎﻨﻴﺩﻨﻜﺴﺍ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	   ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺯﻠﻴﻭ - ﺓﺩﻨﻠﺘﻜﺴﺇ  - ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ
	   (-)
	   ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻴﺭﻟﺍ ﺭﻬﻨ ﺩﻼﺒ
	   (-)
	   ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﺴﻨﺭﻓ
	   (-)
	   ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﻨﺎﺒﺴﺃ
	    -
	   ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﺎﻐﺘﺭﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﺎﻴﻟﺎﻁﻴﺇ
	     -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﺎﻤﺭﻭﻨﻟﺍ ﺩﻬﻋ ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻘﺼ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻭﺒﺎﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺼﺘﻨﺘ ﺔﻴﻗﺩﻨﺒﻟﺍ
	     -
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻯﻭﻨﺠ ﻰﻟﺇ ﺍﻭﺘﻨﻤ ﻥﻤ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻙﻴﺭﺩﺭﻓ
	    - 
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻴﻟﺎﻁﻴﺇ ﻕﺯﻤﺘ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻨﺭﻭﻠﻓ ﺔﻀﻬﻨ
	    -
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻙﻴﻟﻭﺜﺎﻜﻟﺍ ﻡﻭﺭﻟﺍ ﺏﻫﺫﻤ
	    - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﻌﺸﻟﺍ ﺓﺩﻴﻘﻋ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﺴﺩﻘﻤﻟﺍ ﺭﺍﺭﺴﻷﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻭﻘﻁﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﺴﻨﻜﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻝﺎﺠﺭ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻬﺠﻭﺃ ﻲﻓ ﺔﻴﻭﺒﺎﺒﻟﺍ
	    - 
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺎﻫﺩﻬﻋ ﺔﻴﺍﺩﺒ ﻲﻓ ﺵﻴﺘﻔﺘﻟﺍ ﻡﻜﺎﺤﻤ
	    -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﺴﻨﺠﺒﻟﻷﺍ ﺩﺎﺤﻟﻹﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻕﻴﻘﺤﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺵﻴﺘﻔﺘﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤﻤ ﺄﺸﻨﻤ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ⣥íﺸﺘﻔﻤﻟﺍ) ﻥﻭﻘﻘﺤﻤﻟﺍ
	   ﻊـﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺞﺌﺎﺘﻨﻟﺍ
	   ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﺍﻭﺨﻹﺍﻭ ﻥﺎﺒﻫﺭﻟﺍ
	    - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻨﺒﻫﺭﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺎﻨﺭﺒ ﺱﻴﺩﻘﻟﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻙﻴﻨﻤﺩ ﺱﻴﺩﻘﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﺒﻫﺍﺭﻟﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻓﻭﺼﺘﻤﻟﺍ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺩﻭﻜﻨﻤﻟﺍ ﺎﺒﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺩﺒ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﻭﻋ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺍﺩﻵﺍﻭ ﻕﻼﺨﻷﺍ
	   - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﻲﻗﻼﺨﻷﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺝﺍﻭﺯﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﺏﺍﺩﻵﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺝﺍﻭﺯﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ
	   ﺱِﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﻕﻼﺨﻷﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﺱﺒﻼﻤ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﺯﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﺎﻌﻟﻷﺍﻭ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ
	   ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻴﺩﻟﺍﻭ ﻕﻼﺨﻷﺍ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻥﻭﻨﻔﻟﺍ ﺙﻌﺒ
	    -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﺎﻤﺠﻟﺍ ﺔﺴﺎﺤ ﺔﻅﻘﻴ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺔﻨﻴﺯ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﻴﻭﺼﺘﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺤﻨﻟﺍ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﻁﻭﻘﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ ﺭﺎﻫﺩﺯﺍ
	    -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻱﺭﺎﻘﻟﺍ ﻲﺴﻨﻤﻭﺭﻟﺍ ﺯﺍﺭﻁﻟﺍ
	    -
	   ﺙِﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ ﻲﻓ ﻱﺩﻨﻤﺭﻭﻨﻟﺍ ﺯﺍﺭﻁﻟﺍ
	    -
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻫﺅﺎﻘﺘﺭﺍﻭ ﺔﻴﻁﻭﻘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻤﻌﻟﺍ ﺀﻭﺸﻨ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﺴﻨﺭﻔﻟﺍ ﻲﻁﻭﻘﻟﺍ ﺯﺍﺭﻁﻟﺍ
	   (-)
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻱﺯﻴﻠﺠﻨﻹﺍ ﻲﻁﻭﻘﻟﺍ ﺯﺍﺭﻁﻟﺍ
	   (-)
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﻤﻟﻷﺍ ﻲﻁﻭﻘﻟﺍ ﺯﺍﺭﻁﻟﺍ
	   (-)
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻟﺎﻁﻴﻹﺍ ﻲﻁﻭﻘﻟﺍ ﺯﺍﺭﻁﻟﺍ
	   (-)
	   ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺒﺴﻷﺍ ﻲﻁﻭﻘﻟﺍ ﺯﺍﺭﻁﻟﺍ
	   ( - )
	   ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻗﺭﻔﺘﻤ ﺕﺎﺤﻤﻟ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﻰﻘﻴﺴﻭﻤ
	   (  - )
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﻰﻘﻴﺴﻭﻤ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﻌﺸﻟﺍ ﻰﻘﻴﺴﻭﻤ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻑﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ﻝﺎﻘﺘﻨﺍ
	    - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻤﻭﻘﻟﺍ ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ ﺓﺄﺸﻨ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﺘﻜﻟﺍ ﻡﻟﺎﻋ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻭﻤﺠﺭﺘﻤﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﺭﺍﺩﻤﻟﺍ
	   ﺱِﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﻭﻨﺠﻟﺍ ﺕﺎﻌﻤﺎﺠ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﺴﻨﺭﻓ ﺕﺎﻌﻤﺎﺠ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺍﺭﺘﻠﺠﻨﺇ ﺕﺎﻌﻤﺎﺠ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﻼﻁﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺭﻼﺒﺃ
	    - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺴﺩﻘﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺯﺍﻭﻠﻫ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﺔﻋﺯﻨﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺯﺍﻭﻠﻫ ﻝﺌﺎﺴﺭ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻴﺩﻤﻟﺍ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻝﻘﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﻤﺎﻐﻤ
	    -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺭﺘﺭﺎﺸ ﺔﺴﺭﺩﻤ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻴﺭﺎﺒ ﻲﻓ ﻭﻁﺴﺭﺃ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻗﺩﺎﻨﺯﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺴﺭﺩﻤﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﺭﻭﻁﺘ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﺎﻨﻭﻜﺃ ﺱﻤﻭﺘ
	   ⣰èﻴﻭﻜﻷﺍ︠ﺱäﻭﺘ︠ﻭ�)
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻤﻭﺘ ﺔﻔﺴﻠﻓ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻤﻭﺘ ﺀﺎﻔﻠﺨ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﺤﻴﺴﻤﻟﺍ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ
	    - 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﺭﺤﺴﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﺓﺭﻭﺜﻟﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺎﻬﺘﺎﻴﺤﻭ ﺽﺭﻷﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻗﺎﻁﻟﺍﻭ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺏﻁﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﺀﺎﻴﺤﺇ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻨﺠﻤ ﺱﺘﺭﺒﻟﺃ
	    -
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻜﻴﺒ ﺭﺠﻭﺭ
	    -  ﻡﺎﻋ ﻲﻟﺍﻭﺤ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺕﺎﻋﻭﺴﻭﻤﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻝﺎﻴﺨﻟﺍ ﺭﺼﻋ
	    -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻨﻴﺘﻼﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺀﺎﻴﺤﺇ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﻏﻷﺍﻭ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍﻭ ﺭﻤﺨﻟﺍ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻝﻴﺜﻤﺘﻟﺍ ﺙﻌﺒ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺓﺭﻭﺜﻨﻤﻟﺍ ﺹﺼﻘﻟﺍﻭ ﻡﺤﻼﻤﻟﺍ
	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﺎﻤﻟﻷﺍ ﻥﻤ ﺭﻌﺸﻟﺎﺒ ﻥﻭﺒﺒﺼﺘﻤﻟﺍ
	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﻴﻤﺍﺭﻐﻟﺍ ﺕﺎﻴﺍﻭﺭﻟﺍ
	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺀﺎﺠﻬﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	   ﻲﺘﻨﺍﺩ
	     -
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﻥﻭﻴﻟﺎﻁﻴﻹﺍ ﻥﻭﻴﻟﺯﻐﻟﺍ ﺔﻴﺴﻭﺭﻔﻟﺍ ﺀﺍﺭﻌﺸ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺱﻴﺭﺘﺎﻴﺒﻭ ﻲﺘﻨﺍﺩ
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺎﻤﻏ ﻲﻓ ﺭﻋﺎﺸﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   ﺔﺴﺩﻘﻤﻟﺍ ﺓﺎﻬﻠﻤﻟﺍ
	   ﺔﻤﺘﺎﺨﻟﺍ
	   ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﺙﺍﺭﺘ



