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 دیباچۀ مترجم

هی  مییقة مای ر  دنقستات هس افه     مد دهی دییدت م الهییت ر  ددهصیزِ  ویسقد پزی ملی م ئسه
الشعیا  نا  رار که وصس  آن بدمن بب م بغض بنا  همیشاه   هی  دد ین چیین وات  ا ر  دده

نس ویسقد  معیایرا  ییهتاه باسر از هماین      ا  که بی دییدتی ر تت رتسا  تد. امساج والیبل بی هس فه
هی  دنداختیقة   نین  یمة قخ ت ددة چهی ره ی به  اه اهتیر. مسقعهی  مییقهی یعیی ق اماصنِ دده

م وس از آن م به رقییل آنی مسج  2دنآغیز تس ش نسیه ویسقد مذکس  بسر ویویِ میسییی اکیمی قد
نکادای  هاقدیشای   طسییِ ونمو تیقی م دنآصن ه  قه ات  متان   ی م ددس اص حننای چیدپیة اق ین

قینم  دی،ییی نسیه منوعیتِ ویسقد دیتیِ دییدت م مد ده م الهییت ما ر کنرقد م وصاسین  از  
ودیاد آم رقاد. ایان وصاسین چیاین ماگرن م ننیزقیواذین        « های  وی یاک   دده»مثیبه  رم ان مییقه به

ب ی  م مخایلف ابطایل دایتی ها  قتساق ات از آن       قمسر که بتی ه،لی این هیس سفِ دیت می
بیاد   هی  مییقه قشین رهاد. ناسیی ایان هس افه وختاه      بمیقد م  م  صستی به هس فه ر  دده بنکیی 

هی م وی،ییهی  آن زمیقاه   دییدتی بسره که  هته ادت م ییرآم  ِ آن ابیی  همة مظیل  م رتسا  
 آمد.  تمی  می به

های    صسادت به هیس اسهین داده   قیتس می هی،یمی که ر  ددة ه ده  هیس سهی چسن پیب
اش وسویاه کیاد. از    ویش از رم ان مد ن ا ویا رهد قیچی  بسر کی  صسر  ا بنا  هنهیخت،ین زمیقاه 

هاای  متیاایکنش کهیااهی   ا  هس اافة مد داای م داایت  طااس  هزاییااده داادة واایقزره  واای ه ااده  بااه 
بیهیقاه م بای    هی  دیصت،یِ  متایی مفهاسی   وسوه به آرمیی وندتش،ن بت موینینی غینما عیی بی ردت

قیتس ر  وسویه مناوعة صاسر باه ایان دایت از ومثیسای       تدقد. پیب این ردت صساقده می صفیوی از
بنر. به بیین ام دیت هس فیِ مد دی بتی انن میقید اقیسهی از نِل م پ  ماتعفن بیتاد    نسیی بهنه می

کیدی ملای زیان آن ط هاییی مادهسن ادات. ایان وصاسین از داس ِ آصانین           که وذابیتی ای یر قمی
ا ِ بز گِ مد ن به دیت هس فیِ رم ان مییقه بیین تده ادت م باه  غا  قسیاد  کاه بانا       نذ ابتنای

                                                                                                                                              
که بخش  تییدیقه مشهس  تده ادتی ر بیلی ر  ویمعة نسمی اینانِ ویهی چسقین باثی تییصت قسمیییلی   اکیمی .2

 مهمی از رپلت این  میکنری ه  ر  زمین صسر ام م ه  وس از آنی دییدی م ومدقی بسره ادت. 
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کیاد. ر  ابتادا  دادة قاسزره  ویایش       وسییده به همناه را ر بس بیزا   صیصی  ا ه  میتالل می
وهین رم ان مییقه هناه  کانر م داسرا    « کسیت»ا  بنا  ابتنای به  میژه ر  آلمین زمییه  میقتیک به
رم ان مییقه از دس  اقدیشمیداقی چسن قاسالیس ویسیا  تادی    « ممسکت ود تیهیِ زییی ِ»به  بیزنشت

یاس  اداتیدار   »وایزنی از   هی  هس فی که باه  میژه بنا  ونیین هی به نسقة  میقتیک ملی وصسین قالیتی
وهاین  »نصان صاسر  ا باه     هی هی،یمی هیس سهینِ ه   هیده بسرقد اتتیی ی بنقیی،یخت.  میقتیک« دیت
( وشخیصاش ایان باسر کاه طسیعاة      2877) ودیدا تییدای  مح صساقدقاد کاه ه،ال ر      هنامی« کهن
قماسر. باه ایان     دنزره ادت. به این ونویب ابیی  رم ان مییقه ر  آن هی،یی قیوساق تیی می« وهینِ قس»

« رم ان مییقاه »م بتی هماین نیای ت   « مد دة قیهنهیخته اهل»ی «نصن وی یکی»هییی چسن  ونویبی قیی
نصان صانر   »م « رم ان مد ن»ی «هی  هنهیخته هیسسزمف»ی «نصن  متیییی»  بنابن وعیینهییی چسن ر

  ماج ییهت م الیته امنمزه ه  کمیبیش  ماج را قد.  « م اص ح
های م امصایف بایپ     قنم   ادت وسواه راتاته بیتای  کاه قایی     « راقش سیین هس فه»بنا  می 

واساقی  باه    هی بیتد. می قمی الیر هس فه قییید ر  بید آنرام   ه تید م راقش س  ق نسیی  قسنی ا زش
وسوه بیتی . قیییاد   نزییی  بی هی  صسر یی بنا  مسقسنیت وژمهشمین بنمی هییی که بنا  هعیلیت قیی

« بالیالتای » مر بتمای  نسیای     هی  هس فی به کای  مای   هییی که بنا  معنهی دیت نمین کنر که قیی
های یای    نذا   هیوی بالییالی  ا بیزنس کیید ملی قه لزممی . این قییه تید؛ تیید از و« ر دت» طعی م 
صاسر   رهید که میظن  ر  بیل ودید آمدن بسره ادت که بنا  ارییت صسیش بیید وفایمت  قشین می

 اهای  « باسرن »یی اییکه دیت چیین رچی  اق دار  تده بسره که بنا  « کنره آتکی  می» ا از دیت 
قمیییقاه مواسر    داسیه یای کی یکیوس نسقاه م داییه      اه زبین م بندیز  م اط قِ وعیبین یکوز دتیز از 

قداتته ادت. به هن  م  کیهنا  هه  هس فی از می اقتظی  را ر که وس از وسهاینی آ اماش م متیقات  ا    
هی  صسا تامی قده بانا     نذا   نن   ا بی کی کیم  همناه کنره م به وی  قیی بیزییبی  م دی ش

نفتیادی م مان    ون که آمسزنی اقمین چیاین قکایوی مای    آمسز آن بیتی . ویش تی وندش،ن م ر  دی
رهیاد ملای م ائسه باه هها  هس افی م         هت که وید اص  ی می هی  ا وکنا  کنریی نمیق  می  سل آن

 تنایط قنم   امکینِ آن منبسط ادت.
ا   های ا یایل رمبای ه    ،یهر  ا موی  ددة بی ت  بیزصساقی دیت هس فی رم ان مییقه ر  راقش

ییهت.  میکنر اهل هس فه به این رم ان ر  ایان ونیاینِ بایزصساقی یکددات قی ات. ننمهای از       
اقاد م از صیدات،یهی    هی   ای  ر  آن رم ان همدلی ایدئسلسژیک م نالیدوی راتته اییین بی هس فه

ر  رم ان  های  بادیل آن   واسیی بای دایت    نمدوی  کیوسلیک به وسصیف آن دیت م بتای میای زه  
اییتیین بای   ی هنر یک کیوس تسن م مکاقد. می ر  اینان بی بنننران آری  اوین ژیس سن مد ن بنصیدته
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نانمه رمی وژمهشا،ناقی ه اتید کاه از میظان        2این  میکنر وسصایفی نالیادوی آتایی ه اتی .    
دایت هس افی رم ان   های م مالایپوی ر بای ة     راقش،یهی م غیننالیدوی م بی اهداف آمسزتی کتیف

چیدان ر یاق نانمه ری،ان   ا     کیید. بی این بیل تیید بتسان به صس وی قه مییقه میتشن کنره م می
ممتیز دیصت. هیس سهین م قسی یدنین قیمدا   ر  ددة بی ت  قه از دنِ همدلیِ نالیدوی بای کسیات   

آکیرمیاکی باه    اقدیشة آن رم ه م قه بنا  اق یی رارن اهداف آمسزتیِ صنف یی واالاق اهاداف  
هی که لزممی  به کیوسلی ی  ی وهاینِ ود تایهیی هس افة     اقد. آن دیت هیس سهین م یای وسوه کنره

مد دی م میقید آن رلی ت،ی مهمی قدا قد چیزهییی ر  دیت م یایِ کهن چشمشاین  ا ننهتاه   
 ونرازقاد وای تایید رداتیم ر     مواینین مای   هی  داخت م ردات   ادت م به کیکیش پ  اقیسه وسدته

های    ا  بییبید. می وین هیدنن م هیقّی آ قت م کای ل لسیات م بساسمیینگ م اتاتنام  قمسقاه      میژه
وساقد به می ییر رهد که چ،سقاه   هی می م زان ه تید که آتیییی بی  میکنر آن مهمی از این اقدیشه

ی بینمن آماد م مییداییت نالیادوی  ا باه قفاع هها  هس اف       « دتیز م دتییش»وسان ه  از رمنیقة  می
هناون  هت م بین زقدنی م هس فه « طنف آکیرمیک دنر م بی»وعسیق کنر م ه  از دطح مساوهة 

 ق یتی بن نا  کنر. 
طنف ادت. کتیف ریسید  هی  راقش،یهی بی کتیبی که ر  ردت را ید از آن دی  کتیف

 ا  هاییی ادات کاه باه صاس ت والاسیمی هیس اسهین رم ة مییقاه         پدک  از آن ردت وی ی  هس فه
کید. ر  هن بخش از کتایف   هی  ا به صس ت غیناقتالیر  معنهی می ونین آ اء آن ههندت م نمده

تاسری زیانا انان     های وسقایح راره قمای    تسر کاه لزممای  ا ویایط آن    اط نیت زییر  نی یقده می
و سایِ  « وای ی  »آماد. همنیاین    وان ودیاد مای    صسادت چیین کید کتیبی ب یی  مفصل قسی یده می

آماد م ها ی باه نمایق       زییر  ر  این دیک قدا ری زینا از دسیی همین مشکلِ ویشین وایش مای  
تأن ماپیی قدا ر م دیصتِ اداتیتیوی  « وی ی »ون آقکهی ر  ق،نش بنیتیقیییی به هس فه اصسپ   مه 

ت. به ون از دیصت وسیی  وی یخی آن ر  زقدنی م وهینِ اق یقی اد ا ِ هس فه نسیی مه  م نزا ه
را  این بسزه ادتی ایان دایک از ق،ای ش وای ی       نمین قسی یده که متخصص قیی هن  م ی بی
ا  دنر راقش سیین مالطاع کی تییدای  ا    بننزیده ادتی زینا بیی را ر به تیسه« آنیهیقه»هس فه  ا 

 راقش س  کی تییدی بیید بداقد کاه ایان دایک از ق،ای شِ    «. آتیی کید»بی هیس سهین رم ان مییقه 
وی ی  هس فه ویهی دیک مسوسر قی ت م از هی،یمی که ه،ل م تاسیی  ر  آغایز دادة قاسزره      

قسی ی  ا به نیسان کی   هس فی م راقش،یهی آغیز کنرقاد وایکیسن ال،سهای       دمی  وی ی  هس فه

                                                                                                                                              
کاهی بانا  قمسقاهی    هی  مهمی ه  موسر را ر وای واییی    الیته بیید وسوه راتت که میین این قسی یدنین وفیمت .2

 مد ن بخساقید. م ز  و ت اییتیین  ا اقدیشه تسر مک مسوب می
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وساقیاد بای کیکایش م کی کایم       اقاد کاه راقشا سیین مای مای      بدیلِ مه  ری،ن  قیز ودیاد آماده  
  ا ر ییبید.  هی  ا قیز و نبه کیید وی وفیمت آنهییی از  قمسقه

ا  که پدک  ا ائاة آن  ا بنا  ایان کتایف ر  قظان ننهتاه ادات       از همین آتایییی املیه
های    ر  رم ان مییقه  ا قتی ه ننهت. هس فه زقادنی را ر انان بای دایت    « زقدنی هس فه»وسان  می

د. هیس اسهین م ایای از هماین دادة رمی مای ر  ر       منس راتاته بیتا   اش نفت معیصن م نذتته
ونکییای  هی   ازآلسرِ  هی  یسقیقیی ایناقی ز وشتیی یهسر  م بتی دیت منس  مدامی بی دیت نفت

های ودیاد آم ر م وساق ات باه      ر  ددة چهی ی ومع تیهکی   میاین ایان دایت    بسرقد. آنسدتین
که تایننرش ا مدایس  آن ایاده  ا ر   یلاب یاک  مایات       قیئل آید « وی ی  وهین»ا  از  ایده

« زقادنی هس افه  »ب تن مدا   یسقیقی م ایناقی ر  ددة وی    2وی یخی ه  به میصة کهس  آم ر.
ی آلکاسیین م  ی ریسقسدایس  ر  وهیقی  ا که م یای تاده باسر باه مخایطنه اقاداصت. بسئثیاس       

مناس م آماسصتن ودیاد آماد:      بانا  نفات  « طنهای »زقده ق،ه راتتید وی رمبی ه ری،نان تمعی  ا 
مناس م   های از هس افه ر  وهاین یسقایقی. نفات      تده م  مایت آن هیس سهین متعسق به وهینِ م سمین

تاده چیاد داده وادامی واد        هی  مییقه از هیس سهین وهین م اسمین  آمسز  هیس سهینِ دده ر  
هی  چهی ره به بعد آ ای آ ای  ننایین دده  نا  ننهت. اق ین مییة ودال م مبدت راتت م ردت

صسرتین دیصتید م ودالی از ر من نسیه ومیمیت آن     زرقاد. ایان   « ری،ن ِ»هس فة مد دی  ا 
آن قااس  کاه  روای       منسهی  بعد   انا  رار باه   ا  بنا  نفت ما  الیته آن  ا زمییه  صدارِ ماکیش
 ز ه  ارامه را ر.  هییی وی امنم بی هناز م قشیب

بیتاد یای ب،اسیی     « مد داه »وساقد زقدنی راتته بیتد کاه ر    هس فه همنیین ر  صس وی می
میاد  آن ادات.    های  مییقاه هماین مد داه     ا   ا تکل رهد. میژنی مها  هس افه ر  داده    مد ده

                                                                                                                                              
 قایی را ر باه دافی ش آنسداتین     Historiarum adversum paganosا مدیس  ایان کتایف  ا کاه ر  اصال      .2

صسدمن ر  ق،ای ش وساد    به ننبی بنننراقده تد م از مییبع مه  ابن وی ی  العیل ا  از آن به قیی  قستت م ق خه
 ادت.  وسا کیید به: وی ی  العینقخ ت 

Orosius, Seven Books of History Against the Pagans, trans. by A. T. Fear, Liverpool 

University Press, 2010. 

Orosius, Seven Books of History Against the Pagans, trans. Irving W. Raymond, New York: 

Columbia University Press, 1936.  
  وسا کیید به:« هینمتیسش»صسدمن از ا مدیس  یی به  مایت صسرش  ر بی ة وأرینوذین  ابن
م ساة  ی «تییدایقه  صسادمن بای وهاین غنبای م بنصای م بظایت  مش       مییبع آتیییی ابن»دفیدصسشی میث ی 

ی 2688ل املی تمی ة املی بهی  م ویب تین ی وژمهش،یه نسسی اق یقی م مطیلعیت هنهی،یی دیتییدی بیییر  غنف
 .2733ص 
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ا   ا نشاسر   نیقاه  صطی  وی یخی ا مویییین  ا ر  ب تن مدا   وینان کنر م مدا   ده تی لمیقی
تییدای    مای  2هی  دد ین صیقة هس فه تدقد. آقناه امانمزه باه نیاسان راقشا،یه      که دناق یی ر  دده

یت های  مییقاه ادات. وای باه هماین امانمز اقیاسهی از اصاط ب           مالد  ددهمیناث بسلسقیی م وی یسِ
کییاد م معایقی    نذا   مای  هی  ا موییی  ا قشیقه مد دی چهی چسف واصیل م وژمهش ر  راقش،یه

کییاد.   هی  دیت مد دی  ا ر  چهی وس  کیش مد ن راقش،یهی ودانی مای  نین  هس فی م وهت
 ییبد م هس فه ر  رم ان مییقه مد دی ادت. هس فه ر  مد ده ودامی می

رمبی ه بیید وصنیح کنر که هس فه ر  رم ان مییقه  بن وییة آقنه نفت  م تساهد ری،ن
وساقد بسدتیقی بنا  ومیتی  قظن  بیتدی ملای آیای    زقده م وسیی بسره ادت م همنیین ه  می

هی  مییقه ر  اینانِ معیصان   هی ه  تدقی ادت؟ هس فة مد دیِ دده این ومیتی بنا  می ایناقی
هی  اینان  صساقی ر  راقش،یه   هس فهغنییه قی ت. چیدین رهه ادت که دیت آمسزتی وی ی

م ز   هییی بنا  این رم ه م بتی ننایشی ر  واصی ت وکمیسی به این  یلب هس افه  ر  
های    هییی بنا  وی ی  هس افه ر  رم ان مییقاه از داسیی م ر      اصتصیص راره ادت. ر  

 دد به رلیال   یالهییت م یای به طس  طییعی قیکن بن این میدان هکن  ه تیدی ملی به قظن م
ری،ن  ه  طییعی بیتد که این هس فه مس ر وأمل  انا  نیانر. وایس م میهیات هس افة ایان       

را ر. ایان  ا ک ایقی کاه اهازمن بان       رم ه و ئ  معییرا   بی دایت هس افه ر  وهاین ادا ی    
ییبیاد.   یتییدید بهتن ر ما  هی  ودید  ا ه  می هی  رم ان ویشیو در هس فه آتیییی بی هس فه

مناس   نفات منس کییاد م رداتیم ر ایان     وساقید بی یکدی،ن نفت صیقساره همنیین بهتن می رم دیت ه 
 هات از داس  ری،ان اداتی الیتاه       هییی بنا  بنمن هی از دسیی م وعیین  اه ب ت وشخیص بن

مشنمط به آقکه به اقدازة کیهی بی وهین مت در م معیصن ه  آتیییی راتته بیتید. بیف تدن 
منسهیدتی  نفت ا ی ر  این میین زمییة همین  فة وطییالیی یی بهتن ادت ب،سیی  هس فة مالیی ههس

هی  ودید م  هی  وصیعی هس فه ر  وهین اد ی بی هس فه ملی تیید بهتن بیتد به وی  مالیی ه
ر  رم ان مییقاه  صایقسارة م ایای    ا ز م ها   معیصن ا مویییی وطییق م مالیی ة آن بی دیتِ ه 

 بننزیده تسر. 
بی  به هی دی بنننراقده تده م نسیی بی  ری،ن و دیاد   کتیف پدک  ویش از این یک

چیپ تده ادت. ویش از هن چیز طییعتی  بییاد از متانو  ویشاین ویایف بیاییی کیتایقی بیبات        
ز و تشین ددید،زا   کی ی ملی قکته ایان ادات کاه تاس بختیقه ونوماة ایشاین بنصاس را  ا       

وساقد منوکب تسر. این صطیهی ب ایی قد م متیاسا    ومیع صطیهی  ممکیی ادت که متنومی می

                                                                                                                                              
1. universitas, universite, university, Universität 
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آید ب یی  بیشتن ه تید. اقتشی  ههندات مطاسلی    م از بد معمسل که به هن  م  نیهی ویش می
وسیی بیتد دخت قی ما م قیو یدیده ادتی ملی تایید   هی انن از  م  صسرقمییی م نیب از آن

شدا  به صاسیش ر  تانایطی باد ها  قییتاد. باه هان  م ی ر  ایان ریییچاه          بنا  آمسزش م ه
قنم وی بنا  این کی  قییهت  م ویهی صسادت  به این بهیقه این قکتة بدیهی ملی نمسمی   هیتاده  
 ا ییرآم  تسی که کی ِ ونومه بهتن ادت بنصس را  از امکین وطییق وسداط یاک چشا ِ ری،ان     

کای     تاد زبمات م هزییاة رمبای ه     همین کتیف چیاین مای   بیتد. انن ر  مس ر ونومة ویشین
ویهی ر  مس ر ونومة این م سد بسکاه ر  ماس ر هماة م سادات      قنم وی قداتتی ملی کیهنا  قه

وصامی  ننهتیاد ایان    « دمت»نذتته کیفیت ونومة متنو  ویشین به قاس  بسره که م ئسپن 
ن باه آماسزش الهیایت م ایای ر      م مسنه  ا بی  ری،ن ونومه کیید. مشغسلیت این دیلیینِ ما 

ایان  یی ی که  ا  تد که ونومة این کتیف آمسزتی  ا بدذینی. ر  همین  ادتی بخت راقش،یه زمییه
ای رکتان دیدم اعسر    مدیسة رمدت ننامی بی  به طس کیمل به ونومهی که ر  ردت را یدی یک
. اهزمن بان ایانی ر    ا  از دس  ایشین به من وذکن راره تد ب ییی بیزبییی تد م قکیت ا زقده

ای بی و ش متنو ِ ویشین ر  چید مس ر ر تِ قظن ایشین  اهیمی  مان تاد    هی،یی وطییقِ ونومه
قیمة کتیف  ا از قظان   که بیید صیر یقه آن  ا بیزنس کی . وییف ادتیر رکتن مامد ایسخیقی ماژه

  هی دیی آ ی  امین ای. مینادتی نذ اقدقد م ویشیهیرهییی ییرراتت کنرقد که به ریده نذاتته
 یئمی ه  زبمت مطیلعة ونومه  ا کشایدقد م ماسا ر رتاسا ییف یای را ا  کژوایبی  ا معاین       
کنرقد وی اص ح کی . ر  چید مس رِ صیص از مشس ت رمدتین راقشس ی ویایف رکتان ماماد    

م  تادی. از هماة بز ناسا ان     بیدطی رکتن بییف امین بیدصتی م آ ای  بیماد صافی یین بهانه    
های م صطیهای    کید م ئسلیت کیداتی  نسقه که بق ا ت ی می هی،یی آن کی  م ه  زا   میددید،

 نینی.   ا به نهدة صسر می
ایی ملای ر    هی،یی بنننران مفنراتی اصل  ا بن اقتالیل معیی ِ اصط بی ماژنین نذاتته

ة هی دای  ا زِ معییرا ی ر دت م  ای  بنا  یک ماژه ر  کی  بسره یکی بی  یشا  مسا ر  که رم ه 
 نمن » ا ه   Middle Agesای؛ بنا  قمسقهی همین ماژة  م ری،ن  بی  یشة ننبیی املی  ا بننزیده

« صسالات » ا ها    Creationم هان رم ها  نسیای ه اتید؛     « های  مییقاه   دده»اقد م ه   نفته« مدطی
ی م ر  «قیاک بانین  »م ها    اقاد  نفتاه « صین انسی» ا ه   highest Good ؛«آهنییش»اقد م ه   نفته
وان  ا   کدای یکای بان ری،ان  بنوان  معیاییی قادا ر؛ طییعتای  مان هان بای  بننانران هی دای             هیچ

ا   قیماه  ای. به هن  م  بنا  اییکاه مخیطابِ ایان اران متخصصاین قی اتیدی ر  وییاین ماژه        بننزیده
هاایی غیاان از آقکااه  هاای  ری،اانِ ماژه رهای واای راقشاا سیین باای بنابنقهاای واان از معمااسل آم ره مفصاال
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میژه بی  ایی ه  آتیی تسقد. اهزمن بن این ر  ویقستت وسقیایوی  ا به ا ت ی  مییبث م به بننزیده
ة ای. باه ایان ونویاب هما     تاده آم ره  مین بی مطیلاب مطانح   قظن به دیت هس فی صسرمین م آتیییی

. دناق یی امیدما ی این وا ش کسچاک   هی از قسی یده ادت قستت ویة هی از متنو  م هم ویقستت
 ر  بنننران این کتیف دسرمید بیتد. 

 
 میثم سفیدخوش



 

 پیشگفتار نویسنده

مواسر  « اقدیشاة رم ة مییقاه  »چیز  باه نیاسان   آغیز کی ی ملی آتکی ا « آتکی ا»من قییید بی ماژة 
م زاقای ر    قدا ری بتی انن اقدک بتساقی  از باه کای  بانرن ایان اصاط ح ونهیاز کیای . اقدیشاه        

های ویانم     نذا   م یی نایهی از آن  هییی  ا وییه اقد که نیهی مکیوب م دیت هی  مییقه بسره دده
ن. ننایای  ن یی ادکیوس ننایی ر  ددة رمازره  یی بعدهی وسمی  2هی ا  هبنا  قمسقه وُساوی اقد  کنره
ا   هییی نسقاینسنی بای بییایر یای ه اته      هییی موسر راتت که ر  ارما   طسپقیی به تیسه وندش

های  مییقاه ونیاین اقدیشاه      تدقد. ر  دده تدة متفیموی وی،ین  می مشتنک یی بن وییة مییبع قستته
م زان تاکل ننهات؛ ملای     های ِ ب ایی   میاین اقدیشاه     بنصس را  از ودامی ب یی  بسر م قزریکای 

هایی ابییهای م    ی تاکیف «های  مها    رننناسقی »هی  متفیمتِ ب یی   ه  مواسر راتاتیدی م    هس فه
 هاای  ب اایی   هاا  ر  ر ازقاای  زمااین  د رار. از ریااد بنصاای مس صااینی یکاای از         بیزیاایبی
هی  بز گ ر  ر ازقی  رم ة مییقه نذا  از قظننایهی بیشاتن اه طاسقی باه قظننایهی       رنننسقی

م  وی ی  کمینی  هس فة یسقاین متاأصن  بیشتن ا دطسیی بسره ادت. این ریدِ مس ر میی شه ر  کتیف 
بیزوایف ییهتاه ادات. ر  کتایف      وی ی  کمینی  هس فة رم ة مییقاه م قیز ر   هس فة آغیز رم ة مییقه

م زان م ایایِ   یِ اقدیشهننای  ددة دیزره  بی اه طسنخ تی هنچید وعمی  والیبل ا دطسنناییِق
های  قخ اتینِ    ی م ا داطسننایی ر  داده  ننایا  تسری م اهمیت وعیملِ اه طاسن  قخ تین اقکی  می

ی معطاسف  ننایا  هماه وسواه بیشاتن  باه اه طاسن      تاسری بای ایان    ی متیی وصدیق م رم ة مییقه به
اش ر  این ادات کاه وای     بخشی از هدف مینادتی ان کتیف رمیی کتیبی که تیی ت،ی (2)تسر. می

کشایدنِ دایت ا داطسییِ رم ة مییقاه اداتی ملای        نیانری وایش   وییین ددة تیقزره   ا ر بان مای  
لیل بییاد باه بن دای هیس اسهیقی بیزننرقاد کاه ر  کتایف قخ ات کیای           نسیید که به همین ر می

 داید م میظاس  از ایان     کمیبیش تکیهی میین ایان رم کتایف باه قظان مای      (1)نذاتته تده بسرقد.

                                                                                                                                              
( متألاه داادة  Gilbert of Poitiers, Gilbertus Porretanus( )c.1085-1154  )ا ویانمان ژیسینواس  وساویاه    .2

 بی،نید به: هی بنا  قمسقه رمازره . ر بی ة آن
Nicholas M. Haring, “The Porretans and the Greek Fathers”, in Medieval Studies, pp. 181-209.  
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تکیف رم ة ر صشیقی بسر که ر  مطیلعیت ری،ن ننایشی باه قیریاده نانهتن آن ر  مالیی اه بای      
وی یخی بنا  هس فة غنف هی  دد ین موسر راتته ادت. بنا  وُن کنرن آن تکیفی کتیف  دده

های    هماه گنانایش   ر  میاین ایان   (6).میتشان تاده ادات    میناداتة ویتان ر ُقاک    ر  ددة رمازره 
بی از   رتاسا یی 2هی هی م بتی زینونیین هی  مییقه[ی ونیین اه طسقی م ا دطسییِ مسوسر ر  دده

هی به داطح   م ا ویا به آن م دیکی قظنییت  ما ی موسر راتتید که هی،یی صساقشِ گآری [ دی نم
همنیاین   (2).کنرقاد  یی قظنیاة اصا ق م میطاق بنصاس ر مای     تییدا  میژه باه کیهاین   آمدقد م به می
ننایاینی مواسر    ننایاین م ما اع   بید  میاین قایی   قید ردتها ی می  َمقده هی  ژ ف م ویش بید  ردته

هی  ا دایزقدة میژنایِ کایقسقیِ     تدی هنچید انن آن هی  آوشین می نیه هیزیِ دتیز به راتت که نیه
 ای .   دیز  به صنج راره ا  دیره اقدیشة رم ة مییقه ر  قظننینی  نسقه

مییقاه از هی،ایی ننمیادنِ امدناواس      های    انن ق،یه مندسیِ مس صین غنبی  ا بدذینی ی دده
نیانری   وی رهة بی ت م دیِ ددة تیقزره   ا ر بان مای   621ی به م یایت ر  دیل ی کی تیقتین می

وایوی وادا تادقد م ایان      از  میِ ی م تایه هیان  هشات    ی ژان کیلسنیعیی هی،یمی که می وین لسون
هی م مییداییت اقدیشا،یقی[ مواسر را ر     هییی گر  اقدیشه ا  بیش از یک هزا ه ادت. ودامی رم ه

ی 1دیزقد. مشانکین  هی  ا دیصت،ی م بتی بیزرا قده می زقید م آن که این منزهی  والسیمی  ا مامی
ن م یای همنیاین ن اتنش   م زا وس از رهة دیِ ددة چهی یی اقدیشة بیدتیقی  ا به یی   اقدیشه

های    ر  ددة تیقزره  وساقی بسری بیز ه  هماة دایت   رارقد م هن اقدازه که اص ب،ن ِ ونمو تین
هاای  دد ااینی بتاای ر    هاای  مییقااه  ای قااه ر  آن هی،اایی م قااه ر  دااده  م ز  ر  دااده اقدیشااه

یشه رماقده بسری قیبسر ق یصت. یک قمسقه از ایان مقاع   ه دخت  تد کشس هییی که رینِ اص ح
بییین قهیره تد وی وساقین ونمو اتین  ای   2ادت که ر  آن کیل  قس 6ر  ددة تیقزره  تهن آبنرین

همدلی قداتتیدی ونم ش رهاد.   1تده ر  کیل  تیهیشیهی هی  کیوسلیکِ ویسدتة بفظ که بی دیت
(ی همکای  م بعادهی  ئایس کایل  یسبیای       21762321) 3قمسقة ری،نی ابتکای ِ نمال میسیایی ل اسر    

                                                                                                                                              
1. undercurrent 

م زان یسقیقی م  ممیِ غینم یای به کی   ( اصط بی ادت که م یایین بیشتن ر بی ة اقدیشهpagansمشنکین ) .1
واسان آن  ا نسیای  بالیالتای راق ات؛ زیانا       دیرنی قمی ی یخی ادت م بهبنرقد م انتیی  این لالب ه  ویهی و می
وانراِز ابادی  ا باه معیای  ر یاق کسماه مشانک         ی این هیس سفِ قظنیاه دیرنیی بنا  قمسقهی اهسسطین وسان به قمی

 بیتد.« صدایین»طس  کیهن  ادتفیره از ماژة  صساقد م،ن آقکه م ک به
3. Aberdeen 

4. New College 

5. King’s College 

6. Laud 
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 باه رم ة مییقاه   ی ر  بیزننراقدن آری  منبسطی م دناق یی دناُدالف کیقتنبن ر  آک فس ر  دیس
هماه ر    هی  کتیبخیقة کیل  بسر که ر  ددة ویش کیی  نذاتاته تاده بسرقادی ملای بایاین      به  ف ه

 هتاه ر    ه   م  (1).هی  قشن دنازین تده بسرقد ا  ر  دنویدن ددة تیقزره  به بی،یه ا موی   ی ه
طسیای م واس از    زی ر  اریی  قه ت اصا ح اق،ی ب ی ت،فت ا  چه نسقه دنادن ا موی  غنبیی م به

گر  ایان رم انِ وایزه[ صساقادنِ     1ویهی وی  امنِ کهیهی بسکه ر  کیی  آن ها  قش ات.   قه 2آنی امنِ قس
 ننهته تد. م زان رم ة مییقه وی هی  اقدیشه قستته

( از Aeterni patris)وااد  ویمراقااه  ر  قیمااة واایویِ   واایپ لئااسن داایزره    2878ر  داایل 
 تده وسدط وسمای  آکاسئیییِ   هی  وژمهشیِ مطنح هی   ممی ر صسادت کنر وی از دیت کیوسلیک

تین وشاتیییقی کییاد. م  بای ایان ر صسادات یکای از چیادین          دیس چسقین ال،س  هس فة م یای
بسرقد بننزید وی بدان وسواه    متیی ر  آدمین هکن  رم ة مییقة متأصن ر صشیده ا   ا که به دتی ه

ب ای ب ایی   از    تسر کاه[ لئاسن دایزره  چاه     میژه کید. ر  قتی ه م بی ر ق  ر  نذتته گ متن می
هعا      وژمهش،نان آییدة اماصن ددة قسزره  م ددة بی ت   ا به ریدن وی ی  اقدیشه ر  رم ة مییقاه 

هییی داسق رار کاه    از  اهِ نددی به نسقة ن تنره قدا ی  کی   به وی ی  هس فه م الهییت م یای 
نسقه ونغیب تدقد وای   این هی به  بید  گاقدیشة[ وسمی  آکسئییی ب یی  مییدب بسرقد. آن بنا  ونکیب

ددة دیزره   ا چسقین رم ة ط یی مکتب مد دیِ رم ة مییقه م آکسئییی   ا چسقین قالطة کایقسقیِ  
وان   هی  ددس دیز  بنا  آنی م هصل ا  آمیره ون ر  بک  نسقه ویش هی  رادتیقی بی،نقد که هصل

 (3).تدقد ا  ویزل م بتی وییهی بنا  آن ر  قظن ننهته می ا  ویسدتی همنیین تیید نسقه ه  نسقه
ا  را ا   طس ن ااتنره هاای  مییقااه بااه چی اات؟ هس اافه ر  دااده وااس اقدیشااة رم ة مییقااه

های  مییقاه  ا باه کای       م رییی راق ته تاده ادات. معماسپ  کسی ای هیس اسهین داده       نین ِ الهییوی وهت
نیان  از   بهانه  هی بیشتن آمسزاقدقد. کی  آن قستتید م می هی ر  چهی چسبی کسی ییی می ننهت م آن می

ای اتیره باسری ملای گهان ماس عیتی کاه        6صنر بنا  هه  ایمین بسر. صِنر وییی میین ایمین م ومیتای 
تد. اقدیشاة رم ة مییقاهی بانا      هی  نسقینسن به کی  ننهته می ز ه  صِنر بسر م به تیسهراتت[ بی

هییی بسر که ه  ویش م ها  واس از وییاین     قمسقهی وی اقدازة زییر  نیی ت از ا دای به صساقدن متن
 وهااین بیدااتیقی ر  بیاانمن از  سماانم م اایای قستااته تااده بسرقااد. ایاان کاای  ر   سماانم م اایایِ  

                                                                                                                                              
1. the new 

ا  همیشییی ه  میین امنِ قس م امنِکهیه موسر راتته ادت قاه اییکاه صانهی  وای  آن  ا      یعیی ر  این رم ه نسقه .1
 ننهته بیتد. 

 ( ر  ایی ی مفهسمی اه طسقی م یای ادت.visionیی: تهسری بصینت. ومیتی ) .6
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ننهت که و نبة م یای  ا ونبی  کید: گ بیی باه  مایات    ه بیشتن به این میظس  صس ت میرم ة مییق
بییاد[  آری قیوسان تده بسری م هیس سف رم ة مییقه گر  ایان تانایط    هی[ صنر آرمی به نست هیسط آن

ا  ننهت؛ تییصتی که هماة اییاین از آن بنصاس ر    بیپت نسقینسن صنر م تییصت  ا ر  قظن می
اقادی م   دعیرومیداقههییی که چش  ر  چش  صدامقد ماظسظ از ومیتی   بسرقد: صدای هنتت،ینی اق ین

میژهی بی اییکه م بظیت الهییوی یی ریییی میقید م بظیت منبسط باه   ییهته. به همنیین اق ینِ هیسط
هی  بن دی مسقسنیوی چاسن   م آنیهیِ ویشین الهیی به نسقة چشم،ین  تیسه نییه م  دت،ی  
کای نین  هیاسنِ    واأرین  انا  رارقادی ملای مسواب قشادقد کاه باه          ی  ا واتتیید اص ق م قفس

م ز گر   وژمهش از میین  مقدی هیسقی که هنام رة بنا  قمسقه میطق م مطیلعة زبین بسرقاد. اقدیشاه  
هی  الهییوی  رید که ر بننینقدة وندش میهییی  ا ویشی م  صسر  ا  از وندش آن رم ه[ زق ینه

ی لطافی  آییادهی مشایت   2های   ی و  دی وساقیییِ مطسق صادای وساق اتیی  بنا  قمسقه ر بی ة وثسیث 
طسییدقاد م ه اتید    های ا زیایبی هس افی مای     بسرقدی ملی همة این وندش قیکناقمید  م میقید آن 

م  هی ر  ددة چهی ره  ر  ونواس کای  واین راقاس اداکیوس       ا زییبیک یقی که ب،سیید بهتنین 
 صس ت ننهته ادت.  میسییی اکیمی

ا   نیقاه  قزریک ه تید کاه ر  قخ اتین م ساد داه     آ ائی از این ردت به قظنهی  دیرنن
اقاد. دایرنن کی ب اتِ معماسل ماژة      مطنح تده 1دیز  ا موی هی مد دی م ی،یقننای اق ینر بی ة 

ا  کااه نسیاای  ن ئااق م تااییصتِ صاانهی  اق اایقی ادااتی باای       ای چسقااین ماژه« یننایاا اق ااین»
های  یایزره وای دایزره      میاژه ر  داده   باه  م زان رم ة مییقاه  ا  که ر  میاین اقدیشاه  «یننای اق ین»

 قسی د: ی میننای قهد. م  ر بی ة نسقة قخ تِ اق ین رهدی مالیبل می وشخیص می
بای ایان وأکیاد     م زقاد وصسینتاین از رم ة مییقاه    ی[  ا مای ننای نسقه از اق ین بیشتنِ ک یقی که گآن
های ایان    هان  وصاسین آن   گر  آن رم ه[ را ا  غییتی هناطییعی ادت م ویش همناه ادت که اق ین

هی الهییت بن همه بنون  راتته ادت م صیدات،یه وصاسین    بسره ادت که گر  آن رم ه[ از میین راقش
هی ه  هنهی  کشیشیِ چینه م دیزمین طیالیوی واات منوعیاتِ وایویِ وایمعی باسره ادات کاه         آن

 هی مخیلفت را قد.  ننایین[ بی آن ه این ا زییبین گیعیی اق ینو    همة آن چیزهییی ادت ک
میاژه   زیانا )م دایرنن باه   « وساقد وی این اقدازه رم وان از بالیالات بیتاد    هیچ چیز قمی»ملی 

 هی  رمازره  م دیزره   ا ر  قظن را ر(: دده
نظاای   سماانم بن داای  [ ... گنیاای ت از[ ن ااتنش ردااتیم ر بااز گِ هکاان  گر  رم ة مییقااه 

های  گواژمهش[    هی  زقادنی اق ایقی م ه اتی کیهایقی باسر. بنقیماه       صنرمیداقه به همة تیصه

                                                                                                                                              
1. contingents 

2. R.W. Southern, Scholastic Humanism and the Unification of Europe. 
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مد دی ر ما ع ر  وی این قیسرقد که امن هناطییعی  ا ر بننینقاد. ر یالای  ما منِ گایان وصاس      
ن امن هناطییعی چسقین وکمیل قنم   وهاین طییعای باسری ملای ایا      م تسزی ای [: این بنقیمه 
رهیدة بسزة بن دی صنر  قیسر: ویهی بُعد ری،ان   ا باه وینیادنی م غیای       ن تنش کیهش

  (7)صایة زقدنی اق یقی اهزمر.
  أ  ه ت .   من بی این ریدنیه ه 

ا  م ایای ر  رم ة مییقاه ویادا     هس افه  (8) مح هس افة رم ة مییقاه   ر  کتیف اوین ژیس سن
اقاد کاه م  بای اییکاه      صس  ژیس سن از رم ة مییقاهی میاژة صاسر امدات م انتانا  کانره      کنر. و

اقدیش بسره وصسین  از همیهی،ی م کیمییبی م ی،یق،ی بنا  اقدیشه ر  رم ة  وژمهش،ن  ژ ف
بیاد ی تک ات م نسقاینسقیِ     ا  بن ما عیاتِ بخاش   مییقه آهنیده ادت که وأکید مییدب م ب یده

ید آن  ا یاک نه قیریده ه  ق،نهته ادت؛ اهزمن بن اینی گانتانا  تاده   کیدی هنچ این رم ه قمی
های    که به بایپت م دایک   هی  هکن  وسوه زییر   ما راتته ر بیلی ادت که[ م  به ردت،یه

های    وای ی  هس افة م ایای ر  داده    م سد م  باه قایی    وک (8).اقدیشیدن وسوه کمی کنره ادت
های    میق د. از زمین اقتشی  آنی  هییهت ردتیم ر  دخت وأریننذا  م دسرمید بنوی  می (27)مییقه

وان    های   ادیمی   ون این ادت که ب،اسیی   هییهات   ب ی ر دت اقدی هنچید چه قسیی تکل ننهته
های    رهیادة اقتشای  مینادات    ا  بیزوایف  هی  متأصنون وی اقادازه   هییهت (22).اقد رمبی ه اکهی  تده

هی وایش میتشان    هی  اقتالیر ِ متسقی بسرقد که دده ون میتشنقشده م قیز مینادت تسنِ ویشقسیی از م
های    تده بسرقد؛ ایان کای  بای قشایط هانامان اراماه را ر م واأرین چشام،ین  بان وغییان نانایش           

میطاق   (21)هی  اقداز راتته ادت. بنا  قمسقه مینادت وژمهش،نان م به اصط ح وغیین تکل چش 
م زان آلمایقی   هی  )ر  بیل اق یی( آری  بنصای اقدیشاه   ( م مینادتLogica modernorum) ویزه

 Corpusر  م مسناة   6م بنوسلد مسدایس نی  1ی ریتنیش هناییننی2میقید املنیش اتتنادیس نی

philosophorum teutonicorum medii aevi
تییصت می از مطیلعة میطاق ر  دادة رمازرها  م     (26)

اقاد. واأرین هان رم     های  دایزره  م چهای ره   ا وُنبای  کانره      تییصت می از وهین اقدیشه ر  دده
ا  ودید قیز ر  این مسقاسا آتاکی  تاده ادات. ر  کیای  مطیلعاة        ونیین هس فة واسیسی م  ی ه

مت ردتیی ِ الهییت م یایی وسوه متمنکزون  باه مطیلعاة میطاقی زباینی م     هس فة رم ة مییقه ر   ی
 ا چسقین  2177هی  دیل  هس فة نس  تده ادت. ب یی   از وژمهش،نان به وی  اییکه ماکسمیت

های  ا نشاسرنِ ر   باه داس       وییین هیصنونین رم ة هس فة م یای وسالی کییادی ایان ماکسمیات   

                                                                                                                                              
1. Olrich of Strassburg  

2. Dietrich of Freiberg 

3. Berthold of Moosburg 
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هس فة رم ة مییقه ر  قظان  « مالیی»نذا   قسیی ق یت به  م ا ج « مح ری،ن  از هس فة رم ة مییقه»
نینقد. ب یی   ددة چهی ره   ا ه ی که بیشتن چسقاین هنماهتایرقی از بایپ  دایصتمینِ دادة       می

 بنا  قمسقهی ر  وی ی  هس فة طییعای   اقد که اهمیتش  ا  ریده دیزره  معنهی تده ادتی رم ه
ا  از  م زان وای اقادازه   های  اقدیشاه   ر  ددة چهای ره  رغدغاه  هی  نذتته قی ت.  کمتن از رم ه

 بیی به  سل بنصیی از ننرآم   به دامت واسیال    هی  هی  نذتت،ینِ ددة دیزرهمی آن رغدغه
م زانِ نسقاینسن   هی م اهداف متغینِ اقدیشاه  وغیین کنر. بییبناین می بیید بکستی  وی ق یت به هنصت

هی  مییقاه بییاد    هی  مییقه ب ی  بیتی . دده نی ر  ر ازقی  ددههی  نسقینس هی م زمییه ر  رم ه
 2هی قاسزاییِ های  املیا   ی راقشا،یه رم ة آبیییی رم ة کی ملیژ  هی وال ی  تسقد  به تمی   از رم ه

راتتنِ این ما عیت ادت که ر  کیی  دیت ون لزمیِ ر  قظن  قخ تین م میقید آن. همنیین قکتة مه 
هایی مادا  ی م    هی  مییقه باه زباین پوییای م ر  صاسمعه     مندسی مطیلعه م آمسزش هس فه ر  دده

هی  تکسهی  ننبیگقسیس[ م یهسر  ه  موسر راتتید کاه بی های    هی  م یایی هنهی  راقش،یه
بخاش زیایر  از وای ی  اقدیشاه ر      زبین دهمی ایفی کنرقد.  هی  پوییی طس  هزاییده ر  دیت م به

رم ة مییقه قشین از کی  متنومین را ر: از یسقیقی به پویییی از یسقیقی به دنییقی م ننبیی از ننبی 
به پویییی از ننبی به نین ی از نین  به پویییی از پوییی به اق،سی یِ کهن یی مییقه یی به هناق اس ِ  

 قس ریادِن منزهای  هنهی،ای ادات م امانمزه قیاز مقاع        مییقه. این رادتین ر بننینقادة بی های ر  
هییی کاه باه پوییای     میژه آن به نسقه ادت: مییبع مکتسف بنا  مطیلعة اقدیشة رم ان مییقه  همین

های  مای میقیاد اق،سی ایی      اکیاسن بییاد باه زباین     اقاد   قستته تده یی زمیقی به پوییی ونوماه تاده  
اقادی وای مای از     ددیقیییی ونومه تسقد یی بی ودیت ونومه تاده هناق س ی آلمیقیی ایتیلییییی ژاوییی ا

   (22)اصینونین صطی م قه صط ویییقیِ دس سه منزهی  متعدر هنهی،ی م زبیقی نذ  کیی .
این کتایبی مختصان ادات م بانا  متخصصاین ق،یتاته قشاده ادات. امیادما ی ایان اران            

 مید کید.  هتییدید بدان ن  صساقیدنیقی  ا که از ویش مسقسا باث  ا قمی
دیز  این کتیف م قیاز   تین ر  آمیره من بیید از وت هسپقد م هی    مالفس ر بنا  یی  

 میژه از هم نی م،ین ددید،زا   کی .   به

                                                                                                                                              
1. Renaissance 
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