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ڕێنیسانس

فیلیپ ڤان نێس
لە ئینگلیزیەوە: ئاسۆ خالید

)سلێمانی(

)١ - ٢(

دەســتەواژەی ڕێنیســانس بە واتایەکی بەرتەسک 
)لەدایکبوونــی نوێ(یــە، مەبەســتمان ئەوەیــە کــە 
ئەوکاتــە پەرۆشــییەکی نــوێ بــۆ ئــەدەب و هونــەر 
ــا  ــە ئیتاڵی ــوو کــە ل ــەی کالســیکی هەب و مەعریف
ســەری هەڵــدا تــا کۆتایــی ســەدەکانی ناوەڕاســت و 
لەســەدەکانی پــازدە و شــازدەدا کولتوورێکــی نوێــی 

بەخشــییە ئەوروپــا.
لــەالی زۆر لــە نووســەرەکان دەســتەواژەکە لــە 
واتایەکــی زۆر بەرتەســکتردا بەرجەســتەبووە کــە 
بــۆ دەستنیشــانکردنی زیندووبوونــەوەی هونــەری 
کالســیکی بەکارهێنراوە، ئەمەش لەبەرچاوگرتنی 
فــرە  گەشەســەندووی  گرنگــی  زۆر  قۆناغێکــی 
الیەنەیــە. ڕێنیســانس لــە بنەڕەتــدا بزووتنەوەیەکــی 
ڕۆشنبیری بوو، ئەوەش ئەم سیفەتە ڕۆشنبیرییەیە 
کــە لــە مێــژووی جیهانــدا جێگایەکــی مەزنــی پــێ 

دەبەخشــێت.
ئەگەر وشەکە بە واتایەکی بەرفراوان بەکاربهێنین، 
ســەرلەنوێ  وەک:  بکەیــن  پێناســەی  دەکرێــت 
چوونــە نــاو جیهانــی ئــەو ڕوحــە ســیکیوالرە پشــت 
ــووری  ــان و کولت ــەدگاری بەژی ــە ئ ــتووە ک بەخۆبەس
دێرینــی کالســیکی بەخشــیبوو، ئەمــەش بــە ســادەیی 
ڕۆژئــاوای  مرۆڤەکانــی  کــە  دەگەیەنێــت  ئــەوە 
زیندووبوونــەوەی  کاریگــەری  لەژێــر  ئەوروپــا، 
ڕۆشــنبیری، گەیشــتنە بیرکردنــەوە و هەســتکردن بــە 
تەماشــاکردنی ژیــان و جیهانــی دەرەوە، هــەروەک 



99 ژ )٢٨٤/٢٨٣( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢١

ئــەوەی کــە مرۆڤــی یۆنانــی و ڕۆمانــی تەماشــایان 
دەکــرد، ئەمــەش واتــای وایــە لــەوە گــەڕان کــە وەک 
مرۆڤــی چاخەکانــی ناوەڕاســت بیربکەنــەوە و هەســت 
بکــەن، وەک مرۆڤــی مۆدێــرن دەســتیان بەبیرکردنەوە 

و هەســتکردن کــرد.

خاچدروشمان و
پێوەندیان بە ڕێنیسانسەوە

زۆر الیەن لە سەرهەڵدانی ڕێنیسانس بەشداربوون، 
دامــەزراوە  ئــەم  خاچپەرســتەکان.  لەناویانــدا 
پارێزراوانــە بــۆ ماوەیەکــی دوورودرێــژ بەشــدارییان لە 
تێکشــکاندنی تەمەڵــی عەقڵــی کــرد کــە یەخــەی 
عەقڵــی ئەوروپــی گرتبــوو و ڕوحی ژیانێکی نوێیان 
ــاگا  ــاوادا بەئ ــای ڕۆژئ ــی ئەوروپ ــاو نەتەوەکان ــە ن ل
هێنایــەوە. بــەر لەکۆتایــی خاچپەرســتان ڕێــگای 
ــە  ــەو ڕێگایان ــوو. ئ ڕێنیســانس هــەر زوو ئامادەکراب
دەستنیشــان کرابــوون کــە بەدرێژاییــان دەبوایــه لەنــاو 
قــەوارەی هــەر چاالکییەکــی مرۆڤــدا پێشــکەوتن لــه 

ــەن پەرۆشــی دەستپێشــخەرانی  زۆر ئاراســتەوه، لەالی
ژیــان و کولتــووری نوێــوە ڕووی بدایــە. 

گەشەسەندنی ئەدەبی تایبەت
وەک دەربڕێکی نوێ

لەنــاو  نوێیــە  ڕوحــە  ئــەم  ئاگاهاتنــەوەی  بــە 
ــی پەرەســەندن و  ــاوادا، بەتایبەت ــی ڕۆژئ نەتەوەکان
ــی  ــیاوی تێبین ــەت ش ــی تایب ــەندنی ئەدەب گەشەس
بەگشــتی  ئەگــەر  نوێیــە،  زمانــە  ئــەو  کردنــە. 
ســەدەکانی  پــاش  و  مــاوەی  لــە  بکەیــن،  قســە 
خاچپەرســتان کــە تێیــدا زمانــی دایکــی ئەوروپایی 
دەنگێکــی تێــدا دۆزییــەوە و دەســتی بــە خوڵقاندنــی 
ئەدەبــی خــۆی کــرد ، هەتــا ئــەو کاتــەی کــە 
شــتێکی  ئــەدەب  ئیتــر  جێگیربــوو،  شــێوەکانیان 
شــیاوی دروســت بــوون بــوو، ئــەم هەمــوو قســانە 
بوونــە خونچــە و شــکۆفەیان کــرد و گۆڕانــی 

خوڵقانــد. ڕۆمانســییان 
ســەرەتای  مەلحەمــی  قەســیدەی  ئیســپانیا  لــە 
ئەدەبی ئیسپانی پێکهێنا و لە باشووری فەڕەنساش 
واڵتەکــەی پــڕ لــە ئــاوازی گۆرانــی خۆشەویســتی 
خرۆشــێنەرەکانی  ڕۆمانســییە  باکــوور  لــە  کــرد. 
)charler( بــۆ ئارســەی پاشــا و جامــی پیــرۆز، لــە 
 )Nibelungenlied( ئەڵمانیــاش هەوڵــە زبرەکانــی
ــدا  ــە نەرمەکانــی )Minnesingers( بەدوای و تۆن
هــات. لــە ئیتاڵیــا دانتــێ بــە زمانــی پەتــی توســتانی 
گۆرانــی کۆمیدیــای ئیالهــی دەڵێت کە گوێ حەز 
بەبیســتنی دەکات و زمانێکی بۆ ڕەگەزی ئیتاڵی 
 canterbury( خوڵقانــد. لــە ئینگلتــەراش چۆســەر
tales( دەنووســێت و یەکبوونی ساکســۆن- نۆرمان 

تــەواو دەکات و زمانــی ئینگلیــزی دەخوڵقێــت.
ئــەم پەرەســەندنەی ئەدەبــەکان ســێبەری بەرایــی 
نزیک بوونەوەی ڕێنیسانس بوو، چونکە لەناویاندا 
زوهــدی  بــە  دژ  هەبــوو  ناڕەزایەتــی  و  ئــازادی 

دانتێ
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ســنووردارکردنەکانی  و  ناوەڕاســت  ســەدەکانی 
ــەندنەی  ــەم پەرەس ــان کاتیشــدا ئ ــە هەم کڵێســا، ل
ئــەدەب مــژدەی هاتنــی زیندبوونــەوەی ڕۆشــنبیری 
دا و پەلــەی لــە ســەرهەڵدانی کــرد. گۆرانییــە 
ڕۆمانســەکانی  و  چیرۆکــەکان  و  دڵگیــرەکان 
ئــەم ئەدەبــە تایبەتــە ،جیــاواز لــە بەرهەمەکانــی 
ســکۆالرەکان کــە بــە زمانــی التیینــی بــوون و 
تەنیــا پەیوەســت بــوون بەچینێکــی دیــاری کــراوەوە، 
ئاراســتەی جەمــاوەر کرابــوون و ئیتــر عەقــڵ و 

دڵــی گەردوونــی ئەوروپاییــان هەژانــد.

ژیانی شار و کولتووری سیکیوالر
ڕوحــی  گەورەکانــەوە  شــارە  کەشــی  بەهــۆی 
قســەکردن  لەکاتــی  بووژایــەوە،  نــوێ  ژیانــی 
ســەدەکانی  شــارەکانی  لــە  ژیــان  بــە  ســەبارەت 
ناوەڕاســتدا، تێبینــی ئەوەمــان کــرد کــە چــۆن لــە 
ــوو وەک  ــارەکاندا ژیانێکــی گەشەســەندوو هەب ش
ژیانــی ســەردەمی مۆدێــرن. لەنــاو کەشــوهەوای 
ئــەم شــارە قەرەباڵــغ و پــڕ هەراوهوریایــەوە ڕوحێکــی 
ــدا،  بازرگانــی شــیاوی پراکتیزەکــردن ســەری هەڵ

کــە لەســەدەکانی ناوەڕاســت ئاراســتەکرابوو.
ــەی  ــەوە ڕۆشــنبیری و کۆمەاڵیەتیی ــەم بزووتن ئ
نــاو شــارەکانی ســەدەکانی ناوەڕاســت بــە تایبەتــی 
ــا  ــی ئیتاڵی ــاو کۆمارەکان ــی ن ــە شــارە گەورەکان ل
پابەندبــوو کــە دوایی دەیبینین، بە زیندووبوونەوەی 
ســەدەکانی ١5 و ١6 دەســتەواژەی ڕێنیســانس بــە 

شــێوەیەکی تایبــەت بــۆی بەکارهاتــووە.

دانتێ وەک پێشەوای ڕێنیسانس
دانتێ ئەلیگیرێ »شــکۆی خەڵکی توســکان« 
لــە ســاڵی ١٢65 لــە فلۆرەنســا لەدایــک بــوو، لــە 
بــۆ  فلۆرەنســییەکانەوە  لەالیــەن  ١30٢دا  ســاڵی 
ــوو  ــەوە فێرب ــی ئ ــەالی هاوڕێکان ــردرا و ل مەنفــا نێ

پێپلیکانەکانــی  »بەســەر  قورســە  چەنــد  کــە 
ــە  ــە ڕاڤێنــا ل قەشــەیەکدا« ســەرکەویت. دانتــێ ل
ســاڵی ١3٢١دا مــرد و ئێســتا گۆڕەکــەی بووەتــە 

مەزارگــە.
ــێ قەســیدە نەمرەکــەی  ــادا دانت ــە ســەردەمی مەنف ل
کۆمێدیا نووسی کە لەبەر کۆتاییە خۆشنوودییەکەی 

وای ناونــا.
وایــان  هەوادارەکانــی  کــە  ئیالهــی  کۆمێدیــای 
ســەدەکانی  »داســتانی  بــە  چامەیەکــە  ناولێنــا، 
و  ژیــان  نموونەیەکــی  کــە  دانــرا  ناوەڕاســت« 
بیرکردنــەوەی ســەدەکانی ناوەڕاســتە. تیۆلۆژیــای 
دانتێ، تیۆلۆژیای کەڵێســای ســەدەکانی ناوەڕاســتە 
و  ســکۆالرەکانە  فەلســەفەی  فەلســەفەکەی  و 

خۆیەتــی. ســەردەمی  زانســتی  زانستەکەشــی 
هەرچەنــدە دانتــێ لــە ڕوانگەیەکــەوە ســەیری 
جیهانــی دەکــرد کــە ســەر بەســەدەکانی ناوەڕاســت 
ــە  ــەاڵم هێشــتاش ب ــان دەچــوو، ب ــەرەو نەم ــوو و ب ب
واتایەکــی فــراوان پەیامبــەری ســەدەی نــوێ بــوو، 
کــە نزیــک دەبــووەوە. پێشــەوای ڕێنیســانس بــوو، 
بــە ســەدەی  لــە هەســتکردندا  بــوو  ئاوەهــا  ئــەو 
دێریــن، کاتــێ عاشــقانە لــە بــارەی »ڤێرجیل«ـــەوە 
ســەرداری  و  مامۆســتا  وەک  دەکــرد  قســەی 
خــۆی کــە لەوێشــەوە شــێوازی جوانناســی فێربــوو 
و شــەرەفمەندی کــرد، ئــەوە دەردەخــات کــە چــۆن 
لــەوەی  بــە چاوێکــی جیــاواز  ئــەوەی  گەیشــتە 
شــاعیری  تەماشــای  ناوەڕاســت  ســەدەکانی 
مۆدێرنــی  هەڵوێســتی  بــکات.  ئۆگوســتان 
ســەبارەت بــە کولتــووری یۆنانــی - ڕۆمانــی زیاتــر 
ئــەوە پیشــان دەدات کــە چــۆن ئازادانــە کارەکانــی 
نووســەرە کالســیکییەکان بەکاردەهێنێــت. بابەتــی 
ــە  ــە زۆری ل ــە گەورەکــەی ب ڕوونکــەرەوەی چام
کالســیکەوە دەســتی کەوتــووە تــا لــە ســەرچاوەی 
هیبــر و مەســیحیەت. دانتــێ لــە حوکمــی خــۆی و 
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لــە ڕوحــی ڕەخنەگــری و لــە ســەربەخۆیی عەقڵیدا 
ئێمــە  کــە  دەردەخــات  ڕۆشــنبیرانە  خەســڵەتی 
وەک ئــەوەی مرۆڤــی مۆدێــرن نــەک مرۆڤــی 

ســەدەکانی ناوەڕاســت دەیناســینەوە.

پاڵنەری نوێی چەرخی دێرین
گەیشــتینە ســەرەتای ســەدەی چواردەم، کە هەنووکە 
پێشــکەوتنی ڕۆشــنبیری ئەوروپــا پاڵنەرێکــی گــەورەی 
بەدەســت هێنــا لــە نوێکردنــەوەی تــەواوی گەنجینەکەی 
کــە شــیاوی هەڵســەنگاندن نەبــوو لــە شارســتانیەتی 
دێرینــی یۆنــان – ڕۆمانــەوە. کاریگــەری کولتــووری 
و  گەیشــتن  بەدەســت  دەســتەبەری  کــۆن  جیهانــی 
گۆڕینــی کــرد لەنــاو نەتەوەکانــی ئەوروپــای ڕۆژئــاوادا 
کــە ڕێنیســانس، ئەگــەر وەک گۆڕیــن لــە ســەدەکانی 
بــۆ ســەردەمی مۆدێــرن ســەیر بکرێــت،  ناوەڕاســتەوە 
ڕەنگــە بەســەرەتای دۆزینــەوە، یــان ســەرلەنوێ دۆزینەوە 
و دەســت بەســەرداگرتنی ســەرچاوە دەوڵەمەندەکانــی 
لەالیــەن ســکۆالرە ئەوروپیەکانــەوە دابنرێــت. لەبەشــی 
دواتــردا هەندێــک لــە مێــژووی بزووتنــەوەی ڕێنیســانس 
لــە  قۆناغیــدا  ســەرەتاییترین  لــە  کــە  دەکەیــن  بــاس 

ــدا. ئیتاڵیــا ســەری هەڵ

ڕێنیسانس لە ئیتاڵیا
هــۆکارە هاندراوەکانــی بزووتنەوەکــە، هــەروەک 
چــۆن ســەدەی چاکســازی لــە ئەڵمانیــاوە دەســتی 
پێکــرد و شۆڕشــی سیاســیش لــە فەڕەنســاوە و بــە 
ــاوە دەســتی  ــە ئیتاڵی هەمــان شــێوەش ڕێنیســانس ل
ڕێنیســانس  نەبــوو،  ڕێکــەوت  ئەمــەش  پێکــرد، 
ــەر  ــوو، لەب ــادا ب ــە ئیتاڵی ڕەگــە ڕاســتەقینەکانی ل
ئــەوەی کــە هەمــوو ئــەو دامەزراوانــە کە لەســەرخۆ 
لــە ســەدەکانی ناوەڕاســتەوە بــۆ جیهانــی مۆدێــرن 
کارەکانیانــدا  لــە  زیاتــر  لێــرە  ئیتــر  دەگــۆڕان، 
ــەوەی لەهەرشــوێنێکی دیکــە چــاالک و  وەک ل

کاریگەربــوون.
شــارەکانی ئیتاڵیــا دەبێــت بەهــۆی کاریگــەری 
گەورەیانــەوە لەســەر بزووتنەوەکــە بکرێنــە یەکێــک 
لــەو دامەزراوانــە. پێشــتر باســمان کــرد کــە چــۆن 
ژیــان لــە ئیتاڵیــا تــەواو پــەرەی ســەندبوو وەک 
لــەوەی واڵتانــی ئەوروپــای ڕۆژئــاوا، لــە کەشــی 
ئیتاڵییەکانــەوە ژیانێکــی  نــاو شــارە کۆمارییــە 
فــرە  و  ســێکیوالر  و  پــڕ  و  بــووژاوە  و  بەهێــز 
هەبــوون. ئــەوە ژیانێکــی سیاســی و ڕۆشــنبیری 
ــاو شــارەکانی  و هونــەری بــوو وەک ئــەوەی لــە ن
یۆنانــی کــۆن هەبــوو، بــۆ نموونــە، فلۆرەنســا بــووە 
ئــەو  پەرۆشــی  لەنــاو کەشــی  دووەم.  ئەســینای 
پــەرەی  تــاک  عەقڵــی  و  بەهرەمەنــدی  شــارەوە 
پایتەختــی  لەکەشــی  کــە  ئــەوەی  وەک  ســەند 
ــە فلۆرەنســا، ســیامۆندز دەڵێــت:  ــوو. ل ــدا هەب کۆن
مرۆڤــی شــکۆمەند خوڵقــا وەک ئــەوەی جیهــان 
دانیشــتوانەکەی  تــەواوی  ببینێــت،  بەدەگمــەن 

بلیمەتــی ئەرستۆکراســیان دروســت کــرد.
لــە  زووتــر  ئیتاڵیــا  لــە  ژیــان  وشــەیەک،  بــە 
تــر خەســڵەتەکانی ســەدەکانی  هــەر شــوێنێکی 
ژیانــی  خەســڵەتەکانی  و  کــرد  ون  ناوەڕاســتی 
مۆدێرنــی لەخۆگــرت. دەکرێــت بــە ڕاســتی بڵێیــن 
کە ڕێنیســانس لە شــارەکانی ئیتاڵیای سەدەکانی 
وەک  ئیتاڵییــەکان  هەڵــدا،  ســەری  ناوەڕاســتدا 
ســایمۆند وتــی: »نۆبــەرەی ئەوروپــای مۆدێــرن 

بــوون«. 
ــەوەدا  ــارودۆخ کــە بێگومــان بەشــداری ل دووەم ب
لەدایکبوونــی  شــوێنی  ئیتاڵیــا  وابــکات  کــرد 
لەنــاو  کــە  ڕاســتییەیە  ئــەو  بێــت  ڕێنیســانس 
ئیتاڵیــادا مــاوەی نێــوان شارســتانی کــۆن و نــوێ 
تــەواو نەبــوون وەک ئــەوەی نــاو واڵتەکانــی تــری 

ڕۆژئــاوا. ئەوروپــای 
لــە  لــە ڕووی زمــان و خوێنــەوە  ئیتاڵییــەکان 
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ڕۆمانــە کۆنــەکان نزیــک بــوون لــەوەی لــە نەتــەوە 
ئیتاڵییــەکان  بــن.  نزیــک  پێکهاتــووەکان  تــازە 
بــە میراتگــری داگیرکــەرە کۆنەکانــی  خۆیــان 
جیهــان دادەنــا. ئــەم هۆشــیارییەی نزیــک لــەو 
ــوو  ــان هەب ــەی کــە ڕابوردوویەکــی گەورەی مرۆڤان
کاریگــەری زۆری لەســەر خەیاڵــی ئیتاڵییــەکان 
ــوو کــە  ــۆ ئــەوە ب ــوو و مەیلــی نــەک تەنیــا ب هەب
بــەردەوام بــوون بــە پەرەســەندنی مێژوویــی لەنــاو 
بــۆ  بەڵکــو  ببەخشــیت،  دوورگەکــەدا  نیمچــە 
ئــەوەی وەک ئەرکێکــی یەکەمینــی ســکۆالرە 
دێریــن  کولتــووری  تــا  دابنێــت  ئیتاڵییــەکان 

ناویــەوە. بخزێنــە  و  زیندووبکەنــەوە 
ــردا  ــی ت ــەزراوە بەهێزەکان ــوو دام ــە هەم ــەاڵم ل ب
ــە شارســتانیانە و شــاکارە  ــەو مۆنیۆمێنت ــی ئ بوون
گەورەکانــی ڕۆمــی کــۆن بــوون، ئەمــەش عەقڵــی 
ئیتاڵــی بەئاگاهێنایــەوە لەدیاریکردنــی ئاراســتەی 
چاالکییەکانــی لەپــاش ئــەوەی بــە هــۆی هاندەری 

تــرەوە هاندرابــوون.
شــارانە  ئــەو  بڵیێــن  دیاریکراوتــر  واتایەکــی  بــە 
پێکهاتــەی ئیمپراتــۆری کــۆن بــوون و لــە هەمــوو 
بــە  زەوییەکــە  دوورگەکــەدا  نیمچــە  جێگایەکــی 
ســیمبۆلەکانی ئەفرێنــەرە ڕۆمانییــەکان داپۆشــرابوو. 
وەبیرهێنەرەوانــەی  ئــەم  کــە  کاریگەرییــەی  ئــەو 
هەســتیاری  ڕوحــی  بــە  شــکۆمەند  ڕابــوردووی 
بایۆگرافییەکانــی  لەالیــەن  بەباشــی  زۆر  بەخشــی 
کەســانی وەک ڕێنــزی و پێتــرارک ڕوون کراوەتــەوە.

دوو قۆناغی ڕێنیسانسی ئیتاڵی
لــە  ئیتاڵییــەکان  نزیکــی  وتمــان  پێشــتر  وەک 
ڕابــوردووی کالســیکەوە کــە بــووە هــۆی ئــەوەی 
ســەرەکی  شــێوەیەکی  بــە  ئیتاڵیــا  لــە  ڕێنیســانس 
کارەکتەری زیندووبوونەوەی کالسیک لەخۆبگرێت، 
نوێکردنــەوە و لەخۆگرتنــی ئیتاڵییەکانــی بۆ میراتی 

فەرامۆشــکراوی دوورودرێــژی شارســتانی یۆنانــی - 
ــە خۆگــرت. ــی ل ڕۆمان

جیــاواز  قۆناغــی  لــەدوو  بزووتنەوەکــە  لێــرەدا 
نزیــک  لەیەکــەوە  تــەواو  کاتــدا  هەمــان  لــە  و 
ئــەدەب  زیندووکردنــەوەی  بەتایبــەت  پێکهاتــووە، 
زیندووکردنــەوەی  و  کالســیکی  مەعریفــەی  و 
هونــەری کالســیکی. ئــەوە یەکــەم دانەیانــە کــە 
قۆناغــی  ئەویــش  دەدەیــن،  لــێ  ســەرنجی  ئێمــە 
ڕۆشــنبیری و ئەدەبی بزووتنەوەکەیە. ئەو بەشــەش 
لــە بزووتنەوەکــە بــە شــێوەیەکی تایبــەت پێــی دەڵێــن 
»هیومانیــزم« و ئەوانــەی کــە پاڵپشــتی دەکــەن 
لەبەرئــەوەی  »هیومانیســتەکان«  دەڵێــن  پێیــان 
سەرنجیان دا لەدیراسەکردنی کارە کالسیکییەکان 
دژ بــە نامــە ئیالهییــەکان کــە ئەویــش تیولۆژیایــە 

و پــەروەردەی کۆنــی لەخۆگرتبــوو.

پێترارک، یەکەم هیومانیست
بــە   )١374  –  ١304( پێتــرارک  فرانسیســکۆ 
زۆری وەک نووســەری ســۆنێتە ئیتاڵییەکان ناســراوە، 
ــدی  ــژووی گشــتی پێوەن ــۆ مێ ــەو ب ــەاڵم گرنگــی ئ ب
خۆیەتــی بــە زیندووکردنــەوەی مەعریفەی کالســیک 
لــە ئیتاڵیــا و لــە سەرئەنجامیشــدا بــاس لــە قۆناغــی 

چاالکــی ئــەو دەکەیــن.
ــە مێــژووی  ــە تەنیــا ل ــاوی پێتــرارک نــەک ب ن
ئەدەبــی  لــە مێــژووی  بەڵکــو  ئیتاڵــی،  ئەدەبــی 
جیهانــی شارســتانی، هەروەهــا نــەک بــە تەنیــا 
لەمەشــدا، بەڵکــو لــە مێــژووی هــزری مرۆڤــدا 

دەدرەوشــێتەوە.  گرنــگ  ئەســتێرەیەکی  وەک 
لەنێــو وشــەی ئەوهــادا یەکێــک لــە مێژوونووســە 
گەورەکانــی هیومانیــزم لــە بــارەی پێتــرارک و 
جێگــەی ئــەو لەمێــژووی پێشــکەوتنی ڕۆشــنبیری 
نەتەوەکــەدا قســە دەکات. جێــی گرنگیدانــە بــۆ 
ئــەوەی هــەوڵ بدەیــن تــێ بگەیــن لــەوەی پێتــرارک 
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لەنێــو خۆیــدا چــی بــوو و چــی کــردووە کــە بیانــوو 
بــدات بەدەســت ئــەو ستایشــکردنەی گرنگــی ئــەو 
بــۆ مێــژووی گــەردوون، تێگەیشــتن لەپێتــرارک 

تێگەیشــتنە لــە ڕێنیســانس.
پێتــرارک یەکــەم و گەورەتریــن نوێنــەری قۆناغــی 
هیومانیســتی ڕێنیســانس بــوو. یەکــەم ســکۆالری 
ڕۆژگاری ســەدەی ناوەڕاســت بــوو کــە بەتــەواوی 
بــۆی دەرکــەوت و تەقدیــری نایابــی بــااڵ و جوانــی 
ئەدەبــی کالســیکی و بەهاکــەی وەک ئامرازێکــی 
نووســەرە  بــۆ  ئــەو  پەرۆشــی  کــرد.  کولتــووری 
ــە  ــوو، ل ــتن ب ــە پەڕس ــنێک ل ــیکییەکان چەش کالس
بەرگــی  دووســەد  زۆردا  کارێکــی  و  ماوەیــەک 
دەستنووسی کاری کالسیکی کۆکردەوە. یەکێک 
لــەو کارانــەی هەڵیبــژارد لەنــاو گەنجینــەی التینــدا 
هەنــدێ لــە نامەکانــی شیشــرۆی تێدابــوو کــە خــۆی 
لــە کتێبخانــەی کۆنــدا لــە ڤێرۆنــا دەســتی کــەوت و 
بەڕێــزەوە بەدەســتی خــۆی کۆپــی کــردن. نەیدەتوانــی 
ــی و  ــەاڵم دەستنووســی یۆنان ــەوە، ب ــی بخوێنێت یۆنان
ئەفالتوونــی  کاری  شــازدە  کۆکــردەوە.  التینــی 
لــە  کــە  هۆمەریــش  کارێکــی  کۆپــی  هەبــوو 
ــەم چەشــنەش  کۆنســتاتینۆپلەوە پێــی گەیشــتبوو، ب
و  شــاعیرەکان  یەکەمیــن  دەریبــڕی،  خــۆی  کــە 

یەکەمیــن فەیلەســووفەکان لەگەڵیــدا ژیــان.
ئــەم هەســتەی دواییــش هەســتی پێتــرارک بــۆ 
بــە بۆچوونــی خــۆی ڕوحــی  کتێــب دەردەخــات. 
نووســەرەکانیان دەوریــان گرتبــوو لــە کتێبخانــە بــێ 
نەبــوو  دڵخــۆش  ئەوەنــدەش  قــەت  و  دەنگەکەیــدا 
ئەوکاتــە نەبــێ کــە گفتوگــۆی لەگــەڵ ڕوحــی 
هەڵبژێــردراوی ڕابــوردوودا دەکــرد، هەمیشــە نامەی 
بۆ شایســتە کۆنەکان دەنووســی، هۆمەر، شیشــرۆ و 
ڤێرمیل و سینیکا و ئەوانی تریش. پێترارک وەهای 
دەکــرد تــا بیرکردنەوەکانــی تۆمــارکات و کاتێکــی 
زۆری لــە ئەفراندنــی نامەنووســین بەســەر دەبــرد، 

چونکــە ئەفرانــدن بــۆ نووســەرە کالســیکییەکان بووە 
ــان دەکــرد  ــاوکان لۆمەی ــەوە. ب ــەرچاوەی باڵوبوون س
بــۆ دوورخســتنەوەی کوڕەکانیــان لەدیراســەکردنی 
یاســا لەپێنــاو خوێندنــەوەی کارە کالســیکییەکان و 
نووســینی شــیعری التینی، بەاڵم ئەو بزووتنەوەیەی 
نەدەکــرا  پێکــرد  دەســتی  پێتــرارک  لــەالی  کــە 
بپشــکنرێت، ئــەو ترپەیــەی کــە ئــەو خســتییە دڵــی 
ــی  ــە جیهان ــا ئێســتاش ل دیراســە هیومانیســتەکان ت

نامــە و مەعریفــەدا هەســتی پــێ دەکرێــت.

هەستی پێترارک بەرانبەر
داڕماوەکانی ڕۆم

مۆنیومێنتــە  بــۆ  هەســتێکی  پێتــرارک 
ماتریاڵەکانی کارە دێرینە کالســیکییەکان هەبوو، 
هاوتــای ئــەو هەســتەی کــە ســەبارەت بــە یادگارییە 
ئەدەبییەکانــی هەیبــوو، هەمــوو ئەمــەش بــە تەواوی 
ئــەو جیاوازییــە ڕوون دەکاتــەوە کــە لەنێــوان مرۆڤــی 
ســەدەکانی ناوەڕاســت و مرۆڤــی ڕێنیسانســدا بــوو. 
ــی  ــا بەرەبەیان ــە مــاوەی ســەدەکانی ناوەڕاســتدا ت ل
زیندووبوونــەوەی ڕۆشــنبیرانە، داڕمانەکانــی ڕۆم 
بــوون. مۆنیۆمێنتەکانــی  تەنیــا چەنــد چاڵێــک 
بەدەســتهێنانی  بــۆ  و  ڕووخێنرابــوون  قەیســەر 
کەرەســتەی بیناکــردن و پەیکــەرە مەڕمــەڕەکان 

بــۆ دروســتکردنی بــاڕووت ســووتێنرابوون.
مرۆڤــە  لــە  بــوو  یەکــێ  پێتــرارک  ئێســتا، 
کــە  ناوەڕاســت  ســەدەکانی  یەکەمینەکانــی 
هەســتێکی مۆدێرنــی هەبــوو. دەگێڕنــەوە چەنــد جار 
لەگــەڵ جیۆڤانــی کۆلۆنــا بــە تاشــە بەردەکانــی
Diocletian Baths of سەرکەوتووە لەناو هەوای 
پــاک و بێدەنگیــدا کــە پانۆرامایەکــی فــراوان لــە 
دەوریــان کشــابوو و ئەوکاتــە قســەیان دەکــرد نــەک 
لەبــارەی کارەوە، یــان سیاســەت، بەڵکــو لەبــارەی 
ئــەو مێــژووەی کــە ئــەو داروپــەردووەی ژێرپێیــان 
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دەیگێڕایــەوە.
پێتــرارک هێشــتا نوێنەرایەتــی قۆنــاغ و کوالێتــی 
تــری ڕوحــی مۆدێرنــی دەکــرد کــە مەحاڵــە لــە 
بارەیــەوە زیاتــر بڵێیــن. لەبــارەی هەســتی ئــەو بــۆ 
سروشت و خەسڵەتە گەورە و ڕۆمانسیەکانی دەبێت 
تەنیا یەک وشە نەڵێین. یەکێک لە پاسیجە هەرە 
ــەم وەســفەی  ــە نووســینەکانیدا ئ بەناوبانگەکــەی ل
ــک  ــەرکەوتووە، نزی ــدا س ــە پێی ــە ک ــاخی ڤینۆس ش
لــە ئاڤیگنــۆن لەپێنــاو ئــەوەی ڕوانگەیــەک بێــت لــە 
بەرزاییدا، ئەمەش ســەرەتای کاری شــاخەوانی بوو 
لــە ســەردەمە نوێیەکانــدا و شــتێکی نــوێ بــوو، لــە 
جیهانــدا، ئەمــەش لــە ســەردەمە دێرینەکانــدا نەبــوو 
ــەت  ــی ناوەڕاســتدا، تەنان ــە چاخەکان بەتایبەتیــش ل
دانتــێ بــە لــەرزەوە بــاس لــە شــاخەکان دەکات، هیچ 
شــتێکی جیــاوازی نــاکات لەنێــوان مرۆڤــی مۆدێــرن 
و مرۆڤی ســەدەکانی ناوەڕاســت، وەک ئەم هەســتە 
ــەالح  ــوی و زەب ــۆ سروشــتی کێ ــەی مــرۆڤ ب نوێی

لــە ئەوپــەڕی بــەرزی میزاجــدا.

بۆکاسیۆ، دەروێشی پێترارک
لــە  کــرد  دروســت  قوتابخانەیەکــی  پێتــرارک 
وەک  کــە  هیومانیســت  پەرۆشــی  گەنجــی 
مامۆســتای خۆیــان ســەیریان دەکــرد و بــەردەوام 
بــوون بــە پەرۆشــییەکی لێنەبــڕاوەوە بــۆ دۆزینــەوەی 
کەشــوهەوایەکی ڕوحــی کــە ئــەو دۆزیبوویــەوە. 
لــە دەروێشــە هــەرە دەرکەوتووەکانیــش بۆکاســیۆ 
بــوو )١3١3 – ١375( کــە ناوبانگێکــی باشــی 
پەیداکردبــوو   Decameran هــۆی کتێبــی بــە 
بــە ئیتاڵــی  بــوون و  کــە کۆکــراوەی چیــرۆک 
ــیۆیش وەک  ــی بۆکاس ــەاڵم کارەکان ــرابوون، ب نوس
ــەو پێوەندییــەی کــە  ــۆ ئ هیومانیســتێک گرنگــە ب

لەگــەڵ پێتــرارک هەیبــوو.
بۆکاســیۆ زۆری کــرد لــە پێنــاو باڵوکردنــەوە 

و قوڵکردنــەوەی ئــەو پەرۆشــییەی کــە بــۆ دێریــن 
هەبوو و پێترارک وە ئاگای هێنابوو. زۆر لێهاتوانە 
دەستنووســە کۆنەکانــی کۆکــردەوە و کۆپیکــردن، 
بەمــەش ســکۆالربوون لــە دیراســەی کالســیکدا بــە 
ــێ دا. بۆکاســیۆ  ــەرەی پ شــێوەیەکی کاریگــەر پ
دەیویســت الســایی پێتــرارک بکاتــەوە و هەوڵــی 
دا یۆنانــی فێربێــت، بــەاڵم وەک پێتــرارک زۆر 
کــەم فێربــوو، نەیتوانــی بەســەریدا زاڵ بێــت، لەبــەر 
بــێ توانایــی مامۆســتاکەی و لەبــەر نەبوونــی 
فەرهەنــگ.  و  ڕێزمــان  و  خوێنــدن  و  کتێــب 
مامۆســتاکەی قایــل کــرد تــا کتێبــی ئەلیــادە 
ــەوەش زۆر  ــت، ب ــەوە وەربگێڕێ و ئۆدێســە لەالتینیی
بەناوبانــگ دەبێــت، لــە یەکــەم کاری وەرگێڕانــی 
مۆدێرنــی کاری هۆمــەر. وەرگێڕانەکە ڤێرژنێکی 
ــەاڵم سروشــی بەخشــییە ســکۆالرە  ــوو، ب ــراپ ب خ
ئیتاڵییــەکان بــۆ ئــەوەی ئارەزوویەکــی زۆریــان بــۆ 
خوێندنــەوەی ئەدەبــی یۆنانــی بــە زمانــی یۆنانــی 
هەبێــت ، کــە ئــەو ئەدەبــەش ئــەوە بــوو کــە نووســەرە 

ــێ وەرگرتبــوو. ڕۆمانییــەکان سرووشــیان ل

کرایسۆالراس زمانی یۆنانی
بە ئیتاڵییەکان دەڵێتەوە

ئــارەزووەی ســکۆالرە ئیتاڵییــەکان زۆر زوو  ئــەم 
بــەدی هــات، تەنیــا لــە کۆتایــی ســەدەی چواردەمــدا 
ــۆ ئیتاڵیــا  ــارد ب ئیمپراتــۆری ڕۆژهــەاڵت باڵیــۆزی ن
بــۆ ئــەوەی لــە شــەڕیدا دژ بــە تورکــەکان هــاوکاری 
بکەن. نێردەکە مانیۆڵ کرایسۆالراس سەرکردایەتی 
یۆنانــی  دەرکەوتــووی  ســکۆالرێکی  کــە  دەکــرد 
بــوو. هــەر ئەوەنــدەی گەیشــتە ڤینیســیا، فلۆرێنســیس 
ــۆ شــارەکەی، بەداوەتەکــە  ــدا بچێــت ب ــاردی بەدوای ن
ــە جۆرێکــی شــەرەفمەندانە پێشــوازییان  ــوو، ب ــل ب قای
لــێ کــرد کــە هــەر پێشــوازی لــە بوونێکــی ئیالهــی 
زانکــۆ  لــە  پرۆفیســۆریان  دەکرێــت و کورســی  وا 
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دایــە، گەنــج و پیــر دەوری ژووری وانەوتنەوەیــان دا، 
پیاوانــی ســەروو شەســت ســااڵن »هەســتیان بــە گەنــج 
بوونــەوە کــرد« کــە بیریــان لــەوە دەکــردەوە بتوانــن 

یۆنانــی فێربــن.
دەرکەوتنــی کرایســۆالراس وەک مامۆســتا لــە 
پــاش  زیندووکردنــەوەی  دەستنیشــانی  فلۆرەنســا 
حــەوت ســەدە لــە فەرامۆشــکردن لــە دیراســەی 
لەقوتابخانەکانــی  یۆنانــی  ئەدەبــی  و  زمــان 
ئەوروپــای ڕۆژئــاوا کــرد، ئەمــە واتایەکــی زۆری 
هەبــوو، واتــای زیندووکردنــەوەی شارســتانی بــوو و 
کردنــەوەی ســەردەمی مۆدێــرن، چونکــە الی هــەر 
دامەزراوەیــەک کــە بایەخــی دەدا بــە گۆڕینــی 
ســەدەکانی ناوەڕاســت بــۆ جیهانــی مۆدێــرن، ئــەوە 
زیندووکردنــەوەی کولتــووری یۆنانــی یەکێــک 

ــی. ــەرە گرنگەکان ــە کارە ه ــوو ل ب
»گــەر ڕاســت بێــت« )وەک ئــەوەی جەختــی 
جیهانــەدا  لــەم  شــتێک  هیــچ  کــراوە(  لەســەر 
ناجووڵێــت کــە لەبناغــەدا یۆنانــی نەبێــت، بێجگــە 
ئــەوەش  بــۆ  سروشــت،  کوێرەکانــی  هێــزە  لــە 
بیانوومــان هەیــە ســەبارەت بــە خاڵــی پێوەندیکــردن 
کرایســۆالراس  یۆنانــی  مامۆســتای  نێــوان  لــە 
یەکێــک  وەک  فلۆرەنســییەکانی  قوتابییــە  و 
لــە هــەرە قەیراناویتریــن پێوەنــدی کــە مێــژووی 

کــرد. دیــاری  شارســتانیەتی 

گەڕان بەدوای دەستنووسە کۆنەکاندا
وەک لە پێشەوە باس لە پێشەواکانی هیومانیزمی 
ئیتاڵی کرا لەســەدەی ١4دا، دەکرێت بە شــێوەیەکی 
گشــتی باســی قۆناغــە گرنگەکانــی بزووتنــەوەی 

هیومانیســتی بکەیــن لــە ســەدەی دواتــردا.
یەکــەم ســەرنجی ســکۆالرە ئیتاڵییــەکان ئــەوە 
ڕزگار  دێرینــەکان  کالســیکییە  کارە  کــە  بــوو 
ــوون،  ــدا ب ــر هەڕەشــەی لەناوچوون بکــەن کــە لەژێ

هــەروەک ئەوانــەی کــە ئەمڕۆ بۆ شــتی عەنتیکە 
ــی ســەرگردەکانی ئاشــورییەکان  ــن و خۆڵ دەگەڕێ
هەڵدەدەنــەوە بــۆ جێگــە دەســتی شارســتانی دێرینــی 
خۆرهەاڵت، هەرواش هیومانیستەکان کتێبخانەی 
کەڵێســاو کاتدرائییــەکان و هــەر جێگایەکــی تــری 
نووســەرە  دەستنووســەکانی  بــۆ  ئەوروپایــان  نــاو 

کالســیکییەکان دەگــەڕان.
دەستنووســە بەهادارەکان لە حاڵەتێکی شــەرماوی 
دەدۆزرانــەوە.  بەردەوامــدا  داڕزانــی  و  لەبیرکــردن 
تاریکەکانــدا  زەمینــە  لەژێــر  جــار  هەندێــک 
دەدۆزرانــەوە، کــە خــۆڵ دایپۆشــیبوون، یــان بارێــک 
کڵێســاکاندا  لــە  بەزۆریــش  لەســەربوو،  تۆزیــان 
لــە ژووری  ئــەوەی بۆکاســیۆ  دەدۆزرانــەوە وەک 
 Monte قەشــەکانی  لــەژووری  دەستنووســەکاندا 
چــوون،  لەنــاو  شــێواز  زۆر  بــە  کــە  دەیدۆزینــەوە 
هەندێکیــان بــۆ نموونــە دڕابــوون، یــان پەڕەیەکــی 
تەواویــان لــێ بووبــووەوە. )ئــەم لەناوچوونــە بــەزۆری 
ــی و کەمــی ئامــرازی نووســینەوە  بەهــۆی دەگمەن
ــی ســەدەکانی  ــوو کــە وای کــرد لەکۆپیکەرەکان ب
ناوەڕاســت تــا دەقــە ئەســڵییەکەی کاغــەزە کۆنەکــە 
بەکاریــان  دوایــی  بــوو  ڕەنــگ  کــە  بســڕنەوە 
بهێننــەوە. بــەم شــێوەیە زۆر لەکارەکانــی نووســەرە 
ئەوەشــدا  لەگــەڵ  لەناوچــوون.  کالســیکییەکان 
هەندێــک جــار دەقــە کۆنەکــە کــە زۆر بــە باشــی 
لەنــاو نەچووبــوو و بــە هــۆی بەکارهێنانــی مــاددەی 
ــەوە کــە دەکــرا بەشــێکی چــاک  ــی تایبەت کیمیای
بکرێتەوە و ئەو چەشــنە دەستنووســانەی کە دووجار 

نووســرابوونەوە پێیــان دەوترێــت پالیمپێســتس(.
ئــەم گەڕانــەی دوایــی هیومانیســتەکان بــەدوای 
کارەکانــی نووســەرە کۆنەکانــدا زۆر دەستنووســی 
بــە بەهــای بــۆ جیهــان گەڕانــدەوە، کــە دەکــرا 
ئەگــەر ماوەیەکــی زیاتــر فەرامــۆش بکرانایــە بــۆ 

ــە. ــە لەناوبچوونای هەتاهەتای


