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ڕێنیسانس

فیلیپ ڤان نێس
لە ئینگلیزیەوە: ئاسۆ خالید

)سلێمانی(

)٢ - ٢(

هاوبەشەکانی مەعریفەی نوێ
»دروستکردنی کتێبخانەکان«

ئــەم کۆپیکــردن و کۆکردنــەوەی دەستنووســە 
کۆنــەکان لــە ڕووی کات و کارەوە زۆری تــێ 
چــوو، بــەاڵم زۆر هــۆ هەبــوون بــۆ هاندانــی کاری 
و  دکتاتــۆرەکان  و  بازرگانــەکان  میــرە  زیاتــر، 
پاپــاکان بــوون بــە هاوبەشــی بەخشــندەی وەک 

هیومانیســتەکان.
لــەو کەســە دەرکەوتووانــەی هاندەرانی مەعریفەی 
نوێ کەســی وەک کۆزیمۆ و لۆرێنۆد و مێدیچی 

لــە فلۆرەنســا بوون.
ڕۆشــنبیری  و  ڕەســەنایەتی  هــۆی  بــە  ئــەوە 
بــۆ  بەدەســتپێکردن  ســەبارەت  بــوو  ئەوانــەوە 
گەڕانــەوەی ئەوکارانــە کــە کولتــوور و ئەدەبــی 
ببێتــە  فلۆرەنســا  کــرد  وای  کــۆن  کالســیکی 
ماڵــی زیندووکردنــەوەی ئــەدەب و ڕۆشــنبیری.
ئــەو  پشــتگیری  کــە  پاپایانــەی  ئــەو  لەنێــو 
کارانــەی بزووتنەوەکەیــان دەکــرد، پاپا نیکۆالســی 
پێنجــەم بــوو )1445 - 1447( کــە زۆر دیاربــوو، 
ئــەو خەڵکــی نــارد بــۆ بەشــەکانی تــری ڕۆژئــاوا 
بــۆ گــەڕان بەدوای دەستنووســەکاندا، خەڵکانێکی 
تــەواو  وەرگێڕەکانــی  و  کۆپیکــەرەکان  وەک 
پاپــا  ئەویــش  دوای  کەمێــک  کــرد.  ســەرقاڵ 
یۆلیــۆس )1503 - 1513( و پاپــا لیــۆ )1513-
ــە ســەنتەری درەوشــاوەی  15٢1( ڕۆمــای کــرد ب
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هونــەرو مەعریفــەی ڕێنیســانس.
کتێبخانــەکان دروســت کــران و گەنجینــەکان دەکرا 
بەســەالمەتی بپارێزرێــن و دەســتی ســکۆالرەکانیان 
گەورەتریــن  بزووتنەوەیــەدا  لــەم  بــگات.  پــێ 
کتێبخانەکانــی ئیتاڵیــا دروســت کــران، لــە فلۆرەنســا 
مێدیچــی کتێبخانــەی Medicean دروســت کــرد.
لــە ڕۆمــا پاپــا ســیکۆالس کتێبــە کۆکراوەکانی 
پاپــای بــە پێنــج هــەزار دەســتنووس دەوڵەمەندکرد و 
بــەم جــۆرە بــووە یەکــەم دامەزرێنــەری کتێبخانــەی 

ئێســتای ڤاتیکان.

چۆن کەوتنی کۆنستانتینۆپل
یارمەتی زیندووکردنەوەی دا

ــەی  ــەو ڕادەی ــا ئ ــەوە هیومانیســتییەکە، ت بزووتن
یۆنانــی  مەعریفــەی  و  بەنامــە  ســەبارەت  کــە 
بێــت، لــە ســەدەی پێنجەمینــدا بەهــۆی داڕمانــی 
تێکــرا.  کاری  خۆرهــەاڵت  ئیمپراتۆریەتــی 
کۆنســتانتینۆپل لەالیــەن تورکــە عوســمانییەکانەوە 

لــە ســاڵی 1453دا داگیرکــرا، بــەاڵم بــۆ مــاوەی 
نیــو ســەدەی بــەر لــە ڕووداوەکــە ئــەو هەڕەشــەیەی 
دەهاتەپێــش کــە بەربەرییــەکان دروســتیان کردبــوو، 
کۆچــی بــە کۆمەڵــی ســکۆالرە یۆنانییەکانــی 
ــادا  ــە مەنف ــان ل ــاوا، زۆری ــۆ ڕۆژئ ــات ب ــەدوادا ه ب
پەنایــان بــۆ ئیتاڵیــا بــرد کــە دەکرێــت بڵێیــن یۆنــان 
ئیتاڵیــا  بــۆ  کــرد  کۆچــی  بەڵکــوو  نەکــەوت، 
 Magna ــان دەوت ــدا پێی ــە ســەردەمی کۆن کــە ل

.Graecia
ئــەم ڕاکردووانــە لەگــەڵ خۆیــان دەستنووســی 
پــڕ بەهــای کارە یۆنانییــە کالســیکییە دێرینــەی 
ڕۆژئاواییــەکان  ســکۆالرە  هێشــتا  کــە  هێنــا 
بــۆ  ئیتاڵییــەکان  پەرۆشــییەی  ئــەو  نەیاندیبــوو 
لــە  زۆر  کــە  کــرد  وای  یۆنانــی  هەرشــتێکی 
ڕاکــردووە یۆنانییــەکان وەک مامۆســتا و وانەبێــژ 
لــە قوتابخانــە و زانکۆکانیانــدا دابمەزرێــن. بــەم 
چەشــنە دووبارەکردنــەوەی ئــەوە هەبــوو کــە لــە 
ڕۆژانــی کۆمــاری دوایینــەدا لــە ڕۆمــا ڕووی 
دا، ئیتاڵیــا بــۆ جــاری دووەم لەالیــەن بلیمەتــی 

داگیرکــرا. یۆنانییــەوە 
وەرگێڕان و ڕەخنەگرتن لە کارە کالسیکییەکان
و  کۆنــەکان  کالســیکییە  کارە  دۆزینــەوەی 
زیاترکردنیــان لەالیــەن کۆپیکەرانــەوە و پاراســتنیان 
لــە کتێبخانەکانــدا بــە تەنیا یەکەمین و ئاســانترین 
هیومانیســتە  کــە  بــوون  ئەرکەکــە  بەشــی 
و  ســەختترین  کــرد.  جێبەجێیــان  ئیتاڵییــەکان 
گرنگتریــن بەشــی کارەکەیــان لەنــاو بەراوردکــردن 
و ڕاســتکردنەوەی دەقــەکان بــوو وەک وەرگێڕانــی 
ــەوەو  دەستنووســە یۆنانییــەکان بــۆ التیــن و لێکدان
ڕەخنەگرتــن لــەو کارە ئەدەبییــە کۆنانــەی کــە 

دۆزرابوونــەوە.
یەکێــک لەنــاو ئــەو ســکۆالرە ئیتاڵیانــە کــە خــۆی 
ــوو  ــوو، پۆڵینیشــن ب ــەکان تەرخانکردب ــۆ کارە کۆن ب

دانتێ
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مەعریفەیەکــی  کــە  پیاوێــک   )1494-1454(
هیومانیســتە  هەمــوو  نزیکــەی  هەبــوو،  دیــاری 
لەنــەوەی  و  ئــەودا  ســەردەمی  لــە  ئەوروپییــەکان 
دواییشــدا لەنــاو ژووری وانــە خوێندنەکانــی ئــەودا 
سرووشــیان وەرگرتبــوو. )ناوێکــی تــری ئــەو پیــاوە 
دەرکەوتــووە کــە وابەســتەی ســکۆالرەکانی ســەدەی 
پــازدەم بــوو، پیکــۆ دێــال میرانــدۆال بــوو )1463-
گــەورەی  بــوو عەقڵێکــی  پیاوێــک  کــە   )1494
بــۆ  پیکــۆ  کــە  تایبەتــەی  ئەرکــە  ئــەو  هەبــوو، 
بــوو  مەســیحیەت  گونجاندنــی  دانابــوو،  خــۆی 
لەگــەڵ مەعریفــەی نــوێ، ئەرکێــک وەک ئــەوەی 
ئینجیــل  دەدەن  هــەوڵ  ئێســتا کــە  ســکۆالرەکانی 

لەگــەڵ زانســتی مۆدێرنــدا ئاشــت کەنــەوە.

داهێنانی چاپکردن
کاری  پازدەمــدا  ســەدەی  کۆتایــی  لــە 
داهێنانــی  لەالیــەن  ئیتاڵییــەکان  هیومانیســتە 
هونــەری چاپکردنــی نامــەکان پــەرەی پــێ درا 
کــە گرنگتریــن دۆزینــەوە بــوو لەهەڵســەنگاندنی 
)هــاالم( کــە لەنێــو مێــژووی مرۆڤایەتیــدا تۆمــار 
کرابێــت. دروســتکردنی چاپــەکان لــە ڕێــی لەســەر 
هەڵکۆڵیــن و مۆرکــردن کارێکــی کۆنــە بەقــەد 
ئــەم  مێــژەوە  لــە  شارســتانیەتەکان. چینییــەکان 
کارەی چاپکردنەیــان کــردووە. ئــەم هونــەرە بــە 
ــدا  ــا ســەری هەڵ ــە ئەوروپ شــێوەیەکی ســەربەخۆ ل
ــی ناوەڕاســتدا. یەکــەم جــار  ــی چاخەکان لەکۆتای
ئــەم شــێوازی چاپکردنــە بــە بەکارهێنانــی مــۆر 
ــی یاریکــردن دروســت کــرا ، پاشــان  لەســەر کارت
دەستنووســەکانیش بەپۆرترێــت و وێنــە مۆرکــران.
هەنــگاوی دوایــی ئــەوە بــوو کــە چەنــد دێڕێکــی 
دەقــە لێکــدراوەکان لەســەر مــۆرەکان هەڵکۆڵرێــت. 
بەتێپەڕبوونــی کات دێــڕەکان بــوون بەالپــەڕەکان 
ــەواوی  ــدا ت ــوەی یەکەمــی ســەدەی پازدەم و لەنی

کتێبــەکان بــەم شــێوازەی چاپکــردن چــاپ کــران.
بــوو  هێــواش  شــێوازە  بــەم  چاپکــردن  بــەاڵم 
زۆریشــی تــێ دەچــوو. هونەرەکــە لەالیــەن جــۆن 
خەڵکــی  کــە   )1468-1400( گوتنبێرگــەوە 
مەینــز بــوو لەئەڵمانیــا کــرا بــە شــۆڕش، بەهــۆی 
داهێنانــی پیتــی جــوواڵوەوە کــە ئێمــە پێــی دەڵێــن 
تایــپ. هەندێــک لــە نووســەرە ئەڵمانییــەکان دەڵێن 
ــوو،  ــم ب ــە کۆســتەری هارلێ ــەو داهێنان شــەرەفی ئ
بــەاڵم ئەمــە جێگــەی متمانــە نەبــوو. کۆنتریــن 
کتێــب کــە چاپکــرا بەهــۆی پیتــی جواڵنــەوەوە 
کۆپییەکــی التینــی ئینجیــل بــوو لەالیەن دەزگای 
گوتنبێرگ و فاوستەوە لەشاری مەینز لەسااڵنی 
1454 تــا 1456. هونەرەکــە بــە خێرایی باڵوبووەوە 
و بــەر لەکۆتایــی ســەدەی پــازدەم دەزگای چــاپ 
ــە  ــوو. ب کــردن لــە هەمــوو واڵتانــی ئەوروپــادا هەب
تەنیا لەشــاری ڤێنیســیا دووســەد کتێب چاپ کرا 
ــاو کڵێســاکان  ــی ن ــەک کــە کۆپیکەران بەخێرایی

ــوە نەبینیبــوو. ــان پێ خەوی

دەزگای چاپی ئالدین لە شاری ڤێنیسیا
ئــەو شــتەی ئێمــە لێــرەدا کــە ئێســتا گرنگــی پــێ 
دەدەیــن بــە تەنیــا چوونــی هونەرەکــە بــۆ ئیتاڵیایــە. 
ئــەو مــاوە کەمــەی کــە هەمانــە بــاس لەنــاوی 
دەکەیــن   )1515-1450( مانۆتیــۆس  ئاڵــدۆس 
کــە لەشــاری ڤێنیســیا چاپخانەیەکــی بەناوبانگــی 
ئالدیــن  دەزگای چاپــی  بەنــاوی  دروســت کــرد 
پێشــەنگترین  لــە  یەکێــک  چیرۆکەکــەی  کــە 
و سەرنجڕاکێشــترین بەشــی مێــژووی هونەرەکــە 
لــە پەیوەســت بوونیــدا بــە هیومانیزمــەوە پێــک 

دەهێنێــت.
لــە مــاوەی چەنــد ســاڵێکی کەمــدا، ئالــدۆس 
زنجیرەی تەواوی کتێبێکی نووسەرە یۆنانییەکانی 
ــەم  ــاڵ ئ ــە ســکۆالرە ئەوروپییــەکان بەخشــی. لەپ ب
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چاپانــەدا دەقــی التینــی و هیبرۆیشــی دەرکــرد، 
بەگشــتی زیاتــر لــە ســەد کاری چــاپ کــرد، لــە 
ــی  ــەڕە و تایپــی ڕوون و جوان ڕووی کوالیتــی الپ

چاپەکانــی پێشــەنگ بــوو.
لــە  ئاڵــدۆس  چاپــی  دەزگای  کارەکانــی 
چاپەکانــی  دەزگای  لەگــەڵ  ڤێنیســیا  شــاری 
تــەواوی  بــوون  بەناوبانــگ  کەمتــر  کــە  تــردا 
بەهــۆی  زیندووکــردەوە،  کالســیکی  ئەدەبــی 
باڵوکردنەوەشــیان لە ئەوروپادا کارەکانی نووســەرە 
بەشــێکیان  هیــچ  بــوو  ئیتــر مەحــاڵ  کۆنــەکان 

بێــت. ون  لەجیهــان 

هیومانیزم چیای ئەڵپی بڕی
پازدەمــدا  ســەدەی  ناوەڕاســتی  لــە  هــەرزوو 
گەنجــە ئەڵمانییــەکان چیــای ئەلپیــان بــڕی تــا 
لــە یۆنــان لەژێــر چاودێــری مامۆســتای  بچــن 
ــی  ــەو گەنجــە ئەڵمان ــەری ئ ــن. نوێن ــدا بخوێن ئەوێ
یــە هیومانیزمانــە نــاوی ڕیوجیــن بــوو کــە لەســاڵی 
ــەوێ خــۆی  ــا ل ــۆ ئیتاڵیــا ت ــوو ب )148٢( چــوو ب
بــە مامۆســتایەکی بەناوبانگــی یۆنانی بناســێنێ. 
وەک تاقیکردنەوەیــەک بــۆ توانایــی زمــان زانیــن 
لــە  باســیجێک  کــە  کــرا  لــێ  داوایــەی  ئــەو 
کتێبێکــی سوســیدیالدز وەرگێڕێــت، »بەربــەری« 
ــان  ــەکان پێی ــتەواژەیە ئیتاڵیی ــەم دەس ــە ئ ــج ک گەن
دەگوتــن لــە ڕقــی خۆیانــەوە لــە باوانــی نیشــتەجێی 
باکــوور. دێڕەکانــی بــە ئاســانی و جوانــی وەرگێــڕا 
ئــەوەی تاقیکردنەوەکــەی پــێ کــرد کــە یۆنانــی 
بــوو بــە ڕەچەڵــەک لــە سەرســوڕماندا هــاواری 
کــرد و وتــی »یۆنانــی مەنفــا فڕیبــووە ئەودیــو 

ــەوە. چیــای ئەڵپ«ـ
لــە ئەوروپــای باکــوور بزووتنــەوەی هیومانیســتی 
تێکــەڵ بەمەیلــی تــر بــوو، خۆتەرخانکــردن هەبــوو 
لــە ئیتاڵیــا بــۆ نامــە و مەعریفــەی یۆنانــی و 

التینــی، لــە باکووریــش ئــەو پەرۆشــییە هەبــوو، 
ــووری کالســیکی،  ــۆ کولت ــانی پەرۆشــی ب هاوش
و  هیبــرۆ  دێرینەکانــی  کارە  بــۆ  بەتایبەتیــش 
زیندووکردنــەوەی  چەشــنەش  بــەم  مەســیحیەت. 
ئەدەبــی و ڕۆشــنبیری بــە واتــا فراوانەکــەی بــووە 
هــۆی جوواڵندنــی شۆڕشــی ئایینییــە گەورەکــە 
نــاوی  )چاکســازی(  ڕیفۆرمەیشــن  بــە  کــە 
ــە بەســەرەتاکانی  ــە پێوەندیدای ــەوەش ل دەرکــرد و ئ
بــۆ  دەدۆزینــەوە  خاڵێــک  کــە  بزووتنەوەیــە  ئــەم 
قســەکردن لەســەر هیومانیســتەکانی ئەڵمانیــا و 

واڵتەکانــی تــری باکــوور.

زیندووبوونەوەی هونەریانە
وەک لەپێشــدا بینیمــان هەســتی نــوێ بــۆ دێرینە 
ــاو ئیتاڵییــەکان وەئاگاهــات  و کالســیک کــە لەن
بــە تەنیــا باوەشــی بــۆ الیەنــی ئەدەبــی و فەلســەفی 
کولتــووری یۆنــان - ڕۆمــان نەگرتــەوە، بەڵکــوو بۆ 
الیەنــی هونەریــش هــەروا بــوو. بــە لێکدانــەوەی ئــەم 
قۆناغــەی دوای ڕێنیسانســی ئیتاڵــی کارێکــی 
مەحاڵــە بۆمــان کــە بەدوورودرێــژی قســەی لەســەر 
لەســەر  قســەی  نــاکات  پێویســت  یــان  بکەیــن، 
ــن، چونکــە گرنگیــی ســەرەکی ڕێنیســانس  بکەی
بــۆ مێــژووی جیهــان، وەک لەپێشــدا تێبینــی کــرا، 
دەبێــت وەک بزووتنەوەیەکــی ڕۆشــنبیری پەتــی 
دیراســە بکرێــت کــە لــە الپەڕەکانــی داهاتــووی 

ئــەم بەشــەدا بــاس دەکرێــت.
زیندووبوونــەوەی هونــەری لە جەوهــەردا گەڕانەوەی 
هونــەری  چونکــە  سروشــت،  بــۆ  بــوو  هونــەر 
و  ئــازادی  لــە  بــوو  خاڵــی  ناوەڕاســت  چاخەکانــی 
سروشــتی. هونەرمەنــد بــێ دەســەاڵت کرابــوو بەهــۆی 
ــا  ــا، هەروەه ــنووردارکردنەکانی کڵێس ترادیســۆن و س
لەژێــر کاریگــەری زوهــدی ئایینــی ســەردەمی خۆیــدا 
بــوو. مۆدیلەکانــی هونەرەکانــی فۆرمــە بیزەنتینییــە 



96 ژ )٢٨٦/٢٨٥( ٥/ ٧ - ٨/ ٢٠٢١

یــان  بــوو،  بــێ جووڵــەکان  نازینــدووە گۆشەســاز و 
جەســتەی لــەڕوالوازی قەشــە و پیــاوە ئایینیــەکان 
بــوو. ئــازادی لەکاتــی دیکــۆر دروســتکردن بــۆ دیــوار 
تەنانــەت  نەبــوو،  کڵێســاکان  ئەڵتــاری  و  دەرگا  و 
ترادیســۆنییە  جــۆرە  هەبوایــە  ئارەزووشــی  ئەگــەر 

پیــرۆزەکان جــێ بهێڵێــت.
)لە کڵێسای یۆنانی ئێستا، هونەرمەند ڕێگەی 
پۆترێتــی  دروســتکردنی  لەکاتــی  نــەدراوە  پــێ 
ــان  ــدا دەربڕینــی ترادیســیۆنی، ی ــە پیرۆزەکان بابەت

ــت(. ــی بگۆڕێ هەڵوێســتی مۆدیلەکان
ئێســتا ئــەوەی ڕێنیســانس بــۆ هونــەر کــردی 
ئازادکردنــی بــوو لــە ســنووردارکردن بــۆ ئــەوەی 
ڕوح بــکات بەبــەری فۆرمــە مردووەکانــی کــە 
ژیانێکــی نوێیــە و وەئاگاهێنــەرەوە بێــت لــە هەمــوو 
شــوێنێک. ئــەم بزووتنــەوە سەربەســتە دروســت بــوو 
ــەک کــە  ــر ئارەزووی ــە شــێوەیەکی گشــتی لەژێ ب
دێرینــەوە  هونــەری  شــاکارەکانی  دیراســەی  لــە 

ســەرچاوەی گرتبــوو.
دێرینــەکان  کالســیکییە  کارە  چەشــنە  بــەم 
و  ئازادکــردن  لەســەر  کاریگەرییــان  هەمــان 
زیندووکردنــەوەی هونــەر وەک هەبــوو، ئــەوەی بــۆ 
ئازادکــردن و زیندووکردنــەوەی نامــەکان کــردی. 
ئیتاڵییــەکان  پەیکەرســازە  نــاوی  لیســتی  لەنــاو 
ئــەم هونەرمەندانــە شایســتەی ناوهێنانــن: گێبرتــی 
پیشــان  بلیمەتییەکــەی  کــە   )1455 -  1378(
دراوە لــە دروســتکردنی دەرگا برۆنزیانــەی جێگای 
مایــکڵ  کــە  فلۆرەنســا  شــاری  لــە  تەعمیــدان 
شایســتەی  دەرگایانــە  ئــەو  وتوویەتــی  ئەنجیلــۆ 
ــن، برونلێچــی )1377  ــەوەن دەرگای بەهەشــت ب ئ
ــکڵ  ــۆ )1386 - 1466( مای - 1444(، دۆناتیل

.)1564 -  1475( ئەنجیلــۆ 

وێنەکێشان هونەری بااڵی ڕێنیسانسی
ئیتاڵی بوو

ئــەم بیروبۆچوونانــەی کــە لــەم پەرەگرافــەدا باس 
کــراون قســەی ســایموندز لەنــاو کتێبــی هونــەرە 
ــە  ــدا کــە ســێیەمین بەرگــی ســەبارەت ب جوانەکان
ڕێنیســانس لەئیتاڵیایــە. وێنەکێشــان کارەکتــەری 
هونــەری ڕێنیسانســی ئیتاڵــی بــوو، ئەویــش لەبــەر 
ئەوەی کە بەباشــترین شــێوە ئایدیا و هەســتەکانی 
مەســیحییەت دەردەبڕێــت. ئــەو هونــەرەی کــە هــی 
دەســتی کڵێســا بێــت و دەبێــت نوێنەرایەتــی بــاوەڕ 
و هیــوا و نەشــئە و ئازارچەشــتن بــکات، چونکــە 
ــۆی  ــە ه ــە باشــی ب ــت ب ــە ناکرێ ــچ کام لەمان هی

پەیکــەرەوە دەرببڕێــت کــە هونــەری دەربڕینــە.
پەیکەرسازی سەرەکیترین هونەری یۆنانییەکان 
بــوو، چونکــە ئامانجــی هونەرمەنــد الی ئــەوان 
ــەاڵم  ــوو، ب دەربڕینــی جوانــی و هێــزی فیزیکــی ب
کــە  ئەوەیــە  مەســیحی  هونەرمەنــدی  گرفتــی 
ــە هــۆی نێوەندگیــری جەســتەوە هەســت و ســۆز  ب
دەرببڕێــت، ئەمــەش ناکرێــت لــە ڕێــی مەرمــەڕی 
بــێ ڕەنــگ و ساردوســڕەوە بکرێــت. بــەم چەشــنە 
»چــۆن  دەکات  پرســیار  ســایمۆندز  وەک 
دەبێــت ڕۆژی قیامــەت لــە ڕێــی وێنەکێشــانەوە 
ژیانــی  ســەرەکییەکانی  ڕووداوە  بکرێــت؟«. 
ــت. ــاس ناکرێ ــتکردنی پەیکــەر ب ــیح بەدروس مەس
هێــزی کەمــی هەیــە  پەیکــەر  ئــەوەی  لەبــەر 
دەربــڕی ســۆز بێــت، بــەاڵم وێنەکێشــان کــە بــە 
بــووە  ئیتــر  دەبێــت،  هەســت  دەربــڕی  ئاســانی 
ــدە ئیتاڵییــەکان.  ــدی دەربڕیــن الی هونەرمەن ناوەن
ــەی نەشــئەی  ــا وێن ــدان ت ــی پێ ــەرە توانای ــەم هون ئ
پیــاوە پیــرۆزەکان و جوانــی شــیرینی مادۆنــا و 
باوەڕی قووڵی مەســیح، هەروەها ترســی جوواڵوی 

دەرببڕێــت. دوایــی  ڕۆژی 
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چوار کەسە گرنگەکە: بابەتی تێکەاڵو لە 
مەسیحیەت و کارە کالسیکییەکان

ئــەو چــوار کەســە گرنگــە ئیتاڵییــەی هونــەری 
ڕێنیســانس لیۆنــاردۆ داڤنشــی )1519-145٢(، 
بەهرەمەندییــە،  فــرە  و  الیەنــی  فــرە  )داڤینشــی 
ئیتاڵــی  ڕێنیسانســی  ڕاســتەقینەی  منداڵێکــی 
بــوو، ئــەو بــە جارێــک وێنەکێــش و پەیکەرســاز 
زانــا  و  موزیکــژەن  و  شــاعیر  و  ئەندازیــار  و 
شــارەزایە  ســەماکاری  کــە  شــاکارەکانی  بــوو( 
ــدا.  ــە شــاری میالن ــواری کڵێســا کــە ل لەســەر دی
لەنــاو  خۆشەویســتترین   )15٢0-1483( ڕافایــل 
دادەنرێــت  مادۆناکانــی  کــە  هونەرمەندانــدا 
ئەنجیلــۆ  مایــکڵ  جیهــان.  گەنجینەکانــی  بــە 
وێنەکێشــێ،  وەک  )ئەنجیلــۆ   )1564-1475(
مــن بینیــم، میعمــاری بــوو، پەیکەرســازێک و 
وێنەکێشــێک بــوو، پەیکــەری )درۆ(ی کــە تاکــە 
پەیکەرســازی مۆدێرنــە کــە دەکرێــت جێگەیەکــی 
لەگــەڵ پەیکەرســازە گەورەکانــی یۆنانــی کــۆن 
پــێ بدرێــت( باشــترین وێنــە ڕەنگاوڕەنگەکانــی 
لەنێویانــدا وێنــەی ڕۆژی دوایــی لــە کڵێســای 
سابســتین لــە ڕۆمایــە. تیتیــان )1477 - 1576( 
ئێمــە  بــۆ  کــە  پۆرترێتەکانــی  بــە  بەناوبانگــە 
پارێــزراوە، وەک دەڵێــن لەخوێــن و گۆشــت، یەکــێ 
ســەردەمی  بەناوبانگەکانــی  هــەرە  لەپیــاوە  بــوو 
خــۆی )هەروەهــا لەنــاو لیســتی وێنەکێشــە ئیتاڵییە 
دەرکەوتــووەکان ئەمانــەن: ســیما بــوو )1٢40 - 
130٢( و گیۆتــۆ )1٢75 - 1337( و دەســت 
پێشــخەری زیندووکردنەوەکــەن. ئێــرا ئەنجێلیکــۆ 
)1387 - 1455( کۆریجــۆ )1494 - 1534( 
تینتۆرێتــۆ )1518 - 1594( و ڤێرۆنیــس )1530 

نوێنــەری ڕێنیسانســن.  )1588 -
وێنەکێشە ئیتاڵییە سەرەتاییەکان بابەتی وێنەکانیان 
ڕووی تــەالرەکان و بینــا حکوومییەکانــی لــە ئیتاڵیــا 

ــەی  ــا و خەیااڵن ــەو هەمــوو ئایدی داپۆشــی بەوێنــەی ئ
و  مــەرگ  ئایدیــای  وەک  ناوەڕاســت  چاخەکانــی 
قیامــەت و بەهەشــت و دۆزەخ. وەک ســایمۆند دەری 
شــیعرەوە  لەڕێــی  دانتــێ  ئــەوەی  دەڵێــت  و  دەبڕێــت 

ــان. ــەوە کردی ــی وێن ــە ڕێ کــردی، ئەمــان ل
لەژێــر  زیاتــر  کــە  دوایــی  هونەرمەندەکانــی 
کاریگەری زیندووکردنەوەی کارە کالسیکییەکاندا 
بــوون بابــەت و پاڵنــەری پاگانــی و مەســیحییەتیان 
بوونــە  چەشــنە  بــەم  و  کــرد  تێکــەڵ  ئازادانــە 
ڕێنیســانس  بزووتنــەوەی  ڕاســتەقینەی  نوێنــەری 
زیاتــر لەوانــەی پێــش خۆیــان کــە بابەتێکی گرنگ 
بــوو لــە ئاشــتکردنەوە و تێکەاڵوکردنــی کولتــووری 

پاگانــی و مەســیحییەت.

پاگانیزمی ڕێنیسانسی ئیتاڵی
وەک  یــان  ئایینــی،  و  ئەخالقــی  الیەنێکــی 
هەمیشــە پێــی گوتــراوە الیەنێکــی نــا ئەخالقــی و 
نــا ئایینــی زیندووکردنەوەی کارە کالســیکییەکان 
ــێ  ــت هەمــووی ،ب ــوو، کــە ناکرێ ــا هەب ــە ئیتاڵی ل
ــت،  ــاس بکرێ ــدان ب ــەرنج لێ ــی س ــە جێ ــەوەی ببێت ل
تەنانــەت ئەگــەر لــەم بابەتــە کورتــەی ئێســتادا 

ســەبارەت بــە مێــژووی بزووتنەوەکــە.
و  شــاعیر  دیراســەکردنی  ســەرەتادا  لــە 
ئەنجامــی  هەمــان  پاگانییــەکان  فەیلەســووفە 
بەدەســتەوەدا کــە لەالیــەن الیەنێکــی دیاریکــراوەوە 
ســەلمێنرا کــە  لــە کڵێســا  و  پێشــبینی کرابــوو 
بریندارکــەری بــاوەڕی ئایینییــە. مرۆڤــەکان لــە 
ڕووی شــێوازی بیرکردنــەوە و هەســتکردنەوە بوونــە 
ــر  ــی ئیت ــی. ســکۆالر و کۆمەڵگــەی ئیتاڵ پاگان
ــەر مانایەکــی  ــە ه ــن ب ــوون کەوت ــە مەســیحی ب ل
ڕاســتەقینەی وشــەکە. لەگــەڵ مەعریفــەی نوێــدا 
ئەو نەنگی و نائەخالقیەتانە هاتن کە وەسفکەری 
داڕمانــی شارســتانی کالســیک بــوون. ئیتاڵیــا 



98 ژ )٢٨٦/٢٨٥( ٥/ ٧ - ٨/ ٢٠٢١

ــەوە  ــە نوێی ــەو کاریگەریی ــۆی ئ ــوو بەه ــدەڵ ب گەن
ڕۆمــا  چــۆن  هــەروەک  بــاری،  بەســەریدا  کــە 
ــازی  ــەت و ئارەزووب ــوو بەهــۆی ڕەفاهی ــدەڵ ب گەن
ــەوە لــە ڕۆژانــی داڕمانــی کۆمــاردا،  یۆنانییەکان
بابەتــە ئەدەبییەکانــی ئــەو ســەردەمە لەتۆنــدا زۆر 
زیاتــر لــە ئەدەبــی داڕماوی کالســیکی نائەخالقی 

ــوون. ب

کاریگەرییە گشتییەکانی ڕێنیسانس
ڕێنیســانس چەمکــی نوێــی بــۆ ژیــان و جیهــان 
ــاوای  ــانس کاری کــردە ســەر ڕۆژئ ــا. ڕێنیس هێن
مەســیحی و شۆڕشــی ڕۆشــنبیری و ئەخالقــی 
دروســت کــرد، کــە زۆر گرنــگ و زۆر فــراوان 
کاریگەرییــە  بــەو  دەشــێت  کــە  ئــاکام  بــوون، 
کردییــە  مەســیحییەت  کــە  بکرێــت  بــەراورد 
لــە  نــوێ  مەعریفــەی  کــۆن.  جیهانــی  ســەر 
ڕاســتییەکەی کتێبــی پیــرۆزی نــوێ بــوو، وەک 
تــری  جیهانێکــی  ڕێنیســانس  مەســیحییەتیش 
تــری  بــۆ مــرۆڤ ئاشــکرا کــرد و حاڵەتێکــی 
بوونــی ئاشــکراکرد، چونکــە ئــەوە بــوو گرنگیــی 
ڕاســتەقینەی بــۆ پیــاوان زیندووکــردەوە کــە ئەویش 
دۆزینــەوەی شارســتانیەتی کالســیکی دێریــن بــوو. 
لــەم دۆزینەوەیــەدا فێربــوون کــە ئــەم ژیانــەی ســەر 
زەوی شــیاوی ژیاندنــە خــۆی لەپێنــاو خۆیــدا، کــە 
ئــەم ژیانــە و چێژەکانــی نابێــت مەحکــووم بکرێــن 
و بکرێنــە قوربانــی تــا لــە ژیانــی هەتاهەتایــی 
ــا کــە مــرۆڤ  ــن، هەروەه ــر دڵنیاب جیهانەکــەی ت
ڕەنگــە بیربکاتــەوە و لێکۆڵینــەوە بکات و تینوێتی 
ــێ  ــت بەب ــگات و بزانێ ــێ ب ــا ت ــۆی بشــکێنێ ت خ
ئــەوە حاڵەتــی باشــی ڕوحــی خــۆی بخاتــە ژێــر 

مەترســییەوە.
تامــەزرۆ بــوون و ترســە خورافییەکانــی مــرۆڤ 
ڕۆژگاری  نێــوان  لــە  گــۆڕان  ســەردەمی  لــە 

ســەدەکانی ناوەڕاســت بۆ ڕۆژگاری مۆدێرنە زۆر 
ــە ترادیســیۆنی )دوکتــۆر فاوســت(دا  ــە باشــی ل ب
بەرجەســتە کراوە. ســایمۆندز دەڵێت ئەو ئەفســانەیە 
پێمــان دەڵێــت لەبــارەی ئــەوەی کــە چــۆن مــرۆڤ 
تامــەزرۆی  زیندووکردنەوەکــەدا  ســەرەتای  لــە 
بیریــان  کاتێــک  دەترســان  لێــی  ئەوەشــی  بــوو 
لــە ڕابــوردوو دەکــردەوە. نهێنــی چێژوەرگرتــن و 
ســەرچاوەی بەهێــزی کــە دێرینــە هەیبــوو فریــوی 
دان، بــەاڵم ئــەوان باوەڕیــان وابــوو کــە بــە تەنیــا 
کاتێــک دەتوانــن ئــەم گەنجینەیــە بگەڕێننــەوە 
کــە ڕوح بکــوژن، لەبــەر ئــەوە فریودانەکــە گــەورە 
پــاش  دا.  نرخەکــەی  فاوســت  کاتێــک  بــوو 
هەڵلووشــینی هەمــوو مەعریفــەی ســەردەمەکە، 
خــۆی بەشــەیتان فرۆشــت تــا تینوێتی بــۆ ئەزموون 
بشــکێت و دەســتەاڵتی بەســەر جیهانــدا بەهێــز بێــت 
بــن.  چێژبەخــش  بێزارکەرەکانــی  چاالکییــە  و 
یەکــەم بەکارهێنانــی دەســتەاڵتی کــڕاوەی ئــەوە 
بــوو کــە هۆمــەری کوێــر وا لــێ بــکات گۆرانــی 
لــە  دەســازان  گیتارەکــەی  نایفیــۆن  بڵێــت.  بــۆ 
کۆنســێرتەکەی میفیســیتۆ فیلــس، ئەلێکســاندەرد 
ــەو بەهەمــوو  ــی ئ لەگــۆڕ دەرچــوو لەســەر فەرمان
پێــی  بــووک  وەک  هێلینشــیان  ســوپاکەیەوە 
دەدا، بۆیــە فاوســت لــە چاخەکانــی ناوەڕاســتدا 
گێــڕەوەی تامەزرۆییــە ناتەواوەکانــی ڕوح بــوو، 
هەروەهــا سروشــتی بەســۆزی و ئــارەزووی ویــژدان 
پەرســتی و فزووڵــی نەبــڕاوەی بــوو لەنێــو ســنوورە 
ــەواو و دۆگماتیزمــی  ــی مەعریفــەی نات قایمەکان

ناعەقاڵنیــدا.
ئــەم دۆزینەوانــەی کــە مرۆڤــی ڕێنیســانس پێــی 
گەیشــت پاڵنەرێکــی فــراوان بــوو بــۆ پێشــکەوتنی 
ڕەگــەزی مــرۆڤ. بــە ڕوحێکــی تــازەوە سرووشــیان 
بەخشــییە مرۆڤایەتــی، ڕوحێــک کــە موقــەدەر 
بــوو بــۆی کــە هەمــوو شــتەکان نــوێ بکاتــەوە 
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لــە هەمــوو بوارەکانــدا، لــە مەملەکەتــی ئاییــن و 
سیاســەت و ئــەدەب و هونــەر و زانســت و داهێنــان 

ــازیدا. و پیشەس

یەکێتیی هەڵوەشاوەی مێژووی گەڕاندەوە
کاتێــک مەســیحیەت چــووە نــاو جیهانــی یۆنــان 
ــو  ــی کــۆن یەکســەر شــەڕی خــۆی لەنێ - ڕۆمان
ئایینــی نــوێ و کولتــووری کالســیکی بەتایبەتــی 
لەنێــوان ئــەو و هێلینیزمــدا بەیــان کــرد. هــەرزوو 
کڵێســا بەســەر پاگانیزمــدا ســەرکەوت و دێرینــەی 
لــە ڕەگەزەکانــی ئــەم  ڕەت کــردەوە. هەندێــک 
ــی  ــەن مرۆڤ ــیاوکران لەالی ــتە، بەش ــە، ڕاس میراتیی
ســەدەکانی ناوەڕاســت و بەم چەشــنەش کولتووری 
نوێــی مەســیحییەتی دەوڵەمەنــد کــرد، بــەاڵم وەک 
ــاگان فەرامــۆش کــرا،  ــرا، وەک پ گشــت وەالوە ن
بەمــەش یەکێتیــی مێژوویــی پەرەســەندن شــکێنرا.
ئێســتا لەنێــو مەیلــە لیبراڵــەکان و حەماســەتی 
لەنێــوان  بوونــەوە  ئاشــت  ڕێنیسانســدا  جوانــی 
مەســیحییەت و شارســتانی کالســیکیدا ڕووی دا، 
لەوێــدا پێکەوەلکانــی جــۆرەکان و ڕەگەزەکانیــان 
مێژوویــی  لێکتــرازاوی  یەکێتــی  دا،  ڕووی 
گەڕایــەوە، مــاوەی نێــوان جیهانــی کــۆن و مۆدێــرن 
بەدرەختــە کۆنەکــەوە  شــکێنراوەکە  لقــە  داخــرا، 

لکێنرایــەوە.
گرنگــی ئــەم گەڕانەوەیــەی یەکێتــی لێکتــرازاو 
بــۆ مێــژووی گەردوونــی ئەوەیــە، لەالیــەن ســەدەی 
دوورودرێــژی  فەرامۆشــکردنی  بــۆ  مۆدێــرن 
ــت  ــەن دەکرێ ــە زۆر بەدەگم ــە ک ــووری دێرین کولت
ئــەو  چونکــە  هەڵســەنگێنرێت،  زیاتــر  لەخــۆی 
تەنیــا  لەخــۆی گرتبــوو  کــە  لــەوەی  کولتــوورە 
ــوو،  ــەوە و ڕەگــەزی مــرۆڤ نەب باشــترین بیرکردن
یــان ئــەوەی کــە هەســتی پــێ دەکــرد لــە مــاوەی 
کــۆگا  ئــەو  بەڵکــوو  دەســتەاڵتیدا،  بەرزتریــن 

زانســتییە پــڕ بەهایانــە بــوو کــە نەتــەوە و مرۆڤــی 
کــۆن کەڵەکــەی کردبــوون و کــۆی کردبوونــەوە. 
ــیاوکردنە مەبەســتی  ــەوە و ش ــەم گەڕان ــەواوی ئ ت
پێشــوو  ســەرۆکی  وەک  جیهــان  بــۆ  بــوو  ئــەوە 
وڵســەی لــەم وشــانەدا دەریبــڕی، شارســتانی کــۆن 
گەنجینەی تێدا بوو کە بەهای بەردەوامی هەبوو 
کــە جیهــان بــۆی نەکرا بیهێڵێتــەوە، چونکە جیهان 
ــە  ــز بیهێڵێتــەوە. ئەمان ــت هەرگی ناتوانێــت و نایەوێ
چوونــە شــادەماری ژیانــەوە و لــە ســەلماندنیدا بــۆ 
پێشــکەوتنی کولتــوور یارمەتــی ڕاســتەقینانەیان 
دا کــە لەیــەک شــتدا کــۆی کردنــەوە لــە جوانــی 

و ڕاســتی هەمــوو ســەردەمەکاندا.

چاکسازی لەپەروەردەدا کرد
شۆڕشــی  هیومانیســتییەکە  زیندووبوونــەوە 
مــاوەی  لــە  پــەروەردەدا.  بــواری  لــە  بەرپاکــرد 
چاخەکانــی ناوەڕاســتدا زمانــی التینــی داڕمــاو 
بــووە جاڕگۆنێکــی بەربــەری، هەروەهــا زمانــی 
یۆنانی لەبیرکراو فەلسەفەی ئەریستۆی بەالڕێدا 
بیریارەکانــی  ئەفالتوونیــش،  بــە  ســەبارەت  بــرد. 
چاخەکانــی ناوەڕاســت ئاگایــان لــێ نەبــوو. ئێســتا 
کــە هیومانیــزم زمانــی ڕەوانــی التینــی گەڕانــدەوە 
یۆنانیشــی  زمانــی  ســەرلەنوێ  و  جیهــان  بــۆ 
دۆزییــەوە و ئــەو کارە کالســیکییە کۆنانــەی کــە 
کرانــەوە  ڕەت  ماوەیــەک  بــۆ  میراتێــک  وەک 
و ســەرلەنوێ دۆزییــەوە کــە تێیــدا فەلســەفەی 
ئەفالتوونــی هەبــوو کــە هێــزی بەرزکردنــەوە و وزە 

بەخشــی بیــری مۆدێــرن بــوو. 
لــە  نەبــوون  بــەدەر  زانکــۆکان  و  قوتابخانــە 
ــەوە هیومانیســتیانە.  ــەم زیندووکردن کاریگــەری ئ
جێــگا بــۆ زمــان و ئەدەبــی یۆنانــی و التینی نەک 
بــە تەنیــا لــە زانکــۆ نوێیەکانــدا کــە دامــەزران 
ــر کاریگــەری ســرووش بەخشــی مەعریفــەی  لەژێ



100 ژ )٢٨٦/٢٨٥( ٥/ ٧ - ٨/ ٢٠٢١

نــوێ، بەڵکــوو لــە زانکــۆ کۆنەکانیشــدا دانــرا. 
میتــودی ســکۆالری و ڕێنماییــەکان کــە لەپاشــدا 
باســی دەکەیــن بــە شــێوەیەکی قۆنــاغ بــە قۆناغــی 
ــەوە  ــەروەردە جێگــەی گرت سیســتمی کالســیکی پ
کە هەژموون بوو لەســەر قوتابخانە و زانکۆکانی 
زانســتییەکانی  دیراســە  هاتنــی  تــا  جیهــان 

ئێســتا. ڕۆژگاری 

ڕێگەی بە پەرەسەندنی ئەدەبی خۆماڵی دا
دوو  گەنجینــەی  کالســیک  زیندووبوونــەوەی 
جیهــان،  بەخشــییە  گــەورەی  بــەرزی  ئەدەبــی 
هەروەهــا شــاکاری نووســەرە کۆنەکانــی بەخشــییە 
ســکۆالرەکانی ئەوروپــا لەگــەڵ زۆر لــە بابەتــی 
ــژ و حوکمــی  ــێ خەوشــی چێ ــی ب ــوێ و مۆدێل ن
بەرهەمــی  ئەوکاتــە  تــا  جیهــان  کــە  ئەدەبــی 
نەهێنابوو. کاریگەری ئەمەش لە ڕاســتکردنەوەی 
ــی ناوەڕاســت  زیادەڕۆییەکانــی خەیاڵــی چاخەکان
ڕاســتدا  ئەدەبــی  ئایدیالــی  دروســتکردنی  لــە  و 
دەکرێــت لــە ئەدەبــی ڕەســەنی ئیتاڵیــا و فەڕەنســا 

و ئیســپانیا و ئینگلتــەرادا ببینرێــت. 
ئــەو  کــە  بڵێیــن  شــیاوە  ڕاســتییەکەی 
ســەرنجەی درابــوو لــەکاری کالســیکی کــۆن و 
لــە  زۆر  پەســەندکراوەی الی  بەکارهێنانــە  ئــەو 
چاخەکانــی  کۆتایــی  و  لــەکات  نووســەرەکان 
مۆدێرنــی  مــاوەی  ســەرەتاکانی  و  ناوەڕاســت 
التینی وەک زمانی ئەدەب پەرەســەندنی ئاســایی 
ئەدەبــی خۆماڵــی نەتــەوە ئەوروپاییەکانــی هێــواش 
هــەرە  ئەدەبییــە  کارە  لــە  )هەندێــک  کــردەوە، 
باشــەکانی ئــەو ماوەیــە بەالتینــی نووســرابوون بــۆ 
نموونــە و ســەلماندنیش کارەکانــی Colloanieی 

مــۆرن(. بۆتاپیــاش  و  ئیراســموس 
بۆ ئیتاڵیاش ڕاســتە کە ئەو ئەدەبە خۆماڵییەی 
هاتبــووە ئــاراوە بەڵێنێکــی گــەورەی وەک الی 

کــە  هەبــوون  بۆکاســیۆ  و  پێتــرارک  و  دانتــێ 
مــاوەی ســەدەیەک فەرامــۆش کرابــوون، بــەاڵم 
لــە ئەوروپــای ســەرووی چیــای ئەڵــپ، بێجگــە 
بــە  التینــی  زمانــی  لــەوێ  کــە  ئەڵمانیــا  لــە 
تــەواوی جێگــەی ئەدەبــی خۆماڵــی گرتبــووەوە، 
ــەوەی کارە کالســیکییەکان  دیراســەی زیندووبوون
لــە  کــە  نەبــوو  گــەورەی  کاریگــەری  هەمــان 
ئیتاڵیــا هەیبــوو، بەپێچەوانــەوە وەک ئێســتا وتمــان 
ــا،  ــی ئەوروپ ــەر ئەدەب ــزم لەس کاریگــەری هیومانی
ئەوەبــوو  بــۆ  هەاڵوێردێــک،  چەنــد  لــە  بێجگــە 

دەوڵەمەنــد و بــێ خەوشــیان بــکات.

زانستی ئەرکیۆلۆژی و
ڕەخنەی مێژوویی خوڵقاند

زۆربــەی زانســتەکان لــە ســەرەتای دروســتبووندا 
بــوون لــە ڕێنیسانســدا. بــۆ زانســتی ئارکیۆلۆژیــش 
هەروایــە کــە خاوەنــی ســەرنج لێدانــی تایبەتییــە 
الی قوتابی مێژوو کە دەکرێت بەڕاســتی بوترێت 
کــە لــە زیندووبوونــەوەی کارە کالســیکییەکاندا 
لەدایــک بووبێــت. ئەوەنــدە نییــە کــە تێبینــی ئــەو 
هەســتەمان کــرد بــۆ میراتــی لەمێــژە کــە ڕوحــی 

مرۆڤــی ســەردەمی ڕێنیسانســی هەژانــد.
داڕماوەکانــی  ئیتاڵییــەکان  ســکۆالرە  لــەالی 
پەرۆشــی  و  فزووڵــی  بابەتــی  یەکــەم  ئیتاڵیــا 
پازدەمــەوە  ســەدەی  لــە  بــوون.  ئارکیۆلۆژیانــە 
کارە  و  مۆنیۆمێنــت  بــە  بایەخــدان  ئەمــڕۆ  تــا 
دەســتییەکانی ســەدەکانی ڕابــوردووی شارســتانی 
و  بوونەتــەوە  قــووڵ  و  فــراوان  بەبەردەوامــی 
دەستپێشــخەری لــەزۆر دۆزینــەوە کــردووە نــەک 
بــە تەنیــا لــە ڕووی کالســیکی بوونــەوە، بەڵکــوو 
بــۆ نموونــە لــە ناوخاکــی هێبــر و ئاشــورییەکان 
ســەبارەت  دۆزینەوانــەی  ئــەو  میســرییەکاندا  و 
ــۆ ماوەیەکــی  ــە چیڕۆکــی ڕەگــەزی مــرۆڤ ب ب
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زۆر لــە مێــژەی دوور ســەرەتایەکی تــەواو نوێــی 
مێــژوو. بەخشــییە 

ئارکیۆلــۆژی  زانســتی  بــە  ســەبارەت  ئــەوەی 
ــەی  ــە ڕەخن ــە هەمــان شــێوە ســەبارەت ب ڕاســتە، ب
مێژوویــی ڕاســتە. بینیمــان کــە ئــەو ڕوحــەی لــە 
ڕێنیسانســدا بەئاگاهاتــەوە، ڕوحێکــی پرســیارکەر 
و ڕەخنەگــر بــوو کــە زۆر لــە ڕوحــی ســاویلکەی 
چاخەکانــی ناوەڕاســت جیــاواز بــوو کــە ئامادەبــوو 
هەرچی ترادیســۆنێکی وێنەیی، یان چیڕۆکێکی 
نامۆ هەیە بەبێ لێکۆڵینەوە لەســەرچاوەی ڕاســت 
بوونەکــەی قبــووڵ بــکات. ئەمــە ئــەو ڕوحــە بــوو 
کــە لەنــاو پێترارکــدا هەژێنــرا، دەبینیــن بــەراورد 
نووســەرە کالســیکییەکان  لــە  ڕەخنــە  و  دەکات 
دەگرێــت و بــە تەنیــا دوای ئەوانــە دەکەوێــت کــە 
هــۆی هەیــە بــۆ باوەڕهێنــان بــەوەی کــە شــایەنی 

ئــەو دواکەوتنــەن.
زانســتی  ڕاســتەقینەی  دامەزرێنــەری  بــەاڵم 
ڕەخنــەی مێژوویــی الورێنتیــۆس ڤــاال بــوو )1407-
1457(. دەستکەوتی گەورەی وەک ڕەخنەگرێک 
و  فیلۆلۆجــی  ڕووی  لــە  بــوو  ڕوونکردنــەوە 
ناڕەســەنی  بەکارەکتــەری  ســەبارەت  مێژووییــەوە، 
بــوو،   Donation of Constantine کتێبــی 
هەروەهــا شــیکاری دەســتەاڵتی لیڤــی کــرد و ئــەو 
کارەکتــەری پاڵنــەری ئــەو نامــە گۆڕینــەوەی نێــوان 

ســێنیکا و ئەپۆســتڵ پــۆل بــوو.
دەســتکەوتەکانی ڤــااڵ لــە ڕەخنــەی مێژووییــدا 
دەرکەوتن. لێرەدا ڕەخنەی بێژەرەوە و هەڵسەنگاندنی 
ســەرچاوە مێژووییــەکان دەســتی پــێ کــرد کــە بــووە 
ئەنجامــی ڕەتکردنــەوە و لــێ ســەندنەوەی متمانــە لــە 
ــوون  ــە کــە پێشــتر دانراب ــەزاران ئەفســانە و خوراف ه
وەک بابەتــی مێژوویــی نەشــیاو بــۆ دەســت لێــدان و 
ڕەخنەگرتــن، هەروەهــا بوونــە ئەنجامــی ســەرلەنوێ 
دروســتکردنەوەی مێژووی ڕۆژهەاڵت و کالســیکی 

و چاخەکانــی ناوەڕاســت.

کاریگەری لەسەر ڕیفۆرمی ئایینی دانا
پێشــتر  وەک  هیومانیســتی،  بزووتنــەوەی 
ئەڵپــی  چیاکانــی  کاتێــک  کــرد،  تێبینیمــان 
ــاو  بــڕی و خــۆی کــردە کارەکتەرێکــی نــوێ لەن
ــرۆ  ــی باکــووردا، ئــەوە ڕابــوردووی هیب نەتەوەکان
بــوو نــەک ڕابــوردووی یۆنــان و ڕۆمانییــەکان 
کــە جێگــەی ســەرنجی ســکۆالرەکان بــوون لــە 
دەزگاکانــی چاپکــردن  کــە  ئینجیــل،  باکــوور. 
یۆنانــی  و  هیبــرۆ  زمانــی  بــە  دەکــرد  چاپیــان 
ڕەســەن، هەروەهــا بــە زمانــە خۆماڵییەکانیــش، بووە 
ــی دیراســەکردنێکی پەرۆشــانە و تەفســیری  بابەت
نــوێ. لــە عاقیبەتــدا، ئــەوەی کــە لــە باشــوور 
زیندووکردنــەوەی ئــەدەب و هونــەری کالســیک 
مەســیحییەتی  زیندووکردنــەوەی  بــووە  بــوو، 
و  جیــددی  زۆر  باکــووری  لــە  ســەرەتایی 
هەســتیاردا. هیومانیســت بــوو بــە ڕیفۆرمخــواز. 
ڕیۆچلیــن و ئێراســموس و هیومانیســتەکانی تــری 
باکــوور بانگەوازخــوازی ڕاســتەقینەی شۆڕشــی 
گــەورەی ئایینــی بــوون لەســەدەی شــازدەمیندا.

سەرچاوە:
www.shsu.edu


