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  چكيده
پيدايش و سير تحول و شـكوفايي نهادهـاي فرهنگـي و دانشـگاهي در      چگونگي

 اين در. دهد مي پژوهش به تن سختي به كه ستا دشواري و پيچيده موضوعغرب 
 قـرون و برجستة تاريخ علم  مورخ چند يآرا ،با استناد به منابع معتبر ،نخست مقاله

 دربارة نحوة پيدايش و تأسيس نهادها و مراكز دانشگاهي نظر صاحب شناس وسطي
 آيد مي دست به ها گيري آن تاريخ نسبتاً دقيقي در خصوص شكل و شود بررسي مي

دانشجويان و برنامه و مـواد درسـي و آموزشـي     با استادان ةرابطبه  اجماالًو سپس 
فكـري و   هـاي  جدال و ها كشمكش بررسي به زمينه همين در. شود مي اشاره ها آن

هاي دانشگاهي پرداخته و از سوي ديگر به مواضع و رفتـار اربـاب    ديني در محيط
از ايـن   حاصلو علمي  عقالني ةآميزسرانجام به . شود ميكليسا در اين مورد اشاره 

پيشرفت تمـدن اروپـايي و سـپس     ماية دست وسطي قرون اواخر در كه ،ها مناقشه
  .شود مي اشاره ،شدانقالب علمي 

  .آموزش علم، دانشجو، دانشگاه، كليسا، وسطي، قرون :ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1
پيدايش و تحول نهادهاي دينـي و فرهنگـي در جوامـع بشـري و چگـونگي پيـدايش        سير

 ةنحـو  ويژه بهمدارس جامع كليسايي پس از ظهور مسيحيت و  و ها، صومعهمدارس، ديرها، 
 اواسـط  در مسيحي غرب در دانشگاهي و علمي عالي مراكز و نهادها تأسيس و گيري شكل
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 سـرزمين  در مراكـز  گونـه  ايـن  گذاري بنيان در ناتواني و) يازدهم و دهم قرن( وسطي قرون
 تـرين  كـه مناسـب   اسالمي، تمدن شكوفايي اوج در ويژه به و علمي درخشان ةسابق با ايران
 هـاي  مشـغولي  دل و هـا  دغدغـه  از يكـي  بـود،  مقـدس  و خطير امر اين به اقدام براي مقطع

  .است بوده نگارنده
نهادهـاي   گيـري  شـكل  و پيـدايش  چگـونگي  زواياي و ابعاد بررسي به صرفاًً مقاله اين

 اتينظر و آراو همچنين  ها آن آموزشي ةبرنامبه  و پردازد ميفرهنگي و دانشگاهي در غرب 
  .كند يم اشاره زمينه اين در علم تاريخ ةبرجست مورخان از تن چند

 اي انديشه و فكري هاي كه چگونه بروز جدال كند يمبه اين نكته اشاره  مختصراً نگارنده
 نـوين  علـم و ) scientific revolution( علمـي  انقـالب يابي به  راه دست نهادها اين بستر در
)modern science (جهـان اسـالم بـا آن همـه      امـا  كـرد،  هموارغرب  يحيمس ةرا در جامع

  .ماند عظمت علمي و معرفتي از اين امر خطير باز
 مسـيحي  غـرب  در دانشگاهي و فرهنگي نهادهاي ظهور و پيدايش براي رسد مي نظر به
 اي هدر بسـتر مطالعـ   كـالً بلكه بايـد ايـن امـر را     كرد، تعيين نتوان را مستندي و دقيق تاريخ

  .كرد وجو تاريخي و اجتماعي جست
 جمعيت، افزايش مانند رويدادها و حوادث سلسله يك وقوع وسطي، قرون آغاز از پس
منجـر بـه رونـق و     غـالت  محصـولِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ و كشـت پر  ،انقالب كشاورزي آبياري، فنون پيشرفت

و همچنـين   ،تأسـيس مراكـز نـوين اقتصـادي و تجـاري      اجتماعي، انضباط ،اعتالي شهرها
  .شد عقالني و ريفك دهاينها گذاري نبنيا

از سوي  بود شدهتدوين نظام آموزشي و تربيتي كه با نهضت كارولنژي آغاز  است بديهي
 گرفت قرار استقبال موردفلسفي و عقالني  ةداراي صبغ و مدارسِ ها، برخي از ديرها، صومعه

 در عالي مدارس ةتوسع و علمي تفكر رواج به بعد به ميالدي يازدهم قرن از زمان مرور به و
  .كرد يم برابري دانشگاهي پيش سطوح با آموزشي لحاظ از مدارس اين. زد دامن شهرها
و  ،انديشـمندان  ،حكـام  دسـت  بـه نهادهـا   گونـه  اين گذاري رغم بنيان به حال، هر به
 ؛نيست پذير امكان غرب در ها كليسا تعيين تاريخ دقيقي براي پيدايش و ظهور آن انارباب
 هـاي  بـا گسـترش وسـيع فرصـت     ،سو يك  از ميالدي يازدهم قرناز  رسد مي نظر به اما

 مسيحي طلب جاه و مند عالقه هاي خانواده ميان در ابتدايي سطوح از تحقيقي و آموزشي
 جهـان  در دانـش  جـذب  و عـالي  تحصـيالت  بـراي  تقاضـا با افزايش  ديگر، سوي از و

 اسـالمي  و يونـاني  علمـي  و فلسفي دستاوردهاي از عظيمي هاي بخش التيني مسيحيت
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 بـزرگ  مراكـز  در سـرعت  بـه  آثـار  ايـن  ةترجمـ . شدسرازير  غرب سوي به سيلي مانند
 انقـالب  بـه  و سـپس  دانش اروپـايي را شـكل داد   ةپيكر و شد منتشر تربيتي و آموزشي
 و عالقـه  شغلي، هاي فرصت بر عالوه ،انقالب اين. كرد بزرگي كمك تربيتي و آموزشي

 بـا  آنـان  كـه،  طـوري  به برانگيخت؛ فكران ميان روشن را عقالني و فكري نشاط و شور
 فكران تشكيل دادنـد  روشن ميان در را اي اتحاديه صنفي هاي اتحاديه ةتجرب از گيري بهره
 را نهادهـايي  و هـا  سـازمان  غـرب  در هـا  دانشگاه ظهور و پيدايش براي وافر، ذوقي با و

نقشـي   آموزشـي   و علمـي  نهادهـاي  ايـن . ناميده شـد  »اروپاييدانشگاه « كه دادند شكل
 هـاي  حياتي در ترقي و پيشبرد علوم طبيعي در اروپا داشتند و پس از يك سلسله جدال

دامن زدنـد   ارسطويي ةانديش و جالينوسي و بطلميوسي نظام افول به اي يشهاند و فكري
نگارنـده در ايـن مقالـه بـه صـورت      . هموار كردند» انقالب علمي«و سرانجام راه را بر 

  .فشرده به اين فرايند اشاره خواهد كرد
  

  اروپا در دانشگاهي و فرهنگي نهادهاي اجتماعي تحول بررسي سير. 2
ى بـه  نهادهاي فرهنگي و دانشگاهي از قرن يـازدهم مـيالد   گيرى شكل و پيدايش چگونگى

 مـوارد  برخـى  در لحـاظ  همـين  به دارد؛بسيار پيچيده و ظريفى  ابعادبعد در غرب مسيحى 
 ةتوسـع  و آموزى مشديد به عل ةعالق حال، هر به. دهد مى بررسى و پژوهش به تن سختى به

آثـار   انبـوه  دهـىِ  سـازمان  و آورى جمـع ضـرورت   ،حيات فكرى و مطالعـاتى و همچنـين  
 از تعـدادى  و هـا  خانـه  كتـاب كـه در   ،زبان التينـى و غيـره   به يونانى و عربى از شده ترجمه
 مراكـز غيـر   و هـا  سـازمان و در  اسالم جهان غرب در مساجد از برخى و فرهنگى نهادهاى

 و فرهنگـي  نهادهاي ظهور و گيرى شكلاز جمله عواملى بود كه اسباب  ،شد يم افتيدينى 
  .كرد فراهم را دانشگاهي

 جمعيـت، افـزايش   ررونـق، با شهرهاى پ خيز حاصل و مند ثروت اروپاى ،ديگر سوى از
دادوستد و تجارت، نيـروى نـاآرام و    ةتوسع ،تدوين و تبعيت از قوانين و انضباط اجتماعى

 گراييـدن  اوج بـه  ،حضـور سـازمان خـدمات كليسـايى     اقتصـادى،  و نظامى وجوش جنبپر
تجربـه و   از بـارى  كولـه يـد بـا   مدارسـى جد  تأسيس گوتيك، جامع كليساى هاى ساختمان

عقـل و   قـراردادن  معيار و يا انديشه هاى جدالدستاوردهاى فكرى و فلسفى، و سرانجام با 
 آموزشىِ انقالب سوى به بلندى هاى گامارزيابىِ رويدادهاى عالم  وپژوهش  در انسانىخرد 

  .برداشت ها مدارس عالى و دانشگاه ةگسترد گيرى شكل و پيدايش سپس و تربيتى و
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 قرون فكران روشن كتاب دو از بخشى دربرجسته،  شناس وسطى قرونلوگوف،  ژاك
 پردازد، مى ها دانشگاه و مدارس شكوفايى بررسي به كه وسطى، قرون مولود اروپاو  وسطى

 اگرچه :كند مى نظر اظهار چنين اين غرب در ها دانشگاه گيرى شكل چگونگي خصوص در
 شدند مى محسوب تحصيل و تدريس كار اساس و بنا  سنگ دبيرستانى و ابتدايى مدارس
 ها اين .كردندفراهم  ،گرفتندبه خود » دانشگاه«تأسيس مدارس عالى را، كه نام  ةماي دست

 در تقريباً. ندا هداشت رفيع اى وجهه و ،پويا ،زنده يسنت نيز امروز به تا كه بودند نهادهايى
) comprehensive studies( جامع مطالعات عالى مدارس ها آن به دوازدهم قرن اواخر
 داشت داللت دايرةالمعارفىِِِِِِِِِِِِِِ آموزشىِِِِِِ و علمى ممتاز مرتبت بر چه آن يعنى گفتند؛ مى

 نوعى وارد ها، پيشه و حرَف ديگر مانند نهادها، گونه اين). 231: 1387 لوگوف،(
 از كه شدند مى) universitas) (جامع( دانشگاه عنوان تحت جمعى و اشتراكى هاى همكاري

 در م  1221 سال در بار اولين براى عنوان اين. شد مي مستفاد »اتحاديه« معناى عمدتاً آن
 )universitas magistrorum et scolarium( محصالن و معلمان ةجامع ناميدن براى پاريس

  .شد گرفته كار به
دانشگاهى پاريس  ةنمون در :كرد مى پيروى الگو دو از وسطايى قرون هاى دانشگاه ةشاكل

بولونيايى نهـاد   ةنمون در اما دادند، مى تشكيلواحد متعلق به خود را  ةاستاد و دانشجو جامع
پاريسى باقى مانده  ةنمون فقط هامروز شد؛ حقوقى دانشگاه منحصراً از دانشجويان تشكيل مى

تجارت و دادوستد پيدايش يافت و در  ةاستادى دانشگاه موازى با حرف ةشغل و حرف. است
وجهه و . هم شكل گرفت »ورزانه انديشه تالش«يك اروپاىِِ » سوداگرانه تالش«كنار اروپاىِ 

 از سياسـى  و اجتمـاعى  منازعـات  پيرامـون  او رىيـ گ موضعشخصيت بارز استاد دانشگاه و 
 كليسـاها  مالياتى سيستمو  شاهان، خشونت راهبان، گيرى صدقهجمله در قبال مسائلى نظير 

 نقـشِِِِِِِِِِِِِِ باعث شده بود كه آنان به ايفاى نقشي بپردازند كـه از قـرن نـوزدهم عمومـاً      همگى
» فكـران قـرون وسـطى    روشـن «و از آنـان تحـت عنـوان     شـود  مـي  شـناخته  فكـران  روشن

)Intellectuals in the Middle Ages (ندنك مى ياد )232 -  231: همان.(  
 از هـا  آنبرخـى از  . تأسيس شدند و گرفتند شكل صورت چند به آغاز در ها دانشگاه

 و پادشـاهان  حكـم  بـه بعضى  شكل گرفتند، كليسايى جامع مدارسِ كيفى تحول و رشد
 با تعدادى ،فرهنگى و فكرى نهادهاى به مند عالقهاشخاص خير و  و زادگان شاه و اميران

 مبـارزه  و كليسـايى  هاى آموزه ةبه منظور تعليم و اشاع احتماالً و پاپ نظارت و حمايت
 از دانشـجويان  مهاجرت سبب به هم اندكى تعداد و ،فرق از بعضى عقيدتى انحرافات با
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ـ  هـاى  كشـمكش از  يناشـ  انشعابات دليل به ديگر شهر به شهرى  طيمحـ  در آمـده  شيپ
  .شكل گرفتند يموقت يا يدائم دانشگاه

  
شناسـان دربـارة چگـونگي     وسـطي چند تن از مورخان علم و قرون  يآرا. 3

  ها پيدايش دانشگاه
تـاريخ علـم و    ةبرجسـت  اسـتادان  از تـن  چنـد  اتيـ نظربـه آرا و   است ضرورى جا اين در
 ها دانشگاه گيرى شكلچگونگى ظهور و  ةدربار نظر صاحب شناسان وسطي قرون خصوص به
  .دكراشاره  وسطى قرون در

ـ اسـت كـه هـم كتـاب و هـم       اسـتادانى  ترين برجستهمقديسى يكى از  جورج  ةمقال
بـا   خـود  ةمقالاو در . است نگاشته غرب در دانشگاه پيدايش چگونگى ةدربار اى عالمانه
 سـختى  بـه  :كنـد  مـى  اظهـار  چنين) Meri, 2003: 43( »حال و گذشته: ها دانشگاه« عنوان
 آن هاى ريشهدقيق و مطمئن در باب دانشگاه پيدا كرد كه بر سر يافتن  پژوهشى توان مى

نظيـر   ،دانشـوران  از اى مجموعه عالى هاى پژوهشبرخالف . به آشفتگى نينجاميده باشد
 هـاى  دانشـگاه باب  در) H. Rashdall(راشدال  هستينگز و) H. Denifle(هينريش دنيفل 

مـذكور و   ةدر باب علم و فرهنگ دور) C. H. Haskins( هاسكينز. اچ.سى و ميانه قرون
 ميانـه  قروناز منابع غربى  مكفى هاى پاسخ ،و ديگران )A. B. Cobban( كوبن.ب.اخيراً ا

 هاى تالش تن به ها دانشگاهپيدايش  هاى ريشه فهم و وجو اگر جست. نيست دسترس در
 قروندر غرب مسيحى  نه ها ريشهدليل آن اين است كه  د،ده نمي نگاران تاريخ پژوهشى

و  دنيفـل  هـاى  اسـتنتاج هرچنـد  . شوند ميشرق اسالمى يافت  سنتى ةدوربلكه در  ميانه،
ويراستاران اثر بنيـادين راشـدال اشـاره     كه چنان ها، دانشگاه پيدايش منشأ ةراشدال دربار

 گـرايش  پـذيرفت، را  آن راشدالدنيفل، كه  هاى گيرى نتيجه اما است مند ارزش اند، كرده
 اوليـاى  و دانشـگاه  بـين  پيونـد  و) licentia docendi( »تعلـيم  ةاجاز« اهميت بر تأكيد به

و قـدرت كليسـا، بـه     تعلـيم  ةاجـاز  يعنـى  عامـل،  دو ايـن  چرا كه اين دليل. دارد كليسا
تصـوير كشـيده    به كامالًدر تجارب اسالم سنتى  ندا مربوطآموزش عالى  انواع هاى ريشه

بـه   متقـدم  هاى نمونه كشف رد با ميانه قرون نگاران اما از سوى ديگر، تاريخ ؛شده است
يـك   ةنتيجـ  منـد  نظـام وسطايى آموزش عالىِ  قرون ةپديد كه اند شدهاين عقيده متوسل 

 رشـد  نيا كه نكته  اين ذكر از پس كوبن. است بوده خودجوش يا و خودى هرشد خودب
 كنـد  مـى بود، اظهار  )natural and spontanleous development( طبيعى و خودى هخودب
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بـا   يافتنـد  تكامـل  دوازده قـرن  اواخـر  از كـه  هايى دانشگاهبين  ارگانيكهيچ تداوم « كه
  .)ibid: 44( »و اسالمى وجود ندارد بيزانسى، رومى، ـ مدارس يونانى، يونانى

 را هاسـكينز  نظـر  هـا،  دانشگاهو پيدايش  دوازدهم قرن رستاخيز ةدربار سارتون، جورج
 دنبال به معلم م 1200 سال در بود، معلم پى در مدرسه م 1100 سال در: كند مىنقل  گونه اين

 را پيشرفته ةمدرس نوعى ها سال اين علمى نهضت عامل همان اثر بر حال، عين در و مدرسه
دانش و معرفت تقريباً به همان هفت هنرى منحصر بود  يازدهم، قرندر آغاز . آورد وجود به

 بـا  را چهارگانه و گانه سههنرهاى  دوازدهم، قرن داد، مىسنتى را تشكيل  تحصيلى ةبرنامكه 
 هاى دانشكده كه آن عين در كرد؛ تكميل جديد اخترشناسى و جديد، رياضيات جديد، منطق

 بود نيامده وجود به دانشگاه هنگام آن تا آورد، وجود هو كالم را هم ب طب، حقوق، تخصصى
 ةتوسـع بـا  . معلومات كافى وجود نداشت آن تحقق براى باخترى اروپاى در كه سبب بدان

 نهـادى  انقـالب  و فكـرى  انقـالب  و شكل گرفتنـد  ها دانشگاهدر اين عصر، طبعاً  معلومات
 ).1189/ 2: 1383سارتون، ( رفت مىپيش  ديگر يك دست در دست

تاريخ به كار  يكه در ط را مؤسساتى و ها آكادمىاز مورخان علم نهادهاى فكرى و  برخى
از آن جملـه آكـادمى   . انـد  كردهدر شمار دانشگاه قلمداد  داشتند اشتغال اى انديشهمطالعاتى و 

 حتى ها، دارالعلم ها، دارالحكمه بغداد، ةالحكم بيت اسكندريه، ةمدرسافالطون، لوكئوم ارسطو، 
و  پژوهشى، تربيتى، ،اين نهادها غالباً اهداف و مقاصد تعليمى. مدراش بيتو  نظاميه، مدارس

تـر آمـوزش را    و كـم  ،تفسـير  تأليف، ترجمه، كار تر بيش بعد قرونو در داشتند برخي ديني 
كه از تعدادى  بودند هايى محيط  ،مفهوم امروز به ،ها دانشكده و ها دانشگاهاما  ،كردند مىدنبال 

بـا   و اى ويـژه  بنـدى  سازمانو در چهارچوب تشكيالت و  شدند ميو استاد تشكيل  دانشجو
اين نهادها بـه  . كار تعليمات عالى را برعهده داشتند مدون آموزشى و درسى ةبرناممقررات و 

ايـن  . كردند متناسب با ميزان تحصيالتشان، درجات دانشگاهى اعطا مى خود، التحصيالن فارغ
 بـه  هـايى  شـباهت بـيش    و  اروپاى مسيحى بودند و كم دوازدهم قرنمحصول  ها دانشگاهنوع 

 فردريك. بود نظير كماروپايى  تمدن گيرى شكل در ها آنو نقش  داشتند امروزى هاى دانشگاه
 و فرهنگـي  نهادهـاي  پيـدايش  چگـونگى  موضـوع  بـه  فلسـفه  تاريخ دوم جلد در كاپلستون
 او. اسـت  كـرده  اشـاره در پيشرفت تمدن اروپـايى   ها آن نقش و وسطى قرون در دانشگاهي

 برقـراري  اروپـايى  تمـدن  پيشـرفت  در وسطى قرون هاى كمك ترين يكى از بزرگ: گويد مى
 ايـن . بـود  پـاريس  دانشگاه ترديد بى وسطى قرون دانشگاه ترين نظام دانشگاهى بود و بزرگ

دانشگاه به معناى رسـمى   منزلة مجوز نهايى خود را به فلسفى و كالمى مطالعات بزرگ مركز
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مـدارس پـاريس را    فنـى،  غير معناى به توان، مىنياورد، اما  دست هآن تا اوايل قرن سيزدهم ب
قرن دوازدهم بيش از  ها جنبه برخى از ،درواقع. دانست دوازدهم قرن در دانشگاه ةدهند شكل

 ديگـرى  هـاى  دانشـگاه قرن سيزدهم تحت تأثير دانش فرانسوى بود، زيرا در قـرن سـيزدهم   
ايـن سـخن   . اهميت يافتند و شور و نشاطى از خود نشان دادنـد  تدريج بهآكسفورد  همچون
دانشـگاه بولونيـا    مـثالً،  نيز جنوبى اروپاى در. است صادق شمالى اروپاى مورد در كم دست

)Bologna (از فردريـك اول   م  1158 در را خـود  ةاولي مجوز)Frederick 1 (  ؛دريافـت كـرد 
). 215: 1388كاپلسـتون،  (هرچند فرانسه مركز بزرگ فعاليت فكرى در قـرن دوازدهـم بـود    

و فرانسـه   امپراتـور،  داراى آلمان پاپ، داراى ايتاليا« كهمنجر شد  ساير لِثَحقيقتى كه به اين م
، البته اين بدان معنا نبود كه فقط فرانسويان فعاليت فكرى داشتند، فرهنگ »داراى دانش است

و  ،و برترى فكرى فرانسه به ايـن معنـا بـود كـه دانشـجويان، محققـان       بود المللى بينوپا ار
از انگلستان افرادى مانند آدام ). 216: همان( رفتند مىاستادان بسيار زيادى به مدارس فرانسه 

 آدالرد دوازدهم، قرن جدليان ،)A. Neckham(و الكساندر نكام  )A. Smallbridge( بريج اسمال
 و ،)R. of St. Victor( سـن ويكتـور   ريچـارد  ،)R. Pulleyn( پولين رابرت، )A. of Bath( باثى
 دان الهى ،)H. of St. Victor(از آلمان، اوگ سن ويكتور  ؛)J. of Salisbury( ورىآوساليب جان
ل كتاب معروف  ةنويسند، )P. Lombard( لومبارد پتروس ايتاليا، از عارف؛ و فيلسوف و مـج 
)Sentences (آكوئينى توماس قديس چون ييها كه در قرون وسطى شخصيت )T. Aquinas (
 توان مى بنابراين،. بودند جمله آن از نوشتند، آن بر هايى شرح) D. Scotus( اسكوتوس دانز و

. است كرده ترسيم پاريس دانشگاه را وسطى قرون اروپايى فرهنگ المللى بين ةچهركه  گفت
ريشـه در   كـه  ندا نويسندگان فرانسوى مدعى آن كه است نظر اين بر كاپلستون كه دانشگاهى

 ةدارد كه شـارلمانى تأكيـد بـر توسـع    ) Palace or Palatine) (قصر ةمدرس( »پاالتين« ةمدرس
 ةبـه مدرسـ   نسـبت  تـرى  وسـيع  ةدايرتعليمات فكرى و علمى در آن داشت و شاگردانش از 

 شـكل  پاريس مدارس ادغام از پاريس دانشگاه او به نظر حال، اين با. شدند مىدربار انتخاب 
 نظـر  بـه . به يك معنا سر دودمان دانشگاه پاريس بوده است پاالتين ةمدرسكه احتماالً  گرفت

 كاتـدرال  ةمدرسـ عنـوان   بـا  هـا  آنهمان مدارسى است كه سـارتون از   مدارس اين رسد مى
 ،)St. Victor( ويكتـور  سن آوگوستينى شيوخ ةمدرس ،)Cathedral of Notre Dame( نوتردام

 هـا  آن ةمجموعكه دانشگاه پاريس از  سن رود ساحل در) St. Genevieve( ويو ژنه ةمدرس و
 قلمـرو  معنـوى  مركـز  بـه  پـاريس  تبديل در مدرسه سه هر اين. است بردهگرفت، نام  شكل

  .سهيم بودند ،)The City of Teachers( استادان شهر يا مسيحيت،
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يك انگليسى به نام جوسه لندون  به دست م  1180 در پاريس دانشگاه كالج ترين قديمى
)J. London (هنرها، قانون، كالم ةسپس استادان و دانشجويان در چهار دانشكد. شد ساخته، 

چهارگانه را ادامه  و گانه سهسنت قرون وسطايى هنرهاى  هنرها ةدانشكد. دندگرد آمو طب 
براى اجابت نيازهاى روزافزون  بودند اى تازه هاى سازمان تر بيش ديگر ةدانشكدداد، ولى سه 

برتـر از   كالم ةدانشكدو  ،عالى ةدانشكد بقيه و بود مقدماتى ةدانشكد هنرها ةدانشكد. زمان
بـه نهـاد دانشـگاهي     بخشـيدن  رسميترسمى مربوط به شناسايى و  سند ترين قديمى. همه

 بـه  مربوط م  1223 -  1180 هاي سال طي فرانسه شاه) Augustus(منشور فيليپ آوگوستوس 
  ).1191/ 2: 1383سارتون، ( است م  1200 سال
 فرهنگي نهادهاي پيدايش چگونگى ةدربارقريب به اتفاق منابعى كه اكثريت  حال، هر به

بر اين امر تأكيد دارند كه تعيين تاريخى دقيق براى پيدايش  است شدهبررسى  دانشگاهي و
 اوليه هاى دانشگاه شد، اشاره اين از پيش كه گونه همان. است ممكن غير ها آن گيرى شكلو 
آموزش پزشـكى  . شكل گرفتند مدارس طبيعى رشد از مرور بهتأسيس نشدند، بلكه  باره يك

گرفت، اما انجمن دانشجويان  نشئتميالدى  نهم قرناز اميرنشين مستقل سالرنو در ايتالياى 
. آيد مى شمار بهدر اروپا  ها نخستين دانشگاه ازدر بولونيا شكل گرفت، غالباً  كه اى دانشكدهو 

شـايد هشـتاد   . م به دنبال آن تشـكيل شـد    1220م و آكسفورد در   1200 در پاريس دانشگاه
سارتون ). 261: 1387 ،و دورن كليلنمك ( شدم داير   1500سال  تا ها ايندانشگاه افزون بر 

 كـه  »دانشگاه« ةواژو  نيست دستدر  سيزدهم قرنانشگاهى مقدم بر قانونِ د هيچ گويد، مى
  .است اتحاديه معنى به شده اقتباس رومى حقوق از

 م  1209  -  1208 سوم در) Innocent( اينوسان از اى نامهدر  بار كاربرد جديد اين واژه اول
 در) R. Courson(پديـدار شـد و بـار ديگـر، در منشـورى از كاردينـال ربـر كورسـون         

را  اوليـه  هـاى  دانشـگاه . اسم اسـت  از تر يقديمخيلى  مسمىطبق معمول،  ولى. م 1215
. آن بـود  المعـارفى  دايـرة  ةجنبـ  معـرف  كـه  اصـطالحى  ناميدنـد،  مى عمومى ةمدرساغلب 
ترفيع يك طلبـه بـه مقـام اسـتادى، يعنـى اجـازة        دانشگاهي درجات صورت ترين قديمى
 ،و استاد دكتر هاى واژه ،ها دانشگاهمنشأ درجات  جا از اين. بود ،)licentia docendi( اجتهاد
 خصـوص  ايـن  در مقديسـى  جـورج . اسـت  آموزش به اى اشارهكه هر دو  شود مىمعلوم 

نهادهـاى   گرايـى  تخصـص پايـدارى و   عنصر دو كه كند مىاظهار  گونه اين) اجتهاد ةاجاز(
ـ  يعنـى  نظـام،  ايـن  اجتمـاعى  صورت. 1: دهند مىعالى را توضيح  آموزش يافتة نظام  ةگون

 جـزء  دو ايـن . اجتهاد ةدرجبراى تعليم، يعنى اعطاى  تخصصي ةاجاز. 2 آموزش؛ مدرسي
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 جهـان  و غربـى  مسـيحيت  قلمـرو  و اسـالمى  غـرب  بـه  و دارنـد  اسالمى شرق در ريشه
  ).Makdisi, 1981: 46( يافتند راه مسيحيت

 اسـت  آن معمول ولى ،ندشد نوشته شان تحقق از پس ها دانشگاه ةمنشورنام حال، هر به
ايـن  . آوردنـد  دسـت  بـه  دانشـگاهى  مقـام  م  1150 در بولونيا دانشگاه استادان شود گفته كه

 شـارحان  از ومعلم ايتاليايي  ،)م  Irnerius) (1055  - 1130( ايرنريوس نبوغ ةسايدانشگاه در 
 و درآمد حقوق ةمدرسنخستين سازمانى بود كه به صورت  ابتدا در ديگران و رومي، حقوق
كـامالً   يدانشگاه به شكل دوازدهم قرنو سرانجام پيش از  كرد پيدا دانشگاهى شكل سپس
 كه هنگامى. زمان پيدايش دانشگاه آكسفورد هم دقيقاً معلوم نيست. بوددرآمده  يافته سازمان

ورد دانشجويان انگليسى از پاريس فراخوانده شـدند بسـيارى از آنـان در آكسـف     م  1167 در
، قـرن  اواخـر و در  آمدنـد جا گـرد   تعدادى از دانشمندان در آن ،م  1180در . اقامت گزيدند

 همـه  اين با بود؛ يافته سازمان تر كم بولونيا و پاريس هاى دانشگاه نسبت بهآكسفورد  ةمدرس
توانسـت بـا    ،م  1209يعنـى در   بعـد،  سال چند چون باشد، بوده مناسب وسعتى داراى بايد

 .آورد وجود هتقسيم خودش دانشگاه كمبريج را هم ب
طب آن ممتاز بود، شايد به قدمت و كيفيـت سـالرنو بـود و در     ةكه رشت مونپليه، دانشگاه

 ةمدرسـ  هـاى  شـعبه آن از  حقـوق  ةرشت. اعتبار خاصى يافت) San Bernard(زمان سن برنار 
م در ايـن   1160حقوق رومـى را از سـال    ةالعمط پياخيزايى پطروس و آمد مى شمار به بولونيا

 يهوديان مخلوق تاحدى دانشگاه اين. درگذشت جا م در همان 1192او در . دانشگاه آغاز كرد
در  امـا  گرفـت،  مىابتدا در آن آموزش به زبان عربى و عبرى صورت  كه شود مىو گفته  بود
 هـاى  سـازمان دانشـگاه سـوربن هـم ماننـد     . كاربرد داشتجا  زبان التين در آن سيزدهم قرن

 ريشـار  سـوى  از كتـاب  ياهداو با  شد سيتأسم   1275در  سوربن روبردست  به اش مشابه
ـ  دوست شاعر او، نخستين كتاب فورنيوالى،  مـورد  در. گرفـت  شـكل  پـاريس  عمـومى  ةخان
 بـا  كـه  مدرسه يك به سارتون. نيست دست در درستي اطالع نواحي ايندر  اسالمي مدارس
مرسبه رسيده  ةشد آزاد تازه سرزمين ىيروا فرمانبه  هنگام آن در كه فرزانه، آلفونسوى حمايت

در اسـپانيا نظـر مـا را بـه خـود جلـب        اسالمى ةمدرسيك  ،در همين دوره. بود، اشاره دارد
 .دهد مىاز آميزش فرهنگى در اسپانياى آن روزگار ارائه  ي رااين مدرسه تصوير روشن. كند مى
در دسـترس   اوكه اطالع چنـدانى از   محمد، ؛شد تأسيس رقوطى محمد براى هم اى سهمدر

وى شاگردان سه قوم را به گرد خود جمع كرد كه بـه چهـار   . نيست، بايد معلم بزرگى باشد
  ).158/ 1: 1383سارتون، ( گفتند مىو اسپانيايى سخن  ،التينى ،زبان عربى، عبرى
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  دانشگاهي نظام نامة ينيآ. 4
كه شامل ضوابط و مقررات  ،نظام دانشگاهى ةنام ينيآ گوناگون ابعاد در ها دانشگاه ةتوسع با

و  ،آموزشـي  دروس ةبرنامـ  تحصـيل،  ةدورچگونگى ورود دانشجو به دانشگاه، سن ورود، 
 دانشـگاه  به ورود سن رسد مى نظر به. شدتدوين  تدريج به شد، مىامتحانات  برگزارى ةنحو

شش سـال بـه درازا    ،»علوم« آموزش يعنى پايه، آموزش و است بوده سالگى چهارده حدود
 روبـر  كـه  بـود  چيـزى  ايـن . اسـت  شـده  مـى بين سنين چهارده و بيست طـى   و كشيده مى

او تحصـيالت دانشـگاهى را بـه دو    . دانشگاه پاريس قيد كرده بـود  ةنام ينيآ در دوكورسون
پزشـكى و  . تا پايان تحصيالت اردو سال و دكت حدود مدتكارشناسى به : دوره تقسيم كرد
 ةدانشكد ةنام ينيآمطابق نخستين . خواندند مىسالگى  25 تا 20 سنى ةفاصلحقوق را هم در 

 بعدپس از گرفتن كارشناسى ارشد علوم  پزشكى ايدكتر يا ليسانس مدرك پاريس، پزشكى
روبر دوكورسـون  . كشيد مىتر طول  سرانجام، الهيات از همه بيش. شد مى اعطا سال شش از

، هشت سال تحصـيل و حـداقل   )الهيات(ى آن ابراى اخذ مدرك دكتر دانشگاه، ةنام ينيآدر 
 خوانـد؛  مىدرس  سال پانزده حدود بايست مىدانشجوى الهيات . را الزم دانسته بود 35سن 

 سـال  دو و مقـدس  كتـاب  تفسير سال چهارسپس بايد  ،در شش سال اول مستمع آزاد بود
  ).95: 1376لوگوف، ( گذراند مى را پترلومباردو جمالت تفسير و مطالعه

تغيير و تحول پيـدا كـرد،    تدريج به دوازدهم قرناز  ميانهدرسى و آموزشى قرون  ةبرنام
 زبـان  دسـتور  اهميت ،لحاظ همين  هب. نبود رو پيشحال رشد و  در ةجامع گوى جواب رايز

آموزشى به تأكيد و بسط علم منطق  ةو جاى خود را در برنام يافت كاهش گذشته به نسبت
. جايگاه جدى نداشـت  ميانه قرون هاى مدرسهچهارگانه در  نونِف و موضوعات رياضىِ. داد
 البتـه . بـود  شـده  خالصه مابعدالطبيعه يا هىو ال طبيعى، اخالقى، ةفلسفدر سه  هنرها ةبرنام

 ةدور هـاى  دانشكدهدر  و شدند مىپيشرفته محسوب  يموضوعات هياتو ال حقوق، پزشكى،
  .بود ها آن درآمد پيشو تكميل تحصيالت هنرهاى آزاد  شدند مى تدريس باالتر

اهميـت اسـت، قـدر و     حائز ميانه قرون آموزشى ةبرنام درآن  بررسىديگرى كه  ةمسئل
ميان هنرهـاى  از . شد مى داده اى انديشهمنزلت و جايگاهى است كه به موضوعات علمى و 

حدود هشت تا ده  ليسانس ةدور در ها دانشكده ةبرنامحساب و هندسه شايد در  ،چهارگانه
 در توانسـتند  مـى تـر داشـتند،    البته اگر كسانى تمايل به فراگيرى بيش. گرفت مى فراهفته را 
 ينىد تقويم تعيين و يابى وقتفن  منزلة نجوم به. به آن دسترسى يابند تر بزرگ هاى دانشكده

) پزشـكى  بـا  ارتبـاط  درتر  بيش( احكام علم يا اخترشناسى به پرداختن نظرى زيرساخت و
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شـده، از جملـه    و عربـى ترجمـه   يونـانى  هـاى  كتـاب  تر بيش درسى متون. بود توجه مورد
 دربـر  بـود  شـده  تأليف هدف اين براى مخصوصاً كه را هايى كتابو يا  مجسطى بطلميوس

  ).283: 1377ليندبرگ، ( گرفت يم
از قبل بـه زبـان    منطقآثار او از جمله  برخياگرچه  ارسطويى هاى آموزهتدريسِ  بارةدر

و  ،اخـالق ، مابعدالطبيعـه بـود، ولـى برخـى از آثـارش ماننـد       دسـترس  درالتينى ترجمه و 
بـود؛ حـال    شده استقبال ها از آن شناخته و از سوى استادان و دانشجويان تازگى به سياست
بـه   و شـد  ميسـر  ها دانشگاه در ها آنتا چه حدودى امكان تدريس  كه است بررسى ةشايست
گروهـى از فالسـفه    قرنبعد از حدود يك  ،و عقالنى دامن زد و همچنين فكرى هاى جدال

 ةدانشـكد در . كردنـد  قلمـداد  تجربـى  علوم رشد راه در مانعى را ها آموزهو دانشمندان اين 
 ةو فلسـف  مانـد  بـاقى  اهميـت  بىعلوم رياضى . يافت ترى جدل اهميت بيش منطق و ،علوم

كه از اواخر قرن  ،نفوذ ارسطو. آموزش شد ةطبيعى ارسطو موضوع اصلى و مركز ثقل برنام
 دوم ةنيمـ  در كـه  پيوسته رو به افزايش نهاد تا اين ،دوازدهم به صورت ماليم آغاز شده بود

، )الـنفس  علـم ( شناسى روان شناسى، جهان ،جو  كائنات، علم )فيزيك( اتيطبيع سيزدهم قرن
هـيچ دانشـجويى از   . نـد و تاريخ طبيعـى بـه صـورت دروس اجبـارى درآمد     ،مابعدالطبيعه
 و كامـل  معلومـات  ارسـطو  طبيعـى  ةفلسـف در  كه اين مگر شد نمى التحصيل فارغدانشگاهى 

  .باشد كرده كسب اساسى
خـاص خـود تـدريس و     ةكـه در دانشـكد   ،كه علم پزشكى سرانجام بايد يادآور شويم

 دردانشجويان كارشناسـى ارشـد   ). 287: همان( بود برخوردار ويژه اقبالى از شد، مىترويج 
تـدريس   كارشناسـى  ةدوردر  اغلـب گذراندنـد   ارشـد را مـى   ةهـاى دور  درس كـه  آن عين
 توجـه  مـورد  عميـق  و جدى موضوعى منزلة به طبيعى ةفلسف و علوم ،حال هر به. كردند مى

  .داشت قرار ها دانشگاه آموزشي ةتوسع ةبرناممقدماتى در  ةمرحل در دانشگاهيان
 هـاى  رون به ناميسبالغت با دو اثر از س: از بود عبارت بولونيا در آموزشى و درسى مواد
ـ  رياضيات و نجوم ،)Ad Herennium( هرنيوس به و) De Inventions( تأليفات  ي ازآثـار  اب

 گراتيـانوس  قـانون درسى اصلى دانشـجويان حقـوق كتـاب     كتاب .ارشميدس و بطلميوس
)Gratian's Decretum( نهم گرگورى احكامبعداً كتاب  بود كه )Gregory IX'S Decretals(، 

و  ،بـود  آوردهكه پاپ كلمنت پنجم گرد  شرعى قانونكتاب  ،)Clementines( كلمنتكتاب 
 دكت پانتفسيرها مبتنى بود بر  مدنى حقوق در. ه شدافزود بدان) Extravagantes( اضافات

)Pandect ( كـه بـه فرمـان ژوسـتى نـين،       كتـاب  50در  بود اى مجموعهبه معنى القوانين كه
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رومى تا زمان  دانان حقوق آثار همة ةچكيدو  بود امپراتور روم شرقى، در قرن ششم گرد آمده
 و) Digestum Vetus, Infortiatum, Digestum Novum( جديد القوانين مجمعو  بود خويش
كه يـك سـال بعـد از     روم امپراتورى قانونكتاب  ةشد بازبينى ةنسخ Code( قديم ةمجموع

  ).تدوين شده بود دكت پان
 كه) Volumen, Volumen Parvum( مختصر مجلديا  مجلدرساالتى معروف به  مجموعه

 نين ژوستىكه به فرمان  كتابى( )insitutiones( محدثات و) Authentica( ثقاتمشتمل بود بر 
اصـل بـه    در كه) (Novels( مبدعات التين ةترجمكه  )بود شده نوشته حقوق تدريس براى

) Liber Feudorum( القطـاع دانشـگاه بولونيـا كتـاب    . بـود  نـين  ژوسـتى ) زبان يونانى بـود 
 اربـاب  نظام بر حاكم مناسبات و قوانين ةدربارلومباردو را نيز به متون درسى خود افزود كه 

 كردنـد  مى استفاده) Ars medecinae( طب علماز كتاب  پزشكى هاى دانشكده. بود رعيتى و
 )Constantine the African( افريكـانوس  كنسـتاتينوس  كه هايى متناز  بود اى مجموعه كه
 گرفـت  مـى  دربـر  را جـالينوس  و بقـراط  آثـار  و بـود  كرده گردآورى يازدهم قرن در
  ).96: 1376لوگوف، (

 ةبرنامـ نسـبى   نواختى يك ميانه قروندر  آموزشى ةبرنام مهم هاى مشخصهديگر از  يكى
معمـوالً از  . زيادى بود كه بـا هـم داشـتند    چندان نه هاى تفاوترغم  به ها، آنمشترك  درسى
مدارس مختلف به لحاظ فكرى متعلق به مكتب و مشرب خاصـى بودنـد،    دور هاى گذشته

و بـاغ ايبكـورس بـه تـرويج و      ،)رواق(در آتن باستان آكادمى، لوكئوم، استوئا  نمونه، يبرا
و فضـاى فكـرى    شـدند  مـى محسوب  ديگر يك رقيب كه داشتند اشتغال هايى فلسفه ةاشاع
 نهادهاى و مدارس در را وضعي چنين حدودى تادر تمدن اسالمى هم . بود مشخص ها آن

 الحكمـه  بيـت در  حاكم ةانديشمعنا كه  بدين. شاهد بوديم مختلف، هاى دوره در البته علمى،
رَق    نظاميه مدارس و ها، دارالحديث ها، دارالحكمه ها، دارالعلم بود؛ مشخص كامالً انديشـة فـ

 ةبرنامـ با انـدكى تفـاوت    ها دانشگاه صورت هر به. كردند خاصى را نمايندگى و هدايت مى
تدوين  تدريس براى واحدى نسبتاً متون روى از و مشابه هاى موضوعمشتركى را از  درسى

 منـابع  بررسـى  با كه اينمهم ضرورى است و آن  بسيار اى نكتهاشاره به  جا اين در. كردند مى
مراكز فرهنگى اروپا به طور مشـترك بـا    و ها دانشگاه ،دوازدهم قرندر  رسد مى نظر به معتبر

كه از سوى مترجمان برجسـته از عربـى و    ،انبوهى از كتب و متون علمى اسالمى و يونانى
غرب مسيحى . شدندمواجه  ،ترجمه شده بود روز آن هاى زبانيونانى به زبان التينى و ديگر 

 يـك  بـه  تـر  بـيش  كه اسالمى غنى منابع از معتبر اى سرمايهبا انباشتي از متون ناب علمى و 
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 مكتب برانگيز اعجابت جا كه از عظم آن سارتون جورج. شد رو روبه داشت شباهت معجزه
چنـين   آورد مـى ميان  سخن به مذكور قرن در) Gerard of Cremona( كرمونايى رارژ ةترجم

 منتقـل  خـويش  قوم به را بيگانه معارف از عظيمى ةتودكسى چنان  هرگزكه  دارد مىاظهار 
 از اسـت  مظهـرى  او. گيـرد  قـرار  مـا  كتاب عنوان در نامش است شايسته كامالً بود، نكرده

و وابستگى او به مأخذ و منابع عربى بـه صـورتى اسـت كـه اميـدواريم       عصر آن مسيحيت
با  فكرى رهبران ترين از بزرگ ميمون،  ابنو  رشد  ابناز سوى ديگر . بتوانيم آن را نشان دهيم

 درستى مقياسكه اگر  برانگيختند ها دانشگاهدر  هيجان و تحوليذهنى خالق و ممتاز، چنان 
. ندا يتمتفكران سراسر تاريخ بشر ترين بزرگ شمار در آنان باشد، عظمتشان تشخيص براى

 آنـان . شـود  مـى يافت و پژواك آن تا به امـروز شـنيده    دوام ها قرن اين تحول به طوري كه
 ةهمـ  ةبرجسـت و بايد در شمار فيلسوفان  آيند شمار مي به خويش عصر متفكران ترين بزرگ
  .شوند داده قرار اعصار
 شد مند بهره خوبى بهنعمت گستردة دانش اسالمى و يونانى  بركت ازغرب  ير،تقد ره به

مهـاجرت دانشـجويان و    و هـا  دانشـگاه در  وجـوش  جنب و تحرك فضاى ديگر سوى از و
 دانـش  ةتوسعاستادان از شهرى به شهر ديگر با اين موج علمى همراه شد و اسباب تسهيلِ 

 پاريس از را خود ةدرجاستاد و دانشمندى كه  ترتيب، اين به. كرد فراهم اروپا سراسر در را
 كـه  آن بى آن از تر و شايد مهم كسى مزاحمت و مداخله بدون توانست مى بود كرده دريافت

 بـه  صرفاً امر ايندر آكسفورد تدريس كند؛  بگذراند را فكرى قراري بي دوره يك باشد الزم
 چـه  زيادى، تفاوت شد مىدر يك دانشگاه تدريس  كه هايى موضوعبود كه  ميسرعلت  نيا

 ،تـاريخ  در بار اولينبراى  ،بنابراين. نداشت ديگر هاى دانشگاهبا  ،امحتو در چه و صورت در
ـ بـا   بودنـد  واقف خود اى و حرفه شغلى، ،محققان و دانشمندانى كه بر وحدت فكرى  ةارائ

اقـدامى آموزشـى در سـطحى     دانشجويان از نسل يك به اى استانداردشدهعالى  تحصيالت
  ).288: 1377ليندبرگ، ( آوردند عمل به المللى بين

  
ي هـا  دانشگاه در فكري هاي جدالهاي فالسفة مسلمان در  آرا و انديشه تأثير. 5

  غرب مسيحي
 و فكـرى  ىهـا  دوازدهم بروز منازعـات و جـدال   قرن در برجسته رويدادهاي از ديگر يكى
 نبـود،  جديـدى  موضوع تاريخى لحاظ به ها كشمكش اين. بود ها دانشگاه محيط در اى فرقه
 از نـوينى  روش غربـى  اروپـاي  عبارتى به. بود ديگرى جنس از منازعات عصر اين در ولى
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از منطـق   گيـرى  بـا بهـره   را گذشـته  مـدعاى  كه بود كرده آغاز را بينى جهان و ورزى انديشه
مفـاد و   شد آفريده آن كاربستن به و روش اين از كه اعتقادى نظام. كشيد يم نقد بهارسطويى 
 ةرهـايى فزاينـد  . دانش يونانى و اسالمى را با دعاوى الهيات مسـيحى تلفيـق كـرد    محتواى
 معـارف  و دانـش  پـذيرش  سـر  بر سنت، تنگناهاى و موانع قيد از فلسفى هاى ورزى انديشه
كـه ميـراث    توانست اين جدال را به سود جريـان فكـرى آزاد و عقالنيـت    سرانجام نوين،
 ضـبط  و ثبـت  بـه  و كند خود آن از اى شايسته نحو به بود اسالمى و يونانى علوم بهاىنگرا

 دسـتگاه  در قوى آموزشى نظام استحكام و تدوين براى امنى و رفيع جايگاه امر اين. رساند
 ايـن  كـرد؛  همـوار  »علمى انقالب« سوى به را راه و كردتأسيس  غرب اى انديشه و رهبرى
 شكوفايى بر را راه و شد غفلت آن از ميانهكه در تمدن اسالمى در قرون  استهمان  مسئله

  .كرد مسدود »علمى انقالب« سرانجام و استعدادها
 حكمـاى  از ،)Albert the Great( آلبرتـوس كبيـر   يحيدر غـرب مسـ   عصر، همين در
م عنوان استاد الهيات دانشـگاه پـاريس     1248مدرسى و از دومينيكيان آلمانى كه در  ةفلسف

علم و دانـش و آمـوزش بـه آن دسـته از علـومى كـه در        ةتوسع در بود، كرده افتيدررا 
نظيـر   ]ايرانـى [عـرب   ةفالسـف  يآرا بـه  تـر  بيش و شد متوسل شد نمى تدريس ها دانشگاه

 بـودن  حـائز آثار او عالوه بر . جست مىاستناد  ]اسالمى غرب[ رشد  ابن و ،سينا  فارابى، ابن
اعتدال ميان فلسـفه و الهيـات    برقراريدر راه  اى واسعه مساعى ،رةالمعارفىيدا هاى ويژگى

هاي علمـي و فلسـفي    در جدال ديگر، عبارت به). 248: 1387لوگوف، ( شد مىمحسوب 
 درگرفت ارسطو رشدي  هاي اروپا بر سر تفسير محض ابن كه در قرن سيزدهم در دانشگاه

 ،هاي ارسـطويي، سـخت تحـت تـأثير تفسـير بـوعلي       در عين تمايل به آموزه ،آلبرت كبير
 و علـوم  تـدريس  چگـونگي  بـراي  اي نامـه  ينيـ آ او. بود رشدي  ابنتر  و كم كندي، فارابي،
 را مفسـراني  جانـب  تـر  بـيش  نامـه  ينياين آ. ها تدوين كرد ارسطو در دانشگاه يآرا تفسير
 او زعـم  بـه  هرجـا  و بودنـد  پرداختـه  ارسـطو  فلسـفي  عناصـر  از برخي نقد به كه گرفت

  .كردند مي رد آن را بود رفته خطا به) آلبرت(
 يافـت  توان مىدانشمند اسالمى را  تر كم ها سالدر اين سوى جهان درست در همين  اما

صـفا حتـى برخـى از     اهللا به قول مرحوم ذبيح. و الحاد در امان باشد زندقه، كفر، اتهام از كه
طلـب   و شـدند  مىنادم  بودند سرگردان راه اين در چندى كه علما هم در اواخر عمر از اين

 ،)ق  660 د( االربلى نجاء بن  محمد بن  حسن ة سخندر ترجم نمونه، يبرا. كردند مىاستغفار 
 در او سـخن  آخـرين  كـه  اند آوردهرافض و مردى مشهور در علوم عقلى بود،  يكه فيلسوف
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 بـاب  در هـم  را اين نظير روايتى و »سينا  ابنصدق اهللا العظيم و كذب «: بود اين احتضار بستر
: 1371صـفا،  ( انـد  گفتهنسبت به اشتغال وى به علم كالم  ،استاد غزالى الجوينى، ابوالمعالى

و  طبيـب،  فقيـه،  فيلسـوف  تـرين  بـزرگ  رشد  ابنآنان سرنوشت  از انگيزتر غمشايد ). 140
. در قـرون وسـطى باشـد   ) double truth( دوگانه حقيقت ةنظريمفسر آثار ارسطو و واضع 

 مقـام  در طفيل  ابناو را براى جانشينى ) م  1184  -   1163(ابويعقوب يوسف خليفه موحدى 
 ،)م  1199 -  1184( منصـور  يعنـي  يعقـوب،  جانشـين . فراخوانـد  مـراكش  به خاص طبيب
و فرمان  كرد تبعيد قرطبه نزديكى در لوفته به را وى سپس. پرداخت او حمايت به چند يك

 م  1198 در رشد  ابن. بسوزانند داشت علمى ةجنبصرفاً  كه ها آنجز  را هايش كتاب ةداد هم
 دسـامبر همـان سـال درگذشـت     10و در  شـد  خوانـده  مراكش به و گرفت قرار عفو مورد

  ).1106 ،1102/ 2: 1383 ،سارتون(
بر سر پذيرش دانش نو و نقد  ها دانشگاهمنازعات در  ميانه قروندر  طور كه گفتيم، همان

اگرچـه كليسـا و اربـاب قـدرت     . گرفت باال منطق ارسطويى  كارگيرى بهبا  سنتى هاى آموزه
در برخى از موارد  باشند، نداشته دخالتى ها دانشگاهاالمكان در امور داخلى  سعى داشتند حتى

ـ  اين ام در زور  بهبا صراحت و  عنـوان   ار دخالت كردند و دستور سانسور متون درسـى را ب
نكـات   كه ها آنارسطو، همراه با شرح  آثار ةمطالعاين منازعه با . كردند صادر گذارى  بدعت

سپس  و سينا  ابن خصوص بهغامض و دشوار آن از سوى شارحان قديم و مفسران مسلمان 
 و هـا  كشـمكش  بـود،  شـده آغـاز   هـا  دانشـگاه  در تفصـيل  و بسط با كه رشد  ابن هاى شرح
نفـوذ  . شـد را موجب شد كه به اخراج برخى استادان از دانشگاه منجـر   يسنگين هاى جدال
 كـردن  محكوم به م  1210 سال در ها آنو شرح  پاريس دانشگاه بهارسطو  فلسفى هاى آموزه
 اسـقف ، )E'tienne Tempier(تمپيـه   اتيندستور  به توماس قديس حتى و استادان از برخى

متوجه اقتبـاس   هرچيز از بيش تمپيه حكم. شد م منجر  1277و  1270 هاى سالدر  پاريس،
: همان(بود  ارسطو، ةفلسففيلسوف عرب و شارح  رشد،  ابنفكرى واقعى و يا احتمالى او از 

  ).232: 1387لوگوف،  ؛196/ 1
ولـى آن عنصـرى كـه در تفسـير      ،در اين خصوص بسيار جذاب و طوالنى است بحث

 كلى بينى جهانيك  كردبروز كرد و عقيدة سنتى مسيحى را نقض  ارسطو ةفلسف رشديِِِِِِِِِِ  ابن
كليسا را خوش  انو برخى از ارباب بود برخوردار گرايى طبيعتخردگرايى و  ةبود كه از صبغ

رهبـر  (» التينـى  رشـديان   ابن«كه به  را، داران آن نيامد و اسباب حمله به اين انديشه و طرف
  .كرد فراهم شدند، معروف ) Siger of Brbantالتينى  رشديان  ابن



 ... بررسي سير تحول اجتماعي نهادهاي فرهنگي و دانشگاهي در اروپا   36

  

  ها مسيحي و فضاي بحراني دانشگاههاي  فرقهارباب كليسا، . 6
مسـيحيان بـه نـام     از اى فرقهاز سوى  كه ها جدالاست به روى ديگر اين  ضرورى جا اين در
دادنـد و   قرار خود اى فرقهاهداف  و ها كشمكش ةصحن را ها دانشگاهمسيحى كه  فقراى ةفرق
 اشـاره  شـدند و حتـى در جامعـه    علمى هاى محيطموجب بروز بحرانى در  سيزدهم قرندر 
 ةبرجسـت  هـاي  و شخصـيت  بودند معروف ها فرانسيسين و ها ندومينيكاين دو فرقه به . شود
اين فقرا متعهد بودند كه زندگى . قديس شهرت داشتند يفرانسوا و قديس دومينيك به ها آن
گذران زندگى را به حضرت عيسى مسيح  زشت ةشيو اين نادرستى بهو  كنند پيشه اى النهسائ

 آلبيگـانى  بدعت با مبارزه و دينى و اعتقادى انگيزةبا  ها دانشگاه به ها آننفوذ . دادند مىنسبت 
)Albigensian (ورود . را محل مناسبى براى اهداف خود يافتنـد  آموزشى هاى محيطلذا . بود
 كه نكشيد طولى اما شد، آغاز فلسفى و كالمى ـ ديني هاى بحثابتدا با  در ها دانشگاه به ها آن
سوم ) Honorius( هونوريوس م  1220 سال در. كردند پيداتمايل  دانشگاهى مدارك داشتن به

 و برخوردهـا  بـه  نوبت سپس گفت، تبريك ها دومينيكىپذيرفتن  سبببه دانشگاه پاريس به 
 -  1303 هاى سال طي سپس، و شروع شد پاريس دانشگاه از ابتدا كه رسيد آنان تند رفتارهاى

  .رسيد هم اين ماجرا به دانشگاه آكسفورد م،  1360  -   1350 و م  1320
 بـه شـرح   بـدين  وسـطى  قرون فكران روشنلوگوف متخصص قرون وسطى در كتاب 

نمونـه   يبراگيرتر  از همه چشم ها كشمكشميان اين  در: است پرداختهزواياى اين بحران 
 آمـور  دوسـنت  گيـوم  مـاجراى  به كه بود پاريس در م  1259 -  1252 هاى سالدعواى بين 

)William of st-Amour (مسيحى و استادان  فقراى هاى فرقه: دعوا پنج طرف داشت. شد منجر
 عرفى استادان نام به ها آنبرخى از منابع از  دركه  اكثر استادان ناراهب دانشگاه ها، آنپاريسى 

)seculieres (هـا  كشمكشدر اوج . و دانشجويان فرانسه، پادشاه ،پاپ دستگاه است، شده ياد 
 عصـر  خطرهـاى « عنـوان  بـا  اى رسالهكه همان دوسنت آمور بود، با نوشتن  ،استادى ناراهب

دارى گروهى از دانشگاهيان از او سودى  راهبان را سخت مورد حمله قرار داد؛ طرف »جديد
استادان عرفى يا غير راهب دست به شكايت زدند . خشيد و پاپ او را محكوم و تبعيد كردنب

 ةدورگذرانـدن   بـدون  هـا  آن. دانشـگاه كردنـد   ةنامـ  ينيآو اعضاى فقرا را متهم به تخطى از 
  .كردند مىارشد علوم و فقط با مدرك الهيات شروع به تدريس  كارشناسى

ليسانسـي از   الهيـات  ةدانشـكد پاپ اجازه گرفتند كه در خارج از  از ها فرقهم،   1250 در
 فقـط  نامـه  ينيآدو كرسى دارند، در حالى كه  كه كردند مى ادعا ها آن. مهردار نوتردام بگيرند

 هـا  جدال و ها كشمكش حال، هر به. دانست مى ها آنكرسى از چهار كرسى را متعلق به  يك
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 اعتصـاب  موجـب  طـرفين  ةمبـارز مسيحى و  فقراى ةفرقبين استادان و اعضاى دانشگاهى ِِِ
 را دانشـجويان  و زدند مى شكنى اعتصابدست به  فقرا ةفرق اعضاى. شداستادان غير راهب 

مسيحى حمايت  فقراى ةفرقاين مبارزه از سوى كليسا به نفع . كردند يم جلب خود سوي به
) غيـر راهـب  (به اخراج برخى از استادان رسـمى   كليسا ارباب دستور به سرانجام و شد مى

 شـده  ايجاد فقرا ةفرقبراى جلوگيرى از بحرانى كه از سوى  استادان ةبقيمنجر شد و تالش 
  .نرسيد جايى به بود

 مخالفان ةجبهحتى توماس آكوئينى در  و) st Bonaventure( بوناونتورا ماجرا اين در
 پـاريس،  دانشـگاه  استادان و كشيد باال بسيار ها مناقشهسطح . استادان عرفى قرار داشتند

م پـاريس   1290در شـوراى سـال    كردنـد،  مىكه هميشه براى حفظ هويت خود مبارزه 
 ،كايتـانى  اصلى نامبا  كايتانى بندتّو كاردينال پاپ، ةنماينددرشت زير را از زبان  سخنان

 پـاپ  بعـدها  كه ،)Bonliface Vlll( و در فرانسه) Benoit Gaetani( بنوآگايتايى ايتاليا در
استادان پاريس را كه  ةهم شد مى كاش: شنيدند چنين شد هشتم) بونيفاكيوس( بوتيفاس
 گسـتاخى  و ديوانگـان  خردبينـى  بـا  اينـان  ببينـيم؛  جا اين درخشد مىشان در شهر  ناداني

خيـال   آيـا . كننـد  رد را اخـتالف  مورد امتياز كه اند دادهخود حق  به جهت بى گناهكاران
 كـه  انـد  نفهميـده  ها آن كند؟ مىامتياز بدين بزرگى را بدون تأمل اعطا  روم دربار كنند مى

 مـا  ميـان  كـه  كننـد  مىنه از پر؟ اين استادان همه گمان  سرب از دارند پاهايى روم دربار
كه هم خود و هم دنيا را بـا   را، جماعت اين ما كه حالى در دارند، زيادى علمى شهرت

پذيرفتنى نيست كـه هـر امتيـاز    ...  دانيم مىابلهانى مضاعف  اند، كردهسم مرامشان آلوده 
 فقـراى  فرقـة ( امتياز آنـان  تنها نهدربار روم . كنند ارزش بىپاپ را آقايان با خزعبالتشان 

خداوند از . دهم خواهد كوبي بلكه دانشگاه پاريس را در ،را لغو نخواهد كرد )مسيحى
ما نخواسته است تحصيل علم كنيم يا در ميان آدميان بدرخشيم، تنهـا خواسـته اسـت    
روحمان را نجات دهيم و چون رفتـار و مـرام بـرادران مـا ارواح بسـيارى را نجـات       

 گلوربو،( ماند خواهد محفوظ ايشان بر هميشه شده اعطا ايشان به كه امتيازى دهد، مى
  .)125: 1376 لوگوف،نقل از  به 1290 -  1281
 اما يافت، پايان مسيحى فقراى ةفرقبه نفع  شاهديم، كه طور همان ماجرا، اين حال ره به
از آزادى انديشـه و بيـان حقـايق     ميانه نوقر در ها دانشگاهبدان معنى نيست كه استادان  اين

اكثـراً   آمـد  مـى  پـيش  شان يشغلالبته آنان در جايى كه پاى منافع صنفى و  ؛برخوردار نبودند
ژانـدارك رفتـار ناپسـندى از     ةمتأسفانه در ماجراى مبـارز  و داشتند مىجانب احتياط را نگه 
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موضـوعاتى كـه بـه     خصـوص  بهخود نشان دادند، ولى در طرح مسائل فلسفى و كالمى و 
  .پرداختند مىنظر علمى  صراحت تمام به انتقاد و اظهار باشد  مىطبيعى مربوط  علوم ةرشت

  
  ... و آموزشي رشتة لحاظ به ها دانشگاه جايگاه. 7

و بعضى از  تر فعال ها آنكه برخى از  ندتشكيل شده بود مختلفى هاى دانشكده از ها دانشگاه
 در كـه  شـد  اشـاره  اين از پيش. بودند برخوردار دانشكده آن در ممتازى جايگاه از ها رشته

مقـام اول را   الهيـات  ةرشـت و در پـاريس   پزشكى، ليهپمون در حقوق، ةرشت بولونى دانشگاه
 بنـدى  درجـه  هـا  آن آموزشـى  ةبرنامـ اهميت و جايگاه دانشگاه هم بر اساس كيفيت . داشت

صـناعات   جـا  آن در. داشـت را  رتبه ترين نازل آزاد اى حرفه مقدماتى ةدانشكد مثالً،. شد مى
 به توانيم مىداشتند كه امروزه  اولويت هايى رشتهاغلب  و شد مىثالثه و فنون اربعه تدريس 

مطالب مكتوب و علوم نظرى ارائـه   تر بيش طب ةدانشكددر . بگوييم علمى هاى رشته ها آن
كه بـر سـايرين سـيادت و     بود ها دانشكده رشتة ترين عالىالهيات . تجارب علمى تا شد مى

 نيز ليسبون شگاهدان و دوم فردريك امپراتورحكم  بهم   1224دانشگاه ناپل در . برترى داشت
 studium romanae( داشـتند  عهده بر را پاپى دانشگاهى نقش كه شدند تأسيس م  1288 در

curiae (باجليـانى  پاراويسينى آگوستينو كه گونه آن آن، در كه )A. P. Bagliani ( نشـان داده 
  .، مباحثى چون نور و علوم طبيعى حائز اهميت زيادى بودنداست

بـه حكـم    وبود  سلطنتى ةمؤسس يكم   1219 -  1218 هاى سال در كه ساالمانكا دانشگاه
) Carta Magna(م بـا فرمـان بـزرگ      1252نهم پادشـاه لئـون تأسـيس شـد، در      آلفونسوى
م پـاپ    1255يافـت و در   درجه يارتقا عالى ةمدرستا حد يك ) خردمند(دهم  آلفونسوى

 امتيـاز دانشگاه پاپى به رسـميت شـناخت و اسـاتيد آن را از     در مقامالكساندر چهارم آن را 
 صدور با ).licentia ubiqlue docendi( كرد خورداربر »جا همهدر  استادى« ةگواهينامدريافت 

 حقـوق  كرسى سه مدنى، حقوق كرسى جمله از متعددى استادى هاى كرسى »فرمان بزرگ«
و  ،)طـب (دو كرسى فيزيك  زبان، دستور كرسي دو منطق، كرسى دو، )شرعيات( كليسيايي

 ةنوازنـد  يك دانشجويان، و اساتيد نياز مورد هاى كتاببراى تأمين  دارى همچنين يك كتاب
 ةو شـهري  شـد  اضـافه  ها كرسى تدريج هب. نصيب اين دانشگاه شد چى داروخانهو يك  ارگ،

 و اسـاتيد  عـالوه  بـه . شـد  مىتأمين  ساالمانكا نشين اسقف ةاستادان هم از محل ثلث عشري
 تولـوز  دانشـگاه . شـدند  مـى  منـد  بهرهاز محل موقوفات كليسا  بازى ودل دست با دانشجويان

م   1229پاريس بود كه در  ـ )Meaux(مو قرارداد شرايط از و كاتارها عليه پاپ ةمبارزحاصل 
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قـرن سـيزدهم فضـاى     دوم ةنيمـ اين دانشگاه در . شدصليبى آلبيگاتى  جنگ ةخاتمموجب 
  ).236: 1387لوگوف، ( شد احيا آن در حقوق هاى رشتهدانشگاهى پيدا كرد و 

از يـك سلسـله مبـارزات و     پس كه بود امتيازاتى از تابستانى تعطيالت و اعتصاب حق
 ايـن  البته آمد، دست به م  1231 -  1229 هاى سال ازو دانشجويان پاريسى  استاداناعتصابات 

 هـاى  دانشـگاه  هـاى  موفقيتيكى از . چند دانشجو همراه بود شدن كشتهو  ريزى خون با امر
 بـه  كـه  شـد  مـى وسطي برخوردارى از مدارك دانشگاهى بود كه به دانشجويانى اعطا  قرون
التحصـيالن   مدرك بـه فـارغ   باالترين. باشند شده برخوردار علمى توان و بنيه از كافى ميزان
باالترين مدرك تحصيلى كه  ،بعد از آن. شد اعطا ميحصيل پس از يازده سال ت الهيات ةرشت

 ها همين بگذارد؛ خود بر استاد نام توانست مىكه صاحب آن  بود اى رتبهيا  ادكتر شد مىداده 
  .را هموار كردند) پروفسورها( ها دانشگاهكه راه ايجاد اروپاى استادان و  بودند

 ةدانشـكد و  بـود  الهيات ةرشتدر اختيار دانشجويان مستمند در  تر بيش سوربن دانشگاه
 اين در. داشت قرار رياضى ةرشتاختيار دانشجويان  در عمدتاًآكسفورد  در) Merton( مرتن
 هـا  دانشـگاه در  عقالنـى،  و فلسـفى  بـزرگ  شخصيت عنوان  هب ارسطويى، هاى آموزه عصر،

 ةمطالعـ مـورد عالقـه و    آثـارش  نقـد  و هـا  مخالفـت  رغم هجايگاه خاصى پيدا كرده بود و ب
 پـا  اسـتوار  و محكـم  هنرهـا  ةدانشكد درسى ةبرناماين متون در . و استادان بود دانشجويان

 در. گسـترد  را خود ةسلطنيز بيش از پيش  اليسانس و دكتر فوق ةدورو در آموزش  گرفت
گند ياد كنند كه بـه تعلـيم   در پاريس سو هنرها ةدانشكدم الزم بود كه استادان جديد   1321
 مگـر بپردازند،  ارسطوو ديگر مفسران و شارحان باستانى  رشد،  ابنارسطو و مفسر آن،  نظام

بـه صـورت ابـزارى     ارسطو ةفلسف ،در همين ايام. باشددر مواردى كه مغاير و مخالف دين 
و الهيات و مبناى هر كوشش  حقوق، پزشكى، ةِپيشرفت دانشِِ اندركاران دستضرورى براى 

  ).327: 1377 ليندبرگ، از نقل به هرمن(عقالنى جدى در هر موضوعى شد 
 

  گيري نتيجه. 8
بـه شـرح و بسـط     محتـاج  هـا  دانشـگاه  گيـري  شـكل چگونگي پيـدايش و   است بديهي
در اين مقاله سعى شد تصويرى اجمـالى از نقـش نهادهـاي فكـري و     . است تري وسيع

اروپـاى مسـيحى    در بشـرى  معـارف  و علوم به بخشيدن عمقش و دانشگاهي در گستر
علـوم و   پديـدآوردن  ةزمينـ مسـاعى مسـيحيت غربـى در     و هـا  تالش ةدربار. شودارائه 

 تركيبـي  و رياضـى  مفـاهيم  كاربردن به با ،ها آنمعارف جديد و تعليم و تجزيه و تحليل 
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 نظري و فلسفي علوم قراردادن يعني موضوع، اين طرح. شد اشاره هايى نمونهبه  ،مكانيكي
در قرن يازدهم از طرف هوگ سـن ويكتـوري    مكانيكي، و رياضي علوم با ها آن تركيب و
)H. of St. Victor (بـه نبـود،   اي كار تـازه اگرچه  پاريس، حومة در ويكتور سن مدرسة در 

شايد قراردادن فنون مكانيكى در كنار علـوم   بود رايج اين از پيش كه هايى بندى طبقهلحاظ 
 كشـيده  پـيش  هـم  را اي پيچيده اي ذره ةنظرى از سوى يك استاد الهيات و عرفان كه نظري

  .آمد مي شمار بهحركتى نو  بود
 تربيــت و تعلــيمكــه در كتــاب خــود بــه نــام  گونــه آن او، كــار ارزش حــال هــر بــه

)Didascalion (تحصيل علم مكانيك را كـه   هوگ كه است نكته اين در است، كرده مطرح
 شـد،  مـى و بـا تعـابير سـخيفى مطـرح      بـود  »علوم نازل«يا » ناآزادگان«پيش از اين از فنون 

علـوم نـازل را    خـود  بندى تقسيماو در . كرد ميبه فراگيرى آن تأكيد  و دانست ميضرورى 
 نهاد؛ نام قبيل اين از و طب، كشاورزى، تجارت، دريانوردى، نجارى، سازى، اسلحهنساجى، 
صـلح را تقويـت    كنـد،  مـى خـاموش   را هـا  جنگ كند، مىكه بين اقوام آشتى برقرار  علومى

: 1388كاپلسـتون،  ( دهـد  مىقرار  همگان ةاستفاداشخاص را در معرض  كاالهاى و كند، مى
 ةطرح هوگ حرمت اين علوم را در نهادهاي فكري و دانشـگاهي شكسـت و رابطـ   ). 217

ايـن  . عت را هموار كرد و راه پيشرفت علوم و فنون را در عـالم غـرب گشـود   انسان با طبي
  .حركت براي غرب مسيحي در آن مقطع خدمت بزرگى بود

 غرب در ها دانشگاهكه پيش از اين اشاره شد، نهادهاى فكرى و  گونه همان تقدير، هر به
 سيزدهم قرناما از  نداشتند، محكمى نسق و نظم و شكل گرفتند خودجوش صورت به ابتدا

رسـميت يافتنـد و سـپس     شـد ها ابالغ  نه آو حمايت كليسا ب پبا منشورى كه از سوى پا
 و ها دانشگاهدر آن عصر ارزش . شدند برخوردار اى ويژهو از مزاياى  شدند تأسيس تدريج به

 كه هايى كشمكش همةبا  دانشجويان، و استاداناحترام و اعتبار  همچنين و علمى هاى كانون
 روشـنى  بـه  هـا  آن از پشـتيبانى  و حمايت و بود محفوظبا ارباب كليسا و حكومت داشتند، 

 نهادهـاى  و مراكـز  در دانـش  چـراغ  قبـل  ها مدتولى در جهان اسالم، از  شد؛ مىاحساس 
  .بود نهاده خاموشى به رو عقالنى و علمى

و قوانين حاكم بـر   ارسطو ةدوبار كشف با) دوازدهمقرن ( بعد به تاريخ اين از سرانجام
راه  علمـى  مراكـز  و ها دانشگاهعربى و يونانى به التينى در  آثار ةترجمرويدادهاى طبيعى و 

و  قبـل  ها مدتاما در دنياى اسالم، بحرانى كه از  ؛شدرشد و بلوغ مكانيك و فيزيك هموار 
برابـر  اسـباب تسـليم نهادهـاى عقالنـى و فلسـفى را در       بود شدهبه داليل گوناگونى آغاز 
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در همين خصـوص  . و نظاير آن فراهم كرد ،نهادهاى قشري ها، دارالحديث اي، فرقهمدارس 
  :دارد مياظهار  گونه بيروني اين التفهيم ةدر ترجم ،آلماني ةخاورشناس برجست ،زاخائو

عطفي در تاريخ روحي اسالم بود و تثبيـت اصـول سـنت در     ةنقط ]هجري[قرن پنجم 
 بـدون . داد پايان مستقل تحقيق عمر به هميشه براي م، 1106 يعني ق، 500حوالي سال 

 باشـد ...  و هـا،  نيوتـون كپلرهـا،   هـا،  گاليلـه عرب ممكن بود صاحب  ،غزالي و اشعري
  ).731/ 1: 1383سارتون، (

ولي به نظر نگارنده ايـن   طلبد، ميمستقلي  ةاين بحث موضوع جذابي است و خود مقال
در جهـان اسـالم روي داد، بلكـه     قمـري  آن چيزي نيست كه در قـرن پـنجم هجـري    ةهم

عوامل دست به دست هم دادند و شور و نشاط علمي را در حيات فكري و  از اي مجموعه
 قرنولي در غرب مسيحى از  ؛عقالني اسالم و نهادها و مراكز علمي آن رو به انحطاط بردند

 اسـقفى  مـدارس  و هـا،  صومعهراكز علمى با گذر از ديرها، م و ها، دانشگاه ها، كالج دوازدهم
و فـراز و   گرايانـه  انسـان  و علمـى  تعـامالت  سلسـله  يـك  از پـس  سرانجام و كردندظهور 
و توفيق بر موانع مختلف و ظهور نسلي نو، جنبش فكريِ را دامـن زدنـد    فكرى هاى نشيب

 ياجـزا در برابر ايـن جنـبش   . حاضر به پذيرش تغيير شد قديمي هاي نظريهكه با نقد و رد 
درآمد و سرانجام با  پايدر برابر پيشرفت خرِدگرايي از  جهان از ِگذشتگان تصويرِِِِِِ ةنابخردان

و  گاليلـه،  كپلـر،  همـت  با و سو يك ارسطويي از  ةافول نظام بطلميوسي و جالينوسي و انديش
تا  دوازدهم قرنقرن بر تاريخ، يعنى از  ونيم درازاى هشتبا زدن پلى به «نيوتون از سوي ديگر 

 نهـاده  جديدى طبيعى ةفلسف و نوين عالمى بنيان) Meri, 2003: 43( »ويكم بيستآغاز قرن 
 كه فرهنگ علمى اروپايى، براى ساختن جهانى مدرن، از تأكيد صرف بر حيات فكـرى  شد

)vita contem plativa ( به تأكيد بر حيات فعال)vita active (آورد روي ) ،266: 1388دي ير.(  
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