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«رهبران جهان باستان» نام مجموعه كتاب هايى است كه «انتشارات ققنوس» منتشر كرده و 
هر جلد آن به يكى از رهبران جهان قديم اختصاص دارد: از جمله ارسطو، توسيديد، سقراط، 
ژوليوس سزار، رامسس دوم، اسكندر مقدونى، كنفوسيوس، حمورابى، خشايارشا و شارلمانى. 
اين مجموعه در سال گذشته در جشنوارة كتاب هاى آموزشى رشد به عنوان كتاب هاى برتر معرفى 
شد. از آنجا كه معرفى مشروح يكايك اين كتاب ها در «جوانه» ممكن نيست، در اين جا تنها يكى 
از آن ها، يعنى كتاب «شارلمانى» را كه شخصيتى كمتر شناخته شده است، به طور مشروح معرفى 

مى كنيم. نخست به اختصار ببينيم كه به قول معروف «شارلمانى كه بود و چه كرد؟»
شارلمانى (814- 748 م) فرزند پپين، امپراتور فرانك ها بود و فرانك ها اقوامى بودند كه كشور 
فرانسه را به وجود آوردند. وقتى شارلمانى جانشين پدرش شد، به سراسر اروپا لشكر كشيد  و قلمرو 
خود را گسترش داد. آن گاه هنگامى كه به  درخواست پاپ لئونى سوم، در سال 800 ميالدى، ايتاليا 
را هم تصرف كرد، در حضور پاپ تاج امپراتورى مقدس روم را بر سر گذاشت. شارلمانى در واقع با 
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اين كار «امپراتورى مقدس روم» را تأسيس كرد. وى اروپا را متحد كرد و دين مسيحيت 
را بيش از پيش گسترش داد. مردى فرهنگ دوست و با ديانت بود. شهر «آِخن» در آلمان 

كنونى را كه زادگاه و مركز حكومت  وى بود، به شهرى آباد تبديل كرد 
و با دعوت از معماران و هنرمندان بناهاى باشكوهى در آن ساخت.
يك بار  كه  به طورى  بود،  جبار  مردى  شارلمانى  همه،  اين  با 

پادشاه  اين  ببرند!  سر  يك جا  را  اسير  حدود 4500  داد  دستور 
نمى توان  چندان  را  او  اين رو  از  بود.  الرشيد  هارون  معاصر 
متعلق به جهان باستان دانست. زيرا حداقل براى ما ايرانيان، 
در  مى شود،  گفته  اسالم  از  پيش  دوره هاى  به  باستان  دوران 

حالى كه وى نزديك به دو قرن پس از اسالم مى زيست. به هر 
حال، ميان هارون الرشيد و شارلمانى روابطى هم برقرار بود و بين 

آن دو سفير نيز مبادله شد.
حال برگرديم به كتاب حاضر از اين كتاب حدود 100 صفحه به شرح 

گاه شمار،  را  بقيه  و  دارد  اختصاص  شارلمانى  اقدامات  و  شخصيتى  جلوه هاى  و  زندگى 
كتاب شناسى، منابع اينترنتى و نمايه تشكيل مى دهد. بخش هايى كه به زندگى شارلمانى 
م  آرتور  قلم  به  است  پيشگفتارى  كه  رهبرى»  «دربارة  از:  عبارت اند  مى شوند  مربوط 
شلزينگر. متأسفانه جايگاه شلزينگر در كتاب مشخص نشده است، ولى مى توان احتمال 
داد كه «ويراستار مجموعه» بوده است. زيرا اين پيشگفتار در همة كتاب هاى مجموعه 
نخستين  و  فرانك ها  مقدس؛  روم  امپراتور  است:  چنين  بخش ها  بقية  عنوان  است.  آمده 

كارولژيان؛ مردى متمايز؛ شاه سلحشور؛ اصالحات و نوزايى؛ ميراث شارلمانى. 
نوشتة شلزينگر پيرامون موضوع «رهبرى و رهبران» است و صرف نظر از خود كتاب، 
مقاله اى خواندنى و تأمل برانگيز محسوب مى شود. وى مى نويسد: «هيچ راه مطمئنى وجود 
ندارد كه بشود پيش  بينى كرد چه كسى رهبرى نيك خواهد بود و چه كسى رهبرى پليد. 
اما نگاهى به مجموعة مردان و زنانى از رهبران جهان باستان، برخى سنجه هاى مفيد را 
ارائه مى دهد. براى مثال، يكى از سنجه ها اين است كه آيا رهبران با استفاده از زور رهبرى 

مى كنند يا با استفاده از مجاب كردن، دستور دادن يا راضى كردن. 
به هر حال، شارلمانى يكى از رهبران بزرگ جهان است كه قضاوت هاى متفاوتى دربارة 
او وجود دارد.  گفتيم شارلمانى فرزند پپين بود. اما بهتر است بگوييم او نوة شارل مارتل 
بود، شارل مارتل همان است كه در تاريخ جنگ هاى ميان مسيحيان و مسلمانان اسپانيا 
شهرت دارد. او در جنگ تور با عبدالرحمن، حاكم اندلس (اسپانيا)، توانست لشكريان او را 
متوقف كند و اجازه ندهد مسلمانان قلمرو بيشترى از اروپا را تصرف كنند. به همين دليل 

شارلمانى 
يكى از رهبران بزرگ 

جهان است كه قضاوت هاى 
متفاوتى دربارة او وجود دارد.  

فرزند پپين بود. اما بهتر است بگوييم 
او نوة شارل مارتل بود، شارل مارتل 
همان است كه در تاريخ جنگ هاى 

ميان مسيحيان و مسلمانان 
اسپانيا شهرت دارد
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اروپاييان مسيحى او را به اصطالح يكى از ناجيان اروپا در تاريخ اين قاره به حساب 
مى آورند. 

مردى متمايز
جرجى زيدان، نويسندة عرب، رمانى با عنوان «شارل و عبدالرحمن» 
نوشته و در آن شارلمانى را «مردى متمايز» دانسته است. چرا؟ زيرا او 
از خردسالى ويژگى هايى داشت و در بزرگى هم ويژگى هاى ديگرى پيدا 
كرد كه در مجموع سبب شد بيشتر مورخان او را بزرگ ترين پادشاه قرون 
وسطا بدانند. شارلمانى هنوز 10 سال نداشت كه همراه پدرش به سفرهاى جنگى 
مى رفت. 10 سال داشت كه به واليتعهدى رسيد و سرانجام در 29 سالگى شاه شد. به 

اين ها بايد پاى بندى او به ديانت مسيح و رعايت شعائر آن را هم اضافه كرد. 
امتياز ديگر شارلمانى فرهيختگى او بود. به اهميت دانش و دانش آموزى واقف بود و اين 
را از پدر و مادرش ياد گرفته بود. به همين سبب مراقب بود فرزندانش خوب تحصيل كنند. 
اينهارت كه در دستگاه شارلمانى مى زيست و زندگى نامة او را نوشته است، نقل مى كند: 
«شارلمانى اصرار داشت كه هم پسران و هم دخترانش علوم مقدماتى شامل چهار عمل 

اصلى، هندسه، نجوم، موسيقى و زبان و ادبيات التين را بياموزند» (48). 
از اين مهم تر آنكه وى تحصيل علم را در ميان رعاياى خود نيز ترويج مى كرد. جالب 
است كه على رغم اين همه فرهيختگى، شارلمانى نمى توانست بنويسد. نكتة ديگر اين كه 
باوجود مسيحى و مؤمن بودن، چهار پنج همسر و شايد هم بيشتر داشت. از سوى ديگر 
اجازه نداد دخترانش ازدواج كنند و آن ها تا آخر عمر بدون همسر ماندند. اين صفات و 

رفتارهاى شارلمانى باعث شد تا از او تصويرى پر از تناقض در تاريخ ثبت شود.

اصالحات و نوزايى
شارلمانى را بايد يكى از اصالحگران بزرگ اروپا و در واقع يكى از احياگران اروپا در 
و  شد  احيا  او  به دست  قرن  چهار  از  پس  روم  فروپاشيدة  امپراتورى  دانست.  وسطا  قرون 
ساختارهاى اجتماعى و نهادهاى مدنى، همچون دستگاه قانون و آموزش دائمى، بازسازى 
شد. همچنين، نظام حكومتى متحول گرديد و فرهنگ گسترش يافت. به طورى كه به نظر 
نويسندة اين كتاب، همين اقدامات او چشم انداز وقوع رنسانس بزرگ قرن پانزدهم اروپا 

را ترسيم كرد.
و  شارلمانى-  دستاوردهاى  مهم ترين  مى كند: «شايد  تأكيد  گلفند،  اوا  كتاب،  نويسندة 
به ظن قوى ماندگارترين آن ها- احياى مجدد آموزش و پرورش بوده است؛ به طورى كه 

امتياز ديگر 
شارلمانى فرهيختگى 

او بود. به اهميت دانش و 
دانش آموزى واقف بود و اين 

را از پدر و مادرش ياد 
گرفته بود
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مدرسة او در آخن به سرمشقى براى عالمان تبديل شد» (76).
شارلمانى 45 سال پادشاهى كرد و در 72 سالگى بر اثر بيمارى درگذشت. مردى كه 
همة عمر را در جنگ، گسترش فرهنگ و ترويج دين مسيح گذرانده بود، از خود ميراث 
بزرگى به جا گذاشت. ميراث او چه بود؟ اروپاى يكپارچه. نويسنده در صفحات پايانى كتاب 
مى نويسد: «اگرچه امپراتورى شارلمانى با مرگ او در سراشيبى زوال افتاد، اما ميراث او 
تا به روزگار فعلى پابرجا و بى همتاست. اقدام او براى متحد كردن قبايل و فرهنگ هاى 
اروپا، در كنار تعهد او به نگهدارى نسخه هاى خطى و تحصيلى، اروپا را به سوى سپيده دم 

تمدنش سوق داد.» (99).
نشر  از  باستان»  جهان  «رهبران  كتاب هاى  مجموعه  مى سازد،  خاطرنشان  پايان  در 
«ققنوس»، كارى ارزشمند است كه به ويژه مى تواند براى دبيران تاريخ قابل استفاده باشد. 
دانش آموزان  جمله  از  و  عادى  خوانندة  براى  و  هستند  بدون دست انداز  و  روان  ترجمه ها 
سال هاى راهنمايى و متوسطه به خوبى قابل فهم اند. لذا كتاب هاى مناسبى براى نگهدارى 

در كتابخانة مدرسه محسوب مى شوند.
از بيان اين انتقاد هم نبايد خوددارى كنيم كه سه ضميمة پايانى كتاب شامل كتاب شناسى، 
براى مطالعة بيشتر و منابع اينترنتى، هر سه به زبان انگليسى هستند كه مى توان گفت 
براى قريب به اتفاق خوانندگان بى استفاده  است. ناشر و مترجمان خودشان مى توانستند 
تعدادى منبع مناسب را در زبان فارسى بيابند و آن ها را جايگزين اين فهرست هاى انگليسى 

كنند. بى شك اين بر حسن كار مى  افزود.
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