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  بندي کتابخانه کنگره ـ در رده ادبیات انگلیسی ـ ادبیات دوره انگلوساکسون 

  

  1بابک پرتو
  

   چکیده
بنـدي کتابخانـه کنگـره، و      ادبیات انگلیسی ـ ادبیات دوره انگلوساکـسون ـ در رده   PRمطالعه فرانماي زیر رده 

بندي به آثار به جاي مانده از این دوره و آثاري  ي احتمالی در تخصیص شماره رده    تحلیل امکانات، ضعفها و ناهماهنگیها    
تحلیل این بخش از فرانما با مطالعه و بررسی تطبیقی . شود، در این مقاله مدنظر است که درباره ادبیات مذکور نگاشته می

نتایج بررسی مؤید فرضیۀ . ر صورت گرفتبندي دوره مزبو  تاریخ ادبیات انگلستان در دوره انگلوساکسون و فرانماي رده        
عنوانهاي بدیل و هجاهـاي متفـاوت اسـامی و     . هاي مناسب براي برخی از نویسندگان و آثار آن دوران بود            نبودِ شماره 

استفاده از عنوانهاي التین، لزوم آشنایی با ادبیات به طور عام و ادبیـات دوره انگلوساکـسون را بـه طـور اخـص بـراي                        
  .      کند بندي کتابخانه و مشاوره با متخصصان موضوعی در موارد الزم، تأیید می  ردهکارکنان بخش

  .بندي کتابخانه کنگره، ردة ادبیات انگلیسی، ادبیات انگلوساکسون رده: ها کلیدواژه
  

  مقدمه
 در رده زبان و ادبیـات، ادبیـات   (PN, PR, PS, PZ)بندي کتابخانه کنگره در یک مجلد جداگانه  رده

در . ، ادبیات انگلیسی و آمریکایی، داستان انگلیسی، و ادبیات کودکان و نوجوانان را معرفی کرده اسـت           )کلی(
در .  اختـصاص دارد 2انگلوساکـسون ) دوره( به ادبیـات     1799-1490هاي    ، شماره )ادبیات انگلیسی  (PSزیر رده   

، نویـسندگان و آثـار انفـرادي، و    این بخش از فرانماي مزبور، سرفصلهاي کلی چـون مجموعـه هـا،  گزیـده هـا          
 عــالوه بــر دوره 3»نویــسندگان و آثــار انفــرادي«سرفــصل . ادبیــات التــین دوره انگلوساکــسون دیــده مــی شــود

شود؛ حال آنکه از قـرن هفـدهم     نیز دیده می5 و رنسانس انگلیسی4 نورمن-انگلوساکسون، در دوره هاي   انگلو  
دلیل آن نامعلوم بودن اکثر نویسندگان آثـار دوره  .  تقلیل یافته است6»ينویسندگان انفراد«به بعد این سرفصل به  

از قرن هفدهم به بعد، چون آثار ادبیات انگلیسی اغلب نویسندگانی شناخته شـده  . هاي قبل از قرن هفدهم است   
آنهـا یافـت   بندي در ادبیات در زیر نام نویسندگان  دارند، آثار این نویسندگان مطابق روش جاري فرانماهاي رده 

 با متونی که به بررسی 1799 تا 1490هاي  مقایسۀ سرفصلهاي زیر رده ادبیات انگلیسی در فاصله شماره       . می شود 
دهـد بـا وجـود امکانـات بـسیاري کـه بـراي         اند، نشان می تاریخ ادبیات انگلیسی در دوره انگلوساکسون پرداخته  

                                                        
  (babakparto@yahoo.com). ت علمي بخش علوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه شيرازئعضو هي. ١

1. Anglo-Saxon. 
2. Individual authors and works. 
3. Anglo-Norman.  
4. English renaissance.  
5. Individual authors. 

mailto:(babakparto@yahoo.com)


 ها در اختصاص سرفصل و شماره هاي فرانما در رابطـه  سازي وجود دارد، برخی از کاستیها و ناهماهنگی  شماره
  .با نویسندگان، آثار، و موضوعات به جاي مانده از آن دوران وجود دارد

  
  هدف

بندي کتابخانـه کنگـره در رده ادبیـات هـدف کلـی ایـن نوشـته                ارائه الگویی براي تحلیل فرانماهاي رده     
بندي به نویـسندگان، آثـار و    هاي رده  در تخصیص شماره   بررسی امکانات و کاستیها و ناهماهنگیهایی که      . است

آشـنایی بـا سـیر تطـور     . موضوعات به جاي مانده از آن دوران وجود دارد، نیز هدف خاص ایـن بررسـی اسـت            
هـاي مناسـب    ادبیات انگلیسی در دوره انگلوساکسون، نویسندگان و آثار این دوره بـا هـدف اختـصاص شـماره          

  .  ه و آثار مرتبط با دوره مزبور، از دیگر هدفهاي این مقاله استبندي به آثار این دور رده
  

  روش
براي پی بردن به ظرفیتها و کاستیها و ناهماهنگیهـاي احتمـالی موجـود در فرانمـاي ادبیـات انگلیـسی در               
دوره انگلوساکسون، مطالعـۀ دقیـق سرفـصلهاي فرانمـاي دوره مزبـور و تقـسیمهاي فرعـی آن و تـاریخ ادبیـات                    

منـابعی چـون ادبیـات انگلـستان در     .  سی در آن دوره و مقایسه تطبیقی آنهـا، در دسـتور کـار قـرار گرفـت        انگلی
نیز  در )  2(و لطفعلی صورتگر ) 1(و تاریخ ادبیات انگلیس امراهللا ابجدیان ) 4((PR) بندي کتابخانه کنگره  رده

اسامی نویسندگان و آثار و فرمهاي ادبی و سایر معادل فارسی . اند اي مورد استفاده قرار گرفته   این بررسی مقایسه  
دکتر ابجدیان  و در صورت نیـاز  » تاریخ ادبیات انگلیس«موضوعات، مطابق با ضبط اسامی و موضوعات کتاب        

برخی از منابع استاندارد انگلیسی نیز . دکتر صورتگر در این نوشته ثبت شده است» تاریخ ادبیات انگلیس«کتاب 
  )3. ( انددر بررسی دیده شده

  
  تحلیل

 : شود  ادبیات دوره انگلوساکسون، سرفصلهاي کلی زیر دیده می-در فرانماي ادبیات انگلیسی

را در ) قـدیم (، که مجموعـه هـاي دوره انگلوساکـسون و انگلیـسی اولیـه             (collections)ها    مجموعه. 1
  . تقسیم شده است(Modern) و جدید (Contemporary)ها به دو سرفصل معاصر  مجموعه. برمی گیرد

   (Anthologies)، و منتخبات نظم و نثر یا گلچینها (Selections)گزیده ها . 2
  .(Individual authors and works)نویسندگان  و آثار انفرادي . 3
  )4.(ادبیات التین دوره انگلوساکسون. 4
  

Anglo-Saxon literature 
       Collections 
           Contemporary 
                Exeter book 
                Vercelli book  
                Other contemporary collections 
           Modern 



       Selections. Anthologies 
       Individual authors and works 
       Latin literature of Anglo-Saxon period, See   PA 

  
سندگان و آثار انفرادي اسامی تعدادي از نویسندگان مـشهور و آثـار عمـده آن دوره ذکـر              در بخش نوی  

براي سایر نویسندگان و آثار می توان بر اساس حروف الفباي نام و عناوین آنها جاي مناسب را پیـدا  . شده است 
  )4:203: (وان مثالبه عن. کرده و از فضاهاي خالی در شماره هاي فرانما براي ساختن شماره استفاده نمود

  
1509    A- Ad 

Ad- Ael 
           .A45   Aegidius (Legend) 
                    .A5     Aelfheah (St. Alphege) 
 

  :نویسندگان عمده این دوره که نامشان در این بخش از فرانما آمده، عبارتند از
 Aelfric 1520-1538  آلفریک

 Alfred the Great 1540-1568  آلفرد کبیر
 Caedmon 1600-1628  کادمون

 Cynewulf 1639-1668  کین وولف
 Wulfstan 1793  وولفستان

براي نویـسندگانی کـه نامـشان در بـاال ذکـر شـده، بـه جـاي         ) 4:210(به غیر از ردیف آخر ـ وولفستان ـ   
 ولی براي گـسترش  .استفاده از جدولهاي نویسندگان انفرادي، در خود فرانما  شماره هایی اختصاص یافته است           

کـین و  «مـثالً در زیـر نـام    . آثار انفرادي آنها طبق روش معمول می توان از جدولهاي آثار انفرادي استفاده کـرد     
  )4:207: ( این عنوانها ذکر شده است7»ولف

 Andreas 1647  آندریاس
 Christ 1645  مسیح

 جدول آثار انفرادي یک شماره اي توان از اي هستند، می براي گسترش این آثار انفرادي که یک شماره       
  .ادبیات استفاده کرد

هایی اختصاص یافته  در ردیف الفبایی نویسندگان و آثار انفرادي، به عنوانهاي عمده این دوره نیز شماره       
  )4:210: (مثل. است

1722 Seafarer دریانورد  
1786 Wanderer سرگردان  

. ز پیش بینی هایی براي تخصیص شماره به عمل آمده است     براي عنوانهایی که نامشان در فرانما نیامده نی       
  )4:210:  (مثل

 T 1776   شروع می شوندTعنوانهایی که با حرف 

                                                        
1. Cynewulf. 



 U 1777   شروع می شوندUعنوانهایی که با حرف 
 V 1778    شروع می شوندVعنوانهایی که با حرف 

بـت در کتابهـاي تـاریخ ادبیـات،     نکته مهم در اینجا ذکر نکردن اسامی و عنوانهایی است که بـا وجـود ث     
هایی چون ادبیات و فلسفه ایـن اسـت کـه عنوانهـا و      حال آنکه روش معمول در رده     . توجهی به آنها نشده است    

بینی اختصاص شماره بـراي آن گـروه از اسـامی و عنوانهـایی      شوند و پیش اسامی شناخته شده در فرانما ثبت می    
دانـیم   البتـه، مـی  . و احتماالً ممکن است با آنها برخورد کنـیم ) اند شر نشدهیا منت(است که تا به حال شناخته نشده  

  .هاي گذشته، بسیار پایین و یا صفر است که معموالً درصد این احتمال براي دوره
  . اي در فرانما تخصیص نیافته است  به نویسندگان زیر، شماره:نویسندگان

سـازي بریتانیـا و    دربـاره ویـران  » داس خردمندگیل« کتاب :(Gildas the wise)گیلداس خردمند . 1
  )1:12. (مجرمیت شاهان و روحانیون است

متولـد سـال   . این نویسنده بریتانیایی مهمترین نویسنده التین قبل از ورود سنت آگوسـتین بـه بریتانیـا بـود          
  .بدون تخصیص. است. م547تاریخ تألیف کتاب او قبل از . م500

1718            Gen - Gno  
براي آثار التین نویسندگان این دوره باید اسامی و عنوانهایی در محل الفبـایی خـود بیایـد و بـه فرانمـاي       

بـه جـاي ذکـر    . انـد   و نه در این بخش، این اسامی ذکـر نـشده  PAحال آنکه نه در .  ارجاع داه شود (PA)التین  
بنـدي ادبیـات     یک سرفـصل کلـی بـراي رده   نویسندگان و آثار انفرادي ادبیات التین براي اسامی و عنوانها، تنها   

  . ارجاع شده استPAالتین دوره انگلوساکسون وجود دارد که به 
اسقف یونانی کـه سـر اسـقف کلیـساي کـانتربوري      : (Theodore of Tarsus)تئودور تارسوس . 2

  .بدون تخصیص. شد
 ). 1:13. (س بـود   در ادبیات یونانی و التـین دسـت داشـت و مـشاور تارسـو               :(Hadrian)هادریان  . 3

  .بدون تخصیص
در .  اولـین انگلیـسی بـود کـه آثـاري بـه التـین نوشـت        (St. Aldhelm):). 709 -؟640(آلدهلم . 4

مدرسـه اي نظیـر مدرسـه کـانتربوري در یـورك تأسـیس           . کانتربوري زیر نظر تارسوس و هادریان درس خواند       
  .بدون تخصیص). 1:14(گفت  به انگلیسی و التین شعر می. کرد

به آثـار  . . Riddles of Aldhelm :  PR1539.A4A17 1970به . شماره تخصیصی کتابخانه کنگره 
  : در فرانما تخصیص یافته است1539این نویسنده شماره کلی  

1539              Aelfr- Alf 
شـود،   در حالی که در فرانماي ادبیات انگلوساکسون هیچ ارجاعی براي این نویسنده و آثار او دیده نمی           

  .     تخصیص داده اندPE و PA ، Aبه سایر آثار وي شماره هایی را در فرانماهاي  
بـدون  . مؤسس فرقه بندیکتن و صـومعه آن :  (Bishop Benedict). م690-628اسقف بندیکت . 5
  .تخصیص
او و اسقف بندیکت معلم بیـد بـزرگ بودنـد و در        .  جانشین اسقف بندیکت   :(Ceolfrid)سیالفرید  . 6

  .بدون تخصیص). 1:15. (اج فرهنگ انگلوالتین نقش مهمی داشتندرو



 بزرگترین شاگرد و نویسنده انگلوالتین عـصر طالیـی، در هفـت    :(Bede). م735-673بید محترم   . 7
او اولین تـاریخ  . سالگی وارد مدرسه صومعه جارو شد که یکی از بهترین مؤسسات آموزش و پرورش اروپا بود    

در ایـن کتـاب بـه    . اسـت » تاریخ کلیـساي ملـت انگلـیس      «هرتش بیشتر به خاطر کتاب      نویس انگلیس است و ش    
کتابهـایی  ... درباره دستور زبـان و نقـد و اشـعار و    . زندگی و آثار بسیاري از ادیبان عصر خود اشاره کرده است     

ان ادبیـات دوره  بـدون تخـصیص اگرچـه بیـد از نویـسندگ     ). 1:15. (رد پاي او تا قرنها در ادبیات باقی ماند     . دارد
انگلوساکسون نیست، ولی به علت اینکه تاریخ او منبع عمدة اطالعات دربارة نویسندگان و آثار این دوره است، 

تنها در سرفصل زیر می توان جایی براي سرگذشـتنامه بیـد   . ذکر نامش ـ با ارجاع ـ در این بخش ضروري است  
 Literary)»  تـاریخ ادبـی و نقـد   «ت دوره انگلوساکـسون بـه   بهتر بود ارجاعی در ادبیا) . (1:154(محترم یافت 

history and criticism)براي نام بید درج می شد .(  
                   History of literary history 
29                    Biography of historians of English literature, A-z 

اگردان برجسته بید و مؤسس مدرسه رهبانی در یورك  از ش):(Egbert of Yorkاگبرت یورك . 8
  .بدون تخصیص). 1:18(بود 

دست پروردة مکتب یورك بود که سهم مهمی در تجدید حیـات  . م735-804 (Alcuin): الکوین. 9
آثـار مـذهبی و   . هـا سـوختند و از بـین رفتنـد     بیشتر آثار او با کتابخانه    . ادبی معروف به رنسانس شارلمانی داشت     

  .بدون تخصیص. )1:18(ات آلکوین شهرت بیشتري از آثار ادبی او دارند روای
ــایی در      ــماره ه ــف آلکــوین ش ــار مختل ــه آث ــره ب ــه کنگ  LB و PE ، PT ،  BX ، Z ، BSدر کتابخان

 . البته هیچ ارجاعی در فرانماي ادبیات انگلوساکسون به رده هاي مزبور دیده نمی شود*. اختصاص یافته است

  .بدون تخصیص . قبل از قرن دوازدهم فعالیت داشت:(Oswald)آزوالد . 10
  

  
  ها مجموعه

). 1:23: (اشعار به جاي مانده از این دوره در چهار مجموعه خطی با لهجه ساکسون غربی موجـود اسـت         
  .)شماره هاي مقابل اسامی شماره فرانماست که به نویسندگان یا آثار آن دوره تخصیص یافته است(

  :هاي زیر است موزة بریتانیا که حاوي منظومه: (Cotton Vittelius)تون مجموعه خطی کا.1
   و1580-1588، )  حماسه ـاشعار رزمی ( (Beowulf)بیئوولف
    و1734-1730،  (Judith) جودیت

  .در این مجموعه سه اثر منثور نیز وجود دارد
نظومـه هـاي   کتابخانـه بـادلی کـه حـاوي م     (Junius Manuscript)مجموعه خطی جونیـوس  . 2

  : مذهبی زیر است
  1718 ، (Genesis) پیدایش
  1609 ، (Exodus) خروج
    و1607 ، (Daniel) دانیال



  . 1634-1630 ، (Christ and Satan) مسیح و ابلیس
حـاوي  ) 1490(کـه در کلیـساي اگزتـر نگهـداري مـی شـود        (Exter Book)کتاب خطی اگزتر . 3

  : منظومه هاي زیر است
  1645  ،(Christ) مسیح

  1652 ، (Juliana) جولیانا
  1788 ، (The Wanderer) سرگردان
  1722 ، (Seafarer) دریانورد
  1788 ، (Widsith) ویدسیز

  . 1676-1672 ، (Deor’s Lament) دیئور یا مویه دیئور
  : یازده منظومۀ متفکرانه دیگر و تعداد زیادي اشعار کوتاه نیز در کتاب خطی اگزتر وجود دارند

 نگـاه  1509) هـاي پـس از؟  (تور فرانما، براي آثار انفرادي از کتاب خطی اگزتر باید بـه شـماره             طبق دس 
  :کرد

              Anglo-Saxon literature 
                 Collections  
                    Contemporary  
1409                 Exeter book 
                            Cf.  PR1760+, Riddles 
                            For individual works from the Exeter book,    
                                 See   PR1509 

  .تخصیص. (Gift of the Men) مواهب خداداد بشر
                 Gift of the men (Bi manna Craeftum),  See  PR1746 
1746          Man’s gift (Bi manna craeftum) 

  )با عنوان آموزش پدر. (تخصیص. (A Father’s Teachings) پندهاي پدر
1707          Father’s instruction 

 
  .بدون تخصیص . (Moods of Men) خلق و خوي بشر

  .تخصیص . (Fates of Men) تقدیر بشر
1744          Man’s fate (Bi manna wyrdum) 

  .تخصیص . (Wonders of Creation) عجایب آفرینش
1792          Wonders of creation 

 (R55.1765) تخصیص  .(Riming Poem) شعر مقفی

  .بدون تخصیص . (Admonition) قطعه اندرز
مجموعه ادبیـات انگلیـسی، بـر    «در ) اشعاري که متضمن وعظ و اندرز است      (Admonitionsالبته براي   

)  بـدون هـیچ ارجـاعی بـراي نویـسندگان و آثـار انفـرادي دوره مزبـور        (راي دوره انگلوساکـسون    ب» حسب دوره 
  . اختصاص یافته استPR1121شماره 



با توجه به اینکه براي برخی از آثار انفرادي کتاب اگزتر شماره اي در فرانمـا تخـصیص نیافتـه، آیـا مـی        
اي، هـم بـا     جدول آثار انفرادي یک شـماره    استفاده از  استفاده کرد؟ ) خود کتاب اگزتر  (توان از شماره کلی تر      

دستور العمل فرانما در این بخش مغایر است و هم با شـماره هـایی کـه بـه بعـضی از آثـار انفـرادي ایـن کتـاب                     
  .تخصیص یافته است

که در کتابخانه ورچلی در شمال ایتالیـا نگهـداري مـی    :  (Vercelli Book)کتاب خطی ورچلی . 4
   :هاي زیر است  و حاوي منظومه)1495(شود  

  1644 ، (Andreas) آندریاس
  1703 ، (The Fates of the Apostles) سرانجام حواریون
  1774 ، (Address of the Soul to the Body) خطابه روح به بدن

  1680  ، (the Dream of the Road) رؤیاي صلیب
  .1647 ، (Elene) ایلین

 vercelli و  Exeter book(1490)تنهــا بــراي دو مجموعــه  از بــین چهــار مجموعــه خطــی فــوق، 

book(1495)  شـماره  » جونیـوس «و » کـاتون «براي دو مجموعه دیگـر یعنـی   .  شماره هایی تخصیص یافته است
ذیـل شـماره کتـاب اگزتـر بـا      . بندي کرد خاصی وجود ندارد و باید آنها را در سایر مجموعه هاي آن دوره رده          

اي  شماره بدیل معماها براي مقایسه با آن آورده شده است، حال آنکـه چنـین مقایـسه   »  بامقایسه کنید«یادداشت  
عالوه بـر آن، ارجـاعی بـراي    . ها که تقریباً همان خصوصیات را دارند، صورت نگرفته است      براي سایر مجموعه  

هـایی را   ر یک شمارههاي دیگر ه آثار انفرادي مجموعه. هاي آن وجود دارد     آثار انفرادي کتاب اگزتر و شماره     
بـا ایـن ترتیـب    . شود هاي فرانما براي آنها دیده نمی به خود اختصاص داده اند، ولی ارجاعی در قسمت مجموعه     

شوند و آثار انفرادي آنها کـه عنوانهـاي    آرایی می ها رف ها در جاي دیگري از قفسه     شماره دادن، خود مجموعه   
بنـدي کتابخانـه    آرایی خواهند شد که خالف رویۀ جاري در رده   رف اي دورتر از آنها     متفاوتی دارند، در فاصله   

  . کنگره است
               Anglo-Saxon literature 
                   Collections 
                             Including collections of Anglo-Saxon and Early    
                                 English 
                    Contemporary 
1490                Exeter book (Codex Exoniensis) 
                           Cf. PR1760+, Riddles 
                           For individual works from the Exeter book,  
                              See  PR1509 
1495               Vercelli book (Codex Vercellensis)  
1500               Other contemporary collections, A-Z 
                            Caedmon manuscript, MSS Junius, See  PR1600+ 
                       .N67   Nowell codes 
                     

  
  بندي آثار منظوم تقسیم



 تـصنعی و  ،غیر دنیوي و دنیويبندي آثار منظوم انگلوساکسون به آثار مسیحی و ژرمنی و یا آثار        تقسیم
بنـدي، بـدون    بندرت اثري را می توان دینی یا دنیوي محض دانست و هـر نـوع تقـسیم       .  براي سهولت کار است   

منظومـه  بقیـه،  .  تقـسیم کـرد  غیر رزمی و رزمیه دو دسـته  توان ب هاي دنیوي را می  منظومه). 1:23(اشکال نیست   
 غنـایی سایر اشعار دنیوي غیر درباري بوده و غیر از معماها و اندرزها کم و بـیش         . شوند   نامیده می  هاي درباري 

البته، بسیاري از آثار منظوم انگلوساکسون ناپدیـد گـشته و آنچـه مانـده نـاقص و ناتمـام اسـت و              ). 1:24(هستند  
روش نظـم شـفاهی انگلوساکـسون، عامـل مفقـود شـدن       ) . 1:23. (تاریخ دقیق نگارش آنها معلـوم نیـست      اغلب  

در واقع، زبان رون که آنها با خود از اروپا آورده بودند، قدرت جاودان ساختن  . بسیاري از آثار منظوم آنهاست    
بنـدي   وره انگلوساکـسون بـر تقـسیم   در کلیه کتابهاي تاریخ ادبیـات انگلـیس د  ). 1:22(آثار ادبی آنها را نداشت   

گونـه تخصیـصی بـراي     آثار منظوم و منثور این دوره تأکید فراوان شده است، ولی در فرانماي ایـن بخـش هـیچ           
  .درنظر گرفته نشده است... بندیهایی چون دنیوي و غیر دنیوي، رزمی و غیر رزمی، غنایی و مذهبی و  تقسیم

 بـه افـسانه و تـاریخ ژرمنهـا مربوطنـد و اکثـر قهرمانـان آنهـا          هـا اغلـب     این منظومـه  : هاي رزمی   منظومه
از آخر قرن هـشتم  ). 1:21(قواي مهاجم انگلوساکسون اشعار رزمی را با خود به بریتانیا آوردند         . انگلیسی هستند 

ص مـشخ . ها کتابخانه هاي شمال بریتانیا را ویران و ادبیات شکوفا را نابود کـرد        به بعد هجوم و غارت دانمارکی     
  .بدون تخصیص. هاي رزمی مفقود و محو گردید نیست چه اندازه از مجموعه

 (Minstrel)شـدند،       خنیـاگرانی     نامیـده مـی  (Scop)اولین سرایندگان انگلوساکسون کـه  اسـکاپ       
شعراي » اسکاپ«در واقع، . خواندند بودند که با چنگی در دست، در دربار شاهان نغمه هاي حماسی خود را می   

مهاجمـان  . ه سراي حرفه اي بودنـد کـه اشـعار حماسـی ژرمنـی را مـی سـرودند و از حفـظ مـی خواندنـد            حماس
بـدون  ).  1:20( انگلوساکسون شرح و خاطره پهلوانان حماسی در اشعار اسکاپ را با خـود بـه بریتانیـا آوردنـد               

  .تخصیص
  . حماسی است تا درباري-این منظومه بیشتر رزمی. (Beowulf)بیئوولف 

تنها نسخه موجود به لهجه ساکسون غربـی اسـت کـه در قـرن     . سراینده حماسه بیئوولف معلوم نیست    نام  
حماسه شامل دو داستان مجزا از دالوریهـاي  . دهم نگاشته شده و غیر از زبان، هیچ چیز دیگرش انگلیسی نیست          

با اشعار غنـایی قرابـت دارد   قسمتی از بیئوولف لحن مرثیه داشته و ) 1:31.  (دوران جوانی و پیري بیئوولف است  
بقیـه بـا آنکـه از رزم و پهلـوانی سـخن      . در میان اشعار رزمی تنها بیئوولـف را مـی تـوان حماسـه نامیـد            ) . 1:39(

بعـضی از  . گویند، تنها همانند گزیده هاي کوتاهی از حماسه بوده و منظومه هاي دربـاري نامیـده مـی شـوند             می
  .اند ه  نامیدهاي درباري منظومه جتناب از ابهام، آنها راتاریخ ادبیات نویسان تنها به خاطر ا

بندیهاي بیئوولـف در خـود فرانمـا آمـده و      تقسیم.  شماره در فرانما تخصیص یافته است  9به این حماسه،    
  .براي تقسیمهاي فرعی آن نیازي به استفاده از جدول نیست

1580-1588             Beowulf 
  )1:24: (باشد  بر بیئوولف شامل منظومه هاي زیر نیز میگروه منظومه هاي رزمی عالوه

شـعري اسـت از شـاعري     .  شرح جنگی است در قلعـه اي بـه همـین نـام              :Finnsburg )فینزبرگ(فین  
  .تخصیص). 1:43( میالدي سروده شده است 700خنیاگر که حدود سال 



1710-1714          Finnsburh          
ایـن شـعر رزمـی داسـتان فـتح و شـرح نبـرد بـا         : The Battle of Brunanburg نبرد برونـان بـرگ  

ایـن  . از نظر فن شعر ماهرانه و از لحاظ مطلب و سبک، شـبیه روایتهـاي شـاعران خنیـاگر اسـت              . مهاجمان است 
 بـه انگلیـسی   (Alfred Lord Tennyson)»               آلفـرد لـرد تنـی سـون    «منظومه در قرن نـوزدهم توسـط   

 )نام این شخص نیز در زمرة نویـسندگان قـرن نـوزدهم انگلـستان در فرانمـا نیامـده اسـت       (. استبرگردانده شده   
  .تخصیص). 1:46(

                     Battle at Brunanbruh,   See  PR1592 
1592         Brunanburh. Athelstan’s victory 

کینـگ هـا یـا دزدان دریـایی بـه      این منظومـه داسـتان تهـاجم وای    :  Battle of Maldon جنگ مالدن
بعـد از حماسـه بیئوولـف، بزرگتـرین شـعر      . منظومه داراي سه بخش اسـت . سواحل اسکس نزدیک مالدن است 

  .تخصیص). 1:47(رزمی انگلوساکسون است 
                       Battle of Maldon,    See  PR1594 
1594         Byrthnoth’s death. The battle of Maldon 

به بزرگی حماسه بیئوولف نیست، ولی مثل آن حماسه با اشارات مذهبی همراه         : (Waldhere) والدهرا
  .تخصیص). 1:45(شاعر این منظومه در فن شعر و ادبیات مسیحی و ژرمنی تبحر داشته است . است

1780-1784          Waldere (Waldhere?) 
). نیـاگران بـود و احتمـاالً شـاعر آن ویدسـیز نـام داشـت       بهترین نمونه از اشـعار خ      ((Widsith) ویدسیز
  .تخصیص

1788          Widsith 
  
  هاي غنایی  انگلیسی قدیم  مراثی و منظومهـ)اشعار غیر زرمی(هاي غنایی  منظومه

تـوان آنهـا را    منظومه هاي غیر رزمی انگلوساکسون اگر چه با عقاید مسیحیت در آمیخته است، ولی مـی       
ها مضامینی از قبیل عشق و احساسات فردي و پند و اندرز دارنـد       این منظومه . دي و دنیوي دانست   هاي ما   منظومه

به معناي در خود (بعضی منتقدان این منظومه ها را مرثیه . اند اي فلسفی با عقاید مسیحیت درهم آمیخته   و به گونه  
  . نامیده اند) فرو رفتن و عزا گرفتن

ه دیئور گویاي فراز و نشیب زندگی یک شـاعر دربـاري اسـت کـه     موی: (Deor Lament) مویه دیئور
  .تخصیص). 1:52(محرومیت و عواطف خود را با مسیحیت و تسلی دینی در هم آمیخته است 

1672-1676          Deor’s Lament 
احتماالً بهترین شرح بر زوال عصر اساطیري و پهلوانی است، عـصري کـه بـا    :  (Wanderer)سرگردان

ایـن منظومـه اشـارات روشـنی بـه خـدا و ایمـان دارد و سـرایندة آن بـه          .  مسیحیت   بی رونق شده است       پیدایش
  .تخصیص) . 1:53(احتمال زیاد مسیحی بوده است 

1786          Wandere 
اي است که وحـدت مکـان    و منظومه» سرگردان«از بعضی جوانب نظیر منظومه       . (Seafarer) دریانورد
 آن را به انگلیسی مدرن (Ezra Pound)بعضی از شعرا از جمله ازرا پاوند . یا سر و کار داردداشته و فقط با در

  .تخصیص). 1:55(بازنویسی کرده اند 



1772          Seafarer 
  .اي تخصیص نیافته است در فرانما شماره» ازرا پاوند«البته براي نام 

با غم و اندوه شخصی     » ویرانه«، منظومه   »یانورددر«و  » سرگردان«هاي    برخالف منظومه  . (Ruin)  ویرانه
  .تخصیص). 1:56(او معتقد است تقدیر با عث ویرانی گشته نه خدا و افراد بشر . آغاز نمی گردد

1766          Ruin 
که در کتاب اگزتر موجود است، » وولف و ایدواکر«و » پیام شوي«، »مویه زن «از بین سه منظومه عشقی      

  )1:57. (نظومۀ پیام شوي و مویه زن از یک شاعر باشنداحتمال دارد دو م
تنها شعر غنـایی انگلوساکـسون اسـت کـه از      . (The Husband’s Message) )پیام عاشق(پیام شوي 

فرستاده شوي تکه چوبی است کـه پیـام   . غم و اندوه و تأسف بر سپري شدن سعادت گذشته در آن اثري نیست   
  .تخصیص). 1:59(ن این منظومه را با مویه زن مرتبط می دانند بعضی منتقدا. بر آن نقش شده است

1728          Husbands message 
 مصرعی درد دل زنی است کـه از شـوي   53این منظومه ) . (The Wife’s Lament شکایت زن) مویه(

ایـن منظومـه طـرز تفکـر و احـساسات یـک زن       . خود جدا شده و مجبـور اسـت تنهـا در غـاري مـسکن گزینـد              
هـاي عـشقی    دهـد، ولـی چنانچـه بـه دنبـال الگـویی بـراي منظومـه         انگلوساکسون  را با شور و هیجـان نـشان مـی      

  .تخصیص. هاي ویرژیل و آوید رجوع کرد انگلوساکسون هستیم، باید به منظومه
1790          Wife’s complaint (Lament?) 

. هـاي انگلوساکـسون اسـت    ن منظومهتری یکی از مبهم .  (Wulf and Eadwak©er) وولف و ایدواکر
اي اسـیر اسـت و آرزوي دیـدن     زن در سـرزمین بیگانـه  . گوید گویندة آن زنی است که از مثلث عشق سخن می       

دانند و معتقدند وولف یک بیماري  بعضی نقدنویسان منظومه را افسونی علیه دمل می  . عاشق خود وولف را دارد    
مـی تـوان از شـماره    . بدون تخصیص). 1:60(یف کردن بیماري است روانی است و کلمۀ ایدواکر به معناي تضع 

  .جامع تر کتاب اگزتر استفاده کرد
                   Exter book,   See  PR1490 
1490 Exter book 
For individual works from the Exter book, See  PR1509 

است، ولی براي اثر فوق شماره اي در  ارجاع شده 1509گرچه براي آثار انفرادي کتاب اگزتر به شماره 
  .فرانما وجود ندارد

معماها سرگرمی ادبی محسوب می شدند، ولی امروزه چندان قابـل توجـه نیـستند و      ) . (Riddles معماها
انـد   اغلب معماها در قرن هشتم نوشته شده و سرایندگان مختلفـی داشـته  . بندرت جزء ادبیات محسوب می شوند     

 معماي منظوم وجود دارد کـه بـا مفقـود گـشتن بعـضی از برگهـاي            95در کتاب اگزتر    . دکه همگی ناشناخته ان   
همگـی بـه سـبک شـعر انگلیـسی قـدیم یـا        . اند ها بسیاري از این معماها ناقص مانده کتاب و ضایع شدن دستخط   

  .تخصیص). 1:60(کالسیک سروده شده اند 
1760-1764 Riddles 
                                     Cf.  PR1490,  Exeter book 

رسد به جاي یک اثر انفرادي، بهتر است معماها را یک مجموعه یا بخشی از مجموعـه اگزتـر             به نظر می  
  .بدانیم و شماره همان مجموعه را بدان اختصاص دهیم



مهاجمان انگلوساکسون عقایدي مربوط به افسون، سحر و طلسم با خود بـه  : (The Charms) ها افسون
محفوظ دارند و در مسافرت، درد، معالجه زمینهـاي  ... دند تا آنها را در مقابل هواي بد، دزدان گله و  بریتانیا آور 

هـا تنهـا تـا     افـسون . ها معلـوم نیـست   تاریخ تصنیف افسون. آنها یاري دهد... بایر، پراکنده کردن زنبوران عسل و   
و دعاهـا را مـی رسـانند و ارزش ادبـی     هـا بـه خرافـات     حدودي طرز فکر، رویه زندگی و اعتقاد انگلوساکـسون   

اگـر مـشخص شـود در کـدام      . شماره اي مناسب براي آن وجود نـدارد       . بدون تخصیص ). 1:61(چندانی ندارند   
  .مجموعه بوده، بهتر است شماره همان مجموعه را بدان اختصاص دهیم

  
   . , (The Gnomic Verse) پندها و اندرزها و گفتارهاي اخالقی و خردمندانه

اند که همگـی کوتـاه و پرمعنـا و دربـارة امـور عـادي        ندها و اندرزها از گفتارهاي متفاوتی تشکیل شده    پ
گفتارهـا، مثـل گفتارهـاي ادبیـات سـایر      . بسیاري از گفتارها در منظومه هاي مختلف پراکنده اند   . زندگی هستند 

  .تخصیص . )1:63(زبانها به ادب اولیه مربوطند و معموالً فاقد زیبایی ادبی هستند 
1720          Gnomic verses 

هایی اختصاص یافته، چرا براي افسون ها و  و معماها شماره ...  مشخص نیست در حالی که براي پندها و         
  . شماره اي در نظر گرفته نشده است... همچنین شعرهاي رزمی و غنایی و مذهبی و 

  
  ادبیات مذهبی انگلیسی قدیم

سط قرن نهم، هفت شاهنشاهی انگلوساکسون تسلط سیاسی بریتانیا را یکـی پـس   از اوایل قرن هفتم تا اوا 
با این حال، فاتحان واقعی آن ادوار مردان جنگی نبودند بلکه مبلغـان کـیش جدیـد            . از دیگري به دست گرفتند    

آثـار مکتـوب   . بودند که به جهت دعوت انگلوساکسونها بـه دیـن حـضرت مـسیح، سـختیهاي زیـادي کـشیدند           
آثار ادبی بیشتر توسط روحانیون . دهد  هفتم تا نهم، تأثیر نفوذ کلیسا را بر فرهنگ ملت انگلیس نشان می         قرنهاي

در اواخر قرن هفتم ). 1:22(در واقع، ادبیات انگلیسی قدیم نمایانگر ذوق و عالقه روحانیون است        . شد  نوشته می 
د؛ ولی تمام  نسخه هاي اصلی اشعار از بین رفتـه  و در قرن هشتم، اشعار مکتوب دینی در شمال بریتانیا نگاشته ش   

توان  تاریخ شروع اشعار دینی را می. هاي قرن دهم ساکسون غربی موجودند است و آنچه باقی مانده در دستخط     
وقتـی دیـن منـشأ    . ، کادمون در صومعۀ هیلدا به طور معجزه آسا شاعر گشت   »بید«به گفته   . دانست. م680قبل از   

هـاي دینـی را    منظومـه البتـه،  .  خصوصیات پهلوانی با عناصر غنایی و ذهنی آمیخته و تعـدیل شـد          الهام نظم گردید،  
  ).1:65(توان به طور قاطع از منظومه هاي پهلوانی و غنایی جدا دانست  نمی

توان شـعر   ها را با وجود لطف و زیباییهاي آنها نمی بر اساس اظهار نظر ارسطو در مورد شعر، این منظومه     
بنابراین، موضوع شعر نباید از تاریخ . زیرا وي معتقد است آنچه موضوعش تاریخ یا دین باشد، شعر نیستنامید،  

  ) .1:84(یا مذهب اقتباس شود 
 برمـی  (Cynewulf)» کـین وولـف   «و  » کـادمون «در میان شعراي دینی انگلوساکـسون، تنهـا بـه دو نـام              

البته چون از سرایندگان . شود ن و کین وولف تقسیم می مکتبهاي دینی این دوره نیز به دو مکتب کادمو        . خوریم



واقعی منظومه ها اطالعی در دست نیست، بهتر است آنهـا را بـه مکتـب کـادمون یـا کـین وولـف نـسبت دهـیم              
)1:68.(  

اشعار مـذهبی انگلوساکـسون     . دانیم  اولین شاعر انگلیسی است که نامش را می       .  (Caedmon) کادمون
.  م680 و 657فعالیـت ادبـی او بـین سـالهاي     . سواد بود، شروع مـی شـود    مزرعه و بی  با کادمون که یک کارگر    

نویسنده تـاریخ کلیـساي ملـت انگلـیس، بـسیاري از اشـعار مـذهبی        » بید«بر اساس گفتار . شروع و شکوفا گشت 
ه، غیـر از  البتـ . انگلوساکسون که باز نویسی داستانهاي تورات و انجیل هستند، به کادمون نسبت داده شده اسـت            

  .تخصیص). 1:71(یک سرود مصراعی، دلیل قاطعی براي نسبت دادن اشعار مذهبی به کادمون وجود ندارد 
1600-1628 Caedmon 

 شماره در خود فرانما براي کادمون  و آثار تخصیص یافته است، ولی براي مکتب کادمون شماره اي   29
  .تخصیص نیافته است

سون توسط وي، از بازنویسی داستانهاي کتاب مقـدس  اشعار مذهبی انگلوساک  . (Cyewulf) کین وولف 
اشعار مکتب کین وولف توسعه اي را بر نوشته هاي مکتب . به آموزش و پارسایی و حتی تصوف سوق داده شد

  .تخصیص). 1:69(کادمون نشان می دهد 
1639-1668 Cynewulf 

ره اي  شماره در خود فرانما بـه کـین وولـف اختـصاص یافتـه، ولـی بـراي مکتـب کـین وولـف شـما               30
هایی  براي برخی از  آثاري که به او نسبت داده شده نیز در این مجموعه شماره ها، شماره          . تخصیص نیافته است  
ولی براي آثار دیگـر او   ). 1652(، جولیانا  )1647(، ایلین   )1645(، مسیح   )1644(آندریاس  : اختصاص یافته است  

یندگان این مکتب سروده شـده اسـت، بـا اسـتفاده از     که به احتمال زیاد اثر خود کین وولف نیست و توسط سرا  
  . تخصیص داد) 1688 -1639(ارجاعاتی که وجود دارد، باید شماره هاي دیگري را خارج از این مجموعه 

              Dream of the rood,  See   PR1680 
              Fates of the apostles,   See  PR1703 
              Gift of the man,   See  1746 
              Guthlac,   See  PR1722 
              Judith,   See  PR1730+ 
              Phoenix,   See  PR1750 
              Riddles,   See  PR1760+ 
ه است در نهایت، با توجه به اینکه براي هیچ یک از آثاري که به کین وولف یا مکتب او نسبت داده شد

  . هاي آثار او چندان مشخص نیست نمی توان با قطعیت اظهار نظر کرد، دلیل این تفکیک در انشقاق شماره
  

  . (Junius Manuscript) دست نوشته جونیوس یا مجموعه خطی جونیوس
در کتابخانه بادلی دانشگاه آکسفورد موجود بوده و موضوع اشعارش بر اساس داستانهاي کتاب مقـدس          

  : این منظومه داراي دو باب است. نیوس متعلق به مکتب کادمون استجو. است
 ، و (Daniel) ، دانیـال  (Exodus)) هجـرت ( ، خـروج  (Genesis)باب اول شامل سه منظومۀ پیدایش       
اولـین و   . (Genesis)پیـدایش جهـان   .  اسـت (Christ and Satan)باب دوم که شامل منظومه مسیح و ابلیس 

.  دست نوشته جونیوس اسـت و در آن بـاب پیـدایش تـورات بـه نظـم کـشیده شـده اسـت           طوالنی ترین منظومه  
پیـدایش ب را  . پیدایش جهان از ترکیب دو منظومه تشکیل یافته که آنها را پیدایش الف و پیدایش ب می نامند   

ایـن  . تخـود از پیـدایش ب متـأثر گردیـده اسـ     » بهشت گمشده«احتماالً میلتون در . نامند بهشت گمشده نیز  می  



به احتمال زیاد، . منظومه در اوایل قرن هشتم و احتماالً توسط کادمون یا راهبی دیگر در شمال سروده شده است 
  .تخصیص). 1:73(ترجمه یکی از اشعار ساکسون قدیم است که در قاره اروپا نوشته شده است 

                 Genesis,  See  PR1611 
1611 Genesis 

  .نیز تخصیص نداریمبراي پیدایش الف و ب 
تـرین منظومـه دینـی     بر اساس شواهد زبانشناسی، این خروج قدیم .(The Exodus) منظومه سفر خروج

منظومـه  . این منظومه بر اساس داستانهاي تورات سروده شده و شرح خـروج بنـی اسـرائیل از مـصر اسـت             . است
  .تخصیص). 1:75(وانی است سفر خروج، بهترین نمونه شعر مذهبی به سبک و اصول داستانهاي پهل

                 Exodus, See  PR1609 
1609 Exodus  
1610    Including Exodus and Daniel 

ایـن منظومـه، فاقـد هنرمنـدي و زیبـایی و خـصوصیات دراماتیـک منظومـه             . (Daniel) منظومه دانیـال  
). 1:77( تـورات اسـت    فـصل اول سـفر دانیـال   5خروج است، و شـامل دعـاي عزریـا و بازنویـسی قـسمتهایی از          

  .تخصیص
                        Daniel,   See  PR1607 
1607                 Daniel 

هـایی تخـصیص یافتـه     شود، به بخشهاي مختلف باب اول جونیوس  شماره یـا شـماره   چنانکه مالحظه می 
  .شود است، ولی براي باب اول شماره خاصی در فرانما دیده نمی

اي بـدون عنـوان در    در بـاب دوم منظومـه جولیـوس، منظومـه     . (Christ and Satan) مسیح  و ابلـیس 
داستان احتمـاالً در اوایـل قـرن نهـم توسـط      . نامیده می شود» مسیح و ابلیس«دوازده بند موجود است که امروزه  

ر شـاعر عناصـ  . وار اسـت  اي موعظـه  منظومـه » مـسیح و ابلـیس  «. شـاعري از مکتـب کـادمون سـروده شـده اسـت      
  .تخصیص). 1:78(دراماتیک، حماسه و غنایی را با هم آورده است 

1630-1634          Christ and Satan 
شماره فرانما خاص مسیح و ابلیس اسـت، ولـی بـراي بـاب دوم منظومـه هـم ماننـد بـاب اول شـماره اي                 

 خود را دارند، براي افزون بر این، در حالی که هر یک از بخشهاي جونیوس شماره خاص. تخصیص نیافته است
  : فرانما طبق دستور استفاده کرد1500تنها می توان از شماره . خودِ مجموعه شماره اي در نظر گرفته نشده است

                Collections 
                   Contemporary 
1490                Exeter book 
1495                Vercelli book 
1500               Other contemporary collections, A-Z 

  
جودیت همراه با بیئوولف و سه اثر منثور دیگر، در مجموعـه خطـی            . 1730-1734 ،   (Judith) جودیت

حماسـه بیئوولـف در فرهنـگ ژرمنـی ریـشه دارد و جـزو منظومـه هـاي         . شوند کاتون موزه بریتانیا نگهداري می    
هـایی دینـی هـستند کـه بـر الگـوي         اما دو شعر جودیت و آندریاس حماسه   شود،  بندي می   رزمی و حماسی طبقه   

با وجودي که سراینده جودیت از مکتب کین وولف مطلـع بـوده، در خـالل اشـعار               . داستانهاي ژرمنی استوارند  
منظومه آندریاس هم که بیشتر بـه مکتـب کـین وولـف شـبیه اسـت، بـه خـاطر            . مکتب کادمون بررسی می شود    



شـد   منظومه جودیت زمانی به کـادمون نـسبت داده مـی     . دیت، پس از این منظومه بررسی می شود       قرابتش با جو  
.  مربـوط مـی سـازد   918ولی خصوصیات زبانی و وقایع تـاریخی آن را بـه ربـع اول قـرن دهـم و احتمـاالً سـال                     

 احتمـاالً شـاعر   .آلفریک موعظه اي روي جودیت نوشت تا به انگلیسی ها پایداري در مقابـل ژرمنهـا را بیـاموزد     
منظومه جودیت در صف مقـدم ادبیـات انگلیـسی قـدیم در کنـار بیئوولـف و           . تحت تأثیر آن موعظه بوده است     

  .تخصیص). 1:80(اندریاس و ایلین قرار دارد 
1730-1734          Judith 

 در همراه با سرانجام حواریـون، خطابـه روح بـه بـدن، رؤیـاي صـلیب، و ایلـین       .  (Andreas) آندریاس
منظومه آندریاس که ظاهراً بر اسـاس ترجمـه التـین یـک مـتن یونـانی              . مجموعه کتاب خطی ورچلی قرار دارد     

ایـن منظومـه ماننـد جودیـت اثـر      .  بند اعمال آندریاس قدیس و سنت متی را به نظـم کـشیده اسـت   15است، در  
کـه بعـضی منتقـدان منظومـه     بـا آن . شاعري از مکتب کین وولف بوده و از حماسه بیئوولـف متـأثر گـشته اسـت              

اند، مضمون منظومه آن را به کتـب دینـی مـسیحی بیـشتر شـبیه سـاخته تـا یـک شـعر                 آندریاس را حماسه نامیده   
  .تخصیص). 1:82(قهرمانی انگلوساکسون 

                   Andreas,   See  PR1644 
1644            Andreas 

  
  مکتب کین وولف

. قـدیمی انگلیـسی گمنامنـد، نـام کـادمون و کـین وولـف، نامهـایی آشناسـت         با آنکه سرایندگان اشـعار     
از او نام برده، و کین وولف بدان جهت که نام خویش را با الفباي رون ـ که الفباي  » بید«کادمون به خاطر آنکه 

دعـا از  قدیمی تیوتونیک است ـ در آخر ابیات چهار شعرش ثبت کرده است؛ البته، ذکر نام او بـه امیـد التمـاس     
اشـعار مکتـب کـین    . کین وولف آثار خود را در اواخر قرن هشتم سروده است        . دوستداران اشعارش بوده است   

اشعار بسیاري .  خورد وولف مبین آگاهی از ادبیات و دانش ادبی بوده که در اشعار مکتب کادمون به چشم نمی   
م حواریون، معراج مسیح، جولیانا، و ایلین حاوي اند، ولی تنها چهار منظومۀ سرانجا   را به کین وولف نسبت  داده      

هاي مسیح شماره یک و سه، آندریاس، رؤیاي صلیب، عنقا، گوتالك و چند شـعر، دیگـر     منظومه. نام او هستند  
از لحاظ سبک و موضوع با اشعار امضا شدة کین وولف شباهت دارند و اگر آثار او نباشند، توسط سـرایندگان            

  .براي مکتب کین وولف تخصیصی صورت نگرفته است). 1:84(ر در آمده اند مکتب او به رشته تحری
» سـرانجام حواریـون  «منظومه کوتاه ). اثر کین وولف ((The Fates of Apostles) سرانجام حواریون

در . شاید خاتمه منظومه آندریاس باشد چون در دستنوشته ورچلی پس از دنبال منظومـه آنـدریاس آمـده اسـت              
کـین وولـف در ایـن منظومـه بـه منظـور       . ن امر، آندریاس را هم باید اثـر کـین وولـف بـدانیم        صورت صحت ای  

  .تخصیص). 1:85(آموزش انجیل، مخاطرات حواریون را پس از پراکنده شدن شرح و بررسی کرده است 
1703          Fates of Apostles 

را » منظومـه مـسیح  «زمـانی  . ترین شعر کـین وولـف اسـت    از لحاظ ادبی جالب  .  (Christ)منظومه مسیح   
پنداشـتند؛ امـا    مـی )  سـرود 7(، و روز معاد ) سرود5(، معراج   ) سرود 5(مجموعه سرودهایی درباره والیت میسح      

آنهـا  بعدها معلوم شد عناوین این سه منظومه مختلف درباره سه ظهور مسیح است ، که تنها عنوان سه ظهـور بـه        



سه منظومه را به نامهاي مسیح شماره یک یا والدت مسیح، مسیح شماره دو یا عروج مـسیح،        . وحدت می بخشد  
در میان این سه منظومه، تنها معـراج یـا عـروج مـسیح حـاوي نـام کـین        . و مسیح شماره سه یا روز معاد می نامند    

). 1:86( کین وولف، خـالی از اشـکال نیـست    وولف است و مسلماً اثر او بوده و نسبت دادن دو منظومه دیگر به        
  .تخصیص

1645          Christ 
والدت مسیح شامل یازده قطعه سـرود مـذهبی خطـاب بـه مـریم،      .  (Advent: Christ I) والدت مسیح

این منظومه را اشعار غنـایی والدت  . این منظومه آغاز پیدایش نمایشنامه دینی است. شود می... اورشلیم، مسیح و  
(Advent Lyrics)1:87. ( می نامند(  
وار   بند، با وجود موعظـه 5منظومه عروج در ). اثر کین وولف. ((Ascension: Christ II) عروج مسیح

کین وولف موعظه پاپ گرگوري بر معراج مسیح و بعضی کتابهاي دینـی      . بودنش، زیبایی و لطف خاصی دارد     
بخـشهاي سـه   ). 1:89(در استعاره ها و نمادها نـشان داده اسـت   دیگر را آزادانه منظوم نموده و هنرمندي خود را      

  .گانه مسیح بدون تخصیص هستند
در ادبیات انگلوساکسون یا انگلیسی قدیم سه منظومـه مختلـف    . (Doomsday: Christ III) روز معاد

  : با عنوان روز معاد موجود است
  . تین که به بید نسبت داده شده استاي است مربوط به قرن دهم از یک شعر ال  ترجمه.روز معاد الف
  .. از هنر شعري برخوردار و بر اساس قواعد دینی مندرج در اشعار التین استوار است.روز معاد ب
کـین وولـف از یـک    . مسیح شماره سه هم نامیده شده، اثر مکتـب کـین وولـف اسـت         « که   .روز معاد ج  

و » روز معاد«. ، استفاده نموده است»شعر خود درج کردهآن را در کتاب فن » بید«سرود التین درباره قیامت که   
  .بخشهاي سه گانه آن، بدون تخصیص هستند

منظومه جولیانا داستان رقت انگیز شکنجه و در نهایت شهادت یک  . اثر کین وولف   . (Juliana) جولیانا
نا در کتاب خطی اگزتر منظومه جولیا. مسیحی باکره است که حاضر نمی شود با یک کافر پیمان زناشویی ببندد      

  .تخصیص. موجود است
1652          Juliana 

زندگی باکره شهید جولیانا : منبع کین وولف در بازآفرینی این منظومه، نثري است به زبان التین با عنوان   
(Juliana Virginis Martyris)      کـه در کتـاب زنـدگی و جـشنهاي شـهدا (Acta Sanctorum)   ثبـت شـده 

  .دون تخصیصب) . 1:91(است 
منظومه ایلین بر اساس شرح زندگی سنت هلنا مادر قسطنطین کبیر و           ). اثر کین وولف   . ((Elene) ایلین

این اثر را بسیاري شاهکار . باشد نیز نحوه پیدایش صلیب که در کتاب زندگی و جشنهاي شهدا آمده، استوار می   
  .تخصیص. کین وولف دانسته اند

1647          Elene 
ومه زیر که از لحاظ موضوع و سبک با چهار شعر امضا شده کین وولف قرابت دارنـد، الزامـاً بـه     سه منظ 

مـی  ) که در باال آمده(عالوه بر والدت، روز معاد، و آندریاس . شعراي مکتب کین وولف نسبت داده می شوند    
  )1:95. (توان از منظومه هاي گوتالك، فینیکس، و فیزیولوگوس نام برد



اي است که شرح زندگی یک قدیس انگلیسی را بیان می          گوتالك تنها منظومه   . (Guthlac) گوتالك
زنـدگی و  «ایـن منظومـه در کتـاب    . شرح احوال او را راهبی به نـام فلـیکس بـه زبـان التـین نوشـته اسـت              .  کند

، منظومه گوتالك در ادبیات انگلوساکسون جاي مخـصوص خـود را دارد  . به ثبت رسیده است » جشنهاي شهدا 
زیرا صحنه جدیدي را نشان می دهد که نه تنها به زندگی شـاهان و جنگجویـان ارتبـاط نداشـته، بلکـه جـالل و             

این منظومه بیش از هر شعر دیگر انگلوساکسون به مطالعه خـصوصیات و صـفات   . ابهت دنیا را به هیچ می گیرد    
  .پردازد اختصاصی فرد می

هر . الك ب به ثبت رسیده که شعراي آنها ناشناس هستنددو منظومه نیز به نامهاي گوتالك الف و گوت       
  .تخصیص). 1:95(دو این منظومه ها بر پایه نثر التین اغوا و مرگ سنت گوتالك اثر فینیکس، بنا شده اند 

1722          Guthlac 
  .البته براي گوتالك الف و گوتالك ب، تخصیص صورت نگرفته است

 بند احتماالً توسط یک دبیر کلیسا در عـصر       8در  ) ، ققنس یا عنقا   منظومه فنیکس . ((Phoenix) فینیکس
کین وولف سروده شده و افسانه کالسیک و شرقی پرنده اي است که با تجدید حیات، خود را جاودان سـاخته         

شباهت آن با منظومه ایلین در قافیه و تجانس حروف، سبب شده . و سمبل جاودانی در دین مسیح گردیده است   
  .تخصیص . )1:98(قدان آن را اثر کین وولف بدانند بعضی منت

1750          Phoenix 
در کتـاب خطـی اگزتـر پـس از منظومـه             .  (Physiologus)فیزیولوگوس یا منظومـه حیوانـات       

شـدند، امـا احتمـاالً توسـط شـاعر       فینیکس سه شعر کوتاه وجود دارد که زمانی به کین وولـف نـسبت داده مـی              
اهمیت این اشعار به خاطر ارزش ادبی آنها نیست، بلکه مانند معماها نمایـانگر ظهـور و             . اند فینیکس سروده شده  

 ,Penther, Whale)این سه منظومه دربـاره پلنـگ، نهنـگ، و کبـک           . توسعه ادبیات در جهان   می باشد

Partridge)  تخصیص).. 1:101( نوشته شده اند.  
1752-1756          Physiologus 

این منظومه در دستنوشته ورچلـی موجـود اسـت و شـاید در     .  (Dream of the Rood) ي صلیبرؤیا
رؤیاي صـلیب، یکـی از بهتـرین اشـعار غنـایی انگلوساکـسون اسـت        . آخر قرن نهم به رشتۀ تحریر درآمده باشد  

  .تخصیص). 1:102(
1680-1676          Dream of the rood 

 Harrowing of Hell or Christ’s Harrowing of) اکـان حمله مسیح به دوزخ و نجـات ارواح پ 
Hell) .       منظومه حمله مسیح به دوزخ که بخشی از آن بجا مانده، با زیارت قبر مـسیح توسـط حـضرت مـریم در

  .تخصیص). 1:105( صبح روز عید پاك شروع می شود و ناگهان دوزخ را ترسیم می کند
                          Harrowing of Hell,   See  PR1630+ 
1630-1634   Christ and Satan 
                          Christ’s Harrowing of Hell 

بعـضی آن  . منظومه روح و جسم با سه منظومه روز معاد قرابت دارد . (Soul and Body)روح و جسم 
 خـود را سـتایش و ارواح   در این شـعر، ارواح متقـی کالبـدهاي   .  را جزئی از منظومه معاد کین وولف دانسته اند    



چنین منظومه هـایی  .  این منظومه بیشتر به اندرز و موعظه شبیه است    .  شرور کالبدهاي خود را سرزنش می کنند      
  .تخصیص). 1:106(امروزه بیشتر موعظه دینی محسوب می گردند تا ادبیات 

1774          Soul ’s address to the body 
دو منظومه سلیمان و زحل احتماالً در قـرن نهـم بـه رشـته      . (Salomon and Saturn) سلیمان و زحل

  .تخصیص). 1:107(هر دو منظومه از منابع التین گرفته شده اند . تحریر در آمده اند
1770          Salomon and Saturn 

  )1:107. ( ثبت شده استSolomanدر برخی از منابع سلیمان به صورت 
  

  هجوم وایکینگ ها و عصر آلفرد کبیر: ادبیات منثور انگلیسی قدیم
این هجوم . حمله وایکینگ ها به بریتانیا از اواخر قرن هشتم آغاز شد و تا اوایل قرن یازدهم ادامه داشت          

ها بر پیکـر دانـش و کلیـسا     بزرگترین ضربه وایکینگ. تر از حملۀ انگلوساکسونها به سرزمین بریتانیا بود         وحشیانه
العاده به سرزمین و ساکنان بریتانیا، پیـدایش رهبـري بـزرگ چـون      انیها و خسارتهاي فوقدر کنار ویر  . فرود آمد 

آلفرد در برابر مهاجمـان پایـداري کـردو آنهـا را از سـرزمین         . آلفرد کبیر، از نتایج مثبت حمله وایکینگ ها بود        
او، تمـام اشـعار موجـود تحریـر و     به دستور  . آلفرد برنامه آموزشی بسیار وسیعی را اجرا نمود       . بریتانیا بیرون راند  

تمام اشعار موجـود  . تکثیر شدند تا آنچه از ادبیات انگلیسی از گزند وایکینگ ها در امان مانده بود، پایدار بماند     
  )1:111. (انگلوساکسون، و از جمله وقایع نامه انگلوساکسون مرهون کوششهاي آلفرد است

وساکسون بدون نثر بـود تـا آنکـه عیـسویت شـیوة نثـر       فرهنگ انگل.  (Alfred, the Great)آلفرد کبیر
سـرایندگان اشـعار انگلوساکـسون    . نثـر انگلیـسی در دوره آلفـرد شـروع مـی شـود         . مدیترانه اي را با خود آورد     

اي بود و التین  در عصر انگلوساکسون، نثر انگلیسی ساده و محاوره. مجهولند، ولی نویسندگان نثر را می شناسیم
ادبیات منثور انگلیسی اغلب به ترجمه و بازنویسی آثار التـین  . رفت م و تربیت کلیسا به شمار می     زبان اصلی تعلی  

محدود است، در تمام دوره انگلوساکسون نظم به عنوان تنها روش طبیعی ابراز هنر ادبی بـه حیـات خـود ادامـه            
مهاجمان انگلوساکسون نظم را بـا  . رفت داد، در حالی که نثر ادبی تنها روشی دانشمندانه و کلیسایی به شمار می       

از ربع قرن هفتم تا ربع اول قرن . خود به بریتانیا آوردند، ولی شاهدي در دست نیست که نثر را هم آورده باشند       
شود، اما در  هاي غنایی دیده می اوج توسعه نظم در بیئوولف و منظومه  . توان دورة شکوفایی نظم نامید      نهم را می  

. نثر انگلیسی در آخر قرن نهم که آلفرد به سلطنت رسید، متولد گشت. ه اوجی وجود ندارد  توسعه نثر چنین نقط   
نثر انگلیسی ابتدا در قانون و سندهاي رسمی جاي نظم را گرفت، ولی براي بررسی نثر به عنوان یک پدیده ادبی 

نظـم انگلوساکـسون   در قرن هفـتم و هـشتم کـه عـصر زریـن         . رجوع کرد ) 848 -899(باید به عصر آلفرد کبیر      
آلفرد نه تنها نثر انگلیسی را پایه گذاشت، بلکه خود در ترجمه پیشگام     . نوشتند  است، نثرنویسان تنها به التین می     

هـا بـا آنکـه خـصوصیات ادبـی دارنـد،        ترجمـه . هاي آلفرد و یارانش را نباید آثار ادبی دانـست  البته، ترجمه . شد
  .هدف اصلی ادبیات نبوده است

آثـاري  .  شماره با تقسیمهاي فرعی مشخص به آلفرد کبیر اختصاص یافتـه اسـت  29در فرانما   . (تخصیص
هـا نیـز دسـتورالعملی     در شماره گزیـده .) که در ارتباط با نام او هستند نیز باید در همین شماره ها تخصیص یابند    

ره هـایی در ایـن بخـش از    تمامی این دستورالعملها به معناي تخصیص   شما. براي بخشهاي جداگانه وجود دارد 



 تخصیص هایی به عمل آمده است، با این حال 1557 تا 1545براي ترجمه هاي آلفرد از شماره هاي        . فرانماست
  .هاي او تخصیصی صورت نگرفته است براي بعضی از ترجمه

1540-1568 Alfred, the Great 
                                Including works connected with his name 
1542                 Selections 
                                  For separate parts,  See  PR1545+  

  
آلفرد کتاب شبانان یا وظـایف روحـانیون، تـاریخ کلیـساي ملـت انگلـیس، و کتـاب            :هاي آلفرد   ترجمه

  .تسلی فلسفه را ترجمه نمود
 گرگـوري  (Dialouges) دیـالوگ ه کتـاب  بـا وجـود ترجمـ   . (Cura astoralis) وظایف روحانیون

توسط اسقف وارفرث، آلفرد کتاب وظایف روحانیون یا کتاب شبانان را با کمک و همراهی چهار دوست کـه        
  .تخصیص. نامشان در مقدمه کتاب آمده است، ترجمه نمود

1551 Translation of Cura pastoralis 
1552 Translation of Gregory’s Dialogues 

هـاي آلفـرد و    ان به قلم خود آلفرد، بیشتر مورد توجه بوده و مـشتمل بـر تمـام ترجمـه          کتاب شبان  دیباچه
اولـین نثـر عمـده انگلیـسی اسـت و از لحـاظ زیبـایی        » دیباچه«: از لحاظ ادبی .  سهم او به ادبیات است     نبزرگتری

  .بدون تخصیص. ) 1:114(شناسی بی نظیر است 
آلفرد کتاب تـاریخ جهـان یـا تـاریخ ضـد شـرك اثـر         . (Historia Universalis) ترجمه تاریخ جهان

بـا  .  کشیش اسپانیولی را که به زبان التین بود، براي ترجمه انتخاب کـرد (Paulus Orosius)پالوس اروسیوس 
کتاب محدود به اصول . حذف و تصرفات فراوان براي خوانندگان انگلیسی، این کتاب توسط آلفرد ترجمه شد        

  .صتخصی. جغرافیاي عمومی است
1555          Translation of Orosius 

آلفرد جغرافیاي ژرمنها را که اکنون سندي تاریخی است، همراه بـا شـرح مـسافرتهاي           . جغرافیاي ژرمنها 
 بـا نثـري روان نوشـت    (Wulfstan) و    وولفـستان  (Othere)دریایی دو دریا نورد نروژي به نامهاي اوت هـرا     

  .بدون تخصیص). 1:116. (ون است نثرهاي انگلوساکسنکه از بهتری
 Historia Ecclesiastica Anglorum: Church History of) ترجمه تاریخ کلیساي ملت انگلیس

English People) .    کتاب تاریخ بید در زمان آلفرد تاریخ استاندارد کلیساي اولیه انگلیس و اثري کالسـیک
 را با حذف قـسمتهایی از آن، بـه انگلیـسی ترجمـه نمـود      آلفرد با وفاداري به متن التین کتاب    . محسوب می شد  

  .تخصیص). 1:118(
1547          Translation of Bede’s Ecclediastical history 

قوانین حقوقی آلفرد بـا وجـود    . (Old English Codes of Law) ترجمه کتاب قانون انگلوساکسون
 دانشجویان ادبیات تنها از نظر توسعه نثر انگلیسی مهـم هـستند    اهمیتی که براي تاریخ سیاسی بریتانیا دارند، براي       

  .تخصیص). 1:119(
1553          Laws of Anglo-Saxons 



کتـاب تـسلی فلـسفه اثـر بـوئی سـی        . (De Consolation Philosophiae) ترجمه کتاب تسلی فلسفه
آلفرد و بعـدها  . قرون وسطی است فیلسوف و سیاستمدار قرن پنجم، از مشهورترین کتابهاي     (Boethius)یوس  

کتاب تسلی فلسفه به نظم و نثر و نمایـانگر فلـسفه افالطـونی آمیختـه بـا         . چاوسر این اثر فلسفی را ترجمه کردند      
نفـوذ ایـن کتـاب بـر بـسیاري از آثـار ادبـی قـرون وسـطی مـشهود اسـت              . تصوف شرقی و فلسفه رواقیون است     

  تخصیص). 1:120(
1549          Translation of Boethius’s Consolatio philosophiae 

نگاري آخرین اثر یا ترجمه آلفرد است که اکثـرش را   اندیشه . (Soliloquia) ها اندیشه نگاري یا شکوفه 
از اندیشه نگاري آگستین قدیس ترجمه و اقتباس نموده است و آزادانه بر آن شرح و نظریـه نوشـته و کتـاب را               

نگاري وداع آلفرد به ترجمه و فعالیـت ادبـی    مقدمه اندیشه.  نامیده است(Blooms or Blostman) ها شکوفه
  .تخصیص). 1:122(اوست 

1545          Translation of St. Augustine’s Soliloquies 
 The Old English Annals or Anglo-Saxon) سالنامه انگلیسی قدیم یا وقایعنامـه انگلوساکـسون  

Chronicle) .  اریخی، وقایعنامه انگلوساکسون اولین تاریخ ملی یک ملت غربی به زبان خـودش و از  از لحاظ ت
در مجموع، این کتاب منبعی موثق و پر ارزش در مورد . لحاظ ادبی، یکی از اولین کتابهاي منثور انگلیسی است    

در » ان بـرگ جنـگ برونـ  «منظومـه  . کنیم در کتاب، به اشعاري نیز برخورد می      . تاریخ عصر انگلوساکسون است   
  .این کتاب آمده است

  :برخی از بخشهاي وقایعنامه انگلوساکسون عبارتند از
  است.  م897 و 893 که شرح وقایع سالهاي ها نبرد با دانمارکی
   (Edward’s death) ، 942، سال مرگ شاه ادوارد

   (Brunanburh)، )937سال  (منظومه جنگ برونان برگ
   (Edmund. Liberation of the five beroughs) پنج بردار، یا آزاد سازي) 942سال  (ادموند

  ) 959سال  ( کامیابی ادگار
  شامل سه منظومه) 973سال (، (Edgar coronation) جلوس شاه ادگار

  )978سال  ( (Edward the Martyr ’s death) قتل ادوارد
  )1011سال (، محاصره کانتربوري

 در سـال  (Godwin)   کـه توسـط گـادوین   (Alfred aetheling’s death)   آلفرد فرزند شـاه آتلـرد  
   کشته شد ؛1034

  ). 1:123... ( و (Edward Aetheling)  بیماري و مرگ ادوارد اتلینگ
  ).1:114. (اند البته برخی در انتساب وقایعنامه به آلفرد، شک روا داشته

. ه رده تاریخ ارجاع داده شده اسـت  می توان یافت که بThe Chronicleاین منبع را در فرانما با عنوان 
البتـه  . که می توان از آنها نیـز اسـتفاده کـرد    شماره هاي دیگري در این بخش براي مقایسه پیش بینی شده است           

براي نبرد با دانمارکی هـا، کامیـابی ادگـار، محاصـره کـانتربوري، بیمـاري و مـرگ ادوارد اتلینـگ، تخـصیص                  
  .تخصیص. نداریم



 The Chronicle, See   DA150 
     Cf. PR1519,  Aelfheah 
          PR1569,  Alfred aetheling’s death 
          PR1592,  Brunanburh (957)    (937?) 
          PR1594,  Byrhtnoth (991) 
          PR1686/  Edgar’s coronation (973) 
          PR1687, Edgar’s death (975) 
          PR1689, Edmund (942) 
          PR1691, Edward the Martyr’s death (978) 
          PR1693, Edward the Confessor’s death (1066) 

  ) ؟( درست باشد 1509احتماالً باید شماره . در فرانما وجود نداد1519البته شماره 
فرانما تخصیص صـورت نگرفتـه و شـماره    براي جغرافیاي ژرمنها، دیباچه کتاب شبانان، در این بخش از   

  .مناسب دیگري را نیز در این بخش نمی توان یافت
عالوه بر آن، در فرانما شماره هاي زیر براي برخی از ترجمه هـاي آلفـرد تخـصیص یافتـه کـه در منـابع               

  :موجود ذکري از آن عناوین به میان نیامده است
1556          Translation of Proverbs 
1557          Translation of Psalms 

کلیه آثار و ترجمه هاي آلفرد با توجه به محتواي موضـوعی آنهـا، بـه غیـر از رده ادبیـات، در رده هـاي        
بهتر بود در فرانما با استفاده از یادداشـت مقایـسه   . بندي است نیز قابل رده... دیگري چون تاریخ، فلسفه، قانون و  

  .نها ساخته می شد تا رده بند خود براي شماره و ردة مناسب تصمیم گیري کند ارجاعی براي آ(.cf)کنید با 
. در دوره سـلطنت ادگـار  . آلفرد تنها زمینه ساز کار سایر نثر نویسان بعدي بـود    .نثر انگلیسی بعد از آلفرد    

 اي را سه روحانی بزرگ با رفرم کلیسا جنبش رفـرم رهبـانی را رهبـري و نثرنویـسان برجـسته        . وضعیت بهتر شد  
 اسـقف  (Aethelwold) که سر اسقف کانتربري شد؛ اتـل ولـد       (Dunstan)» دانستان«: تشویق و تربیت کردند   

  )1:126.  ( سر اسقف یورك(Oswald)وینچستر و آزوالد 
 ، نتیجـه تجدیـد حیـات مـدارس رهبـانی جنـبش       (Blickling Homilies) روایات و مواعظ بلیکلینـگ 

اً اثر آلفریک نیستند، چون آلفریک افـسانه را مـردود دانـست ولـی قرنهـا بعـد         بندیکتن قرن دهم است که مسلم     
). 1:127(سبک آنها مـابین سـبک آلفریـک و آلفـرد اسـت          . افسانه پایه و اساس شاهکارهاي نظم جهان گردید       

  .تخصیص
1590          Blickling homilies 

 لقب یافـت، دانـشمند   (Grammaticus)آلفریک که گراماتیکوس  . (Aelfric, 955-1020) آلفریک
وي سالها در مدرسه وینچـستر  . بزرگ انقالب بندیکتن و نثرنویس عمده عصر خود و استاد تمام فرمهاي نثر بود  

آثار آلفریـک از روایـات و مـواعظ و زنـدگی قدیـسان گرفتـه تـا        .  اسقف بود  (Aethelwold)شاگرد اتل ولد    
آلفریک برجـسته تـرین   .  آثار او را می توان مکمل آثار آلفرد دانست      .ترجمه انجیل و انواع آثار دانشمندانه بود      

آلفریـک نـه   . نثر نویس عصر انگلوساکسون و آثارش ترسیم کننده ایمان و عقاید کلیساي اولیه انگلـیس اسـت               
تنها بزرگترین نثرنویس عصر خود بود، بلکه برجسته ترین دانشمند الهیات قرنهاي دهم و یـازدهم اسـت کـه بـه         

آثـار  . پس از آلفریک، نثر انگلیسی زبان ادبی گردید و وسـیلۀ ترجمـه و تحریـر گـشت       . لیسی مطلب نوشت  انگ



هر مجموعه از .  نوشته شد998 تا 990آلفریک با سه مجموعه مواعظ و روایات شروع می شوند که بین سالهاي   
  )1:128. ( در برداشتاش را چهل موعظه و روایات تشکیل شده بود و تمام سال کلیسایی و وقایع عمده

شد، یـا حـداقل مقابـل نـام او در       ساخته می  Aelfric ارجاعی به نام     Grammaticusبهتر بود از لقب او      
  ) شماره با تقسیمات فرعی به آلفریک اختصاص یافته است19در فرانما . (تخصیص. فرانما لقب او ذکر می شد

1520-1538          Aelfric 
 ، اولین و دومین مجموعـه کـه روایـات سـاده و     (Homiliae Catholicae) روایات و مواعظ کاتولیک

  :با تسامح به عنوان روایات و مواعظ در شماره زیر قابل تخصیص است. بدون تخصیص. آموزنده اي هستند
1526          Homilies- special homilies, A-Z 

د از تهیـه کتابهـاي درسـی خـود،     آلفریک بع . (Passiones Sancorum) قدیسان) و مصایب(زندگی 
 شرح حال و هفت موعظه تشکیل و 33این مجموعه از . سومین مجموعه روایات را به نام زندگی قدیسان نوشت

داراي دو مقدمه است که اولی به زبان التین و دومی به زبان انگلیـسی       . به ترتیب تقویم کلیسا تنظیم گشته است      
  .تخصیص. مردم انگلیس در قرن دهم و شرح احوال خود راوي استاین مجموعه گویاي آداب و سنن . است

1527          Passions of the saints 
 .  ذکر می شد1527 نیز در شماره Passiones Sancorumالزم بود نام دیگر این اثر یعنی 

  .بدون تخصیص. (St. Oswald) شرح احوال آزوالد قدیس
   ، DA ، DB ، BR ، NA است در رده هاي St. Oswaldط با کتابخانه کنگره آثاري را که در ارتبا

LF وBX) جاي داده است) بدون ارجاع* .  
  .بدون تخصیص. (St. Edmund) شرح احوال ادموند قدیس

 ، اولین روایت مجموعه اول اسـت کـه خلقـت، طوفـان نـوح و      (De Initio Creaurae) آغاز آفرینش
  .صبدون تخصی. قانون موسوي را شرح می دهد

 ، دومین روایت مجموعه اول شرح زنـدگی مـسیح از والدت تـا    (De Natale Domini) والدت مسیح
  .بدون تخصیص. معراج است

بعـد از روایـات   . آلفریک اولین مترجمی است که براي ترجمه تورات و انجیل سبک مناسبی یافته است     
را ترجمه نمود و رساله اي به نام مقدمه  (Heptateuch)و مواعظ به سراغ اسفار تورات آمد و هفت کتاب اول 

اي بر ترجمه تورات   نوشت که آن را مقدمه(De Veteri et de Novo Testamento)اي بر تورات و انجیل 
  . او در ترجمه تورات بسیاري از مطالب را حذف کرد. دانند می

  .آلفریک کتاب دانیال را به طور کامل ترجمه نمود . دانیال
هر پنج عنوان فـوق تخصیـصی      .  ، موعظه اي است از کتاب روایات       (Hexameron) شش روز آفرینش  

  .ندارند
را بـراي ایـن قبیـل آثـار     )  مجموعـه اشـعار دوره انگلوساکـسون     (PR1502.B6کتابخانه کنگره شماره    

  : *درنظر گرفته است
 Exameron anglie, or The Old English Hexameron 

  .ناوین زیر است که همگی اینها را می توان کتاب درسی نامیدشامل ع :آثار غیر مذهبی آلفریک



  .، براي افزایش دانش التین روحانیون و مردم نوشته شدکتاب گرامر التین
نامه موجود است که به جاي الفبا، بر اساس موضوع تنظیم    فرهنگ او اولین لغت   ،  فرهنگ التین انگلیسی  

  . گشته است
در ایـن  . مه مکالمه به زبان التین در اصل آموزش التین بوده اسـت    هدف از ترج   . (Colloquy) مکالمه

 Colloquy on the)هـا   کتـاب بـا پیـشه هـاي مختلـف آشـنا مـی شـویم ، بـه همـین دلیـل آشـنایی بـا پیـشه              

Occupations)   ایـن آثـار اگـر در رده ادبیـات جـاي      . آثار آموزشی او تخصیصی ندارند.  نیز لقب گرفته است
  .اقل می توانند با ارجاع در محل مناسب خود قرار گیرندگیرند، ولی حد نمی

، کتـابی اسـت بـراي      (Interrogationes Sigewulfi Presbyteri)خواستهاي اسـقف وولـف سـیچ   
  .تخصیص. راهنمایی روحانیون که به درخواست اسقف وولف سیچ توسط آلفریک نوشته شد

1528          Sigewulf’s Interrogations on Genesis 
 ه ، آلفریک این کتاب بازیل قدیس را ترجم(Advice to Spiritual Son) نصیحت به فرزند روحانی

  .بدون تخصیص. نمود
 ، کتابی است از آلفریک به زبـان   (Letter to the Monks of Eynsham) اي به راهبان اینشام نامه

  .خصیصبدون ت. التین که در مقدمه اش از استاد خود اتل ولد یاد کرده است
 ، آخرین اثر عمده آلفریک است که به وولفستان سر اسـقف یـورك   (Wulfstan) اي به وولفستان   نامه
تمام نامه هاي آلفریک در اصل به التین نوشته شده، ولی بعداٌ به درخواست وولفستان بـه انگلیـسی    . نوشته است 

  .بدون تخصیص). 1:128(برگردانده شدند 
گرچه معلوم نیست به چـه دلیـل   . توان از سرفصل زیر استفاده کرد ، میبراي آثاري که تخصیصی ندارند 

  .براي آثار مذکور که برخی از نظر ادبی مهم نیز هستند، تخصیصی صورت نگرفته است
1530          Other special,   A-z 

 بـه غیـر از   نیز مانند آلفرد کبیر و سایر نویسندگان آنگلوساکسون،) یا منسوب به آلفریک(آثار آلفریک  
توصـیه مـی   » مقایسه کنید با«در اینجا نیز استفاده از یادداشت  . ادبیات در رده هاي چون دین نیز جاي می گیرند         

  . شود
از نثر نویسان معاصر آلفریک بود که پس از اسقفی لندن تا آخر عمـر اسـقف               . (Wulfstan) وولفستان

اي بـود و در   سیاسـت و ادبیـات نثـر نـویس برجـسته     او در دیـن و  .  درگذشت1023در حدود سال   . یورك ماند 
  .تخصیص). 1:133(تدوین کتاب قانون براي شاه اتل رد و شاه کانوث سهم بسزایی داشت 

1795-1799          Wulfstan 
 روایـت و موعظـه کتابخانـه    53 ، بعـضی از منتقـدان   (Bodleian Homilies) روایات و مواعظ بادلیان

بـدون  .  روایت به او می توان یقین کرد5نسبت ولفستان نسبت داده اند ولی تنها در مورد بادلی آکسفورد را به و    
   .تخصیص

بـدون  .  ، مـشهورترین موعظـه وولفـستان   (Sermo Lupi ad Anglos) اي بـه ملـت انگلـیس    خطابـه 
  .تخصیص



شده اسـت،  اي یا ارجاعی براي این اثـر درنظـر گرفتـه نـ       گرچه در فرانماي ادبیات  انگلوساکسون شماره      
  و PR1796 و  PR1799هـایی چـون     اسـت، شـماره  Wulfstanکتابخانه کنگره به  آثاري که در ارتبـاط بـا   

PR1502را تخصیص داده است  .  
البته براي برخی از موضوعات که باید در زیر نام نویسنده شماره اي براي آن در نظر گرفت، نیـز جـایی            

 شـماره در  19ترین نویسنده ایـن دوره اسـت،     آلفریک که شناخته شدهبه عنوان نمونه، به  . اختصاص نیافته است  
هـاي نویـسنده کـه از      شـماره اي بـراي نامـه       19جدول نویسندگان    در. 1538-1520: فرانما اختصاص یافته است   

 را از جـدول بـه شـماره    A41-49شخص بخصوصی دریافت کرده یا به شخص بخصوصی نوشته است شـماره          
هـاي آن در   همـه شـماره  (حال آنکه اوالً براي آلفریک جدولی در نظر گرفته نشده .  افزایندمربوط در فرانما می   

در صـورتی کـه   . اي اختصاص نیافتـه اسـت   هاي آلفریک شماره ، و ثانیاً در خود فرانما نیز براي نامه    )فرانما آمده 
 که در اصل بـه  (132 ,1)آخرین اثر عمده ثبت شده آلفریک نامه هاي او به وولفستان سر اسقف یورك است 

مانـد، افـزودن    تنها راهی که مـی . التین نوشته بود، ولی سپس به درخواست وولفستان به انگلیسی برگردانده شد         
 1798یعنـی  ) 1799-1795( شـماره اي بـه شـماره چهـارم وولفـستان             5 از جدول نویـسندگان      A45-49.شماره  
آثار عمده آلفریک یعنی نامه هاي او به وولفـستان، بـه    با این نحوه شماره دادن یکی از        . PR1798.A45: است

جاي آنکه در کنار سایر آثار او در قفسه هاي کتابخانه در کنار هم قـرار بگیـرد، در کنـار آثـار وولفـستان و در            
  .بندي کنگره است جاي دیگري رف آرایی خواهد شد که بر خالف اصول شناخته شده رده

 از نثر نویس اسـت کـه   (Byrhtferth) ، اثر برثفرث (Handboc or Enchiridion) مطالب گوناگون
بدون . مطالب گوناگون رساله اي است در ریاضی و فلسفه که برثفرث نوشته است. نوشته هایی در ریاضی دارد   

  .تخصیص
  )1:135: (چند اثر که نویسندگان آنها شناخته نشده و به آلفریک یا هم عصرانش نسبت داده شده اند

  . ، که از التین ترجمه شده است؛ تخصیص(Life of St. Guthlac) الك قدیسزندگی گوت
1722          Guthlac (Life of St. Guthlac?) 

  . ؛ بدون تخصیص(Life of St. Swithun) زندگی سوویتان قدیس
  . ؛ بدون تخصیص(Life of St. Neot) زندگی نعات قدیس

  .بدون تخصیص . (Life of St. Mary of Egypt) زندگی مریم قدیس مصري
البته هیچ ارجاعی .  را براي این اثر درنظر گرفته استBX375.A6 O77 1974کتابخانه کنگره شماره 

  . در ادبیات انگلوساکسون براي این مورد دیده نمی شود
  .بدون تخصیص). 1:136: (هاي دنیوي نثر نویسان قرن یازدهم افسانه

  .بدون تخصیص. (Letter from Alexander to Aristotle) نامه اسکندر به ارسطو
 بـه انگلیـسی برگردانـده    11 ، دو افـسانه اول در قـرن   (Wonders of the east) عجایب مـشرق زمـین  

  .بدون تخصیص. شدند
  .تخصیص. (Apollonius of Tyre) داستان اپولونیوس

1572 Ang – Az 
                       Apollonius of Tyre 



ادبیات و کتابشناسی هاي متعددي که به نویسندگان و آثار ادبی دوره انگلوساکـسون        در کتابهاي تاریخ    
اي از  در ذیل، به پـاره . بینیم بندي این بخش نمی اند، نامهایی دیده  می شود که ما آنها را در فرانماي رده      پرداخته

  . این نامها اشاره شده است
اند، و یا عنوانهاي  لوساکسون به انگلیسی ترجمه شدهاسامی التین نویسندگان آثار اصلی که در دوره انگ   

توان نویسندگان و آثار این دوره را شناسـایی کـرد نیـز در ایـن سـیاهه ذکـر شـده           دیگري که به کمک آنها می     
  . است

  
 Acta Sanctorum  زندگی و جشنهاي شهدا

 .Acts of St. Andrew and St  اعمال آندریاس قدیس و سنت متی
Matthew 

 Admonition  ه اندرزقطع
 Advent:Christ I   معاد الف-)1مسیح شماره (والدت مسیح 

 Advent lyrics  اشعار غنایی والدت
 Advice to Spiritual Son  نصیحت به فرزند روحانی

 Aethwold  اتل ولد
 St. Agustine of Hippo  اندیشه نگاري آگستین قدیس

  Alcuin  آلکوین
  Aldhelm  آلدهلم
 Alfred Lord Tennyson  د لرد تنی سونآلفر

 St. Ambrose  امبروز قدیس
 Ascension:Christ II   معاد ب-)2مسیح شماره (عروج مسیح 
 Azariah =Azarias  دعاي عزریا
 .Basil, St  بازیل قدیس
  Bede  بید محترم

 Bedleian Homilies  روایات و مواعظ بادلیان
 Beothius  )بئو سی یوس(بواسیوس 

  Bishop Benedict  اسقف بندیکت
 Bishop Waerferth of  اسقف وارفرث

Worcester 
 Blooms or Blostman  شکوفه ها

 Boethius  بوئی سی یوس
 Boniface  بانیفس
 Byrthferth  برثفرث
  Ceolfrid  سیالفرید
 Charms  افسونها
 Colloquy  مکالمه

 Colloquy on the  آشنایی با پیشه ها



Occupations 
 Cotton Vittelius  مجموعه خطی کاتون
 Cura Pastoralis (preface)  دیباچه کتاب شبانان

 De Ave Phoenice  فینیکس
اصــل منظومــه بــه (منظومـه روز معــاد الــف  

  )التین
De Die Judicii= Be domes 

daege 
 De Initio Creaurae  آغاز آفرینش
 De Natale Domini  والدت مسیح

 De Ratione Temporum  )بید(دوتمپوروم 
 De Temporibus  )بید(دوتمپوریبوس 

 De Verteri de Novo  مقدمه اي بر تورات و انجیل
Testamento 

 De vivendo Dei  خدا بینی
 Doomsday:Christ III   معاد ج-)3مسیح شماره (روز معاد 
 Dunstan  دانستان

  Egbert of York  اگبرت یورك
 .…Edgar  کامیابی ادگار

 Edmund (St. , Life of)  ادموند قدیس، شرح احوال
 Edward Aetheling life and  زندگی و مرگ ادوارد اتلینگ

death 
 Ekkhard  ایک هارد
 Ezra Pound  ازرا پاوند
 Felix of Croyland  فلیکس

 Genesis A  پیدایش الف
 Genesis B  پیدایش ب

 Germania’s Geography  جغرافیاي ژرمن ها
 Gramaticus  گراماتیکوس

  Guidas the wise  گیلداس خردمند
 Guthlac A  گوتالك الف
 Guthlac B  گوتالك ب

  Hadrian  هادریان
 Handbuch (or Enchiridion)  مطالب گوناگون
 Heptateuch  هفت کتاب اول

 Hexameron  شش روز آفرینش
 Historia Adversus Paganos  تاریخ ضد شرك

 Juliana Virgins Martyris  اکره شهید جولیانازندگی ب
  مجموعه خطی جونیوس

  باب اول..... 
Junius Manuscript 



  باب دوم......
 King Aethelred Code  قانون براي شاه اتلرد

 King Canut Code  قانون براي شاه کانوث
 Lactantius  الکتانتیوس

 Letter of Alexander to  نامه اسکندر به ارسطو
Aristitole 

 Letter to the Monks of  نامه اي به راهبان اینشام
Eynsham 

 Life of St. Gutlhac (Guthlac?)  زندگی گوتالك قدیس
 Life of St. Mary of Egypt  زندگی مریم قدیس مصري

 Life of St. Neot  زندگی نعات قدیس
 Life of St. Swithan  زندگی سووییتان قدیس

 Martyrology  )بید(شهیدنامه 
 Moods of Men  خلق و خوي بشر

ــه     ــا وقایعنامـ ــدیم یـ ــسی قـ ــالنامه انگلیـ سـ
  انگلوساکسون

Old English Annals or 
Anglo-Saxon Chronicle 
(chronicle?) 

 Oswald (Life of St.)  )شرح احوال(آزوالد قدیس 
 Passion Sancorum (Passion  زندگی قدیسان

of the Saint?) 
 Scop  )راي حماسه سراشع(اسکاپ 

 Sermo Lupi ad Anglos  خطابه اي به ملت انگلیس
  Theodore of Tarsus  تئودور تارسوس
 Vita Aethelwoldi  زندگی اتل ولد

 Waltharius  والثاریوس
 Wonders of he East  عجایب مشرق زمین

 Wulf and Eadwaker  وولف و ایدواکر
   فرهنگ التین انگلیسی

   ر التینکتاب گرام
  

  موضوعهاي بدون تخصیص
  :عالوه بر نویسندگان و آثار انفرادي، موضوعهاي زیر نیز در فرانما تخصیصی ندارند

براي هر یک از موضوعات زیر در کتابنامه هاي ادبیات انگلیسی قدیم منابع متعـددي ذکـر شـده کـه تـا            
راي برخی از موضوعها که در کتابنامه ادبیات به عنوان مثال، به تعداد کتابهاي چاپ شده ب    . کنون چاپ شده اند   

  . شود انگلیسی قدیم تألیف دکتر ابجدیان ثبت شده، اشاره می
  آثار دنیوي

  آثار غیر دنیوي



 (Old English Religious Poetry)ادبیات مذهبی انگلیسی قدیم 
  . عنوان7 ، (Old English prose)ادبیات منثور انگلیسی قدیم 

  . عنوان38 ، (Heroic Poems)مه هاي قهرمانی اشعار رزمی یا منظو
  (teutonic)،) الفباي قدیمی تیوتونیک ((Rune)الفباي رون 

  .)اند برخی از عناوین به غیر از افسونها، به معماها و اندرزها نیز پرداخته( عنوان 14 ، (Charms)افسونها 
  .عنوان 14 ، (Bede and Anglo-Latin Writing)بید و آثار انگلو التین 

 History of Anglo-Saxon Literature: Literary)هـاي ادبـی   زمینه: تاریخ ادبیات انگلیسی قدیم
surveys)  ، 62عنوان .  

  (Minstrels)خنیاگران 
 22 ، (Historical and Cultural Backgrounds)هـاي تـاریخی و فرهنگـی انگلیـسی قـدیم       زمینـه 

  .عنوان
  (Riming Poem)شعر مقفی 

  . عنوان20 ، (Old English Bibliography) ادبیات انگلیسی قدیم کتابنامه
  .  عنوان9 ، (Cynewulfian Poems)مکتب کین وولف، اشعار 
هــاي  شــامل کلیــات، چــاپ. ( عنــوان12 ، (The Caedmonian Poems)مکتــب کــادمون، اشــعار 

  .)جداگانه، و ترجمه ها
  هاي درباري منظومه
  . عنوان13 ، (Elegiac Poems and Lyrics)ها و مراثی غنایی  منظومه
  هاي غیر رزمی منظومه
  . عنوان19 ،  (Old English Religious Poetry)هاي مذهبی یا نظم مذهبی انگلیسی قدیم  منظومه

  اي نثر مدیترانه
با غلبه نرمانها بر انگلیس توسعه نثر متوقف گردید و چهارصد سال طول کشید تا دوباره نثري به روانی و 

توان به این سادگی به غلبـه نرمانهـا    ولی سقوط نظم انگلوساکسون را نمی     . بایی نثر آلفریک به کار گرفته شد      زی
  )1:137. (بر انگلیس نسبت داد

  
  گیري نتیجه

بررسی فرانماي ادبیات انگلوساکسون و تطبیق آن با منابع تاریخ ادبیات دوره مزبـور نـشان داد بـا وجـود       
بنـدي در ایـن بخـش از فرانمـا وجـود دارد، برخـی         تخصیص شماره هاي مناسـب رده امکانات فراوانی که براي  

  .کاستیها و ناهماهنگی ها در این بخش هست که الزم است در ویرایشهاي بعدي این رده به آنها پرداخته شود
 مـا  آشنایی با منابع تاریخ ادبیات انگلیسی و دسترسی به هجاي درست اسامی، اعم از نویسندگان و آثار،      

شـرط الزم و کـافی بـراي    . سـازد  را به شناخت بیشتر و بهره گیـري مناسـب از سرفـصلهاي فرانمـا رهنمـون مـی                   
ي امحتـو بندي و آشنایی با فنون مربوط و تشخیص  بندي مدارك، تسلط کافی بر روش رده   تخصیص شماره رده  

یـد اطالعـات کـافی از رشـته یـا      بنـدي با  کارشـناس رده  . بندي شـود     و آشنایی با موضوعی است که باید رده        اثر
. کند داشته باشد و در صورت لزوم از کمک متخصصان موضوعی بهره منـد شـود         هایی که با آنها کار می       رشته



بنـدي صـحیح آثـار موجـود حتـی المقـدور از متخصـصان موضـوعی          الزم است بخشهاي سازماندهی بـراي رده    
پذیر نیست، می تـوان بـا طـی     بندي امکان    بخش رده  چنانچه به کارگیري متخصصان موضوعی در     . استفاده کنند 

هاي آموزشی، اطالعات به دست آمده در دوره تحصیل کارشناسان را تکمیـل       هاي کوتاه مدت یا کارگاه      دوره
نمود و با ارتباط درست با متخصـصان موضـوعی سـازمان مربـوط، از کمکهـاي آنهـا در مواقـع ضـروري بهـره                  

  .گرفت
 ادبیات دوره انگلوساکسون یا انگلیـسی قـدیم در فرانمـاي ادبیـات، مـستلزم            تخصیص شماره به کتابهاي   

  . آشنایی نسبی با خصوصیات ادبیات انگلیسی به طور اعم و ادبیات دوره مزبور به طور اخص است
  

  منابع
  
 3 و 2کلیه این استنادها با منابع شـماره  .  است1استنادهاي تاریخ ادبیات انگلستان در متن از منبع شماره       (

  )شوند نیز تأیید می
  .دانشگاه شیراز: شیراز. جلد اول، ادبیات انگلیسی قدیم:  تاریخ ادبیات انگلیس.)1366 (ابجدیان، امراهللاـ 

  .انتشارات امیرکبیر: تهران. تاریخ ادبیات انگلیس). 1373(ـ صورتگر، لطفعلی 
- Bateson, Frederick W. (1941), ed. The Cambridge Bibliography of English 

Literature. New York: Macmillan Company, 4 vol. Vol. 1: 600-1600. pp. 53-110, vol. 
5: Supplement 600-1900. pp. 40-49. 

 نام گرفته، به گفته متخصصان ادبیات انگلستان بـه قـدري   CBELـ کتابنامه کمبریج که به طور اختصار        
هـاي ادبـی    کتابنامـه بـه دوره  . آن را کتابنامه استاندارد ادبیات انگلیس نامید  توان    جامع و دانشمندانه است که می     

دامنه کتابنامه به . اند تقسیم و تنظیم گشته و در هر دوره، قالبها، موضوعها و نویسندگان به طور مجزا بررسی شده  
، تعلیم و تربیـت، علـوم   قدري وسیع است که نه تنها دانشجویان ادبیات انگلیس، بلکه دانشجویان الهیات، فلسفه         

  .توانند از آن بهره گیرند سیاسی و تاریخ هم می
- Watson, George, ed (1958). The Concise Cambridge Bibliography of English 

Literature, 600-1950. New York: Cambridge university Press. 
 کمبریج اسـتخراج و بـه صـورت کتابنامـه اي     کتابنامه چهارصد نویسنده را از کتابنامه   » جرج واترسون «ـ  

عالوه بر بخش مقدماتی، کتابنامه داراي شش بخـش اسـت کـه بـه ترتیـب ادوار          . یک جلدي منتشر کرده است    
  . تاریخ ادبیات انگلیس تنظیم گشته اند

- Library of Congress. Subject Cataloging Division. Processing Services. 
Classification. Class P. Subclasses PR, PS, PZ. Literature (General): English and 
American Literature, Fiction in English, Juvenile and Belles Lettres. Washington: 
Library of Congress, 2005. 
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