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อารยธรรมสมัยกลาง
มนุษย์ในสมัยกลางมีจุดหมายในชีวิต อยู่ที่ศาสนา ศาสนจักรเป็ นผูช้ ้ ี ชะตาและอนาคตของมนุ ษย์
(ศตวรรษที่ ๕-๑๕) อารยธรรมสาคัญ ๓ แห่งในสมัยกลางมีดงั นี้
อารยธรรมไบแซนไทน์
วัฒนธรรม
- มีวฒั นธรรมแบบกรี ก และยกย่องภาษากรี กเป็ นภาษาราชการ
- เป็ นศูนย์กลางของการศึกษาความเจริ ญด้านต่างๆของกรี ก และถ่ายทอดไปสู่ ดินแดน
ใกล้เคียง
คริสตศาสนานิกายกรีก ออร์ โธดอกซ์
- มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับรัฐ ยอมรับว่าจักรพรรดิได้รับอานาจจากพระเจ้าให้เป็ นประมุข
ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็ นผูก้ าหนดกฎเกณฑ์ของศาสนา
การแสดงออกทางศิลปะ
- สัญลักษณ์ทางศาสนาคริ สต์เป็ นรู ปแบบสาคัญในการสร้างงานศิลปะ
- ศูนย์กลางทางศิลปกรรมของไบแซนไทน์อยูท่ ี่โบสถ์ เช่น มหาวิหารซานต้า โซเฟี ย
- การใช้กระเบื้องสี (Mosaic) ในการประดับประดา
ปัจจัยสาคัญทีท่ าให้ จักรวรรดิอยู่รอดได้ เป็ นเวลานาน
๑. สถานที่ต้ งั ซึ่ งอยูห่ ่างไกลจากการรุ กรานของอนารยชน
๒. ลักษณะการเมืองการปกครองที่มีกษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขสู งสุ ด มีอานาจเด็ดขาด
๓. มีระบบราชการที่มีประสิ ทธิภาพ
๔. ลักษณะทางเศรษฐกิจที่มีความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
๕. ลักษณะความคิดของนิกายกรี ก ออร์โธดอกซ์ ที่สนับสนุนอานาจของจักรพรรดิ มาก
อารยธรรมอิสลาม
ปัญญาความคิด
- คัมภีร์อลั -กุรอ่าน
- พระอัลลอฮ์เป็ นพระเจ้าองค์เดียวและสู งสุ ด พระมะหะหมัดเป็ นศาสนทูตองค์สุดท้าย
- การปลูกฝังศรัทธาและการปฏิบตั ิตามศรัทธานั้น
- กฎหมายอิสลาม เป็ นตัวกาหนดวิถีชีวติ ของผูน้ บั ถือ
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ความเจริญทางศิลปวิทยาการ
เป็ นการรวมเอาวัฒนธรรมที่เด่นๆของโลกมาไว้ในจักรวรรดิเดียวกัน เจริ ญก้าวหน้ามากใน
ด้านการแพทย์และคณิ ตศาสตร์
- รวบรวมตาราแพทย์ของกรี กมาแปลเป็ นภาษาอาหรับ
- อัล-ราซี่ (ราเซส) เขียนสารานุกรมทางการแพทย์ชื่อ Comprehensive Book
- อาวิเซนนาเขียน Canon of Medicine
- คาหลายคาในภาษาอารบิกถูกนาไปใช้ในภาษาอังกฤษ
- สถาปั ตยกรรมที่เด่นคือ มัสยิดหรื อสุ เหร่ า (mosque) สร้างเพื่อศาสนา ลวดลายต่างๆมักทา
เป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต
- วรรณคดี :- รุ ไบยาต (โอมาร์ คัยยัม) และอาหรับราตรี (หรื อพันหนึ่งทิวา)
อารยธรรมยุโรปสมัยกลาง
เป็ นการผสมผสานระหว่างอิทธิ พลของอารยธรรมคลาสสิ ค วัฒนธรรมชนเผ่าเยอรมัน และ
วัฒนธรรมคริ สตศาสนา อารยธรรมนี้จะอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของคริ สตศาสนาและระบอบฟิ วดัล
- ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism)
- ระบบฟิ วดัลเน้นการปกครองที่กระจายอานาจจากศูนย์กลางไปยังส่ วนภูมิภาค อานาจที่
แท้จริ งอยูใ่ นมือของขุนนาง
เศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจในยุโรปสมัยกลางมิได้ข้ ึนอยูก่ บั การค้าขายเพราะศาสนจักรห้ามการค้ากาไร
- เกิดการสลายตัวของสังคมเมือง กลายเป็ นสังคมชนบท มีเศรษฐกิจแบบพอเลี้ยงตัวเองได้
- เกิดลักษณะเศรษฐกิจแบบคฤหาสถ์ (Manor System)
สภาพสั งคมทีอ่ ยู่ในอิทธิพลของคริสตศาสนา
- สมัยกลางได้รับสมญาว่า ยุคแห่ งศรัทธา (The Age of Faith) เพราะศาสนจักรมีบทบาทต่อ
วิถีชีวติ ทุกด้านของมนุษย์
การแสดงออกทางศิลปะ
๑. ศิลปะโรมาเนสค์ (Romanesque) :- ศตวรรษที่ ๙-๑๒ สร้างขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนา ใช้โค้ง
แบบประทุนเกวียนและโดมเป็ นหัวใจของการก่อสร้าง มีลกั ษณะหนาทึบ ตกแต่งผนังด้วยภาพปูน
เปี ยก (Fresco)
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๒. ศิลปะโกธิ ค (Gothic) มีรูปแบบอ่อนช้อยมีชีวิตชี วา ประดับด้วยกระจกสี เป็ นโค้งยอด
แหลม ทาให้ดูสง่า ตัวโบสถ์จะดู โปร่ งเบาและมีเพดานสู งมาก เช่ น วิหารนอตเตรอดามแห่ งปารี ส
(Notre Dame)
เอกสารอ้างอิง
- นันทนา กปิ ลกาญจน์. ๒๕๕๐. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๐. อารยธรรม. สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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คาถามท้ายบท
อารยธรรมยุคกลางมีสิ่งใดเป็ นแรงบันดาลใจ___________________________________
ชนชาติที่มีอิทธิ พลต่อศิลปะของไบแซนไทน์อย่างมากคือ__________________________
สถาปั ตยกรรมที่สาคัญของไบแซนไทน์ได้แก่___________________________________
วิทยาการด้านใดของอาหรับที่เจริ ญโดดเด่นที่สุดในยุคกลาง________________________
เหตุที่ยคุ กลางได้ชื่อว่ายุคแห่งศรัทธาเนื่องจาก__________________________________
ศิลปะเด่นๆในยุคกลางถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้___________________________________
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