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 اصالح دیني

   

  تاریخ تمدن
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  كتاب اول 

  فصل اول  از ویكلیف تا لوتر 

  

  كلیساي كاتولیك

١٣٠٠١۵١٧   

I خدمات مسیحیت   

در شباب زندگي، با تفوقي كھ از . دریافت و شناخت دین، آخرین مرحلھاي است كھ خرد آدمي بدان میرسد
آن ھنگام كھ ; غرور جواني احساس میكنیم، سنن دیرین و باور نكردني آن را بھ دیده اكراه مینگریم

ب دین در یك عصر عمرمان چون آفتابي بر لب بام است و ما را بھ خود اعتمادي نیست، از حیات كامیا
مادي و علمي دچار حیات میشویم، و از اینكھ از زیر ضربات مرگباري مانند ضربات اپیكور، لوكرتیوس، 

رمز این قوام و . ماكیاولي، ھیوم، و یا ولتر صبورانھ قد راست كرده و بھ پا خاستھ است متعجب میشویم
از صد زندگي الزم است تا بدین پرسش پاسخ دوام و تجدد حیات در چیست داناي فرزانھ را بینش و چشماند

ھاي بیشماري  او میتواند جواب خود را با اذعان بھ این حقیقت آغاز كند كھ در زندگي پدیده. بسندھاي بدھد
ھستند كھ علم، حتي در دوره كمال، نمیتواند آنھا را بر مبناي روابط علت و معلولي، سنجشھاي كمي، و 

ھنوز ھیچ یك از قوانین روانشناسي الھام و رمز كار را . وجیھ و تبیین كندھاي طبیعي ت اسباب و انگیزه
آن نظم طبیعي شگفتانگیزي كھ علم فیزیك را میسر میسازد، میتواند انگیزه ایمان و اعتقاد بھ ; نگشوده است

ده بیش دانش ما، در بیابان بیكران جھل و ناداني، سرابي دورگریز و فریبن. معقولیت نظام عالم نیز باشد
ھاي ناشناختھ جھان بھ دو مبدا یكي  با این وجود، زندگي بھ الادري بسنده نمیكند و براي توجیھ پدیده. نیست

تنھا ; طبیعي و دیگري فوق طبیعي توسل میجوید و بھ مقتضاي حال و زمان بھ یكي از آن دو روي میآورد
مشكوك و مردد بمانند و بھ ھیچ عقیدھاي رو  اقلیت بسیار ناچیزي از افراد میتوانند، با وجود دلیل مخالف،

ھا و رویدادھا را بھ عوامل فوق طبیعي،  اما اكثریت عظیم افراد بشر خود را ناگزیر میبینند كھ پدیده; نكنند
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دین، پرستش عوامل فوق طبیعت، تسكین خشم و جلب حمایت . كھ برتر از نوامیس طبیعتند، نسبت دھند
بیشتر مردم زود از زندگي بھ ستوه میآیند، و چون نیروھاي . ن بدانھاستآنھا، با ستودن و عشق ورزید

آنان بھ ادیان، كھ بھ ; طبیعي را مددكار و چارھساز خویش نمیبینند، از قواي فوق طبیعي استعانت میجویند
اگر حوادث جھان را ; زندگیشان شكوه و بھ جھان نظم و معنا میبخشند، مشكور و سپاسگزار روي میآورند

برتر از خیال و گمان و ((علول مشیتي ازلي و االھي كھ غیرقابل شناخت است نمیدانستند و بدان نیروي م
ایمان نداشتند، چگونھ میتوانستند توحش و درندھخویي بیپرواي طبیعت، خونریزي و نیرنگبازي )) وھم

تي معلوم یا سرنوشتي عالم اگر داراي عل. تاریخ، و محرومیتھا و محنتھاي خویش را تحمل و توجیھ كنند
ما مشتاقیم تا باور كنیم كھ این درام بزرگ مولفي عادل و پایاني ; محتوم نباشد، زندان عقل و اندیشھ است

  . شریف دارد

بھ عالوه، براي ما تصور این امر دردناك است كھ طبیعت، با آنھمھ رنج توانفرسا، آدمي را، با آن نیروي 
وي ارزاني داشتھ، تنھا براي این آفریده است تا چون بھ اوج كمال  خرد و پرھیزكاري و اخالصي كھ بھ

علم . زیرا ما مشتاق بقا و ابدیت ھستیم; خویش رسد، چراغ زندگي خود را بھ دم مرگ خاموش سازد
ھمیشھ بھ انسان قدرت و نیروي بیشتر كم اھمیتتري میدھد و افزارھاي كار او را بھتر میسازد، ولي 

. ا نادیده میگذارد و در باب مبادي، مقاصد، و ارزشھاي كلي چیزي بدو نمیآموزداغراض و نیات او ر
ارزشي كھ علم بھ زندگي و تاریخ میبخشد چنان نیست كھ از دستبرد مرگ و زمان جھانخوار در امان 

از این روي، مردم جزمیت و ایقان معتقدات دیني را بر ناپایداري و بیاعتمادي خرد و تعقل ترجیح . باشد
و چون افكار مشتت و سرسامآور و آرا و عقاید ناموثق روح و جان آنھا را خستھ و مانده میسازند، ; میدھند

رھبري و راھنمایي كلیسایي بر حق، اعتراف صفابخش آن، و ثبات اصول و معتقدات كیشي دیرین را با 
، سیھ روي از گناه، و آغوش باز پذیره میشوند، و آنان كھ شرمناك از قصور، محروم از دیدار عزیزان

ھراسان از مرگ بودند، بھ یاري و لطف حق، خود را وارستھ از وحشت و گناه، تسكین یافتھ و سرشار از 
  . امید، و مھتدي بر صراط مستقیم و ابدیت احساس میكند

ني شعایر و آیینھاي دی; در ھمان حال، دین بھ جامعھ و دولت توانایي و كفایتي عمیق و استادانھ میبخشد
كلیساي بخش، محل انجمن میشود و افراد ; روح را آرامش میدھند و چون رشتھاي نسلھا را بھ ھم میپیوندند

كلیساھاي جامع بھ عنوان نتیجھ و . را بھ گوشھ تاري بھ ھم میبافد واز آن نسج جامعھ را بھ وجود میآورد
، زندگي را آراستھ و زیبا میسازند، ھنرھاي دیني. مظھر مفاخرت اتحاد شھرداریھا بھ آسمان قد میافرازند

دین بھ قوانین اخالقي، . و موسیقي مذھبي نواي آرامبخش خود را تا عمق جان فرد و جامعھ سرایت میدھد
خداوند قادري : كھ مغایر سرشت و طبیعت بشر اما مفید تمدن است، تقدس و اعتباري آسماني اعطا میكند

سعادت ابدي وعده میدھد و بدكاران را بھ عذاب و لعنت جاوید ناظر اعمال ماست كھ نیكوكاران را بھشت 
  . میترساند

. احكامش چون احكام انساني داراي سندیت و اعتبار سپنجي و ناپایدار نیست، بلكھ حتمیاالجرا و ابدي است
این ; غرایز ما در طي صدھا ھزار سال كھ زندگي را در ناامني و تعقیب شكار گذراندھایم شكل گرفتھاند

غرایز ما را مناسب آن میسازند كھ شكارگري چابك و بیپروا، یا زنبارھاي حریص و سیریناپذیر باشیم نھ 
نیرو و شدت این غرایز كھ زماني براي انسان ضروري بود اكنون از حد احتیاج . شارمندي آرام و متین

و سركشي آنھا گرفتھ شود تا جامعھ درمیگذرد و باید خودآگاه یا ناخودآگاه، روزي ھزاران بار، جلو طغیان 
  . جامعھ و تمدن معني و مفھوم پیدا كند

ھا و دولتھا، از اعصار پیش از تاریخ، از دین در راه اعتدال بخشیدن بھ درندھخویي و سبعیت  خانواده
پدران و مادران، دین را وسیلھ نیكویي براي رام ساختن كودكان خودكام، و . انسان یاري و كمك گرفتھاند

مربیان آن را بھ عنوان افزارگران قدري در تھذیب و تادیب جوانان ; و خوددار ساختن آنھا ساختھاند مالیم
دولتھا از دیر زماني جویاي ھمكاري و معاضدت آن بودند تا، علیرغم خودپرستي مخرب و ; ستودھاند

قانونگذاران  اگر دین وجود نداشت،: ھرج و مرج طلبي طبیعت انسان، یك نظم اجتماعي برقرار سازند
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اما بدانھا احتیاج . بزرگي چون حموربي، موسي، لوكورگوس، و نوما پومپیلیوس آن را اختراع میكردند
  . نیفتاد، زیرا دین خود بھ خود و پیدرپي از نیاز و امید آدمي بوجود میآید

نده تاریخ ھاي برومند و ساز در طي ھزار سال میان سلطنت قسطنطین تا ظھور دانتھ، كھ یكي از ھزاره
بھ شخص عیسي . بشر است، كلیساي مسیحي موھبت و نیروي دین را بھ ملتھا و كشورھا ارزاني داشت

تجسمي االھي از فضایل ملكوتي بخشید، چنانكھ بربرھاي وحشي ناھنجار، در برابر آن، یوغ تمدن مسیحي 
گي انسان جزئي ھرچند ناچیز كلیساي مسیحي كیشي پدید آورد كھ در آن، زند. را شرمگین بھ گردن افكندند

از یك نمایش عظیم و باشكوه جھاني بود و رابطھ و پیوندي خطیر و مھم در میان ھر یك از افراد بشر و 
خداوندي كھ وي را آفریده بود قایل شد ھمان خداوندي كھ در كتاب مقدس با فرزند آدم سخن گفتھ و احكام 

خداوندي كھ از ملكوت خود بھ زیر آمده و بھ كفاره اخالقي خویش را بھ وي عرضھ داشتھ بود، ھمان 
گناھان و معاصي ابناي بشر رنج اھانت و تحقیر و مرگ را بر خویشتن ھموار ساختھ و كلیسا را، كھ 

عظمت این درام مذھبي . جایگاه تعلیمات وي و نماینده قدرت او در این جھان خاكي بود، بنیان گذاشتھ بود
مردان مقدس و مجاھدي در راه اشاعھ و تبلیغ آن شربت شھادت نوشیدند، و ; تسالھ بھ سال افزایش مییاف

در تفسیر و تعبیر این درام بزرگ، . سجایا و شایستگیھاي آنھا سرمشق مومنان نسلھاي بعد قرار گرفت
چنانكھ حتي بر مردم گول عامي چیزي ; صدھا نوع ھنر بوجود آمد و صدھا ھزار اثر ھنري پرداختھ شد

و مظھر لطف و زیبایي زنانھ و عشق مادرانھ، )) زیباترین گل گلزار شعر((مریم عذرا، . نماند نامعلوم
ھاي باعظمت و نقاشي و شعر و  موضوع ھزاران سرود و نیایش دالنگیز و الھامبخش بناھا و مجسمھ

قداس  ھر روز، از میان ھزاران ھزار محراب، طنین رازورانھ دعاي گیرا و باشكوه مراسم. موسیقي شد
اقرار و اعتراف بھ گناه و تحمل ریاضت و دادن . با جالل و عظمتي متعالي و عارفانھ بھ آسمان برمیخاست

آیین ; دعا و نماز او را تسلي میداد و نیرو میبخشید; كفاره، روان گناھكار و تائب را پاك و منزه میساخت
) تدھین(و آخرین آیین قرباني مقدس ; قرباني مقدس او را بھ نحو مھابانگیزي بھ مسیح نزدیك میكرد

دین در . روحش را از شوایب گناه تطھیر میكرد و براي دخول در بھشت و ملكوت خدا آماده میساخت
  . خدمت بھ مردم بھ ندرت بھ این مرحلھ از ھنرمندي رسیده است

دینیش، اخالق كلیسا، در دوراني كھ بر اثر متانت كیش و عقیدھاش، فریبندگي و جادوي شعایر و مراسم 
ھاي  نجیبانھ و بزرگوارانھ پیروانش، دلیري و حمیت و درستكاري اسقفانش، و عدالت گستري محكمھ

روحانیش جاي خالي حكومت امپراطوري روم را میگرفت و مرجع نظم و صلح دنیاي مسیحیت در قرون 
یز تمدن را در مغرب اروپا رستاخ. میشد، در اوج كمال اخالقي و ترقي خود بود) ۵٢۴١٠٧٩حد (تیرگي 

زمین، بعد از ھجوم بربرھا بھ ایتالیا، گل، بریتانیا، و اسپانیا، بیش از ھر سازمان و موسسھاي بھ كلیسا 
ھا بھ بینوایان خوراك، بھ كودكان تعلیم و  صومعھ. راھبان سرزمینھاي بایر را آباد میساختند. مدیون است

. بیمارستانھاي وابستھ و بھ كلیسا تیمارگاه ناتوانان بودند. ادندتربیت، و بھ مسافران و زائران جا و پناه مید
ھا زنان بییار و ھمسر را بھ آغوش خود میپذیرفتند و عالیق و و عواطف مادرانھ آنھا را بھ  راھبھ خانھ

اگر . ھا و زنان تارك دنیا قرنھا معلم و مربي دختران بودند راھبھ. سوي كارھاي اجتماعي سوق میدادند
اي یوناني و التیني در برابر سیل جھالت و ناداني از میان نرفتند، بدان جھت بود كھ راھبان، در زبانھ

ھمان حال كھ سبب نابودي بسیاري از كتب ملل مشرك شدند، دستنویسھاي بیشماري را ھم با نسخھبرداري 
دو زبان را زنده نگاه از خطر فقدان و نابودي نجات دادند، و با نوشتن و خواندن یوناني و التیني، این 

ھاي وابستھ بھ كلیسا در سنگال، فولدا، مونتھكاسینو، و دیگر جاھا بود كھ اومانیستھاي  در كتابخانھ. داشتند
مدت . دوره رنسانس بر آثار گرانبھاي تمدنھاي درخشاني كھ ھرگز نام مسیح را نشنیده بودند دست یافتند

وولزي، تمام دانشوران، آموزگاران، قضات، دیپلوماتھا، و  ھزار سال، یعني از زمان قدیس آمبروسیوس تا
چون . در قرون تیرگي، دولت متكي بر كلیسا بود; وزراي ممالك اروپاي باختري پرورده مكتب كلیسا بودند

ھا و ساختن كلیساھاي جامع بھ سبك  این قرون بگوییم با تولد آبالر پایان پذیرفت، كلیسا بھ تاسیس دانشگاه
فالسفھ . زد، و بھ این طریق ھم مردان علم و ھم مردان خدا را در زیر بال خود جاي داد گوتیك دست

مدرسي، تحت حمایت كلیسا، كوشش و مساعي قدما را در تفسیر و تاویل حیات و مقدرات آدمي بر شیوه 
فت واز ھاي ھنري اروپا از كلیسا الھام میگر در طي نھ قرن، تقریبا تمام رشتھ. عقالني از سر گرفتند
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حتي وقتي ھنر رنگ شركآمیز بھ خود گرفت، پاپھاي دوره رنسانس از . پشتیباني مادي آن برخوردار بود
  . موسیقي در متعادلترین صورتش زاده و پرورده كلیسا بود. حكایت آن دریغ نورزیدند

حكومت بینالمللي عالوه بر ھمھ اینھا، كلیسا، در اوج اقتدار بھ كشورھاي اروپایي یك قانون اخالقي و یك 
اعطا كرد، ھمان طور كھ زبان التیني كھ بھ وسیلھ كلیسا در مدارس تعلیم میشد وسیلھ توحیدبخشي براي 

دانش پژوھي و تحقیق در ادبیات و علم و فلسفھ ملیتھاي گوناگون بود، و ھمچنان كھ آیین كاتولیك و مراسم 
ق، كلیساي رم نیز، كھ مدعي مرجعیت و قدرتي و شعایر قسمت نشده بود وحدت دیني میداد، بھ ھمان طری

االھي و پیشوایي و رھبري روحاني بود، خود را دادگاھي بینالمللي قلمداد كرد كھ ھمھ زمامداران و دولتھا 
پاپ گرگوریوس ھفتم این نغمھ را بھ نام . میبایستي خود را در برابر آن از نظر اخالقي مسئول بدانند

وپایي ساز كرد، و امپراطور ھانري چھارم با تسلیم شدن بھ گرگوریوس در تشكیل یك جمھوري مسیحي ار
یك قرن بعد، پادشاه تواناتري، یعني فردریك بارباروسا، پس از . آن را تصدیق كرد) ١٠٧٧(كانوسا 

مقاومتي طوالني، عاقبت در ونیز در برابر پاپ ناتوانتري، یعني پاپ آلكساندر سوم، زانوي عبودیت بر 
پاپ اینوكنتیوس سوم اقتدار و اعتبار دستگاه حكومت پاپھا را تا بدانجا رساند كھ  ١١٩٨در سال  .زمین زد

تا مدتي چنان بھ نظر میرسید كھ آرزوي گرگوریوس جامھ عمل پوشیده و دولتي اخالقي كھ فوق ھمھ 
  . دولتھاست بوجود آمده است

كارگزاران دستگاه عدالتگستري پاپھا نشان  .اما این خواب پرشكوه را طبیعت پست و پلشت آدمي بر ھم زد
; دادند كھ ھمچنان انسان ماندھاند، و چون انسانھاي دیگر، مغرض و مادي و غاصب و مال مردم ستانند

ثروت . شاھان و مردمان نیز كھ خود را اشرف مخلوقات میدانستند از ھر نیروي فوق طبیعي نفرت داشتند
فیلیپ چھارم علیھ سلطھ و اختیار پاپ بونیفاكیوس ; ش را برانگیختو دارایي روزافزون فرانسھ غرور ملی

ماموران مخفي امپراطور پاپ . ھشتم بر امالك و دارایي كلیساي فرانسھ بھ مبارزه برخاست و پیروز شد
یكي ). ١٣٠٣(سالخورده را سھ روز در آنانیي بھ زندان افكندند، و بونیفاكیوس اندكي پس از آن درگذشت 

اي اساسي جنبش اصالح دیني، كھ قیام فرمانروایان غیر روحاني علیھ پاپھا بود، از آنجا و از آن ھ از جنبھ
  . زمان آغاز شد

II ١٣٠٧١۴١٧: انحطاط كلیسا   

كلیسا كار خود را با . كلیسا در سراسر قرن چھاردھم گرفتار شكست و انحطاط سیاسي و فساد اخالقي بود
بھ یك نظام باشكوه اخالقي، ; و بولس حواري آغاز كردصمیمیت و اخالص واقعي پطرس حواري 

و اینك در این وضع بود كھ بھ صورت یك دلبستگي ; انضباطي، خانوادگي، علمي، و بینالمللي ارتقا یافت
فیلیپ چھارم وسایلي برانگیخت تا یك نفر . شدید و مستمر بھ شھرتطلبي و ماالندوزي تنزل مییافت

آنگاه او را بر آن داشت تا مقر خود را بھ آوینیون در ساحل رون منتقل ; فرانسوي بھ پاپي برگزیده شد
پاپھا مدت شصت و ھشت سال چنان آشكارا وسیلھ مطامع و زنداني شاھان فرانسھ بودند كھ احترام . سازد

ھاي  پاپھا، وحشتزده از این رویداد، خزاین و گنجینھ. و درآمدشان از ممالك دیگر بھ سرعت كاھش پذیرفت
ھر كھ بھ یك مقام كلیسایي . ویش را با مضاعف ساختن مالیاتھایي كھ براي وضع شده بود پر ساختندخ

تمام درآمد حوزه خود، و در سالھاي بعد یك دھم آن ) annates(منصوب میشد، الزم بود كھ در سال اول 
ل گرفتن نشان اسقفي ھر اسقف اعظم جدیدي براي تحوی. را در دربار پاپ یعني دستگاه اداري پاپ بپردازد

وقتي كاردینال، . رشتھاي از پشم سفید كھ نشانھ تایید سمت و قدرت او بود مبلغ ھنگفتي بھ پاپ میپرداخت
در فاصلھ میان . اسقف اعظم، اسقف، یا رئیس دیري میمرد، دارایي شخصي او تمام و كمال بھ پاپ میرسید

ب او بھ خزانھ پاپ واصل میشد، و پاپھا متھم مرگ یك مامور كلیسایي و انتصاب جانشینش، عواید منص
تحصیل راي و نظر . بودند كھ، براي كسب این عایدي، در انتخاب جانشین شخص متوفا تعلل میورزند

و گاھي نحوه راي و ; موافق دربار پاپ مستلزم آن بود كھ ھدیھاي بھ عالمت سپاسگزاري تقدیم شود
  . قضاوت بستگي كامل با كیفیت ھدیھ داشت
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بیشتر مالیاتھایي كھ پاپھا دریافت میداشتند وسیلھ شرعي تامین ھزینھ ادارات مركزي كلیسایي بود كھ با 
مقداري ھم براي ; موفقیتي رو بھ خسران، بھ عنوان حكومت اخالقي جامعھ اروپایي، انجام وظیفھ میكرد

گیوم . ن ھجوم آورده بودندپر ساختن كیسھ روحانیان و افزایش روسپیاني بھ مصرف میرسید كھ بھ آوینیو
كھ در آن سخناني از این قبیل مندرج ) ١٣١١(دوران، اسقف ماند، عریضھاي بھ شوراي وین تقدیم داشت 

  :بود

اگر كلیساي روم افراد پست و نابكاري را كھ مایھ ننگ آدمیان و آلودگي دیگر مردمانند از آغوش خود 
زیرا كلیساي رم در ھمھ سرزمینھا بدنام . ... فیھ میشدبیرون میافكند، سراسر كلیساي مسیح اصالح و تص

است، و ھمھ فریاد میزنند و در كشورھاي خارج شایع میسازند كھ خدمھ آن از باال تا پایین بھ تعدي و 
و اینكھ ھمھ مسیحیان از روحانیان سرمشق پلشت شكمبارگي میگیرند سخت واضح . ... تطاول دل نھادھاند

  . رھاي آنان پرتجملتر و مسرفانھتر از جشنھاي شھریاران استو آشكار است، زیرا سو

گرگان در حمایت كلیسا بھ سر میبرند و از خون ((آلوارو پالیو، اسقف اسپانیایي، فریاد برداشت كھ 
ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، كھ خود در وضع مالیات دستي توانا داشت، )). ھاي مسیح تغذیھ میكنند رمھ

وظیفھ جانشینان حواریون آن بود كھ رمھ خداوند را بھ چراخوارگاه ((ششم یادآور شد كھ بھ پاپ كلمنس 
در آلمان مالیاتگیران پاپ را گرفتند و آنھا را زنداني، مثلھ، و )). رھبري كنند نھ آنكھ آنھا را سالخي كنند

ھ مالیاتي را كھ پاپ ، روحانیان كولوني، بن، كسانتن، و ماینتس ھمقسم شدند ك١٣٧٢در سال . خفھ كردند
  . گرگوریوس یازدھم وضع كرده بود نپردازند

در میان تمام این طغیانھا و نارضایتیھا، پاپھا ھمچنان مدعي تفوق كامل قدرت خود بر پادشاھان روي 
آگوستینو تریونفو، تحت حمایت پاپ یوآنس بیست و دوم، در جواب حمالت  ١٣٢۴در سال . زمین بودند

و گفت كھ قدرت پاپ از جانب خداوند  نوشترسیلیوس پادوایي بھ حكومت پاپھا، رسالھاي ویلیام آكمي و ما
. است، زیرا خلیفھ و قائممقام او بر زمین است و اطاعت پاپ، حتي اگر مستغرق در گناه باشد، واجب است
شوراي عمومي كلیسا تنھا بھ جرم الحاد و بدعت آشكار میتواند وي را معزول كند، اما غیر از این، ھیچ 

وي میتواند . قدرت او از قدرت تمام سالطین برتر است; نیست قدرتي، جز قدرت خداوند، فوق قدرت او
شھریاران و امپراطوران را بھ دلخواه خود عزل كند، حتي اگر خلع آنھا موافق میل رعایا و 

  . میتواند احكام فرمانروایان را باطل، و قوانین كشوري آنھا را لغو كند; انتخابكنندگانشان نباشد

مقام پاپ برتر از مقام فرشتگان و درخور . افقت و تایید پاپ معتبر نیستفرمان ھیچ پادشاھي بدون مو
یوآنس اینھمھ را، از نظر . ھمان ستایش و تقدیسي است كھ بھ مریم عذرا و دیگر قدیسان گزارده میشود

  . بود، پذیرفت وبا یكدندگي تمام بدان عمل كرد)) تاسیس كلیسا بھ دست پسر خدا((منطقي نتیجھ عقیده شایع 

با وجود این، فرار پاپھا از رم، و تملقگویي و مداھنھ آنان از فرانسھ، پایھ قدرت و حیثیت آنھا را سست 
  . كرد

گویي ; نفر را از فرانسویان برگزیدند ١١٣نفر داوطلب كالج كاردینالھا،  ١٣۴پاپھاي آوینیون از مجموع 
ھایي كھ پاپھا در  حكومت انگلستان از قرضھ. میخواستند آوازه بندگي و قیادت خود را بھ گوش ھمھ برسانند

طي جنگ صدسالھ بھ پادشاھان فرانسھ میدادند دل آزرده و خشمگین بود، و از این روي، حمالت ویكلیف 
در آلمان، امیراني كھ در انتخاب امپراطور حق راي داشتند از دخالت پاپھا . بدانھا را زیركانھ نادیده گرفت

روساي دیرھاي كولوني علنا اعالم  ١٣٧٢در سال . امپراطوران سر باز زدنددر امر انتخاب پادشاھان و 
در )). كلیساي رم چنان بیحیثیت شده كھ آیین كاتولیك در این نواحي جدا بھ خط افتاده است((داشتند كھ 

اینان از ; ھاي خودكامھ، ایاالت پاپي التیوم، اومبریا، لھ ماركھ، رومانیا را تصرف كردند ایتالیا، كوندوتیره
وقتي پاپ . دور اظھار تابعیتي نسبت بھ پاپ میكردند، ولي عایدي امالك آنھا را برداشت میكردند

اوربانوس پنجم دو سفیر بھ میالن فرستاد تا حكم تكفیر یكي از نجباي متمرد را بھ وي ابالغ كنند، برنابو 
مل بر پارشمن، نخ ابریشمي، و ویسكونتي آن نجیبزاده متمرد آنھا را بھ خوردن توقیعھاي پاپ، مشت
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، دولت فلورانس، كھ با پاپ گرگوریوس یازدھم ١٣٧۶در سال ). ١٣۶٢(ھاي سربي، مجبور كرد  مھره
ھاي كلیسایي را بست،  منازعھ داشت، تمام امالك و دارایي كلیسا را در آن ناحیھ ضبط كرد، محكمھ

ھ ابراز مقاومت كردند بھ زندان افكند یا بر دار ساختمان دستگاه تفتیش افكار را ویران كرد، كشیشاني را ك
معلوم شد كھ پاپھاي آوینیون، بھ خاطر . كرد، و از ایتالیا كمك خواست تا بھ قدرت مادي كلیسا پایان دھد

  . سرسپردگي بھ فرانسھ، دارند اروپا را از دست میدھند

  . بھ رم انتقال دادبار دیگر مقر پاپھا را  ١٣٧٧از این روي، گرگوریوس یازدھم در سال 

، شوراي كاردینالھا، با آنكھ اكثر فرانسوي بودند، از ترس توده )١٣٧٨(ھنگامي كھ گرگوریوس درگذشت 
اوربانوس مردي خشن و انعطافناپذیر . مردم رم یك نفر ایتالیایي را بھ نام اوربانوس ششم بھ پاپي برداشتند

  . بود

طبع زعماي دستگاه ناسازگار بود سرسختي و اصرار نشان  چنان از خود تندمزاجي و در اصالحاتي كھ با
داد كھ كاردینالھا بار دیگر بھ شور نشستند و انتخاب وي را، بھ عذر آنكھ در شرایط نامساعد و تحت فشار 

صورت گرفتھ است، باطل اعالم داشتند و روبر ژنوي را پاپ معرفي كردند، روبر، بھ نام كلمنس ھفتم، 
شقاق در . د پاپي نشست، در حالیكھ اوربانوس در رم ھمچنان خود را پاپ میدانستدر آوینیون بھ مسن

كھ بھ این طریق آغاز شد، مانند بسیاري از نیروھایي كھ زمینھ را براي ) ١٣٧٨١۴١٧(حكومت پاپي 
نتیجھ آن كوششي بود كھ ; نھضت اصالح دیني آماده ساختند، ناشي از پیدایش دولتھاي كوچك ملي بود

دولتھاي ناپل، اسپانیا و . براي حفظ كمك اخالقي و مادي پاپ در نبرد خود با انگلستان ابراز داشت فرانسھ
اما انگلستان، فالندر، آلمان، لھستان، بوھم، ; اسكاتلند، بھ تبعیت از فرانسھ، كلمنس را رسما پاپ شناختند

ترتیب، كلیسا سالح و آلت دست دو بدین . مجارستان، ایتالیا، و پرتغال اوربانوس را پاپ حقیقي دانستند
این طرف، شعایر و ; نیمي از دنیاي مسیحیت نیمي دیگر را ملحد و كافر میدانست; نیروي متخاصم شد

مراسم دیني را كھ بھ وسیلھ كشیشان آن طرف صورت میگرفت بیاعتبار میشمرد و مدعي بود كھ كودكاني 
زند، و محتضراني كھ آنھا تدھین میكنند ھمچنان گناھكار و كھ آنھا تعمید میدھند، توبھكاراني كھ آنھا میآمر

. ناپاك باقي خواھند ماند، و اگر مرگ ناگاه در رسد، یك سر بھ دوزخ و یا حداكثر بھ برزخ خواھند رفت
  . اسالم، كھ در حال گسترش و ترقي بود، بھ مسیحیت از ھم گسیختھ و متفرق میخندید

ملیتھاي متخاصم، شقاق كلیسا را ھمچنان ; و رفع نفاق نشد سبب سازش) ١٣٨٩(مرگ اوربانوس نیز 
چھارده تن از كاردینالھاي طرفدار اوربانوس پس از وي بونیفاكیوس نھم، سپس . طوالني میكردند

ھنگامي كھ كلمنس ھفتم نیز . اینوكنتیوس ھفتم، و بعد از وي گرگوریوس دوازدھم را بھ پاپي برداشتند
اي آوینیون نخست كشیشي اسپانیایي را برگزیدند تا بھ نام بندیكتوس سیزدھم ، كاردینالھ)١٣٩۴(درگذشت 

  . بر مسند پاپي نشیند

اما . بندیكتوس اعالم داشت در صورتي كھ گرگوریوس ھم بدو تاسي جوید، از مقام خویش كناره میگیرد
او را ھم مانع  خویشان گرگوریوس، كھ بھ دستگاه پاپي دل بستھ بودند، گوش بدین سخنان نمیدادند و

پادشاه فرانسھ بندیكتوس را بھ كنارھگیري فرمان داد، بندیكتوس امتناع ورزید، فرانسھ ناچار از . میشدند
ھنگامي كھ بندیكتوس بھ اسپانیا گریخت، كاردینالھاي دربار . تبعیت او دست برداشت و بیطرفي اختیار كرد

دند پیوستھ و متفقا دعوتنامھاي براي تشكیل یك او بھ كاردینالھایي كھ از گرگوریوس اعتزال جستھ بو
  . شوراي كلیسایي در پیزا، و انتخاب پاپي كھ مورد قبول ھمھ باشد، صادر نمودند

ویلیام . را مستقر ساختھ بودند)) نھضت شورا((ھاي نظري  فیلسوفان انقالبي، تقریبا در یك قرن پیش، پایھ
ا روحانیت بھ اعتراض برخاست و اعالم داشت كھ كلیسا آكمي علیھ یكي دانستن و عینیت دادن كلیسا ب

ممكن است مجمع، قدرت خود . مجمع كل مومنان مسیحي است، و قدرت كل از قدرت ھر یك از اجزا است
چنین شورایي البتھ قدرت آن ; را بھ شورایي عمومي كھ از تمام اسقفان و راھبان تشكیل میشود تفویض كند

. ، تثبیت كند، مورد توبیخ قرار دھد، و یا از مسند فرمانروایي بھ زیر كشدرا دارد كھ پاپ را برگزیند
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مارسیلیوس پادوایي اظھار داشت كھ شوراي عمومي، خردمندي و فرزانگي متمركز شده عالم مسیحیت 
چگونھ كسي میتواند خود را باالتر از آن بداند بھ عقیده وي، چنین شورایي نباید تنھا منحصر بھ ; است

ھاینریش فون النگنشتاین . ان باشد، بلكھ خوب است كھ نمایندگان مردم نیز در آن شركت جویندروحانی
بحث در باره : ، در مورد شقاق كلیسا اینگونھ اظھارنظر كرد)١٣٨١(آلماني، عالم االھي دانشگاه پاریس 

است كھ بحراني رخ منطقي بودن یا نبودن تفوقي كھ پاپھا براي خود قایلند بھ كنار، آنچھ مھم است این 
نموده است كھ خرد و منطق براي چاره آن فقط یك راه میشناسد و آن این است كھ تنھا قدرتي وراي قدرت 
پاپھا و باالتر از قدرت كاردینالھا میتواند كلیسا را از این ھرج و مرج مخرب و ھالكتبخش نجات دھد، و 

  . آن قدرت، شوراي عمومي كلیساست

بندیكتوس گرگوریوس را فرا خواند تا در برابرش . تشكیل شد ١۴٠٩و پنجم مارس شوراي پیزا در بیست 
شورا نیز آن دو را معزول كرد و پاپ جدیدي برگزید و بھ وي، كھ پاپ . آنھا اعتنایي نكردند; حاضر شوند

د، و بار دیگر شوراي عمومي كلیسا را تشكیل دھ ١۴١٢آلكساندر پنجم باشد، فرمان داد كھ پیش از ماه مھ 
بھ ) ١۴١٠(مرگ آلكساندر . اینك، بھ عوض دو پاپ، سھ پاپ وجود داشت. سپس بھ اجالس خود خاتمھ داد

كاردینالھا یوآنس بیست و سوم را بھ جانشیني او انتخاب كردند، و یوآنس . فیصلھ امور كمكي نكرد
ن كوندوتیره روحاني، ای. خودكامھترین و متمردترین پاپي بود كھ تا بھ حال بر مسند پاپي نشستھ بود

بالداساره كوسا، ھنگامي كھ بھ نیابت پاپ در بولونیا حكومت میكرد، ھر عملي را مشروع دانستھ و بر ھر 
بنابر روایت منشي وي، آن حضرت دویست . كاري، حتي فحشا و قمار و رباخواري، مالیات بستھ بود
شاید ; وي پول داشت و سپاھي جنگاور اما. دختر باكره، زن شوھردار، و راھبھ را لكھدار كرده بود

میتوانست ایاالت پاپي را تصاحب كند و بھ این طریق گرگوریوس را از راه بینوایي بھ كنارھگیري وا 
  . دارد

یوآنس بیست و سوم تا آنجا كھ میتوانست تشكیل شوراي كلیسا را، كھ در پیزا قرار آن گذاشتھ شده بود، بھ 
آن را در شھر كنستانس افتتاح كرد، از سھ بطرك،  ١۴١۴نجم نوامبر سال ھنگامي كھ در پ. تاخیر افكند

بیست و نھ كاردینال، سي و سھ اسقف اعظم، صد و پنجاه اسقف، سیصد دكتر االھیات، چھارده نماینده 
دانشگاه، بیست و شش امیر، صد و چھل تن از نجبا، و چھار ھزار كشیشي كھ میخواستند بزرگترین 

كھ در آن اعتقادنامھ تثلیث كلیسا مورد تصویب ) ٣٢۵(حیت را، پس از شوراي نیقیھ شوراي تاریخ مسی
این اجتماع عظیم فرمان انقالبي  ١۴١۵در ششم آوریل . قرار گرفت، تشكیل دھند، تنھا عده كمي آمده بودند

  : فخیمي بھ شرح زیر صادر كرد

لقدس شرعا و قانونا براي ستایش سینود مقدس كنستانس، كھ شوراي عمومي كلیساست و بھ یاري روحا
خداوند و خاتمھ دادن بھ شقاق كلیسا و توحید و اصالح و تصفیھ آن از پیشوا تا بقیھ اعضا تشكیل شده 

  ... است

نماینده ... نخست اعالم میدارد كھ این سینود مقدس: مقررات، معنویات، و احكام خود را چنین اعالم میدارد
و ھر كس در ھر مقام و رتبھاي، از جملھ . مستظھر و متكي بھ مسیح میباشدقوه دفاعیھ كلیساست و قدرتش 

پاپ، در امور مربوط بھ دین مجبور و موظف بھ فرمانبرداري و اطاعت از آن است، تا شقاق از میانھ 
نیز شورا اعالم میدارد كھ اگر . برخیزد و اصالح سراسر كلیسا و اعضاي آن از باال تا پایین میسر شود

براي پایان دادن بھ شقاق ... كھ این شوراي مقدس... از جملھ پاپ، از احكام و دستورھا و مقرراتيكسي، 
و اگر الزم باشد، از دیگر ... یا اصالح كلیسا اعالم میدارد سرپیچي كند، محكوم بھ كیفر خاص خواھد شد

  . مراجع تامین عدالت طلب یاري خواھد شد

چون از . دیكتوس سیزدھم، و یوآنس بیست و سوم را خواستار شدشورا استعفاي گرگوریوس دوازدھم، بن
جانب یوآنس اعتنایي نشد، شورا بھ افشاي پنجاه و چھار اتھام از اتھاماتي كھ بھ وي زده شده بود از قبیل 

ولي از شانزده اتھام دیگر، بھ عذر ; مشرك، ستمگر، دروغزن، غاصب، خائن، فاسق، و دزد موافقت كرد
شورا یوآنس را مخلوع اعالم  ١۴١۵در بیست و نھم ماه مھ . حد شدید و زشتند، امتناع ورزیدآنكھ بیش از 
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گرگوریوس، كھ زیركتر و انعطافپذیرتر از یوآنس بود، بھ كنارھگیري راضي شد، مشروط بر آنكھ . داشت
كرد، و پس از شورا موافقت . نخست بھ وي اجازه داده شود كھ شورا را بھ فرمان خود بھ انجمن فرا خواند

در ششم ژوئیھ، شورا، براي ). چھارم ژوئیھ(تشكیل مجدد آن، گرگوریوس استعفاي خود را تقدیم داشت 
شورا . نشان دادن اصیل آییني بیشتر خویش، یان ھوس، مصلح بوھمي، را محكوم كرد و در آتش سوزاند

االنس رفت و در آنجا در نود بندیكتوس بھ و. در بیست و ششم ژوئیھ بندیكتوس سیزدھم را بركنار كرد
كمیتھ برگزیننده شورا  ١۴١٧در ھفدھم نوامبر . سالگي درگذشت، در حالي كھ ھنوز خود را پاپ میدانست

تمام جھان مسیحیت او را بھ پاپي . كاردینال اوتونھ كولونا را بھ نام مارتینوس پنجم بھ پاپي برگزید
  . یان پذیرفتشناختند، و بھ این طریق، شقاق حكومت پاپھا پا

. پیروزي و موفقیت شورا در این مورد آن را از تعقیب مقاصد دیگرش كھ اصالح كلیسا باشد باز داشت
مارتینوس پنجم، بھ محض آنكھ بھ مسند فرمانروایي نشست، زمام تمام قدرتھا و اختیارات ویژه پاپ را بھ 

شورا نیز، كھ خستھ شده بود، بھ . اختدست گرفت و آنان را بھ پذیرفتن حداقل یك اصالح پوشالي قانع س
  . منحل شد ١۴١٨اقدامات او بھ دیده قبول نگریست، و در بیست و دوم آوریل 

III ١۴١٧١۵١٣: پیروزي دستگاه پاپي  

مارتینوس دستگاه اداري دربار پاپھا را، براي آنكھ موثرتر انجام وظیفھ كند، از نو سازمان بخشید، اما 
راھي جز تقلید از روش حكمرانان غیرروحاني و فروش مناصب و مقامات كلیسایي براي تامین مالیھ آن 

وي با توجھ بھ این مسئلھ كھ كلیسا توانستھ بود، بدون اصالح، مدت یك قرن پایدار بماند، ولي بدون . نیافت
جش بھ پول یك ھفتھ ھم باقي نمیماند، چنین استنتاج كرد كھ احتیاج دستگاه بھ پول فعال بیش از احتیا

، یك سفیر آلماني كھ بھ رم آمده بود بھ ١۴٣٠یك سال پیش از مرگ مارتینوس، یعني در . اصالحات است
  :مخدوم خویش نامھاي نوشتھ كھ آژیر جنبش اصالح دیني در آن طنینانداز است

براي چاپیدن پول ... حرص و طمع با تمام قدرت بر دربار رم حكومت میكند و ھر روز وسیلھ جدیدي
بسا دشواریھا كھ در باب حكومت پاپھا پیش ... بر اثر بسیاري خشم و نفرت. ... ان بھ دست میآوردآلم

یا آنكھ، براي رھایي از استثمار خشمانگیز ایتالیاییھا، یوغ اطاعت و فرمانبرداري باالخره از ; خواھد آمد
ول بسیاري از این كشورھا قرار و این كار آخرین، چنانكھ من میبینم، مورد قب; گردن فرو افكنده خواھد شد

  . خواھد گرفت

جانشین مارتینوس، با معلومات و تربیت یك فرایار فقیر فرقھ فرانسیسیان كھ از سیاست دولتمردي ھیچ 
  . اطالعي نداشت، بھ جنگ مشكالت و دشواریھایي كھ براي دربار رم بر روي ھم انباشتھ شده بود رفت

و پاپھا میبایست مردمي كاردان میبودند ; ھم حكومت بر كشورھا بودحكومت پاپھا ھم حكومت بر كلیسا و 
اگر مشكالت مذاق . كھ دست كم یك پایشان در این دنیا باشد، و بھ ندرت میتوانستند آدم مقدس و پاكي باشند

در نخستین سالي كھ وي پاپ شد، شوراي . ائوگنیوس چھارم را تلخ نمیكردند، ممكن بود مرد مقدسي بشود
شورا آنچھ را كھ بنابر . ر آن شد تا بار دیگر تفوق قدرت شوراي عمومي كلیسا را بر پاپ تایید كندبال ب

بر مناصب ; آمرزشنامھ منتشر ساخت. سنت در عھده پاپھا بود یكي پس از دیگري بھ خود اختصاص داد
اده میشد، براي و خواست كھ درآمد سال اول اسقف نشینھا، كھ معموال بھ پاپ د; كلیسایي مامور گماشت

  . شورا فرستاده شود

شورا نیز او را مخلوع اعالم كرد و آمادئوس ھشتم، دوك ساووا، را . ائوگنیوس بھ انحالل شورا فرمان داد
شقاق حكومت پاپ از نو شروع ). ١۴٣٩(بھ عنوان ناپاپ، و با نام فلیكس پنجم، بھ حكومت كلیسا برگزید 

  . شد
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فرمان داد تا شورایي از اسقفان و نجبا و ; ست ظاھري پاپھا را كامل كردشارل ھفتم، پادشاه فرانسھ، شك
در این شورا بار دیگر تفوق قدرت شوراي عمومي بر قدرت پاپھا مورد . حقوقدانان فرانسوي تشكیل شود

كھ بھ موجب آن، كارگزاران ) ١۴٣٨(صادر شد )) پراگماتیك سانكسیون بورژ((تایید قرار گرفت، و 
پیشنھاد و ((ولي پادشاه حق ; وابستھ بھ كلیسا میبایست بھ وسیلھ روحانیان محلي انتخاب شوندھاي  دستگاه
ھاي فرانسھ در حل آن  ارجاع دعاوي بھ محاكم دربار پاپ قدغن شد، مگر آنكھ محكمھ. داشت)) توصیھ

یز براي پاپ فرستادن عایدي سال اول مناصب اسقفي ن. درمانده یا آن را در صالحیت خود ندانستھ باشند
  . ممنوع شد

یك سال بعد، شوراي شھر . در نتیجھ این تصمیمات، یك كلیساي گالیكان بوجود آمد كھ شاه رئیس آن بود
بوھم نیز قبل از این . ماینتس ھم تصمیماتي اتخاذ كرد كھ ھدف آن تاسیس كلیساي ملي مشابھي در آلمان بود

  . ر میآمد بناي عظیم كلیساي رم در شرف اضمحالل استاز كلیساي رم جدا شده بود، در ھنگامي كھ بھ نظ

ھنگامي كھ تركان عثماني بھ قسطنطنیھ نزدیك شدند، حكومت بیزانس . تركان بھ فریاد ائوگنیوس رسیدند
دریافت كھ وقت آن رسیده است كھ مراسم قداس كلیساي رومي در پایتخت یوناني آن دولت برگزار شود، و 

ا این اتحاد پیش درآمد زیر; بھ این طریق كلیساي ارتدوكس یوناني با مسیحیت التیني از نو وحدت یابند
اسقفان و نجباي یوناني، سراپا لباس . تحصیل كمكھاي نظامي و مالي مغربزمین بود، و از آن گریزي نبود

رزم در بر، بھ فرارا و سپس بھ فلورانس رفتند تا با بزرگان كلیساي رم كھ بھ وسیلھ پاپ فرا خوانده شده 
ل طول كشید، و در نتیجھ آن سازش میان دو گروه پدید مذاكرات یك سا). ١۴٣٨(بودند بھ كنكاش نشینند 

تمام اعضاي مجلس . آمد و اقتدار و فرمانروایي پاپ رم بر جھان مسیحیت مورد تصدیق قرار گرفت
در برابر ائوگنیوس، ھمان پاپ ناتواني  ١۴٣٩مشاوره، و در راس آنان امپراطور یونان، روز ششم ژوئیھ 

قبول نداشت و ھمھ وي را تحقیر مینمودند، زانوي اطاعت و فرمانبرداري كھ تا چندي پیش ھیچ كس او را 
این سازش چندان دوامي نیافت، زیرا جامعھ روحاني یونان و مردم آن كشور زیر بار آن . بر زمین زدند

با این وجود، سبب شد كھ حكومت پاپھا تا اندازھاي حیثیت از دست رفتھ خود را باز یابد، شقاق ; نرفتند
  . اي بھ وجود آید، و شوراي بال پایان پذیردتازھ

حكومت متوالي چند پاپ مقتدر، كھ رنسانس ایتالیا سبب رفعت مقام و جاللت قدر آنھا شد، قدرت دستگاه 
. پاپي را بدان درجھ از عظمت رسانید كھ در روزگار پرفخامت اینوكنتیوس سوم ھم نظیر نداشت

كلیسا، بھ حمایت از دانشطلبي و ھنر برخاست و خویشتن را نیكوالوس پنجم، با وقف درآمد و عایدات 
دادن مناصب (كالیكستوس سوم عادت پسندیده خویش پرستي . موضوع تحسین و تمجید اومانیستھا قرار داد

پیوس دوم، كھ . ھاي فساد كلیسا شد را بنیان نھاد، كھ یكي از پایھ) و مقامات مھم بھ اقربا و بستگان خویش
مجمعي از اسقفاني . ھا كمر بست ما پاپي كودن بود، بھ اصالح دستگاه دربار پاپي و صومعھمولفي باھوش ا

كھ بھ كمال و تقوا معروف بودند تشكیل داد و آن را بھ مطالعھ در معایب و قصور كلیسا مامور كرد، و 
  :قصد خود را صریح و بیپیرایھ با آنان در میان نھاد

من بر آنم . ا قرار گرفتھ است، جنگ با تركان و اصالح دربار رمدو چیز است كھ دل من بخصوص بر آنھ
انجام این كار در درجھ اول بستگي . كھ بھ تمام امور روحاني رسیدگي كنم و نقایص آن را برطرف سازم

قصد من آن است كھ اقدام خود را با . بھ اصالح دربار رم دارد، كھ نمونھ و سرمشق مراكز دیگر است
ھا و خرید و فروش مقامات كلیسایي  گزاران كلیسا در اینجا آغاز كنم و جلو سو استفادهاصالح اخالق كار

  . بھ اشخاص را بگیرم

اما در رم كسي گوش بدین . مجمع، نظرات پسندیدھاي ابراز داشت، و پیوس ھمھ را در توقیعي درج كرد
و تن اسقف، یكي فاسد بود و بھ از ھر دو نفر كارگزار كلیسا، یا د; سخنان نمیداد و خواھان اصالح نبود

خونسردي و بیاعتنایي و مقاومت منفي اینھا . نحوي از انحا از راه اخاذي و ارتشا كیسھ خود را میانباشت
از سوي دیگر، جھاد بیثمر و عقیم او با . اقدامات پیوس را در راه اصالح كلیسا با شكست مواجھ ساخت
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اخر دوران حكومتش، براي واپسین بار، جھت اصالح كلیسا در او. تركان نیرو و مالیھاش را تباه كرد
  :دست بھ دامن كاردینالھا شد و خطاب بدانھا چنین گفت

مردم میگویند كھ ما زندگي را بھ لھو و لعب میگذرانیم، ثروت میاندوزیم، با تكبر و نخوت حركت میكنیم، 
، تازي میپرورانیم، و مبالغ ھنگفتي براي نخجیر... و بر استرھاي فربھ و اسبان برازنده سوار میشویم

باید گفت كھ سخنان آنھا تا حدي . صرف بازیگران و طفیلیھا میكنیم، و كاري براي دین انجام نمیدھیم
نھراسیم و حقیقت . حقیقت دارد، كاردینالھا و ماموران دربار ما زندگي را بھ این سان كھ گذشت میگذرانند

یش از اندازه است، بھ ھمین جھت مردم از ما بیزار و متنفرند، و حتي را بگوییم، تجمل و شكوه دربار ما ب
بھ نظر شما در چنین وضع شرمانگیزي چھ . وقتي سخني بھ راستي میگوییم، بھ گفتھمان گوش فرا نمیدارند

ما باید تحقیق كنیم كھ پیشینیان ما بھ چھ وسایلي آن ھمھ قدرت و شایستگي براي كلیسا كسب ... باید كرد 
میانھروي، سادگي، پاكي، غیرت، شور . و بكوشیم تا با ھمان وسایل براي كلیسا كسب قدرت كنیم... دندكر

ایمان، خوار شمردن دنیا، و عشق بھ جانبازي در راه دین، اینھا وسایلي بودند كھ سبب اعتالي كلیساي رم 
  . و سروري آن برجھان شدند

والوس پنجم و پیوس دوم و روحانیان پاكدل و كامل عیاري با وجود زحمات و رنجھایي كھ پاپھاي مانند نیك
چون كاردینال جولیانو چزاریني و كاردینال نیكوالي كوزایي كشیدند، ھرچھ قرن پانزدھم بھ پایان خود 

پاولوس دوم تاجي بر سر نھاد كھ بیش از كاخي . نزدیك میشد، فساد و تباھي دربار پاپھا فزوني میگرفت
  . میارزید

چھارم برادرزاده خود را میلیونر ساخت، آزمندانھ قدم در بازي سیاست نھاد، توپھایي را كھ سیكستوس 
  براي وي 

  . میجنگیدند تقدیس كرد، و مخارج منازعات خود را از راه بھ مزایده فروختن مناصب كلیسایي تامین كرد

، مانند لوتر و كالون، آلكساندر ششم. اینوكنتیوس ھشتم براي فرزندانش در واتیكان جشن عروسي گرفت
تجرد كشیشان را كار باطلي شمرد و پیش از آنكھ بدان درجھ از عصمت و پرھیزكاري كھ بایستھ پاپي 

شھوترانیھاي او، چندان كھ ما گمان میبریم، بھ مذاق اھل . است برسد، پنج فرزند و یا بیشتر بھ وجود آورد
آنچھ بیش از ھمھ این . یھاي پنھاني مجاز و رایج بودزمانھ ناخوش نیامد، زیرا در میان روحانیان عشقباز

كارھا اروپا را دآلزرده كرد و بھ شورش برانگیخت، سیاست دور از اخالق و فاقد اصول آلكساندر و 
بیرحمیھا و قساوتھاي پسرش سزار بورژیا بود كھ ایاالت پاپي را دوباره بھ دست آورد و بر عایدات و 

بورژیاھا در سیاست و لشكركشیھایشان تمام آن روشھاي جنگي و قتل . قدرت مورد نیاز كلیسا افزود
و براي ایجاد یك ) ١۵١٣(عامھایي را كھ اندك زماني بعد در كتاب شاھزاده ماكیاولي محبوب و تدوین 

  . كشور مقتدر یا یك ایتالیاي متحد ضروري دانستھ شد بھ كار بستند

آزمند ونیز و فرانسویان مھاجم، دست سزار بورژیا را پاپ یولیوس دوم، در جنگ با حكومت غارتگر و 
وي ھر وقت میتوانست، از واتیكان، كھ برایش بھ مثابھ زنداني بود، میگریخت و . از پشت بست

از زندگي در اردوھاي جنگي و زبان خشن و ناھنجار . سپھساالري لشكریانش را خود بھ عھده میگرفت
اپھا نھ تنھا در كارھاي دنیوي بلكھ در امور نظامي غرق شدھاند، مات اروپا از اینكھ پ. سربازان لذت میبرد
  . و مبھوت مانده بود

با وجود این، از تحسین چنین مرد جنگاور و نیرومندي كھ براي پاپي ساختھ نشده بود خودداري نمیتوانست 
میز او را شرح خدمات او بھ عالم ھنر و حمایتش از رافائل و میكالنژ، كھ بصیرت و قدرت ت. كرد

ھمو ساختمان كلیساي جدید سانپیترو را بنیان نھاد و بھ . میرسانید، سخني بود كھ بر سر ھر بازاري بود
در زمان . كساني كھ در بناي آن شركت داشتند بھ جاي مزد، براي اولین بار، آمرزشنامھ اعطا كرد

منجالب بیعدالتي ((تسو د مدیچي، آن فرمانروایي او بود كھ لوتر بھ رم آمد و بھ چشم خویش، بھ گفتھ لورن
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دیگر ھیچ فرمانروایي در اروپا حكومت پاپھا را حكومتي . را كھ مركز عالم مسیحیت بود دید)) و گناه
خود . اخالقي كھ تمام ملل را بھ صورت یك كشور مشتركالمنافع مسیحي بھ ھم پیوستھ باشد نمیدانست

چون دین و ایمان قدیم سستي . ني، جنبھ ملي پیدا كرده بودحكومت پاپھا نیز، بھ عنوان یك دولت غیرروحا
گرفت، سراسر اروپا بھ بخشھاي كوچكي با حكومتھاي ملي منقسم شد كھ بھ ھیچ قانون اخالقي فوق ملي یا 

  . و اروپا مدت پنج قرن مبتال بھ جنگھاي داخلي شد; بینالمللي پایبند نبود

انھ داوري كرده باشیم، باید آنھا را در شرایط زماني عصري براي آنكھ درباره پاپھاي عھد رنسانس منصف
اروپاي شمالي خطاھاي آنھا را خوب میتوانست احساس كند، زیرا . كھ میزیستند مورد مطالعھ قرار دھیم

اما تنھا كساني كھ ایتالیاي تجملپرست و پرزرق و برق میان دوران نیكوالوس ; مالیھ آنھا را تامین میكرد
  و لئو دھم ) ١۴۴٧١۴۵۵(پنجم 

   

  

با آنھا تني چند از آنھا شخصا متقي و . را میشناختند با مالیمت و مدارا بدانھا مینگریستند) ١۵١٣١۵٢١(
پرھیزگار بودند، اكثرشان این عقیده رایج دوران رنسانس را قبول داشتند كھ دنیا در ھمان حال كھ دام دیو 

در . یبایي نیز براي زندگي پراشتیاق و سعادت ناپایدار باشدو جایگاه ھزاران اندوه بود، میتوانست مكان ز
  . نظر آنان، پاپ بودن و آنگاه بھ زندگي از پي كسب لذت روي كردن ننگین و شرمآور نبود

براي آباد و زیبا ساختن رم، كھ ھنگام استقرار آنان در آوینیون . اما پاپھا فضایل و محاسني نیز داشتند
باتالقھا را خشكانیدند، خیابانھا را . ثافت بسیار شده بود، كوشش فراوان كردنددچار ویراني و زشتي و ك

ھا پرداختند، آب انبارھا را تعمیر كردند، كتابخانھ واتیكان و موزه  سنگفرش كردند، بھ مرمت پلھا و جاده
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یساھاي جدید كاپیتولین را بنیان نھادند، بیمارستانھا را توسعھ دادند، موسسات خیریھ برپاي داشتند، كل
ساختند و كلیساھاي قدیم را اصالح كردند، شھر رم را با احداث كاخھا و باغھا، زیبا ساختند، دانشگاه رم 

را از نو سامان بخشیدند، اومانیستھا را در احیاي ادبیات و فلسفھ و ھنر پشتیباني كردند، نقاشان و 
تمام بشریت است بھ كار گماشتند و در سایھ  پیكرتراشان و معماران را كھ امروز آثارشان میراث گرانقدر

براي . حمایت خود گرفتند، و سخن كوتاه، میلیونھا نفر را چاپیدند و میلیونھا صرف آبادي و عمران كردند
اما این، بھ نسبت، از آنچھ كھ پادشاه فرانسھ صرف ; بناي كلیساي سانپیترو بیش از اندازه خرج كردند

و شاید بناي كلیساي سانپیترو را تبدیل ثروتھاي ; قصر لوار كردند بیشتر نبود ساختمان فونتنبلو، ورساي، و
بیشتر پاپھا در خلوت . پراكنده و ناچیز و ناپایدار بھ جالل و عظمتي پایدار براي مردم و خدایشان میدانستند

و ; زیستندو برخي، چون آلكساندر ششم، با پرھیزگاري و امساك فوقالعادھاي می; زندگي سادھاي داشتند
آنھا حكومت . تنھا ھنگامي كھ نظام و آداب و مذاق جامعھ ایجاب كرد، بھ تجملپرستي و اسراف تن دادند

كلیسا را، كھ تنھا در این اواخر ضعیف و ناتوان شد و مورد سرزنش قرار گرفت، بھ مرتبھ ارجمند و 
  . باشكوھي از قدرت ارتقا دادند

IV  اوضاع در حال تغییر  

اما در ھمان حال كھ بھ نظر میرسید كلیسا عظمت و اقتدار خویش را دوباره دارد بھ دست میآورد، اروپا 
ھاي بناي مسیحیت التین  دستخوش یك سلسلھ تحوالت اقتصادي، عقالني، و سیاسي بود كھ آھستھ آھستھ پایھ

  . را سست میكرد

  . ي اقتصاد صنعتي است رشد و ترقي میكندمعموال دین در جامعھ كشاورزي، و علم در جامعھاي كھ دارا

دھقان فروتن، كھ بازیچھ ھواست و فرسوده . ھر خرمني نشانھاي از معجزه زمین و اراده آسمان است
براي جلب مساعدت آسمان دعا میكند و بھ نظام . رنج، در ھمھ جا قواي فوق طبیعي را در كار میبیند

سیر تدریجي آن از خان بھ خاوند و شاه و خدا میداند، گردن مذھبي فئودالي، كھ وفاداري و اطاعت را در 
مینھد، كارگر، بازرگان، كارخانھدار، و صراف شھري در دنیایي زندگي میكنند كھ ھمھ چیزش مطابق 

ماشینآالت و جداول حساب، آنھا را برمیانگیزند تا در . علل مادي نتایج منظم و معلومي دارند; حساب است
رشد و ترقي اقتصاد صنعتي و مالي قرن پانزدھم، انتقال . را در كار بینند)) نین طبیعيقوا((ھمھ جا سلطھ 

كار و فعالیت از روستاھا بھ شھرھا، روي كار آمدن طبقھ سوداگر، توسعھ اقتصاد محلي و بیرون آمدن آن 
رع مناسبت بھ صورت اقتصاد ملي و بینالمللي، براي دیني كھ با نظام فئودالي و تغییرات غمافزاي مزا

سوداگران ھم مخالف تضییقات كلیسا و ھم مخالف باجگیریھاي . كامل داشت عالمت شوم و بدیمني بود
ھایي كھ  كلیسا با یك تردستي مشعشعانھ شرعي بھ ضرورت بھرھگرفتن در برابر قرضھ; فئودالھا بودند

حقوقدانان . اعتنایي قرار گرفتبھ كلي مورد بی)) ربا((، قانون دیرین منع ١۵٠٠در سال ; میداد گردن نھاد
قانون نیز پیروزمندانھ سنن و . و سوداگران بھ تدریج جاي نجبا و روحانیان را در اداره حكومت گرفتند

اعتباري را كھ در عھد امپراطوري روم داشت دوباره بھ دست آورد، گرایش امور را بھ مرحلھ مادي و 
ھاي  دادگاه. ن كلیسایي را در نظامات زندگي مردم گرفتمدني رھبري كرد، و خود آھستھ آھستھ جاي قوانی

  . ھاي كلیسایي راه زوال گرفتند كشوري اختیارات قضایي خود را توسعھ دادند، و محكمھ

كشورھاي سلطنتي جوان، كھ درآمدھاي بازرگاني و صنعتي آنھا را غني و مقتدر ساختھ بود، روز بھ روز 
پادشاه خوش نداشتند كھ آنھا نمایندگان یا سفراي پاپھا، كھ . ون كشیدندبیشتر خود را از زیر سلطھ كلیسا بیر

جز پاپ قدرتي را بھ رسمیت نمیشناختند، در قلمرو حكومت رحل اقامت افكنند، و كلیساي ھر ملتي دولتي 
) ١٣۵٣(و قانون مودیان مالیاتي ) ١٣۵١(در انگلستان، قانون نظارت قضایي . شد در میان ھمان دولت

، پراگماتیك سانكسیون بورژ ١۵١۶در فرانسھ، در سال . قضایي و مالي كلیسا را سخت محدود كردنیروي 
از لحاظ نظري نسخ شده بود، ولي پادشاه ھمچنان حق انتخاب اسقفان اعظم، اسقفان، و روسا و نواب 

لیرتبھ مجلس سناي ونیز اصرار داشت كھ حق انتصاب ماموران عا. ھا و دیرھا را در دست داشت صومعھ
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در اسپانیا، فردیناند و ایزابل، با انتصاب . كلیسایي را بر مناصب و موقوفات كلیساي ونیز بھ دست آورد
و در امپراطوري مقدس روم، آنجا ; افرادي در مناصب خالي روحاني، پاپھا را مورد بیاعتنایي قرار دادند
صب را براي پاپھا حفظ كرده بود، كھ گرگوریوس ھفتم، در منازعھ علیھ ھانري چھارم، حق اعطاي منا

. اینك سیكستوس چھارم بھ امپراطوران حق برگزیدن مامور براي سیصد بنفیس و ھفت حوزه اسقفي میداد
پادشاھان اغلب از این قدرتھا سواستفاده میكردند و نورچشمیھا را بر آن مناصب میگماشتند، و آنان درآمد 

رد . ریافت میداشتند، اما مسئولیت وظایف را بھ گردن نمیگرفتندو عایدي مربوط بھ دیر و اسقفیھ خود را د
  . ھاي روحاني را میشد تا اینگونھ مناصب غیرروحاني دنبال كرد بسیاري از سواستفاده

كلیسا ھنوز . این میان، محیط عقلي و فكري پیرامون كلیسا ھم دچار تغییر و تحولي شد كھ بھ زیان آن بود
ھایي كھ بنیاد  اما در مدارس و دانشگاه; ي و شرافتمندي در آغوش خود میپرورددانشپژوھان و محققان ساع

گوش فرا . نھاده بود، اقلیتي پرورش یافت كھ شیوه تفكرشان براي مردان متدین و پاك كلیسا خوشایند نبود
  : ، در باب اینان چھ میگوید١۴٢٠دارید و ببینید قدیس برناردینو، در حوالي سال 

ھا و كشیشان دنیادوست را  م چون پستي و فرومایگي زندگي راھبان و زاھدان و راھبھبسیاري از مرد
ھایشان است اعتقاد  میبینند، یكھ میخورند، و چھ بسیار ایمانشان را از دست میدھند، بھ آنچھ باالتر از خانھ
ھ این ھمھ ساختھ و ندارد، و آنچھ را درباره كیش ما نوشتھ شده است حقیقي نمیدانند، بلكھ گمان میبرند ك

و ... آنھا بھ آیینھاي مقدس بھ چشم تحقیر مینگرند. ... پرداختھ اندیشھ آدمي است و الھام رباني نیست
از دوزخ نمیھراسند و آرزوي بھشت نمیكنند، بلكھ بھ چیزھایي ... معتقدند كھ روحي وجود ندارد، نیز

  . ن جھان استناپایدار دل بستھاند و میگویند كھ براي آنھا بھشت، ھمی

گمان میرود كھ طبقھ سوداگر چندان متقي و پایبند بھ دین نبوده است، زیرا این قاعدھاي كلي است كھ چون 
گاور مدعي است كھ سوداگران انگلیسي بھ زندگي پس از . ثروت فزوني گیرد، دین راه زوال میپیماید

اشد و از آن بھره نگیرد، آن كس كھ لطف و شیریني زندگي را دریافتھ ب((مرگ اعتنایي ندارند و میگویند 
شكست مسیحیان در جنگھاي صلیبي )). زیرا ھیچ كس نمیداند كز پس امروز بود فردایي; ابلھي بیش نیست

تردید و حیرتي دیرپا در میان آنھا پدید آورد كھ چرا خداي مسیح اجازه داده است تا اسالم بر مسیحیت 
  . چیرگي یابد

و ) م ١۴٣٢(كوششھاي نیكوالي كوزایي . د و حیرت را تجدید كردفتح قسطنطنیھ بھ دست تركان این تردی
بھ حیثیت كلیسا ضربتي مھلك )) عطیھ قسطنطین((در بیپایھ و جعلي نشان دادن ) م ١۴٣٩(لورنتسو واال 

كشف و انتشار متون كالسیك، شكاكیت را . وارد ساخت و ادعاي حكومت كشوري كلیسا را سست گردانید
یرا این آثار از روي یك دنیا دانش و ھنر، كھ دراز زماني پیش از پیدایش كلیساي جان تازھاي بخشید، ز

بیرون از ((درحالیكھ پنجمین شوراي التران اعالم داشتھ بود كھ ; مسیحي بوجود آمده بود، پرده برمیگرفت
كشف امریكا و گسترش سفرھاي اكتشافي بھ شرق، )). آغوش مسیحیت، دانش و رستگاري بوجود ندارد

صدھا قوم جدید را بھ اروپاییان شناساند كھ از تعلیمات مسیح اطالعي نداشتند و یا بدان معتقد نبودند، اما 
سیاحاني كھ از . ھاي مثبت و از نظر اخالقي سودمند بودند خود ادیاني داشتند كھ مانند مسیحیت داراي جنبھ

ادیان بیگانھ و آداب و شعایر مربوط  باز میگشتند با خود تعدادي از كشیشھا و)) كافران((سرزمینھاي 
ھا و بازارھا، با آیینھا و معتقدات مسیحیت  این آیینھاي خارجي، در بندرگاه; بدانھا را بھ ارمغان میآوردند

  . تالقي میكرد و جزمیت و یقین را از ھر دو جانب میكاستند

ود را صرف پیدا كردن فلسفھ، كھ در قرن سیزدھم كنیزك مطبخي علم كالم بھ شمار میرفت و ھم خ
بنیانھاي عقالني براي دین میكرد، در قرن چھاردھم، با ظھور ویلیام آكمي و مارسیلیوس پادوایي، آزادي 

خود را بھ دست آورد و در قرن شانزدھم با روي كآر آمدن پومپوناتتسي، ماكیاولي، و گویتچاردیني رنگ 
دود چھار سالي پیش از آنكھ لوتر ایرادات خود در ح. تھورآمیز و پرشور مادي و شكاكیت بھ خود گرفت

  :را علیھ كلیسا اعالم دارد، ماكیاولي پیشگویي شگفتانگیزي كرد
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اگر دین مسیحیت را مطابق احكام باني آن حفظ میكردند، جھان مسیحیت، از نظر حكومت و اشتراك 
راي فساد كلیساي رم نمیتوان یافت دلیلي بزرگتر از این حقیقت ب. منافع، متحدتر و سعادتمندتر از این میبود

و ھركس اصولي را كھ مبناي این مذھب است بررسي میكند و . كھ آنان كھ بدان نزدیكترند فاسدترند
اختالف عظیم آنھا را با شعایر و آداب و اعمال فعلي میبیند، معتقد میشود كھ نابودي یا تنبیھ آن نزدیك 

  . است

V اقامھ دعوا علیھ كلیسا   

است كھ رئوس اتھاماتي را كھ كاتولیكھاي پاكدامن و مومن بر كلیساي قرون چھاردھم و پانزدھم  آیا الزم
میبستند بار دیگر از نظر بگذرانیم نخستین و دردناكترین اتھام كلیسا، پولدوستي و ماالندوزي بیش از حد 

علیھ كلیسا جمعآوري و اقامھ كرد، ادعا ) ١۵٢٢(، كھ دیت نورنبرگ ))صد شكایت((در الیحھ  .بودآن 
تاریخنویسان كاتولیك یك سوم دارایي . شده بود كھ كلیسا نیمي از ثروت و دارایي آلمان را در تصاحب دارد

طبق محاسبھ یك نماینده تاماالختیار ولي ; آلمان و یك پنجم دارایي فرانسھ را متعلق بھ كلیسا میدانند
متاسفانھ آمار دقیقي در دست نیست تا . ، سھ چھارم ھمھ ثروت فرانسھ از آن كلیسا بود١۵٠٢پارلمان، در 

آنچھ مسلم است این است كھ در ایتالیا یك سوم اراضي، بھ . بتوان صحت و سقم این تخمینھا را معلوم كرد
اشتھ، و در بقیھ نقاط نیز كلیسا ملكھاي پردرآمدي را صاحب شش عامل نام ایاالت پاپي، بھ كلیسا تعلق د

بیشتر كساني كھ از خود ملكي بھ میراث میگذاشتند، ) ١: سبب شدند كھ اراضي تحت تملك پاپھا درآیند
و چون كلیسا در تنظیم و تصویب ; براي كلیسا كنار مینھادند)) بیمھ آتشسوزي((سھمي نیز بھ عنوان 

چون اموال و ) ٢. دست داشت، كارگزاران آن میتوانستند چنین میراثگذاریھایي را تشویق كنندھا  وصیتنامھ
امالك كلیسا از دستبرد دزدان، سربازان، و دولتھا بیشتر در امان بودند، عدھاي از مردم امالك خود را بھ 

یكرد و، ھنگام مرگ قیمومیت كلیسا وا میگذاشتند و كلیسا مانند رعیت خود از آنھا مواظبت و حراست م
عدھاي دیگر تمام یا بخشي از امالكشان را بھ كلیسا وامیگذاشتند، بدان . تمام حقوقشان را مسترد میداشت

در این مورد كلیسا بھ مثابھ بیمھ ; شرط كھ در ایام پیري و ناتواني از آنھا نگاھداري و تیمارخواري كند
اختن پولي كھ با آن لشكركشیھایشان را راه بیندازند، صلیبیون، براي فراھم س) ٣. كھولت و ناتواني بود

صدھا ھزار جریب زمین ) ۴. زمینھاي خود را بھ كلیساھا فروختھ، یا بھ رھن گذاشتھ، و یا سپرده بودند
زمیني كھ بھ تصرف ) ۵. ھاي رھباني اصالح و آباد شده بود، بھ كلیسا تعلق گرفت بایر، كھ بھ وسیلھ فرقھ

امالك كلیسا ) ۶. ل انتقال بھ غیر نبود، و یا اگر بود، مشكالت فراواني در بر داشتكلیسا درمیآمد قاب
ولي گاھي برخي از پادشاھان لعن و تكفیر كلیسا را نادیده میگرفتند و بر ; معموال از مالیات معاف بود

. ضبط میكردندامالك كلیسا مالیات میبستند یا، با تدبیرھاي شرعي، قسمتي از دارایي منسوب بھ كلیسا را 
فرمانروایان اروپاي شمالي، در صورتي كھ كلیسا عایداتي را كھ از امالك آنجا و یا از طریق اعانات 

اشخاص متدین بھ دست میآورد در داخل مرزھاي ملي بھ مصرف میرسانید، چندان از ثروت آن گلھمند 
اران نھر كوچك، بھ سوي رم خشم آنھا از این بود كھ میدیدند طالھاي شمال، بھ صورت ھز; نمیبودند

  . جاري است

كلیسا خود را عامل عمده حفظ نظامات اخالقي، نظم اجتماعي، تعلیم و تربیت، ادبیات و دانش پژوھي، و 
براي برآوردن این خواست، كلیسا نیازمند سازماني . كشورھا در این امور بدان متكي بودند; ھنر میدانست

  . بھ جمعآوري پول میپرداخت و براي تامین این ھزینھ، مالیات وضع میكرد و; وسیع با ھزینھاي گزاف بود

بسیاري از اسقفان ھم فرمانرواي . حتي بر یك كلیسا ھم تنھا با خواندن دعاي رباني نمیشد حكومت كرد
بیشترشان از طرف مقامات غیرروحاني منسوب میشدند ; مدني و ھم فرمانرواي روحاني قلمرو خود بودند

مالیات ; لبي عادت و مباني اخالقي سستي داشتندو اشرافزادگاني بودند كھ بھ زندگي پرتجمل و عشرتط
گاھي، در انجام كارھاي متعدد خویش، لباس رزم در بر ; میگرفتند و مانند شاھزادگان ولخرجي میكردند

میكردند، سپھساالري سپاھیانشان را بھ عھده میگرفتند، و با این اعمال، مقدسان مسیحي را بھ لجن 
آنھا بیشتر بھ لحاظ ثروت یا ; ندرت براساس دینداري و پرھیزگاریشان بود انتخاب كاردینالھا بھ. میكشیدند
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آنان بھ خویشتن بھ . وابستگیشان بھ یك مقام سیاسي و یا داشتن قدرت مدیریت بدین مقام برگزیده میشدند
ان و دیده راھباني كھ در زیر بار تعھدات و پیمانھاي مذھبي گرانبارند نمینگریستند، بلكھ خود را سیاستگر

  . سناتورھاي یك ایالت توانگر و نیرومند میدیدند

در بسیاري از موارد، كشیش و پیشواي روحاني نبودند و نمیگذاشتند كاله سرخ اسقفي، آنھا را از لذتھاي 
  . كلیسا فقر مسیحي را فداي قدرت كرد. زندگي محروم سازد

  . حكومتھاي معاصر، پست و پولكي شدند خدام كلیسا چون بھ امور دنیوي آلوده گشتند، اغلب مانند عمال

ھاي كشوري در برابر فریبایي پول، بھ نحو رسوایي انگیزي،  دادگاه. فساد در نھاد آدمي و سنن زمانھ بود
و انتخاب شدن ھیچ پایي، از لحاظ دادن رشوه بھ پاي انتخاب شدن شارل پنجم بھ امپراطوري ; رام میشدند

براي اموري . ھا در دادگاه رم پرداخت میشد خارجي، بزرگترین رشوه صرفنظر از این یك مورد. نمیرسید
اما حصر و ماالندوزي ; ھاي مناسبي تعیین شده بود كھ در دستگاه اداري دربار پاپھا انجام میشد حقالزحمھ

ھر حرامي را میشد حالل كرد و از ھر . كارمندان، آن را تا بیست برابر مقدار شرعي و قانونیش باال برد
انئاسیلویو، پیش از . م، و حتي گناھي، میشد برائت حاصل كرد، بھ شرط آنكھ انگیزه كافي ارائھ میشدجر

. در رم ھمھ چیز فروختني بود و ھیچ چیز را بدون پول نمیشد بدست آورد: آنكھ بھ مسند پاپي نشیند، نوشت
اي خواند كھ الطاف خویش ))شھفاح((یك نسل بعد، راھب ساووناروال، با اھانتي اغراقآمیز، كلیساي رم را 

بیشرمي دربار پاپ بھ اوج خود : ((بعد از یك نسل دیگر، اراسموس خاطرنشان كرد. را بھ پول میفروشد
  :لودویك فون پاستور مینویسد)). رسیده است

ھایي كھ  مقدار غیرمتعارف انعامھا و رشوه. ... فساد عمیقي بر تمام كارمندان دستگاه پاپي حكمفرما بود
بھ عالوه، ماموران از ھر جانب بھ تعریف و حتي جعل اسناد . البھ میشد از اندازه بیرون بودمط

از این روي شگفت نیست اگر از تمام نقاط دنیاي مسیحیت فریاد اعتراض نسبت بھ فساد و . میپرداختند
  . رشوه ستاني كارمندان دستگاه پاپي بھ آسمان بلند است

از مبلغ ناقابلي كھ براي احراز بھ مقام . راي تجلي سجیھ و فضیلت فقر نبوددر كلیساي قرن پانزدھم جایي ب
كشیشي پرداخت میشد، تا پولھاي ھنگفتي كھ كاردینالھا براي ترفیع خو میدادند، ھر انتصابي تقریبا مستلزم 

ات ھاي پوالندوزي پاپھا عبارت بود از فروش ادار یكي از راه. روساي مافوق بود)) چرب كردن سبیل((
وابستھ بھ كلیسا، یا نصب اشخاصي بھ مقامات كلیسایي و حتي كاردینالي كھ حاضر بودند كمك اساسي بھ 

اداره جدیدي تاسیس كرد و از ھر یك از اشخاصي كھ بر راس آن  ٨٠آلكساندر ششم . ھزینھ كلیسا بكند
یا دفترخانھاي )) جكال((یولیوس دوم . دریافت داشت) دالر ٠٠٠،١٩(دوكات  ٧۶٠ادارات منصوب كرد، 

لئو دھم . دوكات استفاده برد ٠٠٠،٧۴دبیر داشت ایجاد كرد و رویھمرفتھ از فروش مناصب آن  ١٠١كھ 
دوكات از آنان  ٠٠٠،٢٠٢تن را بھ مباشرت دربار پاپي برگزید و  ١۴١تن را بھ مقام پردھداري و  ۶٠

گیرنده و دھنده، بھ مثابھ پیشپرداخت  مواجبي كھ بھ این ماموران پرداختھ میشد، از نظر. دریافت داشت
  . بھ نظر لوتر، فاسدترین نوع خرید و فروش مقامات كلیسایي ھمین بود; سالیانھ یك قرارداد بود

در ھزاران مورد، منتصبان از بنفیس خود بخش كلیسایي، حوزه دیر، اسقفنشین كھ درآمدش صرف عیش 
مثال . كھ یك شخص، مستمریبگیر غایب چندین شغل بودچھ بسا . و عشرتشان میشد، فرسنگھا بھ دور بودند

از منصبھاي مختلف، سالیانھ درآمدي ) پاپ آلكساندر ششم آینده(كاردینال فعالي چون روذریگو بورخا 
پاپ (بھ دست میآورد، و دشمن وي، كاردینال دال رووره ) دالر ٠٠٠،٧۵٠،١(دوكات  ٧٠٠٠برابر 

ف اعظم آوینیون، ھم اسقف بولونیا و لوزان و كوتانس و ویویھ و در یك زمان، ھم اسق) یولیوس دوم بعد
بود )) چند منصبي((با ھمین روش . ماند و اوستیا و ولتري، و ھم رئیس دیرھاي نونانتوال و گروتافراتا بود

كھ كلیسا كارگزاران عمده خود را، و در بسیاري از موارد دانش پژوھان و شاعران و دانشمندان را، 
بھ این طریق، پتر ارك، منقد تندزبان پاپھاي آوینیون، از مقرري منصب بیمسئولیتي كھ آنان . ردحمایت میك

  . بھ وي واگذاشتھ بودند میزیست
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اراسموس، كھ ھزاران خطا و حماقت كلیسا را بھ باد تمسخر و ھجا میگرفت، مرتب مقرري ثابتي از كلیسا 
بر مسیحیت قرون وسطي وارد آورد، سالھا از كوپرنیك، كھ مھلكترین ضربات را . دریافت میداشت

مستمري مقامات و مناصب كلیسایي، كھ مستلزم حداقل صرف وقت و انصراف از پژوھشھاي علمي بود، 
  . میزیست

اسقف تورچلو گفتھ است . ، اتھام فساد اخالق فردي روحانیان بود))چند منصبي((شدیدتر از اتھام 
از چھار فرقھ )). ، آنھا براي عموم مایھ دردسر و دآلزاري شدھانداخالق روحانیان فاسد است): ((١۴٨۵(

ھاي فرانسیسیان، دومینیكیان، كرملیان، و  رھباني كھ در اواخر قرن سیزدھم تاسیسي یافتھ بودند، یعني فرقھ
. آوگوستینوسیان، غیر از فرقھ آخري، بقیھ بھ نحو شرمانگیزي از تقوا و پرھیزگاري دست كشیده بودند

ات و قوانین رھباني، كھ در تب دینداري و شور مومنان قدیم وضع شده بود، اینك بر طبیعت آدمي، نظام
كھ ھر روز بیشتر خود را از زیر بار ترس و وحشت قواي فوق طبیعي بیرون میكشید، بیش از حد گران 

كار بدني آسوده ھزاران تن از راھبان و فرایارھاي مسیحي كھ ثروت اشتراكیشان آنھا را از رنج . میآمد
ساختھ بود، خدمات مذھبي را بھ غفلت سپردند، از چھار دیواري دیرھایشان قدم بھ بیرون نھادند، بھ 

. ھا بھ بادھنوشي نشستند، و بھ دنبال عشقورزي سرگردان دیارھا شدند ولگردي پرداختند، در میان میخانھ
  : فرایارھاي ھم مسلكش چنین میگوید راھبي از فرقھ دومینیكیان، موسوم بھ جان برومیار، در باره

عده بسیار معدودي، با منت فراوان، . ... آنان كھ بایستي بینوایان و فقر را پدر خواب شیرین تلذذ میجویند
ھمھشان در شكمبارگي و بادھخواري اگر . ... در سر نماز صبحگاھي و یا مراسم قداس حاضر میشوند

روي، اكنون مجامع راھبان را فاحشھخانھ مردمان ھرزه و محل از این . بگوییم در ناپاكي غرق شدھاند
  . بازیگران مینامند

ھاي مردانھ و زنانھ تفاوت  بسیاري از صومعھ: ((یك قرن بعد از او، اراسموس این اتھام را تكرار كرد
پتر ارك از نظام انضباطي، خداترسي، و تقواي راھبان .)) ھاي عمومي ندارند چنداني با فاحشھخانھ

چند ; صومعھ كارتوزي، كھ برادرش در آنجا زیستھ است، تصویر منصفانھ و شایستھاي بھ ما ارائھ میدھد
برادران ((ھاي ھلند و بخش خاوري آلمان ھنوز آن روح تقوا و دانشپژوھي را كھ موجد فرقھ  تا از صومعھ

وھانس تریتمیوس، رئیس با وجود این، ی. و سبب تالیف كتاب تقلید مسیح شد حفظ كرده بودند)) ھمزیست
  :، راھبان این قسمت از آلمان را، با شدتي مبالغھآمیز، چنین مورد اتھام قرار داد)١۴٩٠حد (دیر شپونھایم 

چندان بیاعتنایي میكنند كھ گویي ھرگز براي حفظ آنھا سوگند ... اینان بھ میثاقھاي سھ گانھ مذھبي
رایي میگذرانند و ھمھ وقتشان را وقف بازي و تمام روز را بھ زشتگویي و یاوھس. ... نخوردھاند

ھر یك در خانھ خصوصي خود بسر ... با تصرف علني امالك خصوصي مردم. ... شكمبارگي كردھاند
بھ زندگي پس از مرگ معتقد نیستند، و شھوات ; از خداوند ابدا نمیترسند و بھ او محبتي ندارند. .... میبرند

میثاق فقر را خوار میدارند، از عفت و پاكدامني بھ . ... یح میدھندجسماني را بر نیازھاي روحاني ترج
دود گناھان و ھرزگیھاي آنان ھمھ جا را فرا گرفتھ . ... دورند، و اطاعت و فرمانبرداري را مسخره میكنند

  . است

 ھاي بندیكتیان بھ فرانسھ رفتھ بود، با گزارش تاسفباري گیژونو، مشاور پاپ، كھ براي اصالح صومعھ
ھا میلولند،  بسیاري از راھبان قمار میبازند، لب بھ لعن و نفرین میآالیند، در قھوھخانھ): ١۵٠٣(بازگشت 

آن قدر در ((، و ))چون بادھخواران عیاش زندگي میگذارند((قداره میبندند، مال میاندوزند، زنا میكنند، 
اگر من بخواھم ھمھ آنچھ را كھ . ... رسانددنیا دوستیشان را نمیت) دنیاپرست(فكر دنیا فرو رفتھاند كھ كلمھ 

بر اثر افزایش بینظمي و بیانضباطي در .)) با چشم دیدھام بیان كنم، سخن سخت بھ درازا خواھد كشید
ھا، عده زیادي از راھبان نسبت بھ كارھاي نیكي كھ آنھا را مورد اعتماد مردم قرار داده  دیرھا و صومعھ

. رداري بیماران و مسافران، و تعلیم و تربیت راه بیاعتنایي در پیش گرفتندبود دستگیري از مستمندان، تیما
فقدان انضباط در دیرھاي فرانسھ و زندگي نامتعادل و بیرون از رویھ ): ((١۵١۶(پاپ لئو دھم میگفت 

ل راھبان چنان باال گرفتھ است كھ ھیچ كس، نھ پادشاه، نھ حاكم، و نھ مردم، برایشان ارزش و احترامي قای
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را، محتمال با شدتي بیش از اندازه، ) ١۴٩٠یعني (یك تاریخنویس اخیر كاتولیك وضعیت زمان )). نیست
  :چنین خالصھ میكند

اسناد و مدارك بیشمار این زمان را بخوانید حكایات تاریخي، سرزنشھا و مالمتھاي اخالقیون، ھجاھاي 
چھ نوشتھ شده است ھیچ، جز ھمان حقایق و  شاعران و ادبیات، توقیعات پاپي و احكام سینودھا در آنھا

و تعداد بیشمار دزدان و ... فساد زندگي رھباني، از میان رفتن نظم و انضباط و اخالق: ھمان شكایات
براي پي بردن بھ بینظمیھاي داخلي اكثر دیرھاي بزرگ، باید گزارشات مشروحي را كھ نتیجھ ; فاسقان

ل نكوھیده در میان كارتوزیان بھ حدي زیاد بود كھ آوازه بدنامي آنھا اعما. ... تحقیقات قضایي است بخوانیم
ھمھ اینھا دست بھ دست . ... زندگي راھبانھ از راھبھخانھ رخت بربستھ بود. ... در ھمھ جا شیوع داشت

  . یكدیگر دادند تا این محرابھاي دعا و نیاز را بھ مراكز عیاشي و بینظمي تبدیل كنند

ھ اگر با نظر مدارا بھ صیغھ و متعھگیري بنگریم از راھبان و فرایارھاي مسیحي روحانیان آزاد البت
اما پولي كھ بدانھا پرداخت میشد چنان كم بود و . گناه عمده كشیشان بخشھا جھل و نادانیشان بود. بھترند

ي و كارشان چندان سخت كھ نھ پسانداز و نھ وقت براي تحصیل و مطالعھ داشتند، و چنانكھ از دیندار
در . شكستن عھد و میثاق تجرد امري شایع بود. پارسایي مردم برمیآید، ھمیشھ مورد احترام و محبت بودند

بھ ; موردش درباره كشیشان است ١۵ضبط شد،  ١۴٩٩مورد اتھام بیعفتي كھ در  ٧٣نورفك انگلستان، از 
یعني بر روي ھم كشیشان  ;تا ٩مورد،  ۵٨مورد، و در لمبث از  ٢۴مورد،  ١٢۶ھمین طریق در ریبن از 

درصد كل جمعیت بوده  ٢درصد كل مجرمین را تشكیل میدادھاند، در حالي كھ شمارشان كمتر از  ٢٩
ھزاران تن از . برخي از كشیشان اقرار نیوش از زنان تایب و معترف تقاضاھاي نامشروع میكردند. است

ھاي  در رم، كشیشان صیغھ. بھرھور بودند در آلمان تقریبا ھمگي از این فیض; آنھا صیغھ و متعھ داشتند
. بنابر بعضي اخبار، در این شھر صدھزار نفري، شش ھزار روسپي زندگي میكردند; متعدد نگاه میداشتند

  : اجازه بدھید بار دیگر از یك تاریخنویس كاتولیك نقل قول كنیم

ھمھ گونھ بینظمي و  وقتي كھ باالترین طبقھ روحانیت در چنان وضعي باشد، جاي شگفتي نیست كھ
نمك زمین طعم خود را از دست داده . شرارت و گنھكاري در میان راھبان و كشیشان آزاد تداول عام یابد

اما اگر كسي تصور كند كھ فساد و انحطاط روحانیت در رم بیش از جاھاي دیگر بود، بھ خطا . ... بود
تمام شھرھاي شبھ جزیره ایتالیا فساد و ھرزگي رفتھ است، زیرا مدارك و شواھد مستند نشان میدھند كھ در 

از این روي، تعجبآور نیست كھ نویسندگان معاصر، با تحسر و تاسف، . ... گریبانگیر كشیشان بوده است
از انحطاط روحانیت یاد میكنند و میگویند كھ روحانیت در ھمھ جا نفوذ و اعتبار خود را از دست داده 

فساد اخالق آنان بھ حدي زیاد . براي كشیشان كمترین ارزشي قایل نیست است، و در بسیاري از نقاط كسي
بود كھ زمزمھ تحصیل اجازه بھ طرفداري از این كشیشان شھوتران، باید بگوییم كھ صیغھگیري آنھا را 

نباید ھرزگي پنداشت، بلكھ باید بھ آن بھ چشم یك قیام عمومي علیھ قانون تجرد نگریست كھ پاپ 
ھمچنان كھ كلیساھاي . بھ روحانیان، بیآنكھ خود مایل باشند، تحمیل كرده بود ١٠٧۴در  گرگوریوس ھفتم

، بھ كشیشان خود اجازه ازدواج دادند، اینك روحانیان ١٠۵۴ارتدوكس روسي و یوناني، پس از شقاق سال 
انستھ بود، اما چون قوانین كلیساي آنھا این امر را مردود د. كلیساي رم نیز ھمان حق را خواھان بودند

كھ روحانیان ) ١۴٢٨(آردوئن، اسقف آنژه، گزارش داد . ناچار بھ صیغھگیري و رفیقھبازي میپرداختند
در پومراني، در . اسقفنشین او صیغھگیري را گناه نمیشمارند و كوششي براي كتمان آن بھ عمل نمیآورند

ي حفظ دختران و زنان خویش آن ، مردم چنین وصلتھایي را بدون اشكال دانستند و برا١۵٠٠حوالي سال 
در . در جشنھاي عمومي، مطابق معمول، بھترین جا بھ كشیشان و ھمسرانشان داده میشد; را تشویق كردند

در شوراي ) ١۴٩٩(شلسویگ، اسقفي را كھ خواستھ بود جلو این اعمال را بگیرد از مقرش بیرون راندند 
نمیتوان جلو صیغھبازي كشیشان را گرفت، پس باید بدانھا كنستانس، كاردینال زابارال پیشنھاد كرد كھ اگر 

، خاطرنشان كرد )١۴٣١(امپراطور سیگیسموند، در پیامي كھ براي شوراي بال فرستاد . اجازه ازدواج داد
پالتینا، تاریخنویس معاصر . كھ دادن حق ازدواج بھ كشیشان سبب تصفیھ اخالق عمومي خواھد شد

انھ واتیكان، از قول وي نقل میكند كھ پاپ مذكور تجرد كشیشان را خوب اما انئاسیلویو و كتابدار كتابخ
اگر صیغھگیري كشیشان را شورش بجا و برحقي علیھ قانون سخت و . تاھلشان را خوبتر میدانستھ است
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خشني بدانیم كھ در نزد حواریون و كلیساي شرق سابقھ نداشتھ است، وضع اخالقي كشیشان پیش از جنبش 
  . ني وضوح و روشني بیشتري خواھد یافتاصالح دی

نارضایتي و شكایتي كھ سرانجام چون جرقھاي آتش انقالب اصالح دیني را برافروخت، فروش آمرزشنامھ 
  . بود

، پطرس حواري بھ اسقفان، و )١۶،١٩انجیل متي، (بھ واسطھ قدرتي كھ ظاھرا مسیح بھ پطرس حواري 
اسقفان بھ كشیشان داده بودند، روحانیان صالحیت داشتند كھ اشخاص تایبي را كھ بھ گناه خود اعتراف 

ولي نمیتوانستند آنھا را ; میكردند، با تعیین كفارھاي براي جرایم آن گناھان و مكافاتشان در دوزخ ببخشایند
بھ این ترتیب، تنھا عده بسیار معدودي از تایبان تا ھنگام مرگ بھ انجام كفارات . رنداز این كفاره معاف دا

مقرر برمیآمدند، و الزم بود براي آنكھ كامال از گناه پاك شوند، پس از مرگ نیز روحشان چندي در عالم 
داده بود، بھ سر برزخ، كھ خداوند بخشاینده مھربان آن را بھ مثابھ دوزخي موقتي براي تطھیر ارواح قرار 

از سوي دیگر، بسیاري از قدیسان از راه تقدس و پارسایي و شھادت بھ ثوابھایي نایل آمده بودند كھ . برند
بھ موجب نظریھ . براي جبران لغزشھا مرگ خود، ثواب بیپایاني بر گنجینھ ثوابھاي قدیسان افزوده بود

ھ كلیدش را پاپ در اختیار داشت، و او میتوانست كلیسا، میشد این ثوابھا را بھ منزلھ گنجینھاي دانست ك
كفارھاي كھ كلیسا براي جبران . تمام یا قسمتي از كفاره گناھكار تایب و معترف را از این گنج جبران كند

گناه مقرر میداشت معموال خواندن دعا و نماز بسیار، دادن صدقھ، رفتن بھ زیارت، شركت در جنگھاي 
بیدینان، وقف پول، و انجام كارھایي عمراني و اجتماعي چون خشكانیدن باتالق  صلیبي علیھ تركان یا دیگر

  . و ساختن جاده و پل و بیمارستان یا كلیسا بود

و از این ; ھاي كشوري سنتي دیرین و قدیم بود بھ جاي كیفر، در دادگاه) غرامت(پرداخت جریمھ نقدي 
روي، ھنگامي كھ كلیسا نیز بھ جاي كفاره گناھان این رسم را معمول داشت، خشم و اعتراضي 

راي شخصي كھ اعتراف میكرد و بخشیده میشد، با پرداخت این جریمھ یعني دادن پولي ب. برنینگیخت
ھاي كلیسا معافیتي جزئي یا كلي تحصیل میكرد، و این معافیت نھ براي ارتكاب گناھان بعدي، بلكھ  ھزینھ

در غیر این صورت، تمام مدتي را كھ ; براي آن بود كھ روحش روز، ماه، یا سالي از عذاب برزخ برھد
; امھ جرم گناه را از میان نمیبردآمرزشن. براي كفاره و تطھیر گناھانش الزم بود میبایست در آنجا بسر برد

بنابر این، آمرزشنامھ عفو . معصیت گناه، ھنگام اعتراف شخص تایب، بھ وسیلھ كشیش بخشوده میشد
ناشي از گناھاني بود كھ معصیتشان رد عمل اعتراف و تعیین ) نھ ابدي(ھاي موقتي  قسمتي یا تمام جریمھ

  . كفاره آمرزیده شده بود

، ))بخشایش دھندگان((رضیھ زیركانھ و بغرنج، بر اثر سادھلوحي مردم و طماعي دیري نگذشت كھ این ف
از آنجا كھ بھ این . ھا بودند، صورت دیگري بھ خود گرفت یعني كساني كھ مامور توزیع آمرزشنامھ

اجازه داده شده بود كھ چند درصدي از وجوه دریافتي را خود برداشت كنند، بعضي از )) كارچاق كنھا((
در باب توبھ و اعتراف و نماز تاكیدي نمیورزیدند و خریدار را آزاد میگذاشتند تا آمرزشنامھ را برگ آنھا 

معافیت از ھمھ چیز، از توبھ، اعتراف، آمرزش طلبي، و كفاره گناه، تعبیر كند و آن را كال منوط و مربوط 
  :ه آكسفرد، شكایت میكرد كھ، تامس گسكوین، رئیس دانشگا١۴۵٠در حدود سال . بھ پولي كھ میدھد بداند

من پروایي ندارم كھ در برابر خداوند چقدر گناه و كار زشت میكنم، زیرا با ((امروز گناھكاران میگویند، 
ھا برایت  اعتراف و طلب آمرزش در نزد كشیش و خریدن آمرزشنامھ پاپ كال از تمام معاصي و كفاره

نیس با توزیع كننده آن، بھ من آمرزشنامھ پاپ را بھ چھار یا شش پنس خریدھام، یا در بازي ت. حاصل میكنم
ھا را بھ  زیرا آمرزشنامھ فروشان در سراسر كشور پراكندھاند و آمرزشنامھ)) عوض داو و شرط، بردھام

حتي بھ جاي مزد فاحشھاي، یا در ازاي السیدن با او ... دو پنس، گاھي بھ دو جرعھ شراب یا آبجو
  . میفروشند
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این  ١۴٧٨، و پاپ سیكستوس چھارم در ١۴٢٠س پنجم در ، پاپ مارتینو١٣٩٢پاپ بونیفاكیوس نھم در 
ھا و سو تعبیرھا را مكررا تخطئھ كردند، اما آنھا براي جلب عایدي چندان در فشار بودند كھ  سواستفاده

آن قدر مكرر در مكرر، و براي موارد . نمیتوانستند اقدام موثري براي جلوگیري از این كار عمل آورند
ع صادر كرده بودند كھ مردم تحصیلكرده ایمان و اعتقادي بھ نظر آنان ابراز مختلف و متوارد، توقی

در بعضي موارد، . ھاي بیشرمانھ از سادگي و امید انسانھا متھم میكردند نمیداشتند و كلیسا را بھ سواستفاده
ي صادر كردند، عبارتبندي رسم ١۵١٣و لئو دھم در  ١۵١٠ھایي كھ یولیوس دوم در  ھمچون آمرزشنامھ

یك فرایار عالیرتبھ فرقھ فرانسیسیان . ھا طوري بود كھ جز جنبھ پولي تعبیر دیگري برنمیداشت آمرزشنامھ
با خشم بیان میكند كھ چگونھ در تمام كلیساھاي آلمان صندوقھایي گذاشتھ بودند تا آنھا كھ نتوانستھ بودند در 

افیت و آمرزش از كفارات و گناھان بھ رم روند در آنھا پول بریزند، و براي مع) ١۴۵٠(سال بخشش 
این فرایار فرانسیسي، نیم قرن پیش از لوتر، مردم آلمان را . ھا دریافت دارند خویش، از ھمان آمرزشنامھ

اجازه بدھید باز ھم از . ھاي آنان را میچاپد ھا و وسایل دیگر، دارد ذخیره آگاه ساخت كھ رم با آمرزشنامھ
  :ا با صراحت و بیطرفي قابل تحسیني بیان میكند نقل قول كنیمتاریخنویس كاتولیكي كھ مطلب ر

ھا از اینجا سرچشمھ میگرفت كھ مومنان، پس از  تقریبا تمام نادرستیھا و سوتعبیرھاي مربوط بھ آمرزشنامھ
آنكھ بھ عادت ھمیشگي بھ گناه خویش اعتراف میكردند و بھ كفاره و حدي كھ برایشان تعیین میشد بھ عنوان 

وسیلھ موثق آمرزش گردن مینھادند، اغلب میدیدند كھ از آنھا درخواست میشود تا بھ نسبت وسع یگانھ 
خویش اعانھاي نقدي ھم بپردازند این اعانات نقدي، كھ براي كارھاي خیر پرداخت میشد و فقط جنبھ فرعي 

وح، نیاز پولي چھ بسیار كھ بھ جاي نیكي و پاكي ر. ... داشت، در بعضي موارد، شرط عمده بخشایش شد
با آنكھ در عبارتبندي توقیعات پاپي از اعتقاد و نظریھ كلیسا تجاوز نمیشد، و . ... ھدف یگانھ بخشودگي شد

اعتراف و توبھ و طلب آمرزش و پرداختن بھ كارھاي عامالمنفعھ كماكان شرط اساسي آمرزش بھ شمار 
شتن اعانات نقدي، بھ بیشرمانھترین میرفت، جنبھ مالي موضوع كامال روشن بود، و ضرورت تقدیم دا

ھا صورت زد و بندھاي مالي بھ خود  بھ تدریج آمرزشنامھ. وجھي، در سر لوحھ كار قرار داده شده بود
گرفت و بھ بروز كشمكش میان كلیسا و قدرتھاي كشوري، كھ ھمیشھ براي خود سھمي از این كار 

  . میخواستند، انجامید

و ھدیھ بھ وسیلھ كشیشان براي بھ جا آوردن مراسم قداس، كھ تصور پذیرش و تقاضاي مزد و پیشكشي 
میشد سبب تخفیف مجازات روح مرده در عالم برزخ خواھد شد، بھ اندازه آمرزشنامھ فروشي جنبھ مادي و 

مجرمان خداترس و پرھیزگار براي این كار مبالغ ھنگفتي میپرداختند تا روح دوست یا . پولي پیدا كرده بود
بینوایان شكایت . را از عذاب برھانند و یا محنتھاي خویش را پس از مرگ در عالم برزخ سبك كنندآشنایي 

میكردند كھ چون بر اثر نداري و فقر نمیتوانند آمرزشنامھ بخرند، یا براي خواندن دعا بھ كشیشان پول 
; غنا و سالمت روحبدھند، پس باید گفت آنچھ كھ ملكوت خدا را نصیب آدمي میسازد ثروت مادي است نھ 

آن كس كھ پول دارد میتواند ارواح را : ((و كریستوف كلمب در عین تاسف پول را میستود و میگفت
  )). رھسپار بھشت سازد

بسیاري از مردم از مصونیت و . ھزاران شكایت و نارضایتي دیگر قطر ادعانامھ علیھ كلیسا را میافزود
ري و مسامحھ محاكم روحاني و نادیده گرفتن جرایم آنھا دلي معافیت روحانیان از قوانین و الزامات كشو

اعالم داشت كھ با ارجاع پرونده یك مجرم روحاني بھ یك  ١۵٢٢دیت نورنبرگ در سال . پرخون داشتند
ھاي كشوري  دادگاه روحاني عدالت اجرا نخواھد شد، و ھشدار داد كھ اگر طبقھ روحاني تابع قوانین دادگاه

البتھ این قیام ھمان موقع شروع . د گذشت كھ مردم علیھ كلیساھاي آلمان قیام خواھند كردنشود، دیري نخواھ
  . شده بود

دور كردن مذھب از اخالق، تاكید نھادن بر اصیل : شكایات و دعاوي دیگر علیھ كلیسا از این قرار بود
، غرق شدن )سا بوداگر چھ مصلحان كلیسا در این مورد گناھشان بیش از كلی(آییني بھ جاي حسن عمل 

مذھب در مراسم و آداب ظاھري و تشریفاتي، تنبلي و تناساني راھبان، فریفتن مردم سادھلوح از راه 
معجزات و آثار متبرك دروغین، سواستفاده از اختیار تكفیر و طرد، سانسور نشریات بھ وسیلھ روحانیان، 
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لھایي كھ براي ھزینھ جنگھاي صلیبي با تجسس و ظلم و اجحاف دستگاه تفتیش افكار، استفاده سو از پو
تركان جمعآوري گشتھ بود براي مقاصد دیگر، و ادعاي روحانیان فاسد و فاجر بر این كھ تنھا عامل 

  . اجراي تمام شعایر مذھبي بھ جز تعمید ھستند

لودویگ فون . ھمھ عوامل فوق بھ احساس ضد روحاني اروپاي كاتولیك آغاز قرن شانزدھم دامن زد
نفرت و تحقیر مردم نسبت بھ روحانیان فاسد، در این ارتداد و از دین برگشتگي بزرگ، : ((تور میگویدپاس

خود را چنان از روي ((شكایت میكرد كھ مردم  ١۵١۵یك اسقف لندني در سال )). عامل كوچكي نبود
ھابیل باشد،  كھ روحانیي را، حتي اگر در معصومیت و پاكي چون... كینھتوزي در بیدیني غرق كردھاند

  )). ملعون خواھند شمرد

  . اراسموس میگوید كھ در میان عوام لفظ كشیش، راھب، و روحاني از بدترین فحشھا و ناسزاھا بوده است

در وین، شغل كشیشي، كھ زماني پرخواھانترین شغلھا بود، در بیست سال پیش از جنبش اصالح دیني، 
  . متقاضي و داوطلبي پیدا نكرد

مردان ایتالیایي . یاي مسیحیت فریاد مردم براي اصالح كلیسا از رئیس تا مرئوس بلند بوددر سراسر دن
پرشوري چون آرنالدو دا برشا، یوآكیم دا فیوري، و ساووناروالي فلورانسي، بیآنكھ از آیین كاتولیك روي 

با وجود این، . دبرگردانند، بر عملیات سو كلیسا تاختند، ولي دو تن از آنھا زنده زنده طعمھ آتش شدن
. مسیحیان پاكدل و پاكدین ھمچنان امیدوار بودند كھ اصالح بھ دست فرزندان خلف كلیسا انجام پذیرد

اومانیستھایي چون اراسموس، كولت، مور، و بوده از ھرج و مرج و آشوبي كھ از قیام علني علیھ كلیسا 
یونان از كلیساي رم در حد خود لطمھ كنارھگیري مصممانھ كلیساي . ممكن بود درگیر شود ھراس داشتند

وارد میآمد حیات خود )) خرقھ بیدرز و یكپارچھ مسیح((ھر شكاف و انشعاب دیگري كھ بر ; بزرگي بود
ھاي خود را  كلیسا مكرر، و اغلب با حسن نیت كامل، كوشید تا افراد و دادگاه. مسیحیت را بھ خطر میافكند

دیرھا . ي را كھ برتر از سطح اخالق توده مردم باشند بپذیرداصالح و تصفیھ كند و اصول اخالقي ماد
اما طبیعت و سرشت آدمي این ; بارھا براي برقرار ساختن مجدد قوانین انضباطي خویش سخت كوشیدند

ھمھ را نادیده گرفت، شوراھاي عمومي چھ سعیھا كردند كھ كلیسا را اصالح كنند، اما از پاپھا شكست 
صالح باال زدند، اما از كاردینالھا و اصول تشریفاتي دستگاه اداري خود شكست پاپھا آستین ا; خوردند
مردان روشنفكر كلیسا، چون نیكوالي . ، خود بر بیھودگي ھمھ اقدامات مینالید١۵١۶لئو دھم، در . خوردند

  . كوزایي، موفق بھ اصالحات محلي شدند، اما حتي این اصالحات محلي عمري زودگذر داشتند

ھ از جانب دوست و دشمن بھ قصور و كوتاھیھاي كلیسا میشد مدارس را بھ ھیجان آورد، حمالتي ك
روز بھ روز و سال بھ . كرسیھاي خطابھ را متشنج ساخت، و چون سیلي در دنیاي ادبیات جریان یافت

ر و سال، اندیشھ و خشم مردم باال گرفت، تا اینكھ سد احترام و سنن را شكست و انقالبي دیني، كھ عظیمت
  . عمیقتر و پھناورتر از تمام دگرگونیھا و تبدالت سیاسي دنیاي جدید بود، اروپا را در بر گرفت

  فصل دوم

  

ویكلیف، چاسر، و شورش : انگلستان
  بزرگ
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١٣٠٨١۴٠٠  

I حكومت  

، در برابر بزرگان )پلنتجنت(، ادوارد دوم، ششمین پادشاه خاندان پالنتاژنھ ١٣٠٨در بیست و پنجم فوریھ 
روحاني و اعیان دولت و نجبا، كھ در دیر وستمینستر گرد آمده بودند، موقرانھ تاج بر سر نھاد و بھ رسم 

  :شاھان انگلستان سوگند یاد كرد

اسقف اعظم كنتربري، اعلیحضرتا، آیا پیمان میكنید كھ قوانین و رسومي را كھ شاھان باستاني انگلستان، 
دم انگلستان اعطا كردھاند خاصھ قوانین، رسوم، و امتیازاتي را كھ پیشینیان راستین و دیندار شما، بھ مر

شاه ادوارد مقدس، سلف بزرگ شما، بھ روحانیان و مردم ارزاني داشتند، حامي و پشتیبان باشید، و با 
  . پیمان میبندم كھ چنین كنم: سوگند خویش این پیمان را موكد میسازید شاه

یكنید كھ پس از بھ دست گرفتن زمام قدرت، بھ خداوند، بھ كلیساي اعلیحضرتا، سوگند یاد م: اسقف اعظم
  . سوگند میخورم: مقدس، بھ روحانیان، و بھ مردم وفادار باشید و بدانھا صلح و آرامش ارزاني دارید شاه

سوگند میخورید كھ در تمام داوریھاي خویش عدالت، برابري، انصاف، شفقت، و حقیقت را با : اسقف اعظم
  . سوگند میخورم كھ چنین كنم: رعایت كنید شاه ھمھ قدرت

اعلیحضرتا، پیمان میبندید كھ بھ قوانین و رسوم پسندیده و درستي كھ مردم قلمرو شاھي شما : اسقف اعظم
بر میگزینند احترام گذارید، و آیا بھ خداي بزرگ سوگند یاد میكنید كھ با ھمھ توانایي خویش بھ دفاع و 

  . سوگند میخورم و تعھد میكنم: شاه تقویت آنھا ھمت گمارید

ادوارد دوم پس از آنكھ چنین سوگند یاد كرد، و چنانكھ باید مسح و یا روغنھاي مقدس تقدیس گشت، 
حكومت را بھ اشخاص فاسد و ناالیق واگذاشت و خویشتن را یكسر بھ دست زندگي شناعتباري با پیرز 

بارونھا بھ شورش برخاستند، گوستن را گرفتند و بھ . دربار وي بود، سپرد گانومدسگوستن، كھ بھ منزلھ 
  . ، و ادوارد و انگلستان را مطبع اولیگارشي فئودالي خود ساختند)١٣١٢(قتل رساندند

چون رسوا از این شكست بازگشت، خویش را با اسكاتلندیھا ادوارد را در بنكبرن شكست دادند، و وي 
زن ادوارد، ایزابل دو فرانس، كھ چنین . عشق جدیدي تسلي داد، و اي عشق جدید ھیو ل دسپنسر سوم بود

مورد بیمھري و بیاعتنایي قرار گرفتھ بود، بھ دستیاري محبوبش، راجر د مورتیمر، توطئھاي چید و وي 
ل دیگر، در قلعھ باركلي، بھ دست یكي از عمال مورتیمر بھ قتل و سا; )١٣٢۶(را از سلطنت خلع كرد 

  . و پسر پانزدھسالھاش بھ نام ادوارد سوم بھ سلطنت نشست; )١٣٢٨(رسید 

كھ بھ ) ١٣٢٢(یكي از حوادث مھم و ارجمند تاریخ انگلستان در این عھد، استقرار و پایھگذاري سنتي بود 
یكي از سنن دیرین . بھ موافقت و تصویب یك مجلس ملي بود موجب آن، ارزش و اعتبار ھر قانوني منوط

را كھ از نجبا و روحانیان )) شوراي سلطنتي((پادشاھان انگلستان آن بود كھ چون در كاري فرو میماندند، 
، ادوارد اول، كھ ھمزمان مشغول جنگ ١٢٩۵در سال . عالیمقام تشكیل شده بود، بھ مشورت فرا میخواندند

شھر، ((كاتلند و ویلز بود و بھ نقدینھ و مردان جنگي نیازي شدید داشت، فرمان داد تا از ھر با فرانسھ و اس
، و از ھر ایالت یا استاني دو شھسوار،بھ یك مجمع )شارمند داراي حق راي(دو نفر )) شھرك، و قصبھاي

; شھرھا پول داشتند. نخستین پارلمنت انگلستان را تشكیل میدھند گسیل شوند)) شوراي سلطنتي((ملي كھ با 
استانھا پر از مالكان آزاد بودند، و ; از این روي، نمایندگان آنھا بایستي ترغیب شوند تا بھ شاه راي دھند

وقت آن رسیده بود كھ ; اینان میتوانستند نیرومندترین كمانگیران و نیزھوران را بھ خدمت كشور بگمارند
. ادعاي یك دموكراسي كامل در میان نبود. نیایي را پي افكننداین نیروھا بھ ھم پیوندند و بناي حكومت بریتا

رھایي یافتند حق راي  ١۴٠٠با آنكھ شھرھا از زیر سلطھ خاوندان بزرگ رھایي یافتھ بودند یا تا سال 
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حكومت ھمچنان در دست نجبا و روحانیان باقي . شھرنشینان منحصر بھ اقلیت كوچكي از مالداران بود
مینھاي مملكت را در تصرف داشتند، اكثریت اھالي سرف یا مستاجر آنھا بودند، و اینان بیشتر ز; بود

  . سازمان و رھبري نیروھاي مسلح كشور را خود بر عھده داشتند

در كاخ سلطنتي در وستمینستر ) مجمع ملي در زمان حكومت ادوارد سوم بدین نام خوانده شد(پارلمنت 
ورك ھمراه ھجده اسقف و روساي بزرگ دیرھا در جانب راست اسقفھاي اعظم كنتربري و ی. تشكیل میشد

پرینس ; پنجاه دیوك، ماركوئس، ارل، وایكاونت، و بارون بر سمت راست جلوس میكردند; پادشاه مینشستند
ھاي  و قضات كشور نیز كھ آنھا را بر مخده; آو ویلز و شوراي سلطنتي نزدیك بھ تخت سلطنت گرد میآمدند

اھمیت حیاتي پشم را در بازرگاني انگلستان خاطرنشان سازند، حضور مییافتند تا نكات  پشمي مینشاندند تا
معروف )) عوام((ھنگام افتتاح جلسھ، شھرنشینان و شھسواران كھ بعدھا بھ . و مواد قانوني را یادآور شوند

بھ این ; میایستادند شدند سر برھنھ در پایین نردھاي كھ آنان را از روحانیان عالیقدر و خاوندان جدا میكرد
شاه یا رئیس تشریفات وي براي ھر دو ). ١٢٩۵(طریق، مجمع ملي داراي دو مجلس باال و پایین بود 

آنگاه عوام بھ تاالر . مجلس نطقي ایراد میكرد و موضوعاتي را كھ باید مورد شور قرار گیرد بیان میداشت
در آنجا پیشنھادھاي شاه را مورد بحث قرار  ;دیگري میرفتند كھ معموال تاالر بحث دیر وستمینستر بود

یي برمیگزیدند تا نتیجھ را بھ مجلس باال ))سخنگو((چون شور پایان میپذیرفت، آنان از میان خود، . میدادند
شاه در پایان جلسات، دوباره دو مجلس را فرا . گزارش دھد و درخواستھاي آنھا را بھ سمع شاه برساند

كھ از وي شده بود جواب میگفت، و آنگاه مجلسین را منحل میكرد، تنھا شاه میخواند، بھ درخواستھایي 
  . قدرت تشكیل و انحالل پارلمنت را داشت

در . ھر دو مجلس مدعي آزادي بحث و گفتگو بودند و معموال از این موھبت برخورداري تام داشتند
بسیاري از موارد آرا و عقاید خود را بیپروا و با شدت بھ شخص فرمانروا اظھار میداشتند و یا بھ او 

از لحاظ تئوري و نظر،  .در چند مورد، شاه ناچار نقادان بسیار گستاخ را امر بھ زندان میفرمود; مینوشتند
در عمل، بیشتر قوانیني كھ از تصویب پارلمنت میگذشت لوایحي بودند ; وظیفھ قانونگذاري با پارلمنت بود

اما عموما اعضاي مجلسین نظرات و ایرادات خود را ارائھ میكردند و ; كھ وزیران پادشاه تسلیم كرده بودند
یگانھ حربھ مجلس عوام ھمین . ح مالي راي نمیدادندتا ھنگامي كھ جلب رضایت آنان نمیشد، بھ لوای

. بود كھ با باال رفتن ھزینھ اداره امور و داراتر شدن شھرھا بر قدرت مجلس عوام افزود)) نیروي مالي((
  . سلطنت نھ سلطنت مطلقھ بود، نھ مشروطھ

دھد یا قانون جدیدي  شاه بھ طور مستقیم نمیتوانست در قوانیني كھ بھ تصویب پارلمنت رسیده بود تغییري
او احكام و . ولي در قسمت بیشتر سال، مجلسي وجود نداشت تا از اقدامات پادشاه جلوگیري كند; وضع كند

بر تخت سلطنت نشستن او انتخابي . فرمانھایي صادر میكرد كھ بر سراسر حیات مردم انگلستان اثر داشت
اطاعت و ; یني، مقدس محسوب میشدشخص وي، از نظر د. نبود، بلكھ ارثي و بر حسب نسب بود

فرمانبرداري و وفاداري نسبت بھ او، با تمام قدرت، بھ وسیلھ دین، سنت، قانون، تعلیم و تربیت، و تحلیف 
بھ موجب این ; و اگر اینھا كفایت نمیكرد، قانون خیانت بھ كمك میرسید; و سوگند بھ افراد تلقین میشد

گیر كنند، میبایست او را كشان كشان از میان كوچھ و خیابان قانون، چون شخص طاغي بھ مملكت را دست
  . بھ پاي چوبھ دار برند، اندرونھاش را بیرون كشند و در برابرش بھ آتش افكنند، و سپس بر سر دارش كنند

، در ھجدھسالگي، زمام حكومت را بھ دست گرفت و یكي از پرحادثھترین ١٣٣٠ادوارد سوم، در سال 
اندامش زیبا و : ((یكي از تاریخنویسان معاصرش میگوید. گلستان را آغاز كردسلطنتھاي تاریخ ان

تا آن زمان كھ زیادھروي در مجالست با زنان او را نشكستھ بود، سراپا )). چھرھاش بھ سان خدایان بود
; از آنجا كھ بیشتر شوالیھ بود تا سیاستگر، اغلب از سیاست داخلي كشور غافل میماند. ھیئت شاھان داشت

در . و تا وقتي كھ پارلمنت ھزینھ لشكركشیھاي او را تامین میكرد، تمام قدرتھا را بھ دست آن سپرده بود
طي سلطنت طوالني خود، بدین امید كھ فرانسھ را ضمیمھ قلمرو پادشاھي خویش كند، فرانسویان را از 

پس از آنكھ برج . ع بودمعھذا، در وجودش شوالیھگري و جوانمردي و میل بھ زنان جم. ھستي ساقط كرد
تن ساخت، میز گرد شھسواران محبوب خود را تشكیل داد و بر  ٧٢٢مدور وینزر را با كار اجباري 
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فرواسار طي داستاني نقل میكند كھ ادوارد كوشید تا . ھا ریاست كرد بسیاري از نیزھبازیھاي شوالیھ
آنگاه مسابقھاي تشكیل داد تا جان خویش  كاونتس آو سالزبري دلربا را بفریبد، اما مودبانھ شكست خورد،

در یك افسانھ دلفریب آمده است كھ . این داستان موثق نمینماید. را از لذت دیدار زیبایي او سیراب سازد
رسوا : ((كاونتس، ھنگامي كھ در دربار میرقصید، زانوبندش بھ زمین افتاد، و شاه آن را برگرفت و گفت

این عبارت، شعار گروه شھسواران داراي نشان گارتر )). ھ خود راه دھدباد آن كھ در این باب فكر بد ب
  . تشكیل شد ١٣۴٩شد كھ بھ وسیلھ ادوارد در حدود سال ) زانوبند(

الیس با آنكھ شوھر داشت، خود را بھ پادشاه ; دست یافتن بر الیس پررز آسانتر از كاونتس آو سالزبري بود
ادي زمین از پادشاه ستاند و چنان بر وي تسلط یافت كھ پارلمنت بھ در مقابل، مقدار زی; آزمند تسلیم كرد

ملكھ فیلیپا این ھمھ را بھ شكیبایي ) فرواسار، وظیفھخوار زودباور ملكھ، میگوید. (اعتراض برخاست
تحمل كرد، او را بخشید، و در بستر مرگ از وي خواھش كرد كھ فقط تعھدات او را بھ موسسات خیریھ 

چون مشیت االھي بر آن قرار گرفت تا ترا بھ جھان دیگر فراخواند، گوري جز در كنار ((انجام دھد، و 
  )). من انتخاب مكن

قول داد كھ چنان كند، بھ نزد الیس بازگشت، و جواھرات ملكھ را بھ او تقدیم )) سرشك ریزان((پادشاه، 
  . كرد

مان جنگ در زمره واالترین و در آن ز. ادوارد در نبردھایش با نیرو، دالوري، و مھارت میجنگید
فرمانروایاني كھ جنگاور و سلحشور نبودند حقیر و خوار شمرده میشدند و ; مھمترین كارھاي شاھان بود

اگر كسي دل بھ دریا زند و بھ تحریف . در تاریخ انگلستان سھ تن از این گونھ شاھان از سلطنت خلع شدند
ردن بھ مرگ طبیعي ننگي است كھ از شرم آن آدمي را تاریخي كوچكي تن در دھد، میتواند بگوید كھ م

  . پرواي زنده ماندن نیست

پیشرفت و ترقي وي در دارایي و قدرت منوط بھ ; ھر یك از نجیبزادگان اروپایي براي جنگ تربیت میشد
مردم براثر جنگ دچار صدمات فراوان میشدند، . لیاقت و دلیري او در بكار بردن سالحھاي جنگي بود

فرزندانشان داستان پیروزیھاي ; ا زمان سلطنت ادوارد سوم بھ ندرت خود در جنگھا شركت میكردندولي ت
شھسواران قدیم را میشنیدند و آن عده از پادشاھانشان را كھ بیشتر خون بیگانگان را ریختھ بودند، با 

  . دندبرگزیدھترین ستایشھا، تجلیل میكردند و خاطره صدمات و مصایب جنگ را از یاد میبر

ھنگامي كھ ادوارد قصد تسخیر فرانسھ را كرد، تنھا معدودي از مشاورانش جرئت ورزیدند و او را بھ 
مصالحھ اندرز گفتند اما وقتي كھ جنگ یك نسل طول كشید و حتي پشت مالداران در زیر بار مالیات خم 

ي لشكركشیھاي ادوارد چون پیروزمند. شد، وجدان ملي بیدار شد و فریاد صلحطلبي از ھمھ جا برخاست
تا سال . جاي خود را بھ شكست داد، بیم ورشكستگي اقتصاد ملي، نارضایتي را بھ شورش نزدیك كرد

. ، بر اثر خدمات صادقانھ و خردمندانھ سرجان چندوس، در جنگ و سیاست، برد با ادوارد بود١٣٧٠
لطنتي بود، پسر ادوارد، دیوك آو ھنگامي كھ این پھلوان فرزانھ درگذشت، جاي او را، كھ رئیس شوراي س

جان الابالي . لنكستر، گرفت، كھ بھ مناسبت آنكھ در گان یا گنت متولد شده بود، جان آو گانت نامیده میشد
در . ھاي خویش را از ثروت و دارایي مردم میانباشتند زمام حكومت را بھ چنگ دزداني افكند كھ گنجینھ

برخي از پاكدالن، بھ خاطر بازگشت سعادت ملي، مرگ عاجل شاه پارلمنت، تقاضاي اصالح باال گرفت و 
نامیده میشد، )) امیر سیاه((شاید پسر دیگر ادوارد، كھ بھ لحاظ لباس سیاه نبرد . را از خداوند آرزو كردند

درگذشت، در حالیكھ شاه پیر ھمچنان زنده  ١٣٧۶میتوانست قدرتي بھ دستگاه دولت دھد، ولي وي در سال 
خاطیان و قانونشكنان را بھ زندان افكند، الیس ; رلمنت خوب آن سال اصالحاتي را مقرر داشتپا. ماند

پس از تفرق . پررز را از دربار بیرون راند و اسقفان را متعھد ساخت كھ اگر وي بازگشت، تكفیرش كنند
ر دیگر در كف و انحالل پارلمنت، ادوارد قوانین و مقررات موضوعھ را نادیده گرفت، زمان قدرت را با

جان آو گانت نھاد، الیس را بھ بستر شاھي بازخوان، و ھیچ یك از اسقفان حتي بھ توبیخ و سرزنش وي لب 
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پسر یازدھسالھ امیرسیاه در میان تشتت و ) ١٣٧٧(سرانجام، پادشاه لجوج بھ مرگ تن داد . نگشودند
  . سلطنت رسید آشفتگي اقتصادي و سیاسي و انقالب مذھبي، بھ نام ریچارد دوم، بھ

II ١٣٢٠١٣٨۴: جان ویكلیف   

چھ شرایطي باعث شد كھ انگلستان، در قرن چھاردھم، اصالح مذھبي را از سر گیرد بھ احتمال قریب بھ 
روحانیان مراتب باال با تجرد از در صلح . یقین، اخالقیات روحانیان در این امر نقش دومي را داشتھ است

اما گمان میرود كھ وي . است گفتھ میشد كھ اسقفي بھ نام برنل داراي پنج پسر بوده; خواھي درآمده بودند
ویكلیف، النگلند، گاور، و چاسر ھمھ در بیان این نكتھ متفقند كھ راھبان . یك مورد كامال استثنایي بوده باشد

اما گمان نمیرود كھ خشم و غضب بریتانیاییھا . و فرایارھاي مسیحي راغب غذاي خوب و زنان بدكارھاند
كار زنان تارك دنیا در كفي و پرندھاي دست آموز بر دستي داشتند، و از چنین انحرافات و گمراھیھا، یا از 

انگلیسي شوخ طبع، در مورد اخیر، براي . (یا از مسابقھ گذاشتن راھبان در وردخواني انگیختھ شده باشد
شیطان دستیاري معین ساختھ است كھ كارش جمعآوري ھجاھایي است كھ، در این مسابقھ تقدسآمیز ناقص 

درمیرفتھ )) جھندگان و تازندگان و جست و خیززنندگان و سبقتگیران((، از زیر زبان این كردن كلمات
است، و براي ھر یك از اشتباھات لفظي و در ھم جویدگي كلمات، یك سال عذاب جھنم براي گنھكاران 

  ). مقرر داشتھ است

ثروت روزافزون و كوچنده آنچھ رگ مالي توده مردم و دولت را میآزرد و آنھا را بھ خشم برمیانگیخت، 
در برخي موارد، روحانیان یك دھم درآمد خود را بھ دولت میپرداختند، ولي اعتقاد . كلیساي انگلستان بود

. راسخ آنھا بر این بود كھ بدون موافقت و رضایت شوراھاي روحاني نمیتوان مالیاتي بر آنھا وضع كرد
آنھا در مجلس اعیان بودند، بھ طور مستقیم، یا بھ طریق عالوه بر آنكھ اسقفان و راھبان بزرگ نمایندگان 

وكالت، در شوراھایي كھ تحت ریاست اسقف اعظم كنتربري یا یورك تشكیل میشد گرد میآمدند و درباره 
معموال شاه از میان طبقھ روحاني، كھ . تمام امور مربوط بھ مذھب و روحانیت تصمیم میگرفتند

دادخواست مردم عادي علیھ . یوران عالیرتبھ دولت را انتخاب میكردباسوادترین طبقھ جامعھ بود، پا
لیكن حق ; ھاي شاھي قابل دادرسي بود روحانیان، در باب دارایي و امالك كلیسا، در محاكم و دادگاه

كلیسا در بسیاري . ھاي كلیسایي بود رسیدگي و قضاوت درباره مجرمان روحاني منحصرا در اختیار دادگاه
الك خود را بھ اجاره میداد، و قضاوت و دادرسي در جرایم مستاجران را، حتي در امر از شھرھا ام

ھمھ اینھا خشم و نفرت مردم را برمیانگیخت، ولي آنچھ بیش از ھمھ سبب و . جنحھ، حق خود میدانست
دھم انگیزه خشم و طغیان میشد، سیل دارایي و ثروت كلیساي انگلستان بود كھ بھ جیب پاپھا در قرن چھار

تخمینا، آن مقدار از پول مردم انگلستان كھ بھ جیب پاپھا سرازیر . بھ آوینیون، یعني فرانسھ سرازیر میشد
  . میشد بیش از آن مقداري بود كھ پادشاه و دولت انگلستان خود میبردند

بر  قوانیني گذشت كھ قسمت بیشتر ھزینھ دولت را. دستھاي بھ مخالفت با روحانیان در دربار تشكیل شد
، ادوارد سوم از پرداخت خراجي كھ شاه جان، پادشاه ١٣٣٣در سال . امالك كلیسایي تحمیل میكرد

، قانون نظارت بر امالك بھ سلطھ ١٣۵١در سال . انگلستان، متعھد شده بود بھ پاپھا بپردازد سرباز زد
) ١٣۵٣(ت قضایي نخستین قانون نظار. پاپھا بر اعضا یا عواید مناصب كلیساي انگلستان خاتمھ داد

ھاي كشور میدانست، بھ محاكم  انگلیسیھایي را كھ در باب اموري كھ پادشاه آن را در حیطھ اقتدار دادگاه
، مجلس عوام رسما ادعا كرد كھ ١٣٧۶در سال . دادخواست میدادند متمرد خواند) دربار پاپ(بیگانھ 

میفرستند و كاردینالھاي مجھواللمكان فرانسوي مودیان مالیاتي پاپ منابع ھنگفتي از مالیاتھا را براي پاپ 
  . از مناصب كاردینالي انگلستان ثروتھاي كالن میاندوزند

رھبري مخالفان روحانیت در دربار با جان آو گانت بود، كھ حمایتش از جان ویكلیف سبب شد این مصلح 
  . بزرگ كشتھ نشود و بھ مرگ طبیعي درگذرد

pymansetareh@yahoo.com



در ھیپسول، نزدیك دھكده ویكلیف در شمال  ١٣٢٠ي، در حدود سال جان ویكلیف، نخستین مصلح انگلیس
در حدود . در آكسفرد تحصیل كرد و بھ مقام استادي االھیات در ھمان دانشگاه رسید. یوركشر، زاده شد

بعدھا بھ مقام كشیشي رسید و از طرف پاپھا در كلیساھاي . مدت یك سال رئیس كالج بیلیل بود ١٣۶٠
و در ھمان حال ھمچنان بھ ; مقاماتي كھ داراي وظیفھ و مستمري بودند گمارده شدبخشھا بھ مناصب و 

رساالت بسیاري بھ . فعالیت عادي وي بسیار، اعجابآور و حیرتانگیز است. تدریس در دانشگاه ادامھ داد
 دو كتاب درباب جدلیات، چھار كتاب; روش فلسفھ مدرسي درباره مابعدالطبیعھ، االھیات، و منطق نوشت

خطابھ و وعظ، و مقاالت كوتاه اما سلیس و رسا درباره چیزھاي مختلف تالیف كرد، كھ مقالھ معروف 
بیشتر آثار وي بھ زبان التیني ناھنجار و غیرقابل فھمي . رسالھ درباره حكومت مدني از آن جملھ است

ولي در خالل ھمان . نوشتھ شده بودند كھ، جز براي دستور زبان نویسان، مایھ دردسر ھیچ كس نمیشدند
سال پیش از ھنري ھشتم،  ١۵۵ھاي تند و آتشیني نھفتھ بود كھ انگلستان را،  ابھام و ناھنجاریھا چنان اندیشھ

ھاي  از كلیساي كاتولیك رومي جدا ساخت، بوھم را در آتش جنگھاي داخلي افكند، و تقریبا تمام اندیشھ
  . بھ سمع جھانیان رسانیداصالحي یان ھوس و مارتین لوتر را، پیش از آنان، 

ویكلیف با گذاشتن پاي مخالفت در پیش، و پذیرش منطق و فصاحت آوگوستینوس، بنیان عقیده خویش را 
بھ نظر وي، . بر اصل تقدیر ازلي گذاشت، كھ ھنوز ھم بھ مثابھ مغناطیس االھیات آیین پروتستان است

میكند و سعادت و شقاوت ھر فردي را از خداوند لطف و عنایت خویش را شامل حال آن كس كھ بخواھد 
حست عمل سبب رستگاري نیست، بلكھ نشانھ آن است كھ كننده . روز ازل براي ابدالدھر معلوم كرده است

ما مطابق سرنوشتي كھ مشیت االھي بھ . آن مورد لطف و عنایت االھي و از بندگان خاص درگاه اوست
نیم، یا اگر گفتار ھراكلیتوس را معكوس سازیم، سرنوشت حكم تقدیر براي ما معین فرموده است عمل میك

  . ما منش و شیوه سلوك ماست

تنھا آدم و حوا داراي اختیار و آزادي اراده بودند كھ بر اثر نافرماني و سرپیچي نھ تنھا خود آن را از دست 
  . دادند، بلكھ ذریھ آنھا نیز از آن محروم شدند

اطاعت و وفاداري ما نسبت بھ وي مستقیم و بالواسطھ است، . ستخداوند فرمانرواي جھان مطاع ھمھ ما
نظیر فرانسھ فئودال نیست كھ بھ میانجي نیاز ; و مانند سوگند وفاداري یك انگلیسي بھ پادشاه خویش است

از . باشد و آدمي، بھ واسطھ خاوند، تبعیت و وفاداري خود را نسبت بھ ایلخان و از او بھ پادشاه اظھار دارد
پس ; روي، پیوند و ارتباط میان خالق و خلق پیوندي مستقیم است و مستلزم واسطھ و میانجي نیستاین 

بدین منوال، ھمھ . ادعاي كلیسا و كشیشان بر اینكھ آنھا رابط الزم میان خدا و مردمند، مردود است
ن و آسمان و خداوند مالك كل زمی. مسیحیان خود كشیشند، و نیازي بھ تعیین شخصي بھ نام كشیش نیست

آدمي تنھا بھ عنوان رعیت مطیع و فرمانبردار میتواند كھ بر چیزي كھ چیزھاي این جھان تملك ; مافیھاست
كسي كھ گناھكار است، چون گناه سبب طغیان وي علیھ خداوندگار میشود، حق تملك را از . داشتھ باشد

چنانكھ از كتاب مقدس برمیآید، از سوي دیگر، . دست میدھد، چھ مالكیت برحق مستلزم معصومیت است
پس . مسیح میخواست كھ حواریون، جانشینان آنھا، و نمایندگان رتبھدار آنھا صاحبان مال و منالي نباشند

كلیسا یا كشیشي كھ داراي ثروت و تمول است، چون از فرمان مسیح تجاوز كرده، گناھكار است و در 
  . بار میباشدنتیجھ، انجام شعایر مذھبي از جانب وي فاقد اعت

ھا را چندان سخت نمیدانست، از االھیات خویش یك كمونیسم و آنارشیسم نظري  ویكلیف، كھ گویي این گفتھ
استنتاج كرد، آن كس كھ معصوم و مورد تایید االھي است با خداوند در تملك تمام كاالھاي این جھان شریك 

مالكیت فردي و خصوصي و . كي سھیمندبھ عبارت دیگر، درستكاران در ھمھ چیز بھ شكل اشترا; است
و ) یعني سرشت آدمي(نتیجھ گناه حضرت آدم ) چنانكھ برخي از فالسفھ مدرسي تعلیم میدادند(حكومتي 

در جامعھاي كھ فضیلت بر آن فرمانروا باشد، نھ مالكیت فردي وجود دارد نھ . گناھكاري ذاتي انسان است
ویكلیف از آنجا كھ میترسید افراطیون، كھ در این . ذھن بشرقوانین كلیسایي و دولتي ساختھ و پرداختھ 

زمان در اندیشھ انقالب بودند، عقاید وي را بھ معناي لفظي و ظاھري آن تعبیر كنند، چنین بیان داشت كھ 
قدرتھاي موجود، چنانكھ بولس حواري تعلیم داده، . مرام اشتراكي وي فقط جنبھ تصوري و معنوي دارد
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عینا ھمین نكتھ را در مورد انقالب  ١۵٢۵لوتر نیز در سال . و باید از آنھا اطاعت كرد عطیھ خداوند است
  . تكرار كرد

دستھ مخالف روحانیان كمونیسم ویكلیف را بھ مذاق خویش خوشگوار ندیدند، ولي حمالت وي را بھ 
منت انگلستان از بار دیگر پارل ١٣۶۶ھنگامي كھ در سال . روحانیت و مالكیت كلیسا سخت پرمعنا یافتند

روحاني طرفدار ((پرداخت خراج مقرره شاه جان بھ پاپ خودداري كرد، ویكلیف نامزد شد تا بھ عنوان 
ادوارد سوم درآمد كلیسایي بخش لوتر ورث را،  ١٣٧۴در سال . از این فرمان مجلس دفاع كند)) شاه

شد تا بھ نمایندگي از طرف مقام  ویكلیف مامور ١٣٧۶در ژوئیھ . ظاھرا بھ عنوان كارمزد، بھ وي بخشید
سلطنت بھ بروژ رود و با عمال پاپ درباره امتناع انگلستان از پرداخت خراج، كھ ھنوز ادامھ داشت، 

ھنگامي كھ جان آو گانت بر آن شد كھ حكومت را بھ ضبط بخشي از امالك كلیسا وارد كند، . مذاكره نماید
. سلھ سخنراني كھ در لندن ایراد میكند بھ دفاع برخیزداز ویكلیف دعوت كرد تا از نظر وي در یك سل

و از آن زمان، روحانیان و طرفدارانشان وي را آلت ) ١٣٧۶سپتامبر (ویكلیف این دعوت را پذیرفت 
كورتني، اسقف لندن، بر آن شد تا با تعقیب ویكلیف بھ عنوان . دست جان آو گانت محسوب داشتند
، در كلیساي ١٣٧٧ویكلیف را فراخواند تا در فوریھ . جان ضربت زندبدعتگذار، بھ طور غیرمستقیم، بر 

وي حاضر شد، اما جان آو گانت و . جامع سنت پول، در برابر شورایي از نخست كشیشان حاضر شود
; ھایي آغاز كردند سربازان با برخي از تماشاگران مشاجره. انبوھي مالزم مسلح نیز ھمراه او بودند

كورتني اتھامنامھ مشروحي با نقل پنجاه و دو . لیف صحیح و سالم بھ آكسفرد بازگشتغوغایي برپا شد، ویك
در ماه مھ، پاپ گرگوریوس یازدھم توقیعي صادر . بند از آثار ویكلیف تھیھ كرد و براي پاپ بھ رم فرستاد

مت بودند، دال كرد و ھجده مسئلھ از مسائل مندرج در آثار ویكلیف را، كھ بیشتر آنھا از رسالھ درباره حكو
بر ارتداد شمرد و بھ اسقف اعظم، سایمن سادبري، و اسقف كورتني فرمان داد تا تحقیق كنند آیا ویكلیف 

در صورت اثبات، آنان دستور داشتند كھ وي را . ھنوز ھم بدان آرا و نظرات معتقد و پایبند است یا نھ
  . توقیف سازند و در زنجیر كنند و منتظر دستورھاي بعدي باشند

اما ویكلیف در این زمان نھ تنھا تحت حمایت جان آو گانت و لرد پرسي آو نورثامبرلند بود، بلكھ افكار 
در پارلمنتي كھ در ماه اكتبر تشكیل شد، احساسات مخالف روحانیان . عمومي نیز از او پشتیباني میكرد

از اعضاي پارلمنت شیرین  بحث درباره سلب دارایي و مالكیت كلیسا براي عدھاي. شدت و فزوني داشت
و فریبنده بود، زیرا حساب میكردند كھ پادشاه، با ثروتي كھ اینك در اختیار اسقفان، روساي دیرھا، و 

سپردار را تامین كند و  ۶٢٠٠شھسوار، و  ١۵٠٠ارل،  ١۵روحانیان واالمقام است، میتواند مخارج 
ھنگام فرانسھ خود را آماده میساخت تا بھ  در این. لیره ھم براي خویشتن نگاه دارد ٠٠٠،٢٠ساالنھ 

بنابراین، چقدر ابلھانھ بود كھ بگذارند عمال ; انگلستان لشكر كشد، و خزانھ دولت انگلستان تقریبا خالي بود
و ماموران پاپ ثروت بخشھاي كلیسایي انگلستان را جمع كنند و براي یك پاپ فرانسوي و كالج كاردینالھا، 

مشاوران پادشاه از ویكلیف خواستند تا درباره سوال . فرانسوي بودند، ارسال دارندكھ اكثریت اعضاي آن 
آیا كشور انگلستان شرعا میتواند، در این ھنگام كھ : ((سوال این بود; آنان بیندیشد و اظھارنظر كند

ضرورت دفع حملھ اجنبیان حتمي است، از ارسال ثروت مملكت بھ كشورھاي خارجي، حتي اگر پاپ بھ 
)) رزنش و عیبجویي برخیزد یا بھ نام فریضھ فرمانبرداري خواھان ارسال آن باشد، جلوگیري كندس

. ویكلیف در رسالھاي بدین سوال پاسخ داد و در نتیجھ خواستار جدایي كلیساي انگلستان از دربار رم شد
. ... ھ عنوان صدقھپاپ نمیتواند ثروت و نقدینھ كلیساھاي انگلستان را مطالبھ كند، مگر ب: ((وي نوشت

چون احسان و خیرخواھي باید در خود كشور آغاز شود، فرستادن اعانات و صدقات كشور بھ خارج، در 
ویكلیف در برابر این )). حالي كھ خود نیازمند آن است، نھ تنھا احسان نیست، بلكھ حماقت و ابلھي است

مومي است و باید از آن تبعیت كند، قسمت سوال كھ كلیساي انگلستان جزئي از كلیساي كاتولیك یا ع
بھ استناد كتاب مقدس، كشور انگلستان باید یك پیكر . ((استقالل روحاني كلیساي انگلستان را توصیھ كرد

این گفتار كھ بعدھا زبان حال )). مقدس باشد و روحانیان، خاوندان، و عوام باید اعضاي این پیكر باشند
بود كھ مشاوران شاه بھ ویكلیف دستور دادند كھ بیش از آن در این  ھنري ھشتم شد، چنان تند و تھورآمیز

  . باب سخني نگوید
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دسامبر،  ١٨اسقفان كھ بھ قتل ویكلیف كمر بستھ بودند، در ; نوامبر موكول شد ٢٨اجالس آینده پارلمنت بھ 
ستند تا فرمان توقیعي را كھ دال بر محكومیت ویكلیف بود منتشر ساختند و از رئیس دانشگاه آكسفرد خوا

. در آن زمان، دانشگاه در اوج استقالل فكري خود بود. پاپ را در مورد دستگیري ویكلیف اجرا كند
حق خلع رئیس ناالیقي را، بدون مشورت با مافوق رسمي او، یعني اسقف لینكن،  ١٣٢٢دانشگاه در سال 

نیمي از دانشگاه بھ . بریده بودقید نظارت اسقفان را از دست و پاي خود  ١٣۶٧بدست آورده، و در سال 
رئیس . پشتیباني ویكلیف، دست كم بدان دستاویز كھ حق دارد آزادانھ عقاید خود را بیان كند، برخاستند

دانشگاه از اطاعت امر اسقفان سرباز زد و اعالم داشت كھ ھیچ مقام روحاني، در امور عقیدتي، حق 
ال ویكلیف را اندرز گفت تا براي مدتي سكوت و خاموشي فرمان دادن بھ دانشگاه را ندارد، و در ھمان ح

در مارس . ولي آن كدام مصلحي است كھ بتواند زبان در كام كشد و خاموش در كنجي بنشیند; گزیند
ھنگامي . ، ویكلیف در برابر شوراي اسقفان در لمبث حاضر شد و از عقاید خویش بھ دفاع پرداخت١٣٧٨

از بود، نامھاي از مادر شاه ریچارد دوم بھ دست اسقف اعظم رسید كھ كھ استماع دفاعیھ وي در شرف آغ
در جریان محاكمھ، . در آن خواھش شده بود كھ از دادن حكم قطعي بر محكومیت ویكلیف خودداري شود

انبوھي از خالیق از كوچھ و خیابان بزور راه بھ درون كشیدند و ندا در دادند كھ مردم انگلستان نمیتوانند 
اسقفان تحت فشار دولت و ملت صدور حكم را . د كھ در كشور دستگاه تفتیش افكار وجود داشتھ باشدبپذیرن

بھ تعویق افكندند، و ویكلیف بار دیگر، بي آنكھ صدمھ و آزاري ببیند، و در حقیقت پیروزمند، بھ خانھ 
پاپي روي داد و چند ماه بعد، شقاق در حكومت ; مارس درگذشت ٢٧پاپ گرگوریوس یازدھم در . بازگشت

ویكلیف حملھ را از سر گرفت و رساالت و مقاالت . قدرت آن، و اقتدار و اعتبار كلیسا را تضعیف كرد
  . متعددي نگاشت، كھ بیشتر آنھا بھ زبان انگلیسي بود، و دامنھ بدعتھا و طغیانھا را وسعت داد

چون فوالد آبدیدھاش كرده و گذشت  در این ایام وي را براي ما مردي تصویر كردھاند كھ ستیزه و مباحثھ
او رازور نبود، بلكھ مبارز و خالق بود و منطق . عمر، در امور مذھبي و اخالقي، سختگیرش ساختھ بود

. قریحھ وي، در ھجو و بدگویي، اینك یكسره لجام گسستھ بود. خود را شاید تا سرحد بیرحمي رسانده بود
میگفت . دند، اما خود ثروت میاندوختند، تقبیح و تحقیر میكردفرایارھایي را كھ بھ مردم تعلیم فقر میدا

با این نظر، كھ از )). مكمن دزدان، النھ ماران و جایگاه دیوان و شیاطین است((ھا  بسیاري از صومعھ
ثواب و نیكي اعمال قدیسان میتوان براي نجات ارواح زیانكاران در برزخ استفاده كرد، بھ مبارزه 

نخست كشیشان مردم را با . ((اریون آموزھاي در مورد رواداري تعلیم نداده بودندمسیح و حو. برخاست
آنان كھ با قیمتھاي گزاف از . ... آمرزشنامھ یا بخشش دروغین میفریبند و ملعونانھ پولھاي آنان را میربایند

اح گناھكاران را اگر پاپ توانایي آن را داشت كھ ارو)). این دروغزنھا آمرزشنامھ میخرند ابلھ و بیخردند
ویكلیف با شدت و حرارت . از عذاب برزخ نجات دھد، چرا، بھ نام احسان و دین، یكباره چنین نمیكرد

ھاي  ھا را بھ راه زنان، دختران، بیوھزنان، و راھبھ... بسیاري از كشیشان((روزافزوني ادعا میكرد كھ 
ھاي غیرروحاني  و جرایم روحانیان در دادگاهتقاضا داشت كھ جنایات )). مختلف میفریبند و بیعفت میسازند

كیفر داده شود آن دستھ از نایب كشیشان را بھ باد ناسزا گرفت كھ ثروتمندان را تملق میگفتند و فقیران را 
گناھان مالداران را بوفور و بھ آساني میبخشیدند، اما تھیدستان را بھ خاطر آنكھ ; خوار و پست میشمردند

بھ نخجیر میرفتند، بازھاي ; نھا را برآوردند و بدانھا عشریھ دھند تكفیر و طرد میكردندنمیتوانستند مطامع آ
نخست كشیشان . دستآموز میپروردند، قمار میباختند، و مردم را با ذكر معجزات دروغین میفریفتند

.)) نمیخیزندمعیشت بینوایان را میدزدند، اما با ستمكاري و ظلم بھ مخالفت بر((انگلیسي را متھم ساخت كھ 
فقط براي خودنمایي و تظاھر عبادت میكنند، و براي )). براي پول بیش از خون مسیح ارزش قایلند((آنان 

بر اسبان ; بھ لھو و لعب و تجمل زندگي میگذرانند; بھ جا آوردن مراسم مذھبي از مردم اجرت میطلبند
.... و روباھاني مكار و بدایشند... ددز((آنان ھمگي ; فربھ با زین و برگ سیمین و زرین سوار میشوند

در اینجا، حدت و طعن زبان ویكلیف حتي از )). و بوزینگاني شھوت پرستند... شكمباره... گرگاني مزور
. ... خرید و فروش مقامات كلیسایي امري است كھ در تمام دوایر كلیسا شایع است. ((لوتر ھم شدیدتر است

ھ مار وارد میسازد، زیرا در ھھ جا، و زیر مقدسترین رنگھا، رواج این كار دربار رم بیشترین صدمھ را ب
در ھنگام شقاق و (رقابت شناعتبار و ننگآور پاپھا )). دارد و زمینھاي ما را از ثروت و خالیق تھي میسازد

باید مردمان را بھ ھوش آورد ((، طرد و تكفیر كردن یكدیگر، و ستیزه بیآزرمانھ براي كسب قدرت )جدایي
پاپ یا كشیش، در )). ر آن دارد كھ از پاپھا، تا آنجا كھ اینان تعلیمات مسیح را پیروي كنند، تبعیت نمایندو ب
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مسیح جایي نداشت كھ در آن سر بر بالین استراحت نھد، اما ; فرمانروا و حتي پادشاه است((عالم روحاني، 
... مسیح متواضع و فروتن بود... . مردم میگویند كھ این پاپ بیشتر از نصف امپراطوري را صاحب است

شاید ویكلیف )). اما پاپ بر تخت مینشیند و فرمانروایان را وادار میسازد تا بر پاي وي بوسھ زنند
 رسولاست كھ رد رسالھ اول یوحناي ) دجال(میخواستھ است زیركانھ بگوید كھ پاپ ھمان ضد مسیح 

بھ نظر ویكلیف، راه حل مسئلھ این بود كھ كلیسا از . مجدد مسیح است وحشآمدنش پیشگویي شده، و ھمان 
فقر و تھیدستي بھ سر برده بودند، پس شایستھ  مسیح و شاگردانش در. تمام قوا و تملكات مادي دست بكشد

فرایارھا و راھبان باید مال و منال و زندگي مرفھ و متجمالنھ را . بود كھ كشیشان نیز بدانھا تاسي جویند
باید با ((كشیشان . ھاي خویش روي كنند كنار بگذارند و بار دیگر بھ قواعد و مقررات سخت فرقھ

آنھا باید بھ غذا و لباس بسنده )). ایي و آقایي جھان مادي را تحمل نمایندخوشحالي، از دست دادن فرمانرو
اگر روحانیان، با . كنند و تنھا از صدقاتي كھ از روي میل و اختیار بدانھا داده میشود زندگاني را بسر برند

اموال آنھا بازگشت بھ فقر انجیلي، از امالك خویش دست برندارند، بر عھده دولت است كھ پا پیش گذارد و 
حكمرانان و شاھان باید بھ اصالح كشیشان ھمت گمارند و آنھا را بھ پذیرفتن . را ضبط و مصادره كند

نباید در این راه از لعن و تكفیر پاپ بھراسند، زیرا نفرین . ((فقري كھ مسیح دستور داده است مجبور كنند
; اھان تنھا در برابر خداي تعالي مسئولندپادش)). ھیچ كس، جز نفرین و لعنت خداوند، گیرا و موثر نیست

ویكلیف، بھ جاي قبول عقیده پاپ گرگوریوس ھفتم و بونیفاكیوس ھشتم كھ حكومتھاي . قدرت آنان از اوست
غیرروحاني را تابع و فرمانبردار كلیسا میدانستند، میگفت كھ دولت باید در امور دنیوي خود را باالتر از 

  . كشیشان باید بھ وسیلھ شخص پادشاه تعیین شوند. اموال كلیسا نظارت كندھمھ بداند، و باید بر تمام 

ویكلیف در این باره عقایدي . قدرت كشیش در حقي است كھ وي براي انجام امور و شعایر مذھبي دارد
وي اعتراف و اقرار محرمانھ را ضروري . اظھار میدارد كھ بعدھا از دھان لوتر و كالون شنیده میشود

. و حمایت میكند نمیداند و از اعتراف علني، كھ مورد تصدیق و پذیرش مسیحیان نخستین بود، پشتیباني
ھاي اخیر جناب شیطان است، زیرا نھ  ضروري نیست و از ساختھ... اعتراف محرمانھ در نزد كشیش((

این گونھ اعتراف، آدمي را بنده زرخرید )). مسیح و نھ پس از وي شاگردانش بھ چنین كاري اقدام نكردھاند
با این اقرار نیوشي و ((; ده قرار میدھدكشیشان میكند و گاھي در مقاصد اقتصادي و سیاسي مورد سواستفا

یك آدم معمولي نیكوكار .)) بخشایش محرمانھ ممكن است كھ راھب و راھبھاي با یكدیگر مرتكب گناه شوند
ولي حقیقت امر این ; میتواند فرد گناھكاري را بھتر و موثرتر از كشیشان پست و دغلكار آمرزش عطا كند

بھ طور كلي، ما باید بھ ارزش و اعتبار یك عمل مذھبي كھ بھ . ھان استاست كھ تنھا خداوند بخشاینده گنا
ھیچ كشیشي ھم، چھ خوب باشد و چھ بد، . وسیلھ كشیش گنھكار یا مرتدي انجام میگیرد مشكوك باشیم

براي ویكلیف چیزي زشتتر از . نمیتواند نان و شراب آیین قرباني مقدس را بھ جسم و خون مسیح تبدیل كند
كھ برخي از كشیشاني كھ وي میشناخت مدعي بودند كھ میتوانند این معجزه خداوندي را انجام  این نبود

. ویكلیف مانند لوتر منكر قلب ماھیت بود، اما حضور حقیقي مسیح را در این مراسم انكار نمیكرد. دھند
، و موثرا در این روحا، واقعا، حقیقتا((مسیح بھ نحوي رمزآمیز، كھ و نھ لوتر در پي توضیح آن بودند، 

  . معدوم و نیست نمیشد) بنابر تعلیم كلیسا(حاضر بود، اما ھمراه با نان و شرابي كھ )) آیین

موجود بودن جسم و خون مسیح در ((ھا را بدعتآمیز نمیدانست، ولي نظر وي در باب  ویكلیف این اندیشھ
آو گانت با شتاب خود را بھ آكسفرد جان . بسیاري از طرفدارانش را بھ وحشت افكند)) ماده فطیر و شراب

، اما )١٣٨١(رساند تا از دوست خویش بخواھد بیش از این درباره آیین قرباني مقدس سخني نگوید 
یك ماه بعد، ). ١٣٨١مھ (تایید و تاكید كرد )) شھادتنامھ((ویكلیف امتناع ورزید و عقاید خود را در یك 
و تمام مالداران را بھ وحشت افكند و آنان را بھ تقبیح و  آتش انقالب اجتماعي در انگلستان شعلھور شد

برگشتن از عقاید و اصولي كھ مالكیت جامعھ و افراد را بھ ھر نحوي، خواه روحاني و خواه غیرروحاني، 
بدین ترتیب، ویكلیف بیشتر پشتیبانان خود را در دستگاه دولت از دست داد، و قتل . تھدید میكرد واداشت

بري بھ دست شورشیان سبب ارتقاي مصممترین دشمن وي، اسقف اعظم كورتني، بھ مقام اسقف اعظم ساد
كورتني احساس كرد كھ اگر بگذارد عقاید و آراي ویكلیف در باب آیین قرباني . سر اسقفي انگلستان شد

القي ھاي اقتدار و سلطھ اخ مقدس انتشار یابد، نھ تنھا اعتبار و آبروي روحانیت خواھد رفت، بلكھ پایھ
وي از تمام روحانیان دعوت كرد كھ در صومعھ  ١٣٨٢در ماه مھ سال . كلیسا نیز متزلزل خواھد شد
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پس از آن، شورا را وادار ساخت تا بیست و . در لندن گردآیند و شورایي تشكیل دھند)) فرایارھاي سیاه((
ھمچنین، ; ني او اعالم دارندچھار مسئلھاي را كھ از آثار ویكلیف استخراج كرده بود مردود، و دلیل بیدی

حكم غیرقابل ردي بھ رئیس دانشگاه آكسفورد فرستاد تا از تدریس و سخنرانیھاي مولف آن مسائل، تا اثبات 
شاه ریچارد دوم بھ رئیس دانشگاه دستور داد تا ویكلیف و تمام پیروانش . دینداري وي، ممانعت بھ عمل آید

از عكسالعمل وي در برابر انقالب دانست، كھ نزدیك بود بھ سقوط  را اخراج كند، و این امر را باید ناشي
ویكلیف، كھ ظاھرا ھنوز بھ وسیلھ جان آو گانت حفاظت میشد، بھ مقر . و خلع وي از سلطنت منجر شود

  . كار خود در لوترورث رفت

ر چندین تعریف و تمجیدھاي جان بال، یكي از روساي عمده انقالب، چنان ھراسانش ساخت كھ بھ انتشا
از داشتن ھر گونھ عقیده سوسیالیستي ; مقالھ و رسالھ دست زد و خود را از شورشیان بركنار و جدا دانست

ابا كرد و از پیروان خویش خواست تا از حكمرانان خود در این جھان، بھ امید پاداش جھان دیگر، 
كشیشان ((ادامھ داد و ھیاتي از  معھذا، ھمچنان بھ نوشتن رساالت ضدكلیسایي. صبورانھ فرمانبرداري كنند

 ھا))اللرد((برخي از این . تشكیل داد تا تعلیمات اصالحي وي را در میان مردم بپراكنند)) فقیر موعظھگر
چون فقیران مسیحي . از معلمان دانشگاه آكسفرد و برخي نیز. مردماني بودند كھ تحصیالتي ناقص داشتند

در آنان حرارت و حمیت كساني وجود داشت كھ مسیح را از نو بازیافتھ ; اولیھ پاي برھنھ راه میرفتند
آنھا بر لغزش ناپذیري و مسلم بودن تعلیمات كتاب ; شعارشان تقریبا چون شعار پروتستانھا بود. باشند

میز و دروغین تعلیمات دیني كلیسا تاكید داشتند و سخنراني و وعظ بھ زبان مقدس در برابر سنتھاي اغفاآل
ویكلیف . بومي را در برابر بھ رمز و راز انجام دادن مراسم مذھبي بھ یك زبان خارجي پیشنھاد میكردند

براي این كشیشان غیر رسمي و مستمعین با سواد آنھا، بھ انگلیسي خشن ولي پر حرارتي، در حدود سیصد 
از آنجا كھ میل زیادي داشت كھ مردم بھ ; عظ و سخنراني ایراد كرد و مقاالت مذھبي بسیار نوشتو

مسیحیت، آنچنان كھ در عھد جدید آمده است، باز گردند، بر آن شد كھ كتاب مقدس را، كھ تنھا مرجع و 
، فقط بخشھاي )١٣٨١(تا آن زمان . راھنماي راستین حقایق مذھبي است، با عدھاي از یارانش ترجمھ كند

طبقات تحصیلكرده با یك ترجمھ فرانسوي آشنا ; پراكندھاي از كتاب مقدس بھ انگلیسي ترجمھ شده بود
بودند، و یك ترجمھ آنگلوساكسوني نیز، كھ براي انگلستان زمان ویكلیف غیر قابل فھم بود، از عھد شاه 

ن، مانند والدوسیان، براي بھ كرسي نشاندن كلیسا چون دیده بود برخي از بدعتكارا. الفرد باقي مانده بود
ھایي كھ از نظر كلیسا موثق  عقاید خویش از كتاب مقدس استفاده بسیار میبرند، مردم را از خواندن ترجمھ

و درست دانستھ نشده بود منع كرد، از این راه از شدت تشتت و ھرج و مرجھاي عقیدتي، كھ از 
فسیرھاي اختیاري مردم از متون كتاب مقدس بروز میكرد، كاستھ ھا و تعبیر و ت ھاي دلخواه دستھ ترجمھ

اما ویكلیف اعتقاد راسخ داشت كھ كتاب مقدس باید در اختیار ھر انگلیسي زباني كھ خواندن میداند . بود
ظاھرا وي خود عھد جدید را ترجمھ كرد، و ترجمھ عھد قدیم را بھ نیكولس ھرفرد و جان پروي . باشد

كامل كتاب مقدس ده سالي پس از مرگ ویكلیف بھ پایان رسید این ترجمھ از روي ترجمھ . واگذاشت
. ترجمھ التیني ھیرونوموس بھ عمل آمده بود، نھ از روي متن عبري عھد قدیم یا متن یوناني عھد جدید

سبك و شیوه آن نمودار عظمت نثر انگلیسي نبود، اما در تاریخ انگلستان واقعھ حیاتي و مھمي بھ شمار 
اما فرمان مرگ از فرمان وي . ، پاپ اوربانوس ششم ویكلیف را بھ رم فراخواند١٣٨۴در سال . میرفت

  . نیرومندتر بود

در . ، این مصلح رنجور در مراسم قداس دچار فلج شد، و سھ روز بعد جان سپرد١٣٨۴دسامبر  ٢٨در 
خوانھایش را از گور بیرون است) ١۴١۵چھارم مھ (لوترورث دفنش كردند، اما بھ حكم شوراي كنستانس 
ھایش ھمھ جا گشتند و ھر چھ را بھ  بھ دنبال نوشتھ. آوردند و در نھري كھ از آن نزدیكي میگذشت افكندند

  . دست آوردند نابود كردند

قیام علیھ دنیا دوستي : تمام عناصر برجستھ جنبش اصالح دیني در تعلیمات ویكلیف وجود داشت
روي آوردن از كلیسا بھ كتاب مقدس، از آكویناس بھ ; اخالقي شدیدترروحانیون، و خواستاري نظام 

مخالفت ; و از رستگاري بر اثر حسن عمل بھ مشیت و توفیق االھي; از اختیار بھ تقدیر ازلي; آوگوستینوس
پایین آوردن كشیشان از مسند میانجیگري میان خدا ; با فروش آمرزشنامھ، اعتراف محرمانھ، و قلب ماھیت
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و حملھ بھ ; فراخواندن دولت بھ عدم اطاعت از دستگاه پاپھا; اعتراض بر انتقال ثروت ملي بھ رم; و خلق
اگر شورش بزرگ سبب ). كھ راه را براي ھنري ھشتم ھموار ساخت(مالكیت روحانیون بر اموال دنیوي 

، یعني صد و سي نمیشد كھ دولت از پشتیباني ویكلیف دست بردارد، جنبش اصالح دیني احتماال ھمان زمان
  . سال پیش از آنكھ در آلمان درگیر شود، در انگلستان ریشھ میبست

III ١٣٨١: شورش بزرگ  

و البتھ این رقمي قطعي نیست و ; سھ میلیون نفر برآورد شده است ١٣٠٧جمعیت انگلستان و ویلز در سال 
كھ دو میلیون و پانصد ھزار نفر فرض شده است افزایشي قلیل و  ١٠۶۶نسبت بھ جمعیت این دو منطقھ در 

دوره بسیار بطئي بوده این رقم نشان میدھد كھ پیشرفت فنون كشاورزي و صنعتي در این . نامحسوس دارد
است، و قحطي و مرض و جنگ از افزایش جمعیت بشر در این جزیره بارور ولي كوچك، كھ منابع آن 

احتمال میرود كھ سھ چھارم مردم . ھیچگاه براي زندگي عده كثیري بسنده نیست، بشدت جلوگیري كردھاند
  . یك قرن از فرانسھ عقب بود از این نظر، انگلستان. دھقان، و از این عده نیمي سرف بودھاند

خاوندان زیردستنواز یا : زندگي در دست دو گروه میچرخید. امتیازات طبقاتي بیش از سایر نقاط اروپا بود
بارونھا، بر كنار از خدمات . خودپسند از طرفي، و خدمتگزاران امیدوار یا خشمگین از طرف دیگر

دیوكھاي . تمام قلمرو خود و بلكھ وراي آن بودند محدودي كھ براي شاه انجام میدادند، مالك و صاحب
امالك خاندان نویل و پرسي . لنكستر، نورفك، و باكینگم داراي امالكي بودند كھ با امالك شاه برابري میكرد

خاوند فئودال شھسواران واسال و سپرداران آنھا را مجبور میكردند تا بھ او . ھم دست كمي از این نداشتند
مع ھذا امكان داشت كھ شخصي از یك طبقھ بھ . او را بپوشند ))جامھ((وي دفاع نمایند، و خدمت كنند، از 

 دختر یك بازرگان ثروتمند میتوانست با باروني ازدواج كند و صاحب نام و نشان; طبقھ باالتر ارتقا یابد
طبقات متوسط تا . اگر چاسر زنده میشد، از اینكھ میدید نوھاش عنوان داچس دارد، بھ شگفت میآمد. شود

در انگلستان یكدیگر را مستر و در ; آنجا كھ میتوانستند آداب و رسوم اشرافي را اخذ و اقتباس میكردند
عت از كشاورزي سریعتر فرانسھ موسیو مینامیدند، و دیري نگذشت كھ ھمھ مردان مستر یا پیشرفت صن

نقره، آھن، سرب، و قلع استخراج ; ، تقریبا معادن انگلستان در دست استخراج بود١٣٠٠در سال . بود
بھ گفتھ عوام، . میشد، و صدور فلزات یكي از ارقام بزرگ تجارت خارجي كشور را تشكیل میداد

قرن بود كھ صنعت پشم در  در این.)) پادشاھي زیر زمین از پادشاھي روي زمین پر ارجتر بود((
خاوندان ھر روز مقدار بیشتري از زمینھاي خود را، . انگلستان رواج گرفت و این كشور را غني ساخت

كھ قبال بھ غالمان و مستاجران خویش براي كارھاي معمولي واگذاشتھ بودند، مسترد میداشتند و مناطق 
روش پشم بیش از شخم زدن و كاشتن زمین زیرا از ف; وسیعي را بھ پرورش گوسفند اختصاص میدادند

ھا و مالیاتھاي  میتوانستند قرضھ; سوداگران پشم تا مدتي توانگرترین تجار انگلستان بودند. سود عاید میشد
ادوارد، كھ نمیتوانست ببیند . ھنگفت بھ ادوارد سوم، كھ مسبب تباھي و سیھ روزگاري آنھا شد، بپردازند

ھاي پارچھ بافي فالندر بدان سرزمین روان میشود، بافندگان  ك كارخانھپشم خام انگلستان براي خورا
و بھ دستور آنان یك كارخانھ نساجي بر پاي ) بھ بعد ١٣٣١(فالندري را ترغیب كرد تا بھ بریتانیا كوچ كنند

در آخر قرن چھاردھم، صنعت پارچھ . ھاي خارجي را قدغن كرد آنگاه صدور پشم و ورود پارچھ. داشت
جاي تجارت پشم را گرفت و یكي از منابع عمده ثروت قابل تبدیل انگلستان شد و بھ مرحلھ نیمھ بافي 

  . سرمایھداري رسید

الزمھ صنعت جدید، تعاون و ھمكاري صنایع و فنون متعددي چون ریسندگي، بافندگي، قصاري، 
مساعي منظمي را كھ  اصناف صنعتي قدیم نمیتوانستند آن توحید. رنگرزي، پنبھزني، و پرداختگري بود

مالكان و اربابان متھور و بیباك متخصصان را در ; براي تولید اقتصادي الزم است بھ وجود آورند
ولي در ھر حال، چنین نظامي، . سازماني گرد آوردند و ھزینھ و رتق و فتق آن را خود بھ دست گرفتند

ھاي كوچك،  كارھا در دكھ; د نیامده بودچنانكھ در فلورانس و فالندر وجود داشت، ھنوز در انگلستان پدی
ھاي كوچك روستایي كھ از قوه آب  زیر نظر استادكار و شاگردانش و چند تن كارگر مزدور، یا در كارخانھ
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ھاي رعیتي، آنجا كھ انگشتان شكیباي كدبانوي خانھ پس از فراغت از  استفاده میكردند، و یا در خانھ
اصناف صنعتكار با نظام جدید بھ جنگ . سبید، انجام میگرفتكارھاي منزل بھ كارگاه بافندگي میچ

اما افزایش تولید نظام جدید بر ھمھ مخالفتھا فایق آمد و كارگران، كھ ; برخاستند و دست بھ اعتصاب زدند
براي فروختن مھارت و كار خود با یكدیگر رقابت میكردند، ھر روز بیشتر بازیچھ دست سرمایھگذاران و 

در مورد لباس و مكان خویش ... دست بھ دھان زندگي میكردند((رنجبران شھري . ھا شدند مدیران كارگاه
ھمھ .)) در روزھاي خوب، خوب میخوردند و مینوشیدند، و در روزھاي بد گرسنھ میماندند; القید بودند

افراد ذكور محكوم بھ خدمت اجباري در كارھاي عمومي بودند، اما ثروتمندان، بھ جاي كار، پول 
گدایان رو . فقر و نداري ناگوارتر بود، اگر چھ شاید شدتش بھ پایھ ابتداي قرن نوزدھم نمیرسید. میپرداختند

  . بھ فزوني نھادند و براي حفظ و سامان دادن بھ شغل خویش متشكل گشتند

  . ھا، و اصناف از بینوایان سخت اندك و ناساز بود دستگیري و اعانھ كلیساھا، صومعھ

اما نھ چون بلیھ و محنتي آسماني كھ بر بنینوع بشر ; بر این صحنھ قدم گذاشت) طاعون(یاهناگھان مرگ س
مردم انگلستان در اقلیمي میزیستند كھ براي رویش نباتات . مقدر شده باشد، بلكھ بھ مثابھ انقالبي اقتصادي

ردم از نقرس، تنگي كشتزارھا در سراسر سال سبز و خرم بودند، اما م; بیش از سالمتي انسان مساعد بود
اھالي، از ھر طبقھ كھ بودند، . نفس، رماتیسم، عرقالنسا، سل، استسقا، و امراض چشم و پوست مینالیدند

 ١٣۴٠ریچارد رول در حدود سال . غذا زیاد میخوردند و با مشروبات الكلي خویشتن را گرم نگاه میداشتند
اصول بھداشتي .)) آن كمتر بھ پنجاھسالگي این روزھا كمتر كسي بھ چھلسالگي میرسد، و از: ((نوشت

تنھا خانھ ثروتمندان . ھا، خوكدانیھا، و مستراحھا ھوا را آلوده میكرد گند دباغخانھ; جامعھ بسیار ابتدایي بود
ھا آب برمیداشتند و نمیتوانستند آن را بھ مصرف استحمام ھفتگي  اكثریت از جویھا و چاه; آب جاري داشت
ت پایین براي وبا و طاعون، كھ ھر چند یك بار جمع كثیري را تلف كرد، شكارھاي طبقا. خویش برسانند

یك سال ; طاعون غدھاي از نورماندي بھ انگلستان و ویلز سرایت كرد ١٣۴٩در . حاضر و آمادھاي بودند
، ١۴٣٨، ١٣٩٠، ١٣٨٢، ١٣٧۵، ١٣۶٨، ١٣۶١در سالھاي ; بعد، از آنجا بھ اسكاتلند و ایرلند راه یافت

بار دیگر در انگلستان شیوع یافت و در این حمالت متعدد، بر روي ھم، از ھر سھ نفر انگلیسي یك  ١۴۶۴
  . تن را نابود كرد

و شاید یكي از علل سواستفاده و بدكاریھایي كھ در كلیساي انگلستان فریاد ; تقریبا نیمي از روحانیون مردند
احتیاجي كھ داشت، عدھاي از اشخاصي را كھ فاقد شكایت ھمھ را برانگیخت این بود كھ كلیسا، بر حسب 
زیرا، نزدیك بھ ; ھنر و صنعت صدمھ بسیار دید. صالحیت و سجایاي الزم بودند بھ خدمت خود گماشت

اخالقیات مردم سستي گرفت، قیود خانوادگي از ھم گسیخت، . یك نسل، ساختن بناھاي كلیسایي متوقف شد
قانون ازدواج بھ خاطر رفاه و نظم جامعھ بھ دور آنھا كشیده بود در  و بیبندوباریھاي جنسي سدھایي را كھ

طاعون و جنگ دست بھ . قوانین نیز چون مجري نداشتند، اغلب در بوتھ فراموشي افتادند. ھم شكستند
بسیاري از روستاییان، چون فرزند . دست یكدیگر دادند تا زوال و انحطاط نظام مالكانھ را سرعت بخشند

مالكان ; نشان را از كف دادند، امالك مورد اجاره خویش را رھا ساختند و بھ شھر روي آوردندیا دستیارا
مجبور شدند كارگران آزاد را با اجرتي معادل دو برابر اجرت پیشین بھ مزدوري گیرند و اجارھداران 

مالكان، چون . دتازھاي با شرایط سھلتري پیدا كنند و خدمات فئودالي را بھ پرداختھاي پولي تبدیل سازن
خود مجبور بودند كھ براي ھر چھ میخرند قیمت بیشتري بپردازند، از دولت تقاضا كردند كھ مزدھا را 

رئوس مطالب ; بھ تقاضاي آنان پاسخ داد) ١٣۴٩ژوئن  ١٨(شوراي سلطنتي با صدور فرماني. تثبیت كند
  : فرمان چنین است

جز در برابر كارمزد فوقالعاده زیاد حاضر بھ ... بسیاري از آنجا كھ توده كثیري از مردم، خاصھ شدھاند و
خدمت نیستند، و برخي حتي تنبلي و دریوزگي را بر كار كردن ترجیح میدھند، ما با در نظر گرفتن 

ناراحتیھاي غمافزایي كھ، مخصوصا بر اثر فقدان دھقانان و اینگونھ رنجبران، پس از این بھ وجود خواھد 
با اسقفان، نجباي مملكت، و مردان فرزانھ كھ ما را یاري دادند، مقرر میداریم آمد، پس غور و مشورت 

ھر كس كھ داراي توانایي بدني و سن كمتر از شصت باشد و ممر معیشتي نداشتھ باشد، چون از وي  ١: كھ
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تقاضاي كار شود، باید بدان كس كھ از وي تقاضا نموده است خدمت كند، در غیر این صورت بھ زندان 
  . كنده خواھد شد، تا آنكھ ضامن و كفیلي پیدا شود و او را بھ كار بگمارداف

اگر كارگر یا خدمتگزاري قبل از پایان مدت مقرر، كار و یا خدمتش را ترك گوید، محكوم بھ حبس  ٢
  . است

  . ... مزد فقط بر مبناي اجرتھاي پیشین بھ خدمتكاران پرداخت میشود، نھ بیشتر ٣

اگر پیشھور یا كارگري مزدي بیش از آنچھ كھ باید پرداختھ شود بطلبد و یا بگیرد، بھ زندان افكنده  ۴
  . ... میشود

  . خوراك و اغذیھ بھ قیمت مناسب فروختھ میشود ۵

  . ھیچ كس حق ندارد بھ گدایي كھ توانایي كار كردن دارد اعانھ دھد ۶

مجبور بھ  ١٣۵١كار فرمایان، چنانكھ پارلمنت در نھم فوریھ نھ كارگران بدین فرمان اعتنایي كردند و نھ 
پرداخت نشود، و براي تعداد  ١٣۴۶صدور قانون كارگران شد، تصریح كرد كھ مزد بیش از نرخ سال 

اعالم شد،  ١٣۶٠بھ موجب تصویبنامھ دیگري كھ در سال . زیادي از مشاغل و اجناس قیمت معین كرد
از فسخ اجاره یا سرآمدن قرارداد آن ترك گویند بایستي بزور باز آورده  روستاییاني كھ زمینشان را پیش

نیز اقدامات  ١٣٨١و  ١٣٧٧میان سالھاي . شوند و، بھ صالحدید امناي صلح، بر پیشانیشان داغ زده شود
اما نزاعي كھ ; علیرغم این كوششھا و تحكمات، اجرتھا باال رفت. مشابھي، با شدت بیشتري، انجام گرفت

ین راه میان كارگران و دولت درگرفت آتش جنگ طبقاتي را شعلھور ساخت و سالح جدیدي در كف از ا
  . خطیبان انقالب قرار داد

دھقاناني كھ ھنوز سرف بودند آزادي میخواستند و . ھاي متعدد داشت انقالبي كھ در گرفت علل و انگیزه
از آنان طلب میشد خواستار بودند و اجارھداران ھاي مالكانھاي را كھ ھنوز  آنان كھ آزاد بودند الغاي بھره

برخي از شھرھا . پاي میفشردند) دالر ۶٧,١(براي تقلیل اجارھبھاي ساالنھ ھر جریب زمین بھ چھار پنس 
در . ھنوز تابع اصول فئودالي و تحت نظارت خانھاي فئودال بودند و آرزوي حكومت مستقل در سر داشتند

. گارشي بازرگانان نفرت، و مزدوران از فقر و نبودن تامین شكایت داشتندجوامع آزاد، كارگران از اولی
كارگر و كشاورز، حتي كشیشان بخشھاي كلیسایي، سو تدبیر و اداره حكومت را در واپسین سالھاي 

میپرسیدند كھ چرا پس از . سلطنت ادوارد سوم و نخستین سالھاي پادشاھي ریچارد دوم سرزنش میكردند
یان انگلستان مرتب در جنگھا شكست خوردھاند و چرا باید بھ خاطر این شكستھا ھر روز سپاھ ١٣۶٩سال 

بار مالیات سنگینتري بر دوش آنان گذاشتھ شود آنان بھ ویژه از اسقف اعظم سادبري و رابرت ھیلز، 
تگاه دولت صدراعظم پادشاه جوان، و جان آو گانت متنفر و بیزار بودند و آنھا را مسبب فساد و بیلیاقتي دس

  . میدانستند

اللردھاي موعضھگر با این شورش پیوستگي و ارتباطي نداشتند، ولي تعلیمات آنھا در آماده ساختن اذھان 
و ; ھاي ویكلیف را با نظر تصدیق مینگریست جان بال، مغز متفكر انقالب، اندیشھ. براي انقالب موثر بود

بال، چنانكھ . ر بود، از تعلیمات ویكلیف پیروي میكردوات تایلر، كھ سلب مالكیت مادي كلیسا را خواستا
كشیش دیوانھاي از ایالت كنت بود كھ بھ پیروانش عقاید اشتراكي تعلیم میداد، و در ((فرواسار میگفت، 

آنگاه مبلغ و خطیبي سیار شد كھ ثروت فسادانگیز اسقفان و خاوندھا . مورد تكفیر قرار گرفت ١٣۶۶سال 
پاپھاي دوره شقاق كلیسا را، كھ در پي . استار بازگشت روحانیت بھ فقر انجیلي شدرا تقبیح میكرد و خو

: روایتي این شعر معروف را بھ وي نسبت میدھد.)) قسمت كردن خرقھ مسیح بودند، بھ ریشخند گرفت
  ھنگامي كھ آدم بیل میزد و حوا پشم میرشت، چھ كسي آقا و ارباب بود 
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فیت انگلستان است، نظریات منتسب بھ بال را بھ تفصیلي كھ حاكي از فرواسار با آنكھ سخت شیفتھ اشرا
  :ھواخواھي است، نقل میكند

تا زماني كھ اساس ; یاران خوب من، تا وقتي كھ ھمھ چیز اشتراكي نشود، انگلستان روي آسایش نمیبیند
ه، آنھا چھ زشت با آ. مالك و رعیت برچیده نشود و جز خود ما كسي آقاي ما نباشد، كارھا سامان نمیگیرد

آنھا بھ چھ دلیل ما را چنین در اسارت نگاه داشتھاند مگر ما ھمھ فرزندان یك پدر و مادر، ! ما رفتار میكنند
ما را بنده خطاب میكنند، و اگر ... یعني آدم و حوا، نیستیم آنھا چھ چیز افزون از ما دارند كھ آقاي ما باشند

او جوان . بیایید بھ نزد شاه رویم و با وي گفتگو كنیم. ... مان میبندندكار خود را انجام ندھیم، بھ تازیانھ
ھایمان پاسخ مساعدي بدھد، و اگر چنان  است، و ممكن است كھ بھ سخنان ما گوش فرا دارد و بھ خواستھ
  . نكرد، برماست كھ خود براي بھتر ساختن زندگیمان بھ پا خیزیم

  . الب درگرفت، در زندان بودبال سھ بار دستگیر شد، و ھنگامي كھ انق

دولت بھ ورشكستگي نزدیك میشد، جواھرات گرویي شاه . بر نارضایتیھا افزود ١٣٨٠مالیات سرانھ سال 
لیره  ٠٠٠،١٠٠مالیاتي برابر . در شرف از دست رفتن بود، و جنگ با فرانسھ مخارج تازھاي میطلبید

از پانزده سال داشت مجبور بھ پرداخت آن وضع شد كھ ھر یك از اھالي كھ بیش ) دالر ٠٠٠،٠٠٠،١٠(
  . بود

ھزاران تن از پرداخت آن طفره رفتند و از جلو . این مالیات تازه عناصر پراكنده انقالب را وحدت بخشید
چون دولت ماموران . ماموران مالیات گریختند، در نتیجھ، مبالغ دریافتي از مبلغ مورد نظر خیلي كمتر بود

در برنتوود، . داشت، مردم گرد آمدند و با زور بھ مقاومت با آنھا برخاستند جدیدي براي وصول گسیل
و در فابینگ، كرینگم، و سنتآلبنز این ) ١٣٨١(عمال سلطان را بھ ضرب سنگ از شھر بیرون راندند

آنھا شورشیان ; در لندن اجتماعات عظیمي براي اعتراض بھ این مالیات تشكیل شدند. صحنھ تكرار شد
ا تشجیع كردند تا بھ سوي پایتخت راه افتند و بھ انقالبیوني كھ در لندن گرد آمدھاند بپیوندند تا روستاھا ر

بھ این طریق شاه را تحت فشار قرار دھند و بھ وي بقبوالنند كھ دیگر نباید در انگلستان سرف وجود ((
شدند، با یك مقاومت ھنگامي كھ دستھاي از ماموران مالیات براي وصول بھ كنت وارد .)) داشتھ باشد

، تودھاي از شورشیان درھاي سیاھچالھاي راچیستر را ١٣٨١در ششم ژوئن . انقالبي روبھرو شدند
روز بعد، شورشیان واتتایلر را بھ رھبري خود . شكستند، زندانیان را آزاد ساختند، و قلعھ را غارت كردند

اھرا كھنھسربازي بوده است، زیرا سپاه ظ. از احوال و پیشینھ این مرد چیزي بھ دست نیست. برگزیدند
در ھشتم . آشفتھ و نامنظم انقالبي را نظم و ترتیب بخشید، متحد ساخت، و بھ اطاعت از خود واداشت

ژوئن، این جمعیت كھ ھر دم بر انبوه آن افزوده میشد و مسلح بھ تیر و كمان و چماق و تبر و شمشیر بود و 
اف كنت بدان میپیوست، بھ خانھ مالكان، قضات، و عمال دولتي از ھر سوي سیل انقالبیون نواحي اطر

قصر اسقف اعظم ; در دھم ژوئن بھ كنتربري رسیدند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند. بدنام حملھ بردند
اكنون تمام ناحیھ كنت . ھاي ثروتمندان را چپاول كردند سادبري را غارت كردند، زندانھا را گشودند و خانھ

شھرھا یكي پس از دیگري قیام میكردند، و عمال و ماموران محلي از . ارتش انقالب گرویده بود شرقي بھ
توانگران بھ نقاط دیگر انگلستان فرار كردند، یا خویشتن را در . برابر این طوفان سھمگین میگریختند

تر خود جلوگیري بھ جاھاي دور از نظر پنھان ساختند، و یا با دادن كمك بھ جنبش انقالبي از نابودي بیش
در یازدھم ژوئن، تایلر سپاه خود را بھ سوي لندن حركت داد و در میدستن، جان بال را از . عمل آوردند

  . بال بھ انقالبیون پیوست و سخنرانیھاي آتشین خود را از سر گرفت; زندان آزاد ساخت

خواستار آن بوده است آغاز میگفت كھ اینك آن حكومت دموكراسي مسیحي كھ وي آرزوي آن را میكرده و 
ھمھ نابرابریھاي اجتماعي از میان ; دیگر نھ توانگري خواھد بود نھ بینوایي، نھ آقایي نھ بندھاي; میشود

  . خواھد رفت، و ھر كس براي خود پادشاھي خواھد شد
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در ھمین زمان، قیامھاي مشابھي در نورفك، سافك، بورلي، بریجواتر، كیمبریج، اسكس، میدل سكس، 
اھالي بریسنت ادمند اسقفي را كھ براي تحمیل حقوق فئودالي دیر بر مردم . ھارتفرد، و سامرست روي داد

در كولچیستر، شورشیان چند بازرگان فلورانسي را بھ خاطر آنكھ . شھر زیاد پافشاري كرده بود سر بریدند
ھا، و  ھا، قراردادنامھ ، اجارھنامھھر كجا امكان یافتند، طومارھا. در تجارت بریتانیا دخالت میكردند كشتند

از اینجاست كھ . احكامي را كھ مالكیت خاوندھا یا فرمانبرداي و عبودیت خودشان را میرسانید نابود كردند
مردم كیمبریج منشورھاي دانشگاه را سوختند، و ھر سندي را كھ در آرشیو صومعھ شھر والتم یافتند در 

  . آتش افكندند

در روز دوازدھم ; شورشي اسكس و ھارتفرد بھ نواحي شمالي لندن نزدیك شد در یازدھم ژوئن سپاه
انقالبیون كنت بھ ساوثوارك، در آن سوي تمز، رسیدند، از طرف شاھدوستان مقاومتي كھ مبتني براساس و 

ي تایلر براي شاه پیام. ریچارد دوم، سادبري، و ھیلز در برج لندن پنھان شدند. نقشھاي باشد بھ عمل نیامد
ھاي شھر را  شھردار لندن، ویلیام والورث، دروازه. شاه نپذیرفت; فرستاد و از او تقاضاي مالقات كرد

در سیزدھم ژوئن، قواي شورشي كنت بھ پایتخت داخل . بست، اما انقالبیون داخل شھر آنھا را گشودند
تایلر زمام نظم سپاھیان خود . شدند و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفتند، و ھزاران كارگر بدانھا پیوستند

را بھ خوبي در كف داشت، ولیكن خشم آنھا را با اجازه دادن بھ نھب و تخریب قصر جان آو گانت فرو 
جمعیت یكي از انقالبیون را كھ در ھنگام تخریب كاخ میخواست ; در اینجا ھیچ چیز بھ سرقت نرفت. نشاند

اسبابھاي گرانبھا را از پنجره بھ بیرون . چیز را نابود كردنداما ھمھ ; جام سیمیني را بدزدد بھ قتل رسانید
سپس خانھ را تا ; ھا، و دیواركوبھاي پرارزش را تكھپاره و جواھرات را خرد كردند ھا، پرده افكندند، آویزه

بھ بن آتش زدند،و برخي از شورشیان سرخوش، كھ تا سرحد كرختي در انبار كاخ شراب نوشیده بودند، 
دھقانان و كشاورزان، با . ریختند) ارك قضات انگلیسي(پس از آن، شورشیان بھ تمپل . شدندطعمھ حریق 

بھ خاطر آوردن اینكھ قضات اسناد بردگي و مزدوري آنھا را نوشتھ یا مالیات امالك و دارایي آنھا را تعیین 
زندانھاي . آتش كشیدندكرده بودند، در آنجا نیز ھمھ مدارك را طعمھ حریق ساختند و عمارات را سراپا بھ 

شبانگاه، لشكر انقالب، كھ . نیوگیت و فلیت منھدم شدند و زندانیان خوشبخت آنجا بھ سیل جمعیت پیوستند
كار انتقام قرني را در روزي انجام داده بود، خستھ و كوفتھ در كوچھ و خیابانھاي شھر جاي گرفت و بھ 

  . خواب فرو رفت

از این روي، براي او . ات میان شاه و تایلر را بھتر از امتناع یافتشوراي سلطنتي آن شب گفتگو و مالق
ھاي شمال لندن، بھ نام مایالند، با ریچارد مالقات  پیغام فرستادند كھ فردا صبح با پیروانش در یكي از حومھ

  . كند

ي سپیدھدم روز چھاردھم ژوئن، شاه چھاردھسالھ جان خود را بھ خطر افكند و با تمام اعضاي شورا
این ھیئت كوچك . سلطنتي، جز سادبري و ھیلز كھ جرئت بیرون آمدن نداشتند، از برج لندن قدم بیرون نھاد

از میان سپاه خصم راه خود را باز كرد و بھ سوي میعاد، كھ شورشیان اسكس در آنجا گرد آمده بودند، 
یلر از اینكھ شاه حاضر بود تا. تایلر نیز در راس بخشي از شورشیان كنت رھسپار مایالند شد. پیش رفت

بندگي بایستي در تمام انگلستان ملغا شود، : ھاي شورشیان را برآورد متعجب شد تقریبا تمام خواستھ
ھاي مالكانھ و بیگاریھا باید پایان گیرند، اجازه بھاي امالك مورد اجاره باید بھ ھمان اندازه كھ آنھا  بھره

باید تمام كساني را كھ در شورش شركت داشتند مشمول بخشایش  میگویند تقلیل یابد، و فرمان عفو عمومي
)) خائنان((ھاي انقالبیون، یعني تسلیم وزرا و دیگر  لیكن شاه از برآوردن یكي از خواستھ. شاھانھ قرار دھد

ریچارد گفت كھ تمام كساني كھ بھ خیانت و سواستفاده متھمند طبق موازین قانوني . بدانھا، امتناع ورزید
  . مھ و، اگر مجرم تشخیص داده شدند، مجازات خواھند شدمحاك

. تایلر و جمعي از خاصان وي بھ سرعت بھ سوي برج لندن تاختند; این پاسخ شورشیان را خرسند نكرد
وي را بھ درون حیاط برج . آنھا سادبري را در نمازخانھ برج مشغول خواندن دعاي مراسم قداس یافتند

ندند، سرش را بر روي كنده درختي نھادند، و جالد ناآزمودھاي، با ھشت كشیدند، بزور بھ زمینش نشا
تاج اسقف . پس از آن شورشیان ھیلز و دو نفر دیگر را گردن زدند. ضربھ تبر، سرش را از تن جدا كرد
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سرھاي كشتگان را بر نیزه كردند و در میان شھر ; اعظم را، با میخي، بر جمجمھاش استوار ساختند
. ساعات بازمانده آن روز بھ كشت و كشتار صرف شد. ر دروازه پل لندن نصب كردندگرداندند و ب

سوداگران لندني، كھ از رقابت تجارتي فالندریھا رنجیده خاطر بودند، بھ جمعیت دستور دادند كھ ھر 
یر رمز تشخیص ملیت شخص مظنون آن بود كھ بھ او نان و پن. فالندري را در پایتخت یافتند بھ قتل رسانند

در . اگر كھ بھ آلماني جواب میداد، سرش را بر باد داده بود; نشان میدادند و میخواستند كھ نام آنھا را بگوید
آن روز ماه ژوئن، بیش از صد و پنجاه تن از بیگانگان بازرگان و بانكدار در لندن بھ قتل رسیدند، و 

زیر ضربات تبر و تیشھ انتقامجویان، جان بسیاري از قضات، مودیان مالیاتي، و پیروان جان آو گانت، در 
نیمھ . شاگردان استادان خود را كشتند و بدھكاران بستانكاران را بھ قتل رساندند. بھ جان آفرین تسلیم كردند

  . شب، انقالبیون پیروزمند بار دیگر سر بر بالین استراحت نھادند

چون خبر این حوادث بھ گوش شاه رسید، از مایالند بازگشت، ولي بھ جاي رفتن بھ برج لندن بھ قصر 
در این میان جمع كثیري از میان شورشیان اسكس و . مادرش نزدیك كلیساي جامع سنت پول رفت

ژوئن،  در پانزدھم. ھایشان رھسپار شدند ھارتفرد، شادمان از حكم معافیت و بخشش خویش، بھ سوي خانھ
پادشاه براي باقیمانده انقالبیون پیغام فرستاد و از آنان خواھش كرد تا با وي در دشتھاي سمیثفیلد، در خارج 

  . الدرزگیت، مالقات كنند

ریچارد بیش از آنكھ در میعاد حاضر شود، چون بر جان خویش میترسید، اعتراف كرد . تایلر موافقت كرد
با دویست تن مالزم، كھ در زیر لباسھاي عادي خود شمشیر بستھ  و آیین مقدس را بھ جا آورد و سپس

درخواستھاي جدیدي كرد . در سمیثفیلد، تایلر ھمراه یك نفر محافظ بھ پیش آمد. بودند، بھ وعدھگاه رفت
كھ، بھ علت نامطمئن بودن گزارشات، ماھیت اصلي آنھا معلوم نیست، ولي ظاھرا ضبط و مصادره امالك 

یكي از مالزمان شاه ; مشاجرھاي درگرفت. دارایي آن در میان مردم از آن زمره بوده استكلیسا و توزیع 
والورث، شھردار لندن، در میانھ . تایلر بھ دستیارش فرمان داد تا آن مرد را نابود كند. تایلر را دزد خواند

قباي خود زره پوشیده حایل شد، تایلر با خنجر بھ والورث ضربتي وارد كرد، ولي، از آنجا كھ وي در زیر 
والورث با شمشیر كوتاھي تایلر را مجروح ساخت، و یكي از سپرداران . بود، این زخم بر او كارگر نیامد

تایلر بر اسب پرید و بھ سوي سپاه شورشیان بازگشت . ریچارد دوباره شمشیرش را بھ تن او فرو كرد
شورشیان از این امر، كھ خیانت . د و جان سپردبھ زمین افتا)) خیانت، خیانت((و،در حالي كھ فریاد میزد 

با آنكھ عده آنھا تقلیل یافتھ . مسلم بود، برافروختند و تیرھا را در چلھ كمان نھادند و آماده تیراندازي شدند
احتمال ; تن بالغ میشدند ٠٠٠،٢٠بود، باز عده آنھا زیاد بود و، چنانكھ فرواسار حساب كرده است، بھ 

اما در این حال، ریچارد بیباكانھ اسب پیش تاخت و . فت كھ بر ھمراھان شاه چیرگي یابندقریب بھ یقین میر
آیا پادشاه خود را میكشید بیایید، من رئیس و رھبر شما خواھم شد و ھرچھ بطلبید بھ شما : ((فریاد برآورد

میدانست كھ وي را و آھستھ پیش راند، در جایي كھ ن)). پشت سر من بھ دشتھاي بیرون بیایید. خواھم داد
شورشیان ابتدا مردد ماندند، سپس بھ دنبال وي بھ راه افتادند و بسیاري از . تبعیت خواھند كرد یا نھ

  . محافظان پادشاه با آنھا درآمیختند

اما والورث بھ سرعت بازگشت و بھ سوي شھر تاخت و بھ اعضاي انجمن شھرداري نواحي بیست و 
. ، با نیروھاي مسلحي كھ میتوانند تدارك ببینند، فورا بھ وي ملحق شوندچھارگانھ لندن پیام فرستاد كھ

بسیاري از شارمنداني كھ در آغاز كار بھ ھواخواھي شورشیان برخاستھ بودند اینك از این ھمھ قتل و 
از این روي والورث . ھر كھ اندك تمكني داشت، جان و مال خود را در خطر میدید. غارت مضطرب شدند

با این . پاه ھفت ھزار نفري را، كھ گویي از دل زمین جوشیده بود، گوش بھ فرمان خویش یافتفورا یك س
سپاه بھ سمیثفیلد بازگشت، بھ شاه ملحق شد، و وي را در حصر گرفت، و پیشنھاد قلع و قمع شورشیان را 

اكنون ; بودند ریچارد موافقت نكرد زیرا شورشیان ھنگامي كھ جان وي در كفشان بود بر او بخشوده. كرد
پس بدانھا اعالم داشت كھ میتوانند متفرق ; وي نیز میبایست از خود بزرگواري و جوانمردي نشان دھد

  . شوند و كسي متعرض آنھا نخواھد شد
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ھاي خود گریختند، تنھا  یاغیان لندني بھ بیغولھ; بازمانده شورشیان اسكس و ھارتفرد در حال ناپدید گشتند
سپاھیان مسلح والورث از عبور آنھا از میان شھر جلوگیري كردند، اما . ندندشورشیان كنت باقي ما

آنھا بھ ایمني از شھر خارج شدند و، آشفتھ و نامرتب، جاده . ریچارد فرمود كھ ھیچ كس متعرض آنان نشود
آه، پسر : ((شاه بھ نزد مادرش، كھ اینك اشك شوق میریخت، بازگشت. قدیمي كنت را در پیش گرفتند

من . این طور است مادر: ((و شاه جواب داد!)) زم، اگر بداني چقدر براي تو دلواپس و مضطرب بودمعزی
زیرا امروز ھم میراث از . اما اینك شاد باشید و شكر خداوند را بجا آورید. خوب میفھمم شما چھ میگویید

  )). دست رفتھ خود و ھم كشور انگلستان را نجات بخشیدم

وئن، احتماال بھ تحریك والورث، شھردار لندن كھ جان وي را نجات داده بود، ریچارد، در پانزدھم ژ
فرماني صادر كرد كھ بھ موجب آن تمام كساني كھ در سال گذشتھ ساكن لندن نبودھاند میبایستي این شھر 

ھا، و  والورث و سپاھیانش تمام خیابانھا، كوچھ. را ترك گویند، و مجازات نافرماني را مرگ نھادند
در . ارھنشینھاي لندن را در پي اینگونھ اشخاص گشتند، بسیاري را دستگیر كردند، و عدھاي را كشتنداج

میان كشتھ شدگان شخصي بود بھ نام جك سترا كھ، ظاھرا تحت شكنجھ، اعتراف كرده بود كھ شورشیان 
جانب یاغیان اسكس بھ  در این اثنا، ھیئتي بھ نمایندگي از. كنت قصد داشتند تایلر را بھ پادشاھي بردارند

ھایي را كھ در چھاردھم ژوئن بھ شورشیان داده بود خواستار  والتم آمد و از پادشاه تصویب رسمي وعده
ھا را داده است و حاضر بھ انجام آنھا نیست،  ریچارد پاسخ داد كھ وي در آن روز از بیم جان آن وعده. شد

و تھدید كرد كھ ھر كس دست بھ قیام مسلحانھ .)) ھید ماندشما بنده بودھاید و بنده خوا: ((و در مقابل گفت
نمایندگان خشمگین، چون بازگشتند، یاران خود را بھ انقالب مجدد فرا . زند سخت طعمھ انتقام خواھد شد

  ). ژوئن ٢٨(عدھاي شوریدند، اما سپاھیان والورث با قتل عام فجیعي این شورش را خواباندند; خواندند

دشاه، بھ تحریك اطرافیانش، تمام منشورھا و احكام بخشایش و عفوي را كھ ھنگام شورش در دوم ژوئیھ، پا
راه را براي تحقیقات قضایي درباره ھویت و رفتار شركت كنندگان در انقالب ; صادر كرده بود لغو كرد

جان بال . صد و ده نفر، و یا بیشتر، محكوم بھ مرگ شدند; صدھا نفر دستگیر و محاكمھ شدند. باز گذاشت
وي بیباكانھ بھ نقش موثر خود در طرفداري از اصول انقالب اعتراف كرد و از . را در كاونتري گرفتند

وي را بھ دار آویختند، امعا و احشایش را بیرون آوردند، چھار . درخواست بخشش از شاه امتناع ورزید
در . ھیلز، زیور پل ساختندشقھاش كردند، و سرش را با سر تایلر و جك سترا، بھ جاي سر سادبري و 

سیزدھم نوامبر، ریچارد شرح كارھاي خود را بھ پارلمنت تقدیم داشت و گفت، در صورتي كھ نخست 
كشیشان، اعضاي مجلس اعیان، و نمایندگان مجلس عوام طالب آزادي سرفھا باشند، وي نیز آرزومند آن 

تند حق شاه را بھ بخشیدن امالك خود تصویب اما اعضاي پارلمنت تقریبا ھمھ مالك بودند و نمیتوانس. است
كشاورزان افسرده . از این روي، روابط فئودالي موجود میان مالك و رعیت را تثبیت و تایید كردند; كنند

  . ھایشان بازگشتند بھ كشتزارھا، و كارگران عبوس بھ كارگاه

IV  -ادبیات جدید   

تحول زبان  ١٠۶۶ھجوم نورمانھا در سال . زبان انگلیسي بتدریج محمل مناسبي براي ادبیات شد
كم كم لغات و . آنگلوساكسون را بھ انگلیسي متوقف كرد، و زبان فرانسھ براي مدتي زبان رسمي كشور شد

گمان میرود كھ جنگ طوالني با فرانسھ سبب . اصطالحات جدیدي با لغات و قواعد گالیك آمیختگي داشتند
زبان انگلیسي زبان حقوقي  ١٣۶٢در سال . زباني دشمن بشورند شده باشد كھ مردم انگلستان علیھ تسلط

، نخست وزیر كشور، با نطقي كھ ھنگام افتتاح پارلمنت بھ زبان انگلیسي ایراد ١٣۶٣محاكم شد، و در 
حتي تا (دانشمندان، تاریخنویسان، و فالسفھ. كرد، سابقھاي بھ جاي گذاشت كھ بعدا حكم قانون پیدا كرد

ھمچنان براي آنكھ آثارشان در خور فھم ملل مختلف باشد، بھ زبان التیني مینگاشتند، ) كنزمان فرانسیس بی
  . اما، از این زمان بھ بعد، شاعران و درامنویسان بھ زبان انگلیسي میسرودند و مینوشتند
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د بو) ارائھ یك داستان مذھبي بھ صورت درام)) (میستري((قدیمیترین درام موجود بھ زبان انگلیسي، یك 
در میدلندز نمایش داده شد، و داستان آن مشاجره  ١٣۵٠كھ در حوالي سال )) جان آزاري دوزخ((بھ نام 

در قرن چھاردھم، رسم آن بود كھ اصناف شھر یك . لفظي میان مسیح و شیطان در دھانھ دوزخ بود
را براي )) مقدس كتاب((ھر صنفي صحنھاي معموال از ; مجموعھ از این میستریھا را بھ نمایش میگذاشتند

وسایل و بازیگران نمایش را بر ارابھاي حمل میكرد، و بر صحنھاي معمول آن ; نمایش فراھم میساخت
ھاي  در روزھاي بعد، اصناف دیگر، صحنھ. زمان، كھ در نقاط پرجمعیت برپا میشد، بھ تماشا میگذاشت

ھ این نوع نمایش مجموعھ میستریھاي قدیمیترین نمون. را نمایش میدادند)) كتاب مقدس((بعدي آن داستان 
ھاي مشابھي در یورك، بورلي، كیمبریج،  مجموعھ ١۴٠٠در سال . است ١٣٢٨چستر مربوط بھ سال 

، از ١١٨٢دیرزماني پیش از این، یعني در حدود . كاونتري، ویكفیلد، تاونلي، و لندن نمایش داده میشدند
مینامیدند، و ) درام معجزات)) (میراكل((بود كھ آن را میستریھاي التیني یك نوع درام دیگر بوجود آمده 

، نوع ١٣٧٨در حوالي . موضوع آن معطوف بھ معجزات و كرامات و مصیبتھاي برخي از قدیسان بود
مورالیتي با روي صحنھ آوردن . بود) درام اخالقي)) (مورالیتي((دیگري از درام پیدایش یافت كھ نام آن 

) ١۴٨٠حد )) (آدمیزاد((این نوع نمایش با پیدایش درام ; القي را بیان میداشتیك قصھ یا داستان نكتھاي اخ
دیگر اطالع داریم كھ در آن )) فرم دراماتیك((ھمچنین در قرن چھاردھم از یك . بھ اوج كمال خود رسید

ازي و اما اینترلود ب; است) میان پرده)) (اینترلود((موقع بدون شك مدتھا از عمر آن میگذشتھ است، و آن 
نمایشي نبود كھ میان بازیھا یا نمایشات دیگر اجرا میشد، بلكھ نمایشي بود كھ میان دو یا چند بازیگر انجام 

موضوع اینترلودھا محدود بھ موضوعات دیني یا اخالقي نبود، بلكھ امكان داشت كھ موضوع آن . میگرفت
نترلودھا را در بارون نشینھا یا تاالر خنیاگران ای. غیرمذھبي، خندھدار، كفرآمیز، و حتي مستھجن باشد

ھاي شلوغ و پرمشتري روي صحنھ  ھا، و یا در حیاط مسافرخانھ اصناف، در شھر یا میدان دھكده
  . ، نخستین تماشاخانھ شناختھ شده انگلستان را بر پا ساخت١٣۴٨اكستر، در ; میآوردند

و این تماشاخانھ، بعد از بناھاي كالسیك رومي، نخستین ساختمان اروپایي بود كھ مخصوصا و براي 
از تكامل و تحول اینترلودھا كمدي، و از تكامل میستریھا و مورالیتیھا، . ھمیشھ وقف نمایش و بازیگري شد

  . تراژدیھاي با روح تئاتر الیزابتي بوجود آمد

رویایي در باب ((كھ یكي از شگفتترین و قویترین اشعار آن زبان است،  نخستین منظومھ بزرگ انگلیسي،
اگر . از شرح حال گوینده آن، جز آنچھ از خود شعر برمیآید، چیزي معلوم نیست.نام دارد)) پیرز شخمزن

شعر را ترجمھ احوال خود شاعر بپنداریم، باید نامش را ویلیام النگلند بدانیم و زمان تولدش را كوچك 
بھ لندن رفتھ و در آنجا نان بخور و نمیري، . ني رسیده، ولي ھیچگاه بھ مقام كشیشي نایل نیامده استروحا

زندگي را بھ . در مراسم قداس مردگان، بھ دست میآورده است)) مزامیر داوود((از راه خواندن كتاب 
ھمراه زني، كھ ; چشماني آزمند و جسمي شھوتران، مرتكب گناه میشده است((ھرزگي میگذرانده، و با 

خود را . ظاھرا ھمسرش بود، و با دختري كھ از وي داشتھ، در كلبھاي در كورنھیل زندگي میكرده است
. مردي بلندباال و الغراندام وصف میكند كھ قباي تیرھاي، متناسب با نومیدیھاي غمانگیزش، میپوشیده است

،و ھر بار بر )١٣٩۴، ١٣٧٧، ١٣۶٢(منظومھ خویش را دوست میداشت و سھ بار آن را منتشر ساخت 
مانند شعراي آنگلوساكسون، قافیھ بكار نمیبرد، بلكھ از یك نوع جناس حرفي و صوتي در . طول آن افزود

  . اوزان نامتساوي سود میجست

دشتي پر ((منظومھ خود را چنین آغاز میكند، شاعر كھ بر تپھ مالورن بخواب رفتھ است، و در عالم رویا 
ناگون توانگر و بینوا، نیك و بد، پیر برنا میبیند، و در میان آنھا زني است زیبا و بزرگزاده گو)) از مردم

من ((ویلیام در برابر او زانو بھ زمین میزند و با التماس از وي میپرسد، . كھ مظھر كلیساي مقدس است
چون : جواب میدھدزن )). مال دنیا نمیطلبم، اما بھ من بگوي كھ چھ سان روح خویش را رستگاري بخشم

  ... ھاي جھان را بیازمایي، راستي را از ھمھ بھتر مییابي ھمھ گنجینھ

آن كس كھ زبان راستگویي دارد و جز راست نگوید، و بھ راستي كارگزارد، و بد ھیچ انساني را نخواھد، 
  . و بھ خداوندگار ما مسیح میماند... چنین كس براي خود خدایي است
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كبیره ھفتگانھ را میبیند، و در بررسي ھر یك از آنھا، بشر زبون را با ھجوي  در رویاي دوم، گناھان
براي مدتي خویشتن را بھ بدبیني میسپارد، آینده بشر را تباه میبیند، و پایان . نیرومند بھ محاكمھ میكشد

: وي برزگر نمونھاي است. شخمزن وارد داستان میشود) Peter(جھان را انتظار میكشد، سپس پیرز 
با زن و فرزندش زندگي را بھ دینداري میگذراند، ; شرافتمند، صمیمي، سخاوتمند، مورد اعتماد، سختكوش

در رویاھاي بعدي، ویلیام ھمان پیرز را بھ صورت تجسم انساني . و فرزند باوفا و پرھیزكار كلیساست
و ظھور ضدمسیح مسیح، بھ صورت پطرس حواري، و بھ صورت یك پاپ میبیند پاپي كھ در شقاق كلیسا 

; بسیاري از آنھا فاسد و فاجرند; شاعر میگوید روحانیان دیگر آن نخبھ ناجیھ نیستند. دارد ناپدید میشود
چیزھاي مقدس . مردم ساده لوح را میفریبند، و توانگران را بھ خاطر چشمداشتي كھ از آنھا دارند میبخشند

در این غرقاب، وظیفھ مسیحي واقعي چیست . شندرا وسیلھ سوداگري میسازند، و بھشت را بھ پولي میفرو
ویلیام میگوید، وي باید باز دامن ھمت بھ كمر زند، از مفاسد و رسومي كھ سد راه رستگاري او شده است 

  . بگذرد، و خود مسیح را كھ كامل و جاویدان است بجوید

ام آن خوانندگاني را كھ روشن بھ اندازه خود مبھم است، و كنایات پیچیده و پرابھ)) پیرز شخمزن((منظومھ 
بر ; اما شعري بیریا و صادقانھ است. و صریح نوشتن را وظیفھ اخالقي نویسنده میدانند خستھ میسازد

ھاي حیات آدمي را بھ روشني تمام تصویر میكند،  فرومایگان و نادرستان، بي ھیچ تبعیضي، میتازد، صحنھ
ام رفیعي میرسد كھ در ادبیات قرن چھاردھم انگلستان، و از لحاظ زیبایي و گیرندگي احساس بھ چنان مق

پیرز براي . تاثیر و نفوذ آن شایان مالحظھ است. اثر چاسر، دست باالیي ندارد)) ھاي كنتربري قصھ((جز 
را ) ١٣٨١(انقالبیون انگلستان مظھر و نمونھ دھقاني دستكار و بیباك بود، جان بال شورشیان اسكس 

و تا دوره جنبش اصالح دیني، چون پاي انتقاد از نظام ; سرمشق خویش قرار دھندتوصیھ میكرد تا وي را 
شاعر، در پایان . ھا زنده میشد مذھبي قدیم و لزوم نظام جدیدي بھ میان میآمد، نام وي در خاطره

رویاھایش، بار دیگر از پیرز پاپ بھ پیرز برزگر باز میگردد و نتیجھ میگردد كھ بزرگترین و واپسین 
در این صورت بھ انقالب دیگري نیاز ; الب آن است كھ ھمھ ما چون پیرز ساده، و درعمل مسیحي باشیمانق

  . نیست

وي . جان گاور، شاعر دیگر این عھد، كمتر از ویلیام النگلند رمانتیك و دوستدار پیچیدگي و ابھام است
ھام و پیچیدگي سھ زبان تسلط یافتھ مالك توانگري از ایالت كنت بود كھ دانش مدرسي بسیار اندوختھ و بر اب

او نیز زیانكاریھاي روحانیان را بھ باد انتقاد گرفت، اما از بدعتھاي اللردھا وحشت داشت و از . بود
گستاخي دھقانان، كھ زماني بھ غلھ و آبجو خرسند بودند و اكنون گوشت و شیر و پنیر میخواستند، مبھوت 

امشان از دست بشود، بر ھیچ كس و ھیچ چیز ترحم روا مانده بود، گاور میگفت سھ چیز چون زم
  . نمیدارند، آب، آتش، و توده مردم

گاور از آنجا كھ مردي اخالقي بود، چون این جھان را خوار میداشت و از جھان دیگر میترسید، در عھد 
. بردپیري در دیري معتكف شد و سالھاي آخر عمر را در كوري و گزاردن نماز و خواندن دعا بھ سر 

معاصرانش اخالق وي را تحسین میكردند و از خلق و خوي و شیوه نگارشش متاسف بودند، و براي رفع 
  . مالل و تنوع بھ چاسر روي میآوردند

V- ١۴٠٠-١٣۶٠: جفري چاسر  

توانایي آن را داشت كھ با گامھاي بلند . او مردي بود سرشار از خون و آبجو انگلستان شادكام آن عھد
طبیعي حیات را پشت سر گذارد، با طبع بخشایشگر خود خلش خارھاي جانگزاي موانع  خویش مشكالت

را نادیده انگارد، و با كلكي بھ جامعیت قلم ھومر، و روحي پرشور چون روح رابلھ، وجوه مختلف حیات 
  . مردم انگلستان را تصویر كند
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بود و احتماال )) كفاش((سمش معني ا; ھاي زبانش، اصلي فرانسوي داشت نامش، چون بسیاري از واژه
اخالف ما نیز نامھایمان را بھ بازي میگیرند و تنھا براي آن ما را بھ یاد میآورند . تلفظ میشد)) شوسایر((

از زندگي و كتاب . او فرزند یك میفروش لندني، جان چاسر، بود. تا ما را دستمایھ بلھوسیھاي خود سازند
 ١٣۵٧در سال . ز از دانش مردان و زنان، ادبیات و تاریخ استاشعارش لبری; معلومات بسیاري اندوخت

دو سال بعد براي جنگ بھ . نام جفري چاسر رسما در زمره خدمتگزاران خاندان دیوك آو كلرنس ثبت بود
در . اسیر شد، اما با پرداخت خونبھایي كھ ادوارد سوم ھم در اداي آن سھمي داشت آزاد شد; فرانسھ رفت

 ٣٣٣،١(مارك  ٢٠میبینیم كھ مقرري ساالنھاي در حدود )) مباشران مجلس پادشاه((از وي را  ١٣۶٧سال 
از قرار معلوم چاسر نیز از . ادوارد بسیار سفر میكرد، و اغلب خانوادھاش را بھ دنبال داشت. دارد) دالر

مھ ملكھ با فیلیپا، زني كھ ندی ١٣۶۶در سال . ھمسفران بود و انگلستان را در ضمن سفر سیاحت میكرد
ریچارد دوم مستمري ساالنھ او را . و با اندك اخالقي، تا دم واپسین، با او بھ سر برد; بود، ازدواج كرد

ھدایا و صالت اشرافي . بر آن افزود) دالر ١٠٠٠(پوند  ١٠ھمچنان پرداخت، و جان آو گانت ساالنھ 
بم حیات و جزئیات زندگي را بدان  دیگري نیز دریافت میداشت كھ میتواند نشان دھد چرا چاسر، كھ زیر و

  . خوبي میدید، شورش بزرگ موردنظرش قرار نگرفتھ است

در آن روزگاران، یكي از آداب و رسوم پسندیده آن بود كھ براي ستایش شعر و فصاحت، مردان ادب را بھ 
ي براي عقد یك از این روي، چاسر را با دو نفر دیگر بھ نمایندگ. ماموریتھاي سیاسي بھ خارج میفرستادند
نیز ھمراه سر ادوارد باركلي بھ میالن  ١٣٧٨، و در سال )١٣٧٢(قرارداد تجارتي بھ جنووا گسیل داشتند 

  . رفت

كسي چھ میداند شاید در آنجا بوكاتچو رنجور و پترارك سالخورده را مالقات كرده باشد، اما بھ ھر 
در آنجا با فرھنگ و تمدني روبرو شد كھ . صورت، سفر ایتالیا براي وي الھامي دگرگون كننده داشت

براي آثار كالسیك، دست كم آثار التیني، احترام ; درخشانتر، دقیقتر، و ادبیانھتر از فرھنگ انگلستان بود
از آن پس نفوذ و تاثیرات فرانسوي، كھ آثار و اشعار نخستین وي را شكل داده بود، جاي . تازھاي قایل شد

سرانجام چون بھ وطن خود بازگشت، . ھاي شعري، و موضوعات ایتالیایي دادھا، قالب خود را بھ اندیشھ
  . ھنرمندي تمام عیار و متفكري با كمال بود

ممكن است چنین بپنداریم كھ . در انگلستان آن زمان، كسي نمیتوانست تنھا از راه شاعري زندگي كند
، جمع درآمد ساالنھ ١٣٧٨پس از سال ; مستمریھاي چاسر براي تامین جا، غذا، و لباس وي كافي بودھاند

عالوه بر آن، زنش نیز از پادشاه و جان آو گانت مقرري ; دالر امروزي میشد ٠٠٠،١٠وي حدود 
با وجود این، چاسر خود را نیازمند میدید كھ با تصدي مشاغل مختلف دولتي بر . ساالنھاي دریافت میداشت

ممیز و بازرس گمرك و اعانات نقدي ((بھ عنوان ) ١٣٧۴١٣٨۶(مدت دوازده سال . درآمد خویش بیفزاید
مبلغ  ١٣٨٠در سال . در طي این مدت، اطاقھاي برج آلدگیت را در اختیار داشت; خدمت میكرد)) دولت

پنج سال بعد . نامعلومي بھ سسیلیا شومپني پرداخت تا شكایت خود را علیھ وي، بھ اتھام تجاوز، مسترد دارد
در خالل این . ناگاه خود را نماینده پارلمنت دید ١٣٨۶و در ; نت منصوب شدایالت ك)) امین صلحي((بھ 

  . كارھا و گرفتاریھا بود كھ بھ گفتن شعر میپرداخت

، بھ خانھ ))محاسبات پایان میگیرد((در منظومھ خانھ شھرت، خویشتن را چنین وصف میكند كھ چون كار 
مینشیند، و از ھمھ جھت چون )) اموش چون سنگيخ((میشتابد و خود را در میان كتابھایش غرق میكند، 

قریحھ خود را بھ ((و ; زاھدي معتكف زندگي میگذراند، جز آنكھ با فقر و تجرد و عبودیت میانھاي ندارد
بھ ما میگوید كھ در جواني . میگمارد)) آفرینش كتابھا، سرودھا، و تصنیفات كوچك منظوم و مقفا

تسلي فلسفھ اثر بوئتیوس را بھ نثر زیبایي . سروده است)) ك بسیارسرودھا و نغمات فاسقانھ و شھوتنا((
بھ گفتن . ترجمھ كرد، و نیز قسمتي از داستان گل سرخ، اثر گیوم دولوریس، را بھ شعري عالي برگردانید

خانھ شھرت، كتاب دوشس، مجلس ; ھاي كوچك و بزرگ نامید اشعاري پرداخت كھ میتوان آنھا را منظومھ
قبل از ما پیشبیني كرد كھ توانایي آن را نداریم كھ آنھا . و افسانھ زنان خوب از آن جملھاند شوراي مرغان،
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ھا آزمایشھاي آرزومندانھ اما كوچك و از نظر موضوع و قالب،  این منظومھ. را از ابتدا تا انتھا بخوانیم
  . ھاي اصلي بر اروپا بود تقلیدھاي صریحي از نمونھ

اما بر ; یدا، كھ از زیباترین اشعار اوست، باز بھ تقلید و حتي ترجمھ ادامھ داددر منظومھ ترویلوس و كرس
بیت افزود، كھ از ماخذي دیگر و یا ساختھ ذھن  ۵۶٩۶بیتي كھ از فیلوستراتو بوكاتچو برداشت،  ٢٧٣٠

ز از این كار قصدش فریفتن و گولزدن نبود، چھ بھ كرات ماخذ كارش را ذكر میكند و ا. وقاد خودش بود
در آن زمان، چنین انتقاالتي از ادبیاتي . اینكھ بھ ترجمھ ھمھ متن نپرداختھ است از خوانندگان پوزش میطلبد

بھ ادبیات دیگر كاري مشروع و سودمند بود، زیرا حتي آنان كھ تحصیالتي كرده بودند زباني جز زبان 
  . مادري خویش نمیدانستند

آنچھ ھنر ; نگلستان عصر الیزابت كاالیي ھمگاني بودموضوع و طرح در نظر درامنویسان یونان و ا
  . نویسندھاي را نشان میداد، قالب و فرم بود

ترویلوس چاسر، علیرغم ھمھ معایبي كھ بر آن گرفتھاند، نخستین منظومھ بزرگ روایي زبان انگلیسي 
  . است

شاید زیباترین : ((روستي میگوید; میشمارد، و چنین است)) طوالني و تا حدي مالآلور((سكات آن را 
تمام شعرھاي بلند، ھرچند زیبا . و این نیز سخني درست است)). منظومھ بلند روایي زبان انگلیسي باشد

یت طول بكشد، بھ ھمان ب ٨٣٨۶و اگر تاثري ; جوھر شعر، تاثیر و انفعال است; باشند، ماللتبار میگردند
براي آنكھ زني بھ بستر زفاف . سرعت كھ میل و اشتیاق بھ اتمام میرسد، شعر نیز بھ نثر تبدیل میشود

و عشق ھرگز در تردیدھا بھ تفكرات و تسلیم و تسامح ; كشانده شود، ھرگز بھ این ھمھ شعر نیاز نیست
تنھا میسي سیپي نثر . نظم نیاز ندارد ھاي مصنوع، و سالست ھاي بیجا، نغمھ خویش، بھ این خطابھ

معھذا،  .كندریچاردسن است كھ میتواند با این نیل نظم، در روانشناسي عشق از لحاظ وسعت مجال برابري 
حتي اطناب مخل، لفاظي بیپایان، و تعقیدي كھ از اظھار فضل خودسرانھ شاعر پدید آمده است نمیتواند 

از این گذشتھ، ترویلوس داستاني فلسفي است كھ چھ سان زن براي . ارزش و زیبایي آن را از میان برد
نرد عشق باختن )) عمرو((از نظرش مدتي دور ماند، با )) زید((عشقورزي آفریده شده است و چون 

در منظومھ ایلیاد، . یكي از قھرمانان آن، پانداروس، سخت زنده و واقعي ترسیم شده است. میگیرد
پانداروس سپھساالر لشكر لوكیایي در نبرد ترواست، اما در اینجا، دالل محبتي سودرسان، با تدبیر، و 

  . ن میشودرھنمو)) گناھي پرلذت((ناخداترس است كھ عاشقان را بھ سوي 

ترویلوس سلحشوري است كھ در دفع یونانیان خویشتن را از یاد برده است، و مرداني را كھ بر سینھ نرم 
اما خود در یك نگاه، دیوانھوار، بھ ; زنان بھ عشقورزي مشغول و بنده شھوت و شكمبند سرزنش میكند

كرسیدا پس از . او نمیاندیشدكرسیدا دل میبندد و از آن پس جز بھ زیبایي، آزرم، نجابت، و مالحت 
بیت طول میكشد تا این سپاھي كمرو عشق خود را بدو اعتراف كند خود را در  ۶٠٠٠انتظاري دردانگیز 

  : آغوش وي میاندازد، و ترویلوس یك باره ھر دو جھان را از یاد میبرد

  . ردھاي ھراسانگیز از وي گریخت، و ھم محاصره و ھم رستگاري را از یاد ب ھمھ اندیشھ

پس از آنكھ خویشتن را براي رسیدن بدین وجد و بیخودي خستھ و مانده میكند، چاسر با شتاب بساط 
سعادت و خوشبختي عاشق و معشوق را بھ سوگ جدایي مبدل میكند و بدین وسیلھ منظومھ خویش را از 

ك دخترش را در مقابل چون پدر كرسیدا بھ نزد یونانیان گریختھ است، ترواییان غضبنا. ماللتباري میرھاند
دو دلدار، مغموم و دلشكستھ، از یكدیگر جدا . آزادي آنتنور، كھ بھ اسارت افتاده است، بھ یونانیان میبخشند

كرسیدا چون بھ میان یونانیان میرسد، نصیب . میشوند و سوگند میخورند كھ براي ابد بھ ھم وفادار بمانند
او را اسیر میسازد كھ گوھري را كھ در طي یك كتاب نگاه زیبایي مردانھ دیومدس چنان . دیومدس میشود

با مشاھده این امر، ترویلوس، بھ جستجوي دیومدس، خود را در . داشتھ است، در یك صفحھ تسلیم او میكند
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چاسر حماسھ عشقي خود را با دعاي . میدان جنگ میافكند، ولي بھ زخم نیزه اخیلس از پاي درمیآید
از لطف ((و سپس با شكستھ نفسي آن را بھ نزد گاور میفرستد تا ; ثلیث پایان میدھدپرھیزگارانھاي درباره ت

  )). و كرم بھ اصالح آن پردازد

نقشھ و طرح كار بسیار . آغاز كرد ١٣٨٧ھاي كنتربري را در سال  بھ احتمال قوي، چاسر سرودن قصھ
آنجا كھ چاسر (د این در ساوثوارك درخشان بود گروه متنوعي از مردم بریتانیاییھا را در مسافرخانھ تبر

در سفر زیارتیشان بھ مزار تامس ا بكت، در ; بھ ھم ملحق ساخت) ھاي آبجو بسیار خالي كرده بود پیمانھ
ھایي را كھ در طي نیم قرن در مغز جھاندیده شاعر جمع  و داستانھا و اندیشھ; كنتربري، ھمراه آنھا رفت

یري، براي پیوستن داستانھاي متعدد بھ ھم، بارھا پیش از او بھ كار چنین تداب. شده بود در دھانشان گذاشت
دكامرون تنھا مردان و زنان ((بوكاتچو براي نوشتن . گرفتھ شده بودند، اما این برترین و بھترین ھمھ بود

یك طبقھ را انتخاب كرده بود، و بر اثر عدم توصیف و مقابلھ شخصیتھاي مختلف، آنھا را تجسم واقعي 
چاسر یك مسافرخانھ آدم خلق كرد كھ چنان جورواجور و واقعي ھستند كھ از انگلیسیھاي . ده بودنبخشی

آنھا زندگي میكنند، بھ . بیحس و حركت و پوشالي كھ تاریخ بھ ما عرضھ میدارد حقیقیتر بھ نظر میرسند
و ھمچنان ; میكنندمفھوم لفظي كلمھ حركت میكنند، عشق میورزند، اظھار نفرت میكنند، میخندند، و گریھ 

كھ در طول جاده ناھموار پیش میروند، ما نھ تنھا داستانھایشان را میشنویم، بلكھ از رنجھا، منازعات، و 
  . ھایشان آگاه میشویم فلسفھ

چھ كسي از اینكھ ابیات دالنگیز بھاري آغاز این منظومھ را نقل كنیم زبان بھ اعتراض خواھد گشود 
بھاري فرو میریزد و تا ژرفناي خشكي و قحطزدگي زمستان رخنھ میكند،  ھنگامي كھ رگبارھاي جانبخش

و تاكھا، در شراب نیرویي كھ بھ گلھا جان تازه میبخشد، خود را میشویند، ھنگامي كھ نسیم، با نفس گرم و 
ھا دامن میكشد، و خورشید نوبھاري بر  ھاي نو رستھ و جوانھ شیرینش، در ھر دشت و بیشھاي، بر شاخھ

مدار خود در برج حمل سیر میكند، و پرندگان كوچكي كھ شب را با دیدگان باز خفتھاند بھ نغمھسرایي  نیمھ
  ... میپردازند

  ... در آن ھنگام، مردم آرزوي زیارت دارند

  ... و عزم دیدار قدیسان سرزمینھاي دور و بیگانھ را میكنند

ص در آرزوي رفتن بھ زیارت، و حركت بھ در ساوثوارك، در تبرد، ھمچنان كھ من با دلي آكنده از اخال
  . سوي كنتربري خفتھ بودم، شبانگاه، بیست و نھ تن، دستھجمعي، بھ مسافرخانھ درآمدند

ھمھ زایر بودند و قصد داشتند كھ بھ سوي ; ھر یك از طبقھاي بودند و بتصادف با ھم آشنا شده بودند
  . كنتربري روند

  : در آن پیش درآمد بینظیر، با وصفي كوتاه و عجیب معرفي میكندسپس چاسر آنھا را یكي پس از دیگري، 

در میان آنھا شھسواري بود، مردي بسیار برجستھ، كھ از نخستین روزي كھ بر پشت اسب نشستھ جز راه 
  . ... مردانگي، حقیقت، افتخار، گشادھدستي، و ادب نپیموده بود

ن، بھ خاطر دین مقدسمان، تن بھ تن نبرد كرده در پانزده جنگ مرگبار شركت جستھ بود، و در ترامي س
  . ... بود

با ھمھ ناموري، دانا و خردمند بود، و ھرگز تا بھ حال، در ھمھ زندگیش، بھ ھیچ كس، و در ھیچ پیشامدي، 
  . سختي زشت و ناھنجار نگفتھ بود

  . براستي شھسواري حقیقي و كامل عیار بود
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  و پسر شھسوار 

  ... پیشھ و آتشین مزاجسپرداري جوان بود، عاشق 

  . كھ در تب و تاب عشق، چون ھزاردستان، تا سپیدھدم نمیخفت

  : و مباشري كھ در منادمت شھسوار و سپردارش بود، و یك زن دلفریب

نیز راھبھاي با آنھا بود، ناظمھ دیري، كھ تبسمي شیرین و شرمناك داشت، و بزرگترین سوگندش بھ 
ن شھرت داشت، و چھ خوب سرودھاي مذھبي را میخواند، با صدایي كھ بھ سنلویي بود، و بھ مادام اگالنتی

  . ... شایستھترین وجھي در بیني میافكند

چندان خیرخواه و دلسوز بود كھ اگر میدید موشي در تلھ افتاده یا مرده و مجروح شده است، سخت 
  . میگریست

داد، و اگر یكیشان میمرد، بھ تلخي زاري تولھ سگھایي داشت كھ با كباب و شیر و یا نان سفید غذایشان می
  . ... میكرد

ھاي پرزرق و برق سبزرنگ بھ گردن آویختھ بود،  بازوبندي از مرجان بھ بازو بستھ، و گردنبندي از مھره
و  Aكھ از وسط آن، گل سینھاي زرین، با تابشي بس درخشان، آویزان بود، بر روي آن نخست حرف 

  . حك شده بود)) عشق پیروز است((سپس جملھ 

است، و یك فرایار كھ در كار )) عاشق شكار((پس از آن، یك راھبھ دیگر، سھ كشیش، راھبي سرخوش كھ 
  :ھاي مومنان است بیرون كشیدن صدقھ از كیسھ

اگر چھ ممكن بود بیوھزني كفش بر پاي نداشتھ باشد، ولي احوالپرسیھاي تقدسآمیز او چنان خوشایند بود كھ 
  . ناچیز خود را دریافت میداشتاز وي نیز صدقھ 

  : چاسر، یك دانشجوي جوان رشتھ فلسفھ را بیشتر از ھمھ دوست میدارد

ھایش  نیز دبیري از آكسفرد با آنھا بود، جواني، منطق از سالھا پیش آموختھ، اسبي داشت كھ از الغري دنده
  . را میشد شمرد، و خودش نیز چندان چاق نبود، اما ظاھري فریبنده، و نگاھي خیره داشت

پي كسب مال دنیا جامھاش نخ نما شده بود، زیرا از كلیسا درآمدي نمیگرفت، و چندان الھوتي بود كھ از 
  . نمیرفت

ترجیح میداد كھ در كنار بسترش بیست جلدي كتاب قرمز و سیاه از آثار فلسفي ارسطو داشتھ باشد تا 
  . ... ھاي زیبا و آالت طرب جامھ

  . ... اندیشھاش تنھا از پي كسب دانش بود، و بھ راستي سخني بیش از حد لزوم نمیگفت

  . ، با شادي فرامیگرفت، و با شادي میآموختگفتارش سرشار از فضایل اخالقي بود

سرشار از ((بینوایي )) كشیش بخش((آنجا بود كھ وصفش بزودي خواھد آمد، و )) زن اھل باث((و نیز یك 
درست بر قلھ دماغش زگیلي رستھ بود ((كھ )) آسیابان((، و یك ))دھقان((، و یك ))اندیشھ و كردار مقدس
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، ))ضابط((، ))كارپرداز((و یك )) ;سرخ میان گوش ماده خوك پیري و بر آن دستھاي موي، چون موھاي
  )): داعي((و یك 

خدمتگزاري سر بھ زیر و مھربان بود، اگر در صدد برمیآمدید، از او بھتر نمییافتید، بھ خاطر شیشھاي 
  . شراب، اجازه میداد كھ ھر جواني صیغھاي را یك سال نگاه دارد، و او را كامال میبخشید

  اوو با 

  ... مھرباني ھمراه بود)) آمرزشنامھ فروش... ((

  . ھایي كھ گرماگرم از رم میرسید كھ انباني در پیش رو داشت، لبریز از آمرزشنامھ

، ))سمسار((، ))صباغ((، ))نساج((، ))درودگر((، ))مالك((، ))حقوقدان((، ))بازرگان: ((و ھمچنین
)) گنده((كھ با كمرویي در كناري ایستاده است و چنان )) جفري چاسر((، و خود ))كشتیران((، ))آشپز((

)). و ھمیشھ بھ زمین مینگرد، گویي در جستجوي خرگوشي است((است كھ در آغوش گرفتنش مشكل است 
میزبان آنھا، صاحب مسافرخانھ تبرداین، دست كمي از او ندارد، و سوگند میخورد كھ محفلي شادیانگیزتر 

پیشنھاد میكند، براي آنكھ ; ز بر آن میشود كھ با آنھا برود و راھنمایشان باشدو خود نی; از این ندیده است
نود كیلومتر راه طي كنند، ھر یك از زایران دو داستان ھنگام رفتن و دو داستان ھنگام بازگشتش بگوید، و 

مھ ھ. شامي بخورد)) بھ خرج ھمھ ما((آن كس كھ داستانش از ھمھ زیباتر بود، چون مراجعت كردند، 
)) شھسوار((زیارت آغاز میشود، و ; متحرك آماده میشود)) كمدي انساني((صحنھ این ; موافقت میكنند

مودب اولین داستان را روایت میكند، كھ چگونھ دو دوست، بھ نام پاالمون و آرسیتھ، دختري را ھنگام گل 
ھ تن و مرگباري با نیزه چیدن در باغي میبینند و ھر دو عاشق او میشوند و با یكدیگر بھ نبرد تن ب
  . برمیخیزند تا ھر كھ پیروز شود، دخترك را بھ عنوان جایزه مسابقھ ببرد

چھ كسي میتواند باور كند كھ قلمي چنین خیاالنگیز، ناگاه درطي یك سطر، پس از این داستان شوالیھاي 
دھخواري بوده است، و خود در حال با)) آسیابان((بپردازد اما )) داستان آسیابان((مطنطن، بھ ھرزھدرایي 

چاسر از جانب او و خودش كھ بایستي . پیشبیني میكند كھ مغز و زبانش بھ مطالب ناشایست خواھد لغزید
با كمال درستي و صداقت داستانھا را بازگو كند از خواننده پوزش میطلبد، و خواننده عفیف و با آزرم را 

داستان ناظمھ . ((اندرز میدھد)) اخالق، تقدس، و پاكي است... آكنده از نجابت((بھ خواندن داستانھایي كھ 
با لحن شیرین مذھبي آغاز میشود، سپس افسانھ دردناك كودكي مسیحي را باز میگوید كھ تصور )) دیر

میشود یھودیان او را كشتھاند، و اینكھ چگونھ سرپرست روحانیان شھر، بھ حكم وظیفھ، یھودیان را توقیف 
چاسر )) داستان آمرزشنامھ فروش((در پیش درآمد . ھا را تا دم مرگ شكنجھ میدھدمیكند و بعضي از آن

ھا  پس از این زھد و تقوا، یكسر بھ ھجایي شدید در باب فروشندگان دورھگرد آثار متبرك و آمرزشنامھ
ا ھنگامي كھ لوتر این موضوع را در شیپور جنبش اصالح دیني بھ گوش جھانیان میرساند، قرنھ; میپردازد

، شاعر ما بھ اوج قدرت و ))داستان زن اھل باث((و بعد از آن، در پیش درآمد . از عمر آن گذشتھ است
زن و مرد است كھ از دھان ھرزه )) تجرد((این داستان اعتراضي آشوبانگیز علیھ . حضیض اخالق میرسد

ون پنج بار شوھر زنیكھ از دوازدھسالگي تا كن; زني كھ در زناشویي صاحب تجربھ است بیرون میآید
كرده، چھارتاي آنھا را بھ خاك سپرده است، و حاال چشمانتظار شوي ششمین است كھ بیاید و التھاب 

  :جوانیش را فرو نشاند

  ... خداوند بھ ما فرمود كھ بزرگ شویم و تولید نسل كنیم

  . یدولي از دفعات ازدواج سخني بھ میان نیاورد، و نگفت كھ دو بار یا ھشت بار عروسي كن
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پس چرا مردم ازدواج را گناه میشمارند سلیمان پادشاه را درنظر آورید، من شنیدھام كھ ھزار، یا افزون بر 
  !... این، زن داشت، و اي كاش خداوند بھ من اجازه میداد تا بھ تعداد نیمي از زنان او شوھر اختیار كنم

  . دریغ و درد كھ عشق ھمیشھ گناه محسوب شده است

داستان ((اعترافات وظایفاالعضایي او را نقل میكنیم، و نھ توصیفات مردانھ مشابھش در  در اینجا نھ
ھنگامي كھ بھ . را باز میگوییم آنجا كھ چاسر، براي مطالعھ آناتومي غرور، تن بھ فروتني میدھد)) داعي

نھ ; میشود میرسیم، ھواي قصھ روشن و صاف)) داستان دبیر آكسفرد((افسانھ گریزلداي فرمانبردار در 
  . بوكاتچو و نھ پتراك ھیچ یك این افسانھ را، كھ رویاي مردي بھ ستوه آمده است، بدین خوبي بازنگفتھاند

از پنجاه و ھشت قصھاي كھ چاسر در پیش درآمد كتاب بھ ما وعده میدھد، تنھا بیست و سھ تا را باز 
  . میگوید

صفحھ كافي است، و شاید چشمھ خلق و ابداعش  شاید چاسر، مانند خوانندگان، احساس میكرده كھ پانصد
حتي در نھرھاي جوشان نظمش عبارات گآللود كم نیستند، كھ چشم خردمند سخن شناس آن را . خشكیده بود

معھذا، جریان آرام و عمیق ابیات ما را سبكبال پیش میبرد و شادابي و طراوت . نادیده خواھد گرفت
رم میزیستھ است، نھ در دروازه لندن گرچھ رود تمز از آنجا نیز گویي شاعر در ساحلي سبز و خ; میبخشد

برخي از قصایدي كھ در سپاس و ستایش زیباییھاي طبیعت سروده شدھاند مشقھاي . چندان دور نبود
با وجود این، تصویر متحركي كھ شاعر ارائھ میدھد، بر اثر طبیعي بودن و صراحت و ; یكنواخت ادبیند

و بھ این طریق، آدمھا و آداب و سلوكشان را در یك مشاھده دست ; جاندار استروشني احساس و بیان، 
و اینھمھ استعاره و تشبیھ ; اول نشان میدھد، چنانكھ بھ ندرت در صفحات یك كتاب بدان میتوان دست یافت

 از منبر)) آمرزشنامھ فروش. (((و تمثیل را، مگر تنھا نویسندھاي چون شكسپیر بتواند دوباره بپرورد
وعظ باال میرود و، مانند كبوتري كھ بر شیرواني انباري نشستھ باشد، سرش را بھ جانب شرق و غرب، 

ھایش بھ كار گرفت، بھ  گویش میدلند شرقي، كھ چاسر آن را در نوشتھ.))) رو بھ جمعیت، تكان میدھد
تمام ظرایف و لطایف واژگان این گویش در ھمان زمان ھم، براي بیان : وسیلھ او زبان ادبي انگلستان شد
  . فكر، لغت و توانایي كافي داشت

  . اكنون، براي اولین بار، زبان گفتاري مردم انگلستان محمل ھنري بزرگ چون ادبیات شد

چاسر داستانھایش را از ھر جا كھ توانستھ . ماده آثار چاسر، مانند آثار شكسپیر، بیشتر دست دوم است
را از دكامرون، و چندتایي )) گریزلدا((را از تسئیده اثر بوكاتچو، ) )داستان شھسوار: ((اقتباس كرده است

ماخذ اخیر میتواند توجیھ كننده بسیاري از ھزلیات چاسر . را از فابلیوھاي فرانسوي اقتباس كرده است
بدون شك، وي مانند . باشد، اما جانگزاترین داستانھایش ماخذ و منبعي جز طبع وقاد شاعر ندارند

عصر الیزابت معتقد بود كھ گاه و بیگاه باید بھ خواننده نوالھاي از داستانھاي شنیع و زشت داد  درامنویسان
زنان و مردان داستانھاي او مطابق شان و منزلت خود سخن . تا وي را بھ فراخواندن اثر تحریك كند

تر طنزھا و بیش. و بھ عالوه، بھ قول خود چاسر، ھمھ از آبجوھاي بسیار ارزان سرمستند; میگویند
ھاي او بیضررند، و از انواع طنزھاي تمام عیار انگلیسیھاي مرفھ دوران پیش از رواج خشكي و  لطیفھ

  . نزاكت پیرایشگري بشمار میروند، كھ بھ نحو شگفتانگیزي با بذلھ گویي مدرن بریتانیایي آمیختھ شدھاند

انسان كامال آگاه بود، اما با وجد ھمھ اینھا چاسر از معایب، گناھان، جنایات، حماقتھا، تكبر، و یاوھسرایي 
ھاي خود را زیاد گران  زندگي را دوست میداشت و میتوانست با ھمھ كس، جز آنان كھ میخواستند یاوه

. بھ ندرت چیزي یا كسي را متھم یا محكوم میسازد، او فقط توصیف میكند. بفروشند، از در سازگاري درآید
ن مراتب پایین طبقھ متوسط را مورد ھجو قرار میدھد، اما از سرشاري زنا)) زن اھل باث((در داستان 

در باره زنان زباني تند و بیادبانھ دارد، كنایات زننده او، كنایات شوھري . نیروي حیاتي آنان لذت میبرد
با وجود این، از عشق و محبت با لطافت و . است كھ با قلم خود نانوانیھاي شبانھ زبانش را تالفي میكند
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رقت سخن میراند، و آن را یكي از غنیترین موھبتھا و خوشیھا میداند، و تصاویري كھ از زنان خوب 
وي بزرگ و شرفي را كھ مبتني بر نسب باشد . پرداختھ است چندان ھستند كھ یك تاالر نقاشي پدید آورند

بقھ عوام بھ علت تلون اما بھ ط.)) كارھاي بزرگ كند بزرگ میداند((مردود میشمارد و تنھا آن كس را كھ 
مزاجشان اعتمادي ندارد، و ھر كھ را كھ بخت و بزرگي خود را بھ عوام پسندي و قبول عام منوط سازد، 

  . یا با عوام درآمیز، احمقي بیش نمیشمارد

دغلبازیھاي كیمیاگران را نشان داد، و . وي بھ مقدار بسیار زیادي از خرافھپرستي عھد خویش بھ دور بود
براي . بعضي از قصھگویان كتابش از علم احكام نجوم سخن بھ میان میآورند، خود آن را رد میكندبا آنكھ 

چاسر مرد . پسرش رسالھاي در باب اسطرالب نوشت كھ اطالع وي را از دانش نجومي رایج نشان میدھد
ر اشعارش بسیار عالمي نبود، و گرنھ آن را برمال میكرد، زیرا دوست داشت كھ دانش و علم خود را د

زن ((صفحات كتاب خود را از نقل قولھایي كھ از بوئتیوس كرده گرانبار ساختھ است، حتي . ارائھ دھد
بعضي از مسائل و مشكالت فلسفي و االھیات را بیان میكند، اما در . از سنكا نقل قول میكند)) اھل باث

ھر شخص جھاندیده دیگري، میداند كھ یك  شاید، مانند. برابر آنھا نومیدانھ شانھ بھ باال میافكند و میگذرد
  . فیلسوف دوراندیش عقاید نھاني خود را در باب مسائل مافوقالطبیعھ بر ھمھ كس آشكار نمیكند

داستان ((او مسیحي مومني بود ھجویات بیرحمانھ و خشونتبار او در باره فرایارھا، در مقدمھ و متن 
اما چنین حمالتي مكررا بھ وسیلھ مردان متقي و پارسا بھ ، در ادب انگلستان دست باالیي ندارد، ))داعي

وي نیز بیش از لوتر ; گاھگاھي در بعضي از اصول دیني شك میكند. برادران مذھبي میشده است
ترویلوس . نمیتوانست میان علم قبلي االھي بر وقایع و حوادث جھان و اراده انسان ھماھنگي و سازش بیابد

اعتقاد خود را بھ . جبر را تفسیر كند، اما در پایان كتاب آن را مردود میشمارد را بر آن میدارد كھ مسئلھ
بھشت و دوزخ تایید میكند، اما بھ تفصیل بیان میدارد كھ آن دو سرزمینھایي ھستند كھ ھنوز ھیچ سالكي 

یكند، از بدي و شري كھ آشكارا با خیر مطلق بودن خداوند سازگاري ندارد حیرت م. ازشان بازنگشتھ است
و آرسیتھ را بر آن میدارد كھ مسئلھ عدالت خدایان را با زباني سرزنشآمیز و گستاخانھ، چون سرزنشھاي 

  :عمر خیام، بھ پرسش گیرد

اي خدایان ستمگري كھ بر جھان حكومت میرانید و ھمھ جھانیان را محكوم آن گفتار و اراده ازلي خویش 
كردھاید كھ بر لوح دگرگوني ناپذیر سرنوشت نویسانیدھاید، آیا آدمي در نظرتان بیش از گلھ گوسفندي 

د، اسیر میگردد، بھ ارزش دارد كھ در آغل خویش خفتھ است زیرا او نیز، چون دیگر بھایم، كشتھ میشو
زندانش میافكنند، و بیماري و مصیبتھاي بزرگ جانش را میكاھند، و دریغا كھ، بیشتر اوقات، معصوم و 

بیگناه است، این چھ عدالتي است، این چھ دانایي قبلي است كھ شكنجھ و عذاب مجرمان دامنگیر مظلومان 
آن را درد و رنجي نیست، اما انسان پس از و بیگناھان شود از این گذشتھ، جانور چون میمیرد، دیگر 

  . ... مرگ نیز باید دوباره رنج بكشد و زاري كند

  . من جواب این سواالت را بھ خدایان وامیگذارم

بر منظومھ ناتمام . چاسر كوشید تا، در سالھاي واپسین عمر، دوباره بھ پارسایي و تقواي جواني دست یابد
ھ كرد، و از خداوند و مردم، بھ خاطر ھزلیات و سخنان ناشایستي كھ ھاي كنتربري توبھنامھاي اضاف قصھ

برگناھان و تقصیرات ... تا پایان زندگي خود((بر زبان رانده بود، طلب بخشایش كرد، و اظھار داشت كھ 
  )). خویش سوگواري خواھم كرد و در پي تحصیل رستگاري روحم خواھم بود

دگیش جاي بھ تفكرات مالیخولیایي مردي سپرد كھ، در ھنگام در این سالھاي واپسین، شادي و نشاط زن
  . فرسایش و زوال تندرستي و حواس، شور بیپرواي جواني طلب میكند

ده . و دیگر بیوتات سلطنتي كرد)) دبیر كارھایمان در كاخ وستمینستر((،، ریچارد دوم او را ١٣٨١سال 
بھ ھر ; میرسید كھ كلي شكستھ و ناتوان شده است سال بعد، با آنكھ ھنوز پنجاه سال بیش نداشت، بھ نظر
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دیگر او را دست اندركار شغل . حال، كارھایش بیش از حد تواناییش بود، و از منصب خود معزول شد
در . نقدینھاش تمام شد و براي شش شیلینگ و ھشت پنس از پادشاه در خواست كمك كرد. دیگري نمیبینیم

. ل بیست پوند برایش مقرر داشت كھ تا آخر عمر بدو پرداخت شود، ریچارد مقرري ساالنھاي معاد١٣٩۴
اما این پول كافي نبود، و چاسر از پادشاه تقاضا كرد كھ سالیانھ خمرھاي شراب نیز بر آن بیفزاید، و موفق 

ھنگامي كھ در ھمان سال از وي بھ خاطر بدھي چھارده پوند شكایت شد، از پرداخت آن ). ١٣٩٨(شد 
اولین و : درگذشت و در دیر وستمینستر بھ خاك سپرده شد ١۴٠٠در بیست و پنجم اكتبر  وي. عاجز بود

بزرگترین شاعر از خیل شاعراني كھ در آنجا سنگیني گامھاي با طمانینھ مرگ را بر سینھ خود احساس 
   .میكنند

VI -  ریچارد دوم  

: ھالینشد میگوید)). خداي را، بگذار بر زمین نشینیم و در مرگ پادشاھان داستانھاي اندوھبار سردھیم((
ریچارد دوم خوش اندام و خوش صورت بود، و اگر رفتار و سلوك شرارتبار و نافرماني پیرامونیان وي ((

ولخرج، جاه طلب، و سخت پایبند لذایذ  . ...را دگرگون نمیساخت، طینت و نھادي پاك و نیكو داشت
در ھنگام شورش بزرگ، . كتابدوست بود، و چاسر و فرواسار را یاري و معاضدت میكرد)). جسماني بود

اما پس از شورش، كھ سستي و ضعف در ھمھ چیز ; از خود دالوري، حضور ذھن و خردمندي نشان داد
و تجملي مكنتبار سپرد و زمام امور مملكت را در كف راه یافتھ بود، وي نیز خود را بھ دست خوشگذراني 

دستھ مخالف نیرومندي بھ رھبري تامس آو وودستاك، ملقب بھ . جمعي از وزیران مسرف و ویرانكار افكند
، و ھنري آو بالینگبروك، نوه ادوارد سوم، علیھ این افراد تشكیل )ارل آو ارندل(دیوك آو گالستر، ریچارد 

  . شد

تسلط داشتند، ده نفر از یاران ریچارد را بھ دادگاه جلب  ١٣٨٨سال )) پارلمنت بیرحم((این دستھ بر 
پادشاه، كھ ھنوز جواني بیست و سھ  ١٣٩٠در سال . كردند، و پس از اثبات اتھام ھمھ را بھ دار آویختند

ا قوانین، سالھ بود، دامن ھمت بھ كمر زد و مدت ھفت سال مطابق قانون اساسي یعني در ھماھنگي كامل ب
  . سنن، و نمایندگان انتخابي ملت حكومت راند

. مرگ ملكھ، آن آو بوھمیا، ریچارد را از نفوذ معتدل و سودمندي كھ این زن در وي داشت محروم ساخت
، بھ امید آنكھ رشتھ صلح میان فرانسھ و انگلستان را مستحكم سازد، با ایزابل دختر شارل ١٣٩۶در سال 

از آنجا كھ ایزابل كودكي ھفتسالھ بیش نبود، وي جوھر و نیروي خود را بر ندیمان و  اما. ششم ازدواج كرد
ملكھ جدید عدھاي فرانسوي را كھ ملتزمان ركاب بودند با خود بھ . سوگلیھاي ذكور و اناث صرف كرد

بار لندن آورد، و اینان رسوم و آداب فرانسوي، و احتماال نظریھ سلطنت مطلقھ فرانسویھا، را براي در
الیحھ شكایتآمیزي علیھ اسراف و ولخرجي  ١٣٩٧ھنگامي كھ پارلمنت سال . انگلستان بھ ارمغان آوردند

بیش از حد دربار نزد ریچارد فرستاد، وي متكبرانھ پاسخ داد كھ این امور خارج از دایره صالحیت 
پارلمنت، از ترس، نماینده . دپارلمنت است، و نام نمایندھاي را كھ پیشنھاد دادخواھي نموده بود استفسار كر

  . ریچارد او را مورد عفو قرار داد; معترض را بھ مرگ محكوم كرد

پادشاه، كھ گمان توطئھاي . اندك زماني پس از این، گالستر و ارندل، بھ طور ناگھاني، لندن را ترك گفتند
گالستر را خفھ كردند  ارندل را گردن زدند، و. علیھ خود میبرد، فرمان داد تا آنھا را دستگیر كنند

ریچارد، كھ ; جان آو گانت در گذشت و امالك پردرآمدي از خود بھ جاي گذاشت ١٣٩٩در سال ). ١٣٩٧(
براي لشكركشي بھ ایرلند احتیاج بھ پول داشت، درمیان ترس و وحشت اشرافیت، دارایي دیوك را ضبط 

ارث پدر محروم شده بود، ھنگامي كھ شاه  ھنري آو بالینگبروك، پسر تبعید شده جان آو گانت، كھ از. كرد
سرگرم برقراري صلح و آرامش در ایرلند بود، با سپاھي اند كھ بھ سرعت بر شمار آن میافزود، در یورك 

ریچارد چون بھ انگلستان بازگشت، سپاه دشمن را چنان بر لشكر . پیاده شد و نجباي قدرتمند بھ وي پیوستند
ھ خاطر ترسي موھوم، چنان از خود رمیده دید كھ خویشتن و تاج و تخت خود افزون یافت و یاران را، ب
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بھ این ). ١٣٩٩(سلطنت را بھ بالینگبروك تسلیم كرد، و وي بھ نام ھنري چھارم بھ پادشاھي نشست 
آغاز شده بود، پایان پذیرفت، و سلسلھ لنكستر، كھ  ١١۵۴طریق، سلسلھ پالنتاژنھ، كھ با ھنري دوم در سال 

ریچارد دوم در سن سي و سھ سالگي در . اختتام مییافت، شروع شد ١۴۶١ھنري ششم در سال  با سلطنت
زندان پانتیفركت، شاید بھ علت شدت سرماي محبس، درگذشت و یا، چنانكھ ھالینشد و شكسپیر تصور 

  فصل سوم ) ١۴٠٠.(میكردند، بھ دست عمال شاه جدید بھ قتل رسید

  

  محاصره فرانسھ 

١٣٠٠١۴۶١  

I صحنھ فرانسھ  

ھاي وژ  بھ ھیچ وجھ كشور عظیمي كھ اینك از دریاي مانش تا دریاي مدیترانھ و از كوه ١٣٠٠فرانسھ سال 
بخش بزرگي از ناحیھ جنوب . از جانب خاور بھ رون میرسید. و آلپ تا اقیانوس اطلس گسترده است نبود

ضمیمھ امپراطوري ) ١١۵٢(آكیتن /ر دباختري آن گویین و گاسكوني بر اثر ازدواج ھنري دوم با الئونو
  . انگلستان شده بود

در سمت شمال، انگلستان ایالت پونتیو و آبویل را تصرف كرده بود، و با آنكھ پادشاھان انگلستان این 
ایاالت را بھ عنوان تیول شاھان فرانسھ در دست داشتند، بھ تمام معنا چون پادشاھي بر آنجا حكومت 

  . میراندند

بھ امپراطوري مقدس روم تعلق داشت كھ فرمانروایان آن ) ایالت آزاد(دوفینھ، و فرانش كنتھ پرووانس، 
شاھان فرانسھ بھ طور غیرمستقیم، یعني بھ میانجي و واسطھ خویشان نزدیك خود، بر . عموما آلماني بودند

پیكاردي، شامپاني،  اما بر نورماندي،; امیرنشینھاي والوا، آنژو، بوربون، و آنگولم فرمانروایي داشتند
پواتو، اوورني، بخش اعظم النگدوك، و ایل دو فرانس ایالت شمال مركزي فرانسھ كھ شامل حوالي پاریس 

آرتوا، بلوا، نور، لیموژ، آرمانیاك، و والنتینوا تحت . میشد بھ طور مستقیم و بھ عنوان شاه حكومت میكردند
دمتگزار پادشاھان فرانسھ بودند، و زماني بھ جنگ با آنھا تسلط امیران فئودالي بود كھ گاھي اسما تابع و خ

تقریبا ((برتاني، بورگوني، و فالندر تیول فرانسھ بودند، ولي، چنانكھ شكسپیر میگوید، . برمیخاستند
فرانسھ ھنوز . بھ شمار میرفتند كھ درمعنا مانند یك ایالت مستقل رفتار میكردند)) دوكنشینھاي شاھانھاي

  . فرانسھ نبود

در تمام . حیاتیترین و در عین حال گریزپاترین تیولنشین فرانسھ، در آغاز قرن چھاردھم، ایالت فالندر بود
ھاي آلپ تنھا فالندر میتوانست از نظر رشد و توسعھ اقتصادي با ایتالیا برابري  اروپاي شمال رشتھ كوه

آن را ناحیھاي بدانیم كھ بروژ، گان، اجازه بدھید ما . مرزھاي آن، در زمان و مكان، سخت متغیر بود. كند
ھاي اسقفي مستقل لیژ، كامبره، و  در جنوب فالندر، حوزه. ایپر، و كورتره را دربر لوون را شامل میشد
مسامحتا شامل برابان، لیژ، كامبره، و انو )) فالندر((معموال . ایالت انو، در اطراف واالنسین، واقع شدھاند

. امارت نشین كوچك و جود داشتند كھ تقریبا ھلند امروز را تشكیل میدادند در جانب شمال، ھفت. ھم میشد
این نواحي تا قرن ھفدھم یعني زماني كھ امپراطوري آنھا از رامبران تا باتاویا امتداد یافت بھ باروري و 

 را بھ ١٣٠٠شكوفایي در خور خود نرسیدند، ولي صنعت و تجارت و جنگ طبقاتي، فالندر و برابان سال 
ھر روز صد سفینھ . كیلومتر بروژ را بھ دریاي شمال میپیوست ١٩ترعھاي بھ درازاي . لرزه افكنده بود
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. تجارتي از آبھاي آن گذر میكردند و كاالي تجارتي سھ قاره را از صدھا بندر بھ فالندر میآوردند
بزرگي از نیروي  زرگران بروژ قسمت. انئاسیلویو شھر بروژ را یكي از سھ شھر زیباي جھان میدانست

بافندگان گان بیست و ھفت ھنگ از نیروي مسلح آن را، كھ بالغ بر ; نظامي شھر را تشكیل میدادند
  . تن میشد، بھ وجود میآوردند ٠٠٠,١٨٩

سازمان صنفي قرون وسطایي، كھ بھ مرد صنعتگر عظمت آزادي و غرور چیرھدستي اعطا كرده بود 
فالندر و برابان، جاي خود را بھ یك نظام سرمایھداري میداد كھ در  اینك، در برابر صنایع فلزي بافندگي

ھا تھیھ میكرد و بدانھا كھ دیگر  مواد خام، و ماشین آالت كار براي كارگران كارگاه سرمایھ،آن، كارفرما 
داخل شدن در . حمایت صنفي نبودند از روي كار كرد یا بھ طور مقاطعھ مزد میپرداخت مورد پشتیباني و

از شھري بھ ; ھزاران تن از كار گران بھ روزمزدي و دورھگردي افتادند.یك صنف كاري دشوار شد
كاري موقتي مییافتند كھ اجرت ناچیز آن مجبورشان میكرد در ; شھري واز كارگاھي بھ كارگاھي میرفتند

افكار كمونیستي در میان . ھاي كثیف زندگي كنند، و برایشان چیزي جز لباسھاي تنشان باقي نمیماند لھمح
  . پرولترھا و دھقانان ظاھر شد

ھمھ مردمي كھ ; بینوایان میپرسیدند چرا باید آنھا گرسنھ باشند و انبارھاي بارونھا و اسقفان لبریز از آذوقھ
كار فرمایان نیز بھ نوبھ خویش . یلي و سربار جامعھ محسوب میشدنداز قوت بازوي خود نان نمیخورند طف

از مخاطراتي كھ سرمایھ گذاري آنھا را تھدید میكرد، از نامرتب و ناموثق بودن مواد خام، از خراب شدن 
كاالیشان در كشتي، از تنزل و تغییر بازارھاي فروش، از نیرنگ و حقھ بازي رقیبان، از اعتصابھاي پي 

ارگران، كھ اجرتھا و قیمتھا را باال میبرد و ارزش پول را متغیر میساخت و سود برخي از آنھا را در پي ك
لویي دونور، كنت فالندر، بیش از حد . تا سرحد توانایي پرداخت بدھیھایشان تنزل میداد، شكایت میكردند

ر، علم طغیان بر افراشتند، از كار فرمایان طرفداري میكرد اھالي بروژ و ایپر بھ پشتگرمي دھقانان ھمجوا
كلیسا فرمان داد تا كشیشان از انجام امور مذھبي در نقاط انقالبي ابا . لویي را خلع كردند دیرھا را كشتند

 ۴۵٠مع ھذا شورشیان كشیشان را بھ انجام وظیفھ وادار كردند و یكي از رھبران شورشي، سال ; ورزند
لویي از مخدوم . ن بھ دار آویختھ نشوند آرام نخواھد گرفتپیش از دیدرو، سوگند خورد كھ تا ھمھ كشیشا

فیلیپ ششم بھ یاري او آمد، نیروھاي شورشي را در كاسل شكست داد ; خود، پادشاه فرانسھ، كمك طلبید
  . ، شھردار بروژ را بھ دار زد، كنت را باز گردانید، و فالندر را تابع فرانسھ ساخت)١٣٢٨(

صنعت اغلب در مرحلھ صنایع دستي مانده بود اما . فالندر صنعتي شده بودبھ طور كلي فرانسھ كمتر از 
ھاي بد، و  راه. لیل، دوئھ، كامبره، و آمین شلوغي شھرھاي نساجي فالندري ھمجوار را منعكس میكردند

ھا یك  ھا و رودخانھ راھداري و باجگیري فئودالھا تجارت داخلي را بھ زحمت میافكند، ولي وجود ترعھ
طبقھ . ھاي طبیعي در سراسر فرانسھ بھ وجود میآورد كھ براي بازرگاني سودمند بودند اھراهرشتھ ش

، در مملكت بھ ١٣٠٠سوداگر، كھ رو بھ ترقي میرفت، بر اثر اتحاد و مواصلت با شاھان، در حوالي سال 
قیر بود، بھ درجھاي از مقام و ثروت رسید كھ اشرافیت را، كھ از لحاظ زمین ثروتمند و از لحاظ پول ف

اینان اصناف را زیر نظر داشتند وبا شدت . حكومت شھرھا در دست بازرگانان متنفذ بود. وحشت انداخت
در اینجا نیز، چون فالندر، طبقھ انقالبي رنجبر داشت . تولید و داد و ستد را در انحصار خود گرفتھ بودند

  . بھ جوش و خروش میآمد

معروف )) انقالب چوپانان((نقالبي دست یازیدند كھ در تاریخ بھ ، روستاییان بینوا بھ ا١٣٠٠در سال 
، بھ درون شھرھا فرو ریختند و پرولترھاي خشمگین و آزرده ١٢۵١موج انقالبیون، چون سال . است

بھ پیشوایي یك راھب انقالبي، پابرھنھ و بدون سالح، بھ سوي جنوب . خاطر را نیز بھ دنبال خود شوراندند
چون گرسنھ بودند دكانھا و مزارع را بھ بھ . یتالمقدس را مقصد و ھدف خود اعالم داشتندرھسپار شدند و ب

باد یغما گرفتند، و چون در برابرشان بھ مقاومت پرداختند ابزار جنگ جستجو كردند بھ این طریق بھ یك 
فیلیپ ششم . در پاریس، زندانھا را گشودند و سپاھیان سلطنتي را درھم شكستند. ارتش مسلح تبدیل شدند

خویشتن را در قصر لوور پنھان ساخت، نجیبزادگان و اشراف بھ قالع خویش پناه جستند، و بازرگانان از 
ارتش انقالبي، كھ فقر و تھیدستي پایتخت برشمار آن افزوده بود، از . ھایشان مخفي شدند ترس در خانھ
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در وردن، . بیدین و دیندار، بالغ شده بود اكنون تعداد افراد آن بھ چھلھزار تن، از زن و مرد،. شھر گذشت
ھنگامي كھ در اگ مورت بر ساحل دریاي . اوش، و تولوز، تمام یھودیاني را كھ بھ دست آوردند كشتند

مدیترانھ گرد آمدند، قواي نماینده تاماالختیار دولت در كاركاسون آنھا را در حصار گرفت و از رسیدن 
در صبر كرد تا ھمھ شورشیان چھ نوع حكومتي بود كھ فرانسھ را در آذوقھ بدانھا جلوگیري كرد، و آن ق

چنگال ثروتي آزمند و فقري بیقانون و طاغي افكنده بود حكومت فرانسھ، از بسیاري جھات، قویترین 
پادشاھان تواناي قرن سیزدھم خاوندھاي فئودال را مطیع دولت ساختھ و، با یك دستگاه . حكومت اروپا بود

مجلس (ورزیده، قوه قضایي و اداري ملي را تشكیل داده بودند و گاھي نیز اتاژنرو  مدني و كشوري
اتاژنرو در اصل بھ یك مجمع عمومي از صاحبان امالك، و . را براي شور فرا میخواندند) عمومي طبقاتي

ط سپس بھ یك مجلس مشورتي اطالق میشد كھ از نمایندگان اشراف، روحانیان، شھرنشینان یا طبقھ متوس
دربار فرانسھ آنجا كھ دوكھا، كنتھا، و شھسواران نیرومند با زنان ابریشمپوش در جشنھاي . تشكیل میگشت

ھاي نمایشي طمطراق  ھا در مسابقھ آنجا كھ غلتباني موقرانھ و برخورد نیزه; مجلل و پرشكوه بھ ھم آمیختند
مھمترین ((، شاه بوھم، پاریس را یوھان. دوران شوالیھ گري را حفظ میكرد مورد ستایش ھمھ اروپا بود

پترارك، . میدانست و سوگند میخورد كھ یك لحظھ بیرون از آن زندگي نمیتوان كرد)) مقر شھسواري جھان
  : پاریس را دیده بود، آن را با شور و ھیجان كمتري وصف میكند ١٣٣١كھ در سال 

یھا و گزافھگوییھاي اھالي آن پاریس گرچھ چنانكھ شھرت دارد نیست، و این شھرت زاده دروغ پرداز
بیگفتگو، من جز آوینیون شھري كثیفتر از آن ندیدھام، در عین . است، اما بدون شك شھر بزرگي است

ھاي جھان در آن  حال، دانشمندترین مردان در آنجا زندگي میكنند، و بھ سبدي میماند كھ نادرترین میوه
و رسوم وحشیانھ و ناھنجاري كھ داشتند بربر بھ شمار  زماني بود كھ فرانسویھا را بھ خاطر آداب. جمعند

خوش مشربي، عشق بھ اجتماع، آسانگیري، و . میآوردند، اما اكنون وضع كامال دگرگون گشتھ است
از ھر فرصتي براي نمایاندن خویش . شوخطبعي و بذلھ گویي از مشخصات و سجایاي اخالقي آنھاست

  . ایي، خوردن، و آشامیدن، با غم و اندوه میستیزندسود میجویند، و با شوخي، خنده، نغمھسر

فیلیپ چھارم، با آنكھ اموال پرستشگاھیان و یھودیان را بزور ضبط و مصادره كرد، براي پسرش 
و از ) ١٣١۶(لویي دھم پس از سلطنت كوتاھي در گذشت ). ١٣١۴(خزانھاي تقریبا خالي بھ ارث گذاشت 

. سر نھادپس از اند فترتي، برادرش، فیلیپ پنجم، تاج بر . خود وارثي جز یك زن آبستن باقي نگذاشت
دستھاي از مخالفان، سلطنت را براي ژان دختر چھار سالھ لویي خواستار شدند، اما مجلسي كھ از نجبا و 

قوانین و آداب و رسوم متداول در میان : ((را تصویب كرد ١٣١۶روحانیان تشكیل شد فرمان معروف 
خود فیلیپ بدون داشتن فرزند ھنگامي كھ .)) فرانكھا، بیھیچ گفتگو، دختران را از سلطنت محروم میكند

، این فرمان دختر وي را نیز از بھ تخت نشستن مانع آمد، و برادرش، شارل )١٣٢٢(ذكور در گذشت 
اه انگلستان ازدواج كرده و در سال فیلیپ چھارم، كھ با ادوارد دوم پادش. شدچھارم، بھ پادشاھي اعالم 

فرانسویھا مصمم بودند كھ نگذارند ھیچ . ادوارد سوم را بھ دنیا آورده بود از سلطنت محروم سازند ١٣١٢
  . پادشاه انگلیسي بر فرانسھ حكومت كند

كھ ادوارد سوم . ھنگامي كھ شارل چھارم بدون داشتن فرزند ذكور درگذشت، سلسلھ كاپسینھا بھ پایان آمد
یك سال پیش بھ پادشاھي انگلستان رسیده بود، بھ عنوان نوه فیلیپ چھارم و مستقیمترین جانشین و وارث 

. زنده اوگ كاپھ مدعي تاج و تخت فرانسھ شد و ادعاي خود را بھ مجلس اشراف فرانسھ عرضھ داشت
از  ١٣٢٢و  ١٣١۶ون با این استدالل كھ مادر ادوارد، كھ خود بنا بر قان; مجلس ادعاي وي را رد كرد

بارونھا ترجیح دادند كھ یكي از . سلطنت بھرھاي ندارد، نمیتواند ناقل تاج و تخت بھ وي باشد
وي با نام فیلیپ ششم بھ تخت نشست و . ھاي فیلیپ چھارم، كنت دو والوا، را بھ شاھي برگزینند برادرزاده

بر فرانسھ ) ١۵٨٩(طنت خاندان بوربون سلسلھ والوا را، كھ تا زمان پادشاھي ھانري چھارم و شروع سل
، بھ آمین آمد و نسبت بھ ١٣٢٩حكومت داشت، آغاز كرد، ادوارد نخست اعتراض كرد، اما بعد، در سال 

فیلیپ ششم، بھ عنوان حكمران فئودال ایاالت گاسكوني، گویین، و پونتیو، اظھار بندگي و وفاداري كامل 
ت بر زیركي و حیلھگریش افزود، سر از اطاعت باز زد و چون ادوارد بزرگ شد و بھ ھمان نسب. كرد

  . دوباره خواب نشستن بر تخت دو كشور خیاالتش را آشفتھ ساخت

pymansetareh@yahoo.com



مشاوران سلطنتي، وي را مطمئن ساختند كھ فیلیپ، شاه جدید، پادشاه ضعیف النفسي است كھ دریكي از 
زمان براي آغاز . لشكركشیھاي صلیبي بھ سرزمین مقدس، از ترس، فورا میدان نبرد را ترك گفتھ است

  . كردن جنگ صدسالھ مقتضي بھ نظر میرسید

II - ١٣۴٨-١٣٣٧: بھ سوي كرسي   

رد و انكار ادعاي وي فقط . ، ادوارد رسما ادعاي خود را بر تاج و تخت فرانسھ تجدید كرد١٣٣٧در سال 
سال بھ شاھان  ١٣٨پس از ھجوم نورمانھا بر انگلستان، نورماندي مدت . نخستین بھانھ و علت جنگ بود

اكنون بسیاري ; )١٢٠۴(فیلیپ دوم دوباره آن را فتح كرد و بھ فرانسھ باز گردانید ; انگلستان تعلق داشت
از نجیبزادگان انگلیسي، كھ از اعقاب نورمانھا بودند، جنگي را كھ در پیش بود بھ صورت اقدامي براي 

فیلیپ چھارم و شارل چھارم قسمتي از گویین را بھ تصرف . تصرف مجدد سرزمین مادریشان میدیدند
تجارت شراب بوردو براي ھواي گویین از بوي تاكستانھا عطرآگین بود، و . خویش در آورده بودند

انگلستان چنان نعمت گرانبھایي بود كھ نمیشد، تنھا بھ خاطر آنكھ چند سالي مرگ بھ تعویق افتد، آن را از 
اسكاتلند دشمن ھمجوار انگلستان بود، و فرانسویھا،در جنگھاي اسكاتلندیھا با انگلیسیان، چھ بسا . دست داد

نیروي دریایي انگلستان بر آن آبھا و بر ; ریاي شمال پر از ماھي بودد. كھ جانب اسكاتلندیھا را گرفتھ بودند
آبھاي دریاي مانش و خلیج بیسكي ادعاي فرمانروایي داشت و كشتیھاي فرانسوي را، كھ حرمت ادعاي وي 

نجیبزادگان انگلیسي كھ از . فالندر براي پشم انگلستان بازاري حیاتي بود. را شكستند، توقیف كرد
ن پشم بھ دست میآوردند، و بازرگانان انگلیسي كھ آن را بھ فالندر صادر میكردند، از گوسفندھایشا

استقاللي كھ پادشاھان فرانسھ با حسن نیت میخواستند بھ مھمترین بازار فروش آنھا اعطا كنند دل خوشي 
  . نداشتند

یترسید، فرمان داد تا ، كنت فالندر، ظاھرا بھ توصیھ فیلیپ ششم كھ از توطئھ انگلیسیھا م١٣٣۶در سال 
ادوارد سوم متقابال تالفي كرد و دستور داد كھ ھمھ فالندریھاي . ھمھ بریتانیاییھاي آنجا را بھ زندان افكنند

ھاي  در ظرف یك ھفتھ، كارخانھ. ساكن انگلستان را بازداشت كنند، و صدور پشم را بھ فالندر ممنوع كرد
ھا و خیابانھاي شھر  كارگران چون سیل بھ كوچھ; كار باز ایستادند بافندگي فالندر بر اثر فقدان مواد خام از

; در گان، صنعتگران و كارخانھداران متحدا دست از اطاعت كنت باز كشیدند. ریختند و كار خواستند
آبجوسازي بھ نام یاكوب وان آرتولده را بھ حكومت شھر برگزیدند و سیاست وي را در جلب دوستي و 

كنت فالندر بھ ; ادوارد قرق صدور پشم را شكست). ١٣٣٧(نگلستان پشتیباني كردند ورود دوباره پشم ا
و ھمھ فالندر بھ دیكتاتوري آرتولده گردن نھادند و قبول كردند كھ دوشادوش انگلستان با ; پاریس گریخت
ھ فیلیپ ھاي قدیم، رسما ب ، ادوارد سوم، بھ پیروي از شیوه شوالیھ١٣٣٧در اول نوامبر . فرانسھ بجنگند

  . ششم پیام جنگ فرستاد و متذكر شد كھ انگلستان، پس از سھ روز حملھ بھ فرانسھ را آغاز خواھد كرد

نخستین تصادم بزرگ جنگ صدسالھ، نبردي دریایي بود كھ در سواحل فالندر در سلویس رخ داد 
پس از . نابود كرد كشتي ناوگان فرانسھ را ١٧٢كشتي از  ١۴٢در این نبرد، ناوگان انگلستان ). ١٣۴٠(

این نبرد، در ھمان سال، ژان دو والوا، خواھر فیلیپ و مادرزن ادوارد، صومعھ فونتنل را ترك گفت و 
وي پس از گذشتن . پادشاه فرانسھ را بر آن داشت تا وي را بھ رسالت صلح بھ اردوي انگلیسیھا گسیل دارد

. و آنھا را بھ قرار مذاكرھاي راضي ساخت از خطرات متعدد، بھ چادر سران سپاه انگلستان بار یافت
براثر كوششھاي پاپ كلمنس . ھاي برانگیخت وساطت دلیرانھ او پادشاھان دو كشور را بھ متاركھ نھ ماه

  . دوام یافت ١٣۴۶ششم، صلح تا 

بافندگان سازمان یافتھگان اشراف رنجبر پست . در این آرامش موقتي، آتش جنگ طبقاتي افروختھ شد
آنان اعالم داشتند كھ آرتولده حكمراني جبار و ستمگر است كھ بیتالمال عمومي را . شمار میآمدند بومان بھ

آرتولده پیشنھاد كرده بود كھ فالندر پرینس آو . حیف و میل میكند و آلت دست انگلیسیھا و بورژوازي است
آرتولده از سلویس بھ گان ھنگامي كھ . ویلز را بھ ادوارد سوم بھ سلویس آمد تا این كار را قوام بخشد
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وي براي نجات جان خویش دلیلھا آورد كھ یك . بازگشت، جمعیت خشمناك خانھاش را در محاصره گرفت
میھن پرست واقعي فالندري است، اما مردم بھ سخنش گوش نكردند، او را بھ میان كوچھ و خیابان كشیدند 

ن در گان دیكتاتوري پرولتاریا اعالم داشتند بافندگا). ١٣۴۵(و در زیر ضربات مشت و لگد ھالكش كردند 
اما قصاران گان با . و نمایندگاني بھ شھرھاي دیگر فالندر فرستادند تا كارگران را بھ شورش برانگیزند

مردم از حكومت . فندگان سر بھ مخالفت برداشتند، آنھا را از كار بر كنار كردند، و بسیاریشان را كشتند
. دومال، كھ اینك كنت فالندر بود، ھمھ شھرھا را بھ زیر سلطھ خود در آوردجدید خستھ شدند، و لویي 

در بیست و ششم . چون زمان متاركھ بھ سر آمد، ادوارد سوم بھ نورماندي لشكر كشید و آنجا را تاراج كرد
دي ، دو سپاه فرانسھ و انگلستان، در ناحیھ كرسي، با ھم روبھرو شدند و خود را آماده نبر١٣۴۶اوت سال 

سرداران و سربازان دو سپاه بھ دعا و مراسم قداس گوش فرا دادند، از نان و شرابي كھ ; قطعي ساختند
آنگاه با درنده خویي . گوشت و خون عیسي مسیح بود خوردند و نوشیدند، و نابودي خصم را خواستار شدند

اعجاب و تحسین پدر را  ادوارد، امیرسیاه، در آن روز. و دلیري جنگیدند و بھ ھیچ كس امان ندادند
فیلیپ ششم تا وقتي كھ فقط شش تن از سربازانش بر عرصھ میدان جنگ باقي ماندند، پایداري ; برانگیخت

بنابر تخمین فرواسار كھ نامطمئن و اغراقآمیز بھ نظر میرسد، تنھا در یك نبرد سي ھزار تن كشتھ . كرد
ھاي كوتاه مردانھ بھ حملھ پرداختھ  رانسوي، كھ با نیزهھاي ف شوالیھ. در این جنگ فئودالیسم نیز مرد. شدند

بودند، در برابر دیواري از نیزھداران انگلیسي، كھ سنانھاي خود را بھ سینھ اسبھاي آنان نشان گرفتھ 
كوكب . ھا میریختند و كمانداران انگلیسي از جناحین باران تیر بر سر شوالیھ; بودند، از تكاپو بازماندند

درخشیدن آغاز كرده بود، از ) آدریانوپل(سال پیش درادرنھ  ٩۶٨دیرپاي سواره نظام، كھ  اقبال و عظمت
در جنگ . پیاده نظام قوام یافت و تفوق نظامي اشرافیت رو بھ انحطاط نھاد: این زمان بھ بعد زوال گرفت

بیش از آنكھ كرسي، توپخانھ تا حدي مورد استفاده واقع شد، اما صعوبت پر كردن و حركت دادنش آن را 
از این روي، ویالني سودمندي آن را محدود بھ صداي وحشتبار آن . ثمربخش باشد اسباب زحمت میساخت

  . كرد

را بھ زیر آتش گلولھ  ادوارد، پس از فتح كرسي، نیروي خود را بھ محاصره كالھ برد و باروھاي شھر
اھالي شھر مدت یك سال مقاومت ورزیدند، اما چون از گرسنگي بیم جانشان ). ١٣۴٧(توپ گرفت 

و آن شرط چنین بود كھ شش تن از معاریف ; میرفت، شرط ادوارد را در امان دادن بھ بقیھ اھالي پذیرفتند
داوطلب شدند، و چون در برابر پادشاه شش تن . شھر طناب بر گردن و كلید شھر در دست بھ نزد او آیند

ملكھ انگلستان پا درمیاني كرد و بخشش آنھا را از پادشاه . قرار گرفتند، وي دستور داد تا آنھا بزنند
آري، در . ھایشان بازفرستاد پادشاه آنھا را بھ وي بخشید، و ملكھ آنان را بسالمت بھ خانھ; خواستار شد

ادشاھان جلوه میكنند، و براي متمدن كردن مردان، شجاعانھ بھ جنگي عرصھ تاریخ، زنان برجستھتر از پ
  . یاس آمیز بر میخیزند

جزئي از انگلستان محسوب میشد و پایگاه نظامي و بازرگاني آن در بقیھ  ١۵۵٨كالھ از این زمان تا سال 
ه آن را ادوارد دوبار; ، مردمش سر بھ شورش برداشتند١٣۴٨در سال . قاره اروپا بھ شمار میرفت

یك شھسوار فرانسوي بھ نام . محاصره كرد، و خود با ھیئت ناشناس در تاراج و قتلعام اھالي شركت جست
اوستاش دو ریبومون در ستیز تن بھ تن دوبار او را بر زمین افكند، لیكن ادوارد بر وي غلبھ یافت و 

د اعیان و اشراف اسیر شھر را ھنگامي كھ شھر دوباره بھ تصرف انگلیسیان درآمد، ادوار. زندانیش كرد
در این ضیافت، ادوارد ; خاوندان انگلیسي و پرینس آو ویلز از میھمانان پذیرایي كردند; بھ ضیافت خواند

  : ریبومون را چنین مخاطب قرار داد

من .... آقاي اوستاش، شما در جھان مسیحیت دلیرترین شھسواري ھستید كھ من در نبرد با دشمن دیدھام
  . ر ھمھ شھسواران دربار خویش در دلیري و شجاعت برتر مینھمشما را ب

  :و با این سخن، پادشاه انگلستان تاج گرانبھاي خود را برداشت و بر سر شوالیھ فرانسوي گذاشت و گفت
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و از شما خواستارم كھ بھ خاطر من آن را تا پایان .... آقاي اوستاش، من شما را بدین تاج مفتخر میسازم
میدانم كھ شما شھسواري سرزنده و عاشق پیشھاید و مصاحبت با زنان و دختران را . سر نھیداین سال بر 

نیز آزادي شما را . دوست میدارید، از این روي، بھ ھر كجا میروید بگویید كھ من آن را بھ شما بخشیدھام
  . دلخواھتان است برویدشما میتوانید بھ ھرجا كھ ; بھ شما ارزاني میدارم و از دادن خونبھا معافتان میسازم

در جاي جاي كتاب فرواسار، در بحبوحھ آزمندي و خونریزي، شوالیھگري باستاني زنده میگردد و تاریخ 
  . ھاي شاه آرثر نزدیك میشود بھ سرحد افسانھ

III  -١٣۴٩- ١٣۴٨: مرگ سیاه و بلیات دیگر   

بر سر انگلستاني كھ از تاراج فرانسھ فرخنده حال بود، و فرانسھاي كھ از شكستھاي پیاپي احوال پریشان 
در تاریخ قرون وسطي طاعون و وبا . داشت، ناگھان طاعون بزرگ، بیھیچ گونھ ترحمي، فرو افتاد

و یك سال از قرن این بلیھ، در طي سي و دو سال از قرن چھاردھم، چھل . حادثھاي عادي بھ شمار میآید
با جنگ و قحطي  مالتوسي،پانزدھم، و سي سال از قرن طریق، طبیعت و جھل بشري، این دو عامل ثابت 

از این بلیات بدتر و مرگ سیاه . دست بھ دست ھم دادند تا از تولید مثل بیرویھ آدمي جلوگیري كنند
این مرض از ایتالیا بھ پرووانس و . مشئومتر، احتماال مصیبتزاترین رویداد طبیعي در اعصار تاریخي بود

فرانسھ، و شاید سر راستتر، بھ وسیلھ موشھاي شرقي كھ در بندر مارسي وارد خشكي شدند، از خاور 
، در ٠٠٠,۵٠، در پاریس ٠٠٠,٣٠اربون بنابر یك روایت مشكوك، در ن. نزدیك بھ اروپا سرایت یافت

. بر اثر ابتال بدان مردند)) یك چھارم جمعیت جھان متمدن((نفر، و شاید بر روي ھم  ٠٠٠,٠٠٠,٢۵اروپا 
كیتاساتو و یرسن باسیل طاعون غدھاي را در (از پزشكي چارھاي بر نمیآمد، زیرا علت آن را نمیدانست 

ار توصیھ میكرد، رگ زدن، مسھل، خوردن داروھاي آنچھ طب آن روزگ; )كشف كردند ١٨٩۴سال 
معدودي از پزشكان و . تقویتي و محرك بھداشت خانھ و تن و ضد عفوني كردن با بخارات سركھ بود

كشیشان، از بیم واگیري، از معالجھ بیماران سرباز زدند، ولي اكثریت عظیم آنھا مردانھ خود را بدین بوتھ 
كاردینالي كھ در سال  ٢۴از . طبیبان و روحانیان در این راه جان سپردند ھزاران تن از; آزمایش افكندند

 ٣٧۵تن، و از  ٢۵اسقف اعظم،  ۶۴و بر ھمین منوال، از ; تن مردند ٩زنده بودند، سال بعد  ١٣۴٨
  . تن چشم از جھان فروبستند ٢٠٧اسقف، 

ان مردند، از این رھگذر كمبود چون فقرا بیش از ثروتمند. شیوع بیماري در تمام شئون زندگي اثر گذاشت
كار براي . كارگر پیدا آمد، ھزاران جریب زمین ناكشتھ ماند، و میلیونھا ماھي بھ مرگ طبیعي تباه شد

كارگران مزدشان را باال بردند، از قبول شرایط فئودالي باقیمانده شانھ خالي . مدتي خریدار بسیار پیدا كرد
حتي كشیشان براي ; م قرن اعیان و ثروتمندان را بھ ستوه آوردكردند، دست بھ شورشي زدند كھ مدت نی

سرفھا كشتزارھا را ترك گفتند و بھ شھرھا ھجوم آوردند، صنعت . حقوق بیشتر بھ اعتصاب برخاستند
احساسات عمومي . توسعھ یافت، و طبقھ سوداگر و كاسبكار بر اشرافیت زمیندار چیرگي بیشتري پیدا كرد

شدت رنج و عظمت فاجعھ مغزھاي بسیاري از مردم را فرسود . انگیختھ شده بود براي اصالحات معتدلي
و سبب بروز اختالالت مغزي شد، گویي ھمھ مردم، ھماھنگ، رو بھ جنون میرفتند، چنانكھ در سال 

قرن سیزدھم، تقریبا برھنھ در میان كوچھ و خیابان ظاھر شدند و بھ عنوان )) تازیانھ زنان((، چون ١٣۴٩
ھاي فاضلھ و كفاره ھمگاني  با تازیانھ، بھ زدن خویش پرداختند واز فرارسیدن واپسین داوري، مدینھ توبھ،

مردم با اشتیاق و توجھي بیش از حد، بھ یاوه سراییھاي اندیشھ خوانان، خوابگزاران، . سخن گفتند
شي از قران بیموقع برخي آن را نا. فالگیران، پزشكان قالبي، و حقھ بازان دیگر گوش فرا قایل میشدند

ھا بھ وسیلھ جذامیان  و برخي دیگر آن را ناشي از مسموم ساختن آب چاه; زحل، مشتري، و مریخ میدانستند
). ١٣۴٨١٣۴٩(در پنجاه شھر، از بروكسل تا برسالو، یھودیان را قتل عام كردند . و یھودیان میانگاشتند

ان، قاضي، مامور دولت، اسقف، و كشیش، از ھم شیرازه نظامات اجتماعي، براثر كشتھ شدن ھزاران پاسب
، )١٣۵۶(از محاصره كالھ تا نبرد پواتیھ ; حتي كار جنگ نیز دچار زوال و وقفھاي گذرا شد. گسیختھ شد
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و در ھمان حال، صفوف پیاده نظام از ; جنگ صدسالھ، با متاركھ اكراه آمیزي، بھ عھده تعویق افتاده
  . ندگي را بر مرگ چندان رجحاني نمینھادندمرداني پر شد كھ، از شدت فقر، ز

فیلیپ ششم در سن پنجاه و شش سالگي مصیبت طاعون و رنج شكست را با ازدواج با بالنش دو ناوار 
پسرش ژان . ھجدھسالھ، كھ او را براي پسرش در نظر گرفتھ بود، تسكین داد، و ھفت ماه بعد درگذشت

آنان را از پرداخت مالیات ; شراف و نجیبزادگان خوب بود، براستي براي ا))ژان نیكو((دوم، ملقب بھ 
معاف داشت، بھ آنان براي دفاع از زمینھایشان در برابر انگلیسیھا كمك رساند، و آداب و رسوم 

براي پرداخت غرامت جنگ، در عیار پول رایج تقلب روا داشت، بارھا بر ; شوالیھگري را حفظ كرد
ت بست، و با دبدبھ و كوكبھ بسیار، براي جنگ با انگلیسیھا، روانھ طبقات پایین و متوسط جامعھ مالیا

نفري او را، كھ از شھسواران،  ٠٠٠,١۵سپاھي خود، لشكر  ٠٠٠,٧در آنجا امیر سیاه، با . پواتیھ شد
در این نبرد خود ژان، كھ از سر حمیت . اسكاتلندیھا، و نوكران تشكیل شده بود، تار و مار و قلع و قمع كرد

ید و ابلھانھ مردان جنگیش را رھبري میكرد، ھمراه با پسرش فیلیپ، ھفده ارل، و بارونھا و میجنگ
بسیاري از گرفتاران جنگي، با پرداخت خونبھا، درجا آزاد . شھسواران و سپردارھاي بیشمار اسیر شدند

امیر . اورند، آزاد شدندشدند، و بسیاري دیگر نیز، با تعھد اینكھ تا عید میالد مسیح فدیھ خود را بھ بوردو بی
  . سیاه با شاه فرانسوي شاھانھ رفتار كرد و وي را بھ انگلستان برد

IV - ١٣٨٠-١٣۵٧: انقالب و احیا   

نادرستي و بیلیاقتي دولت، كاھش بھاي . پس از مصیبت پواتیھ، سراسر فرانسھ دستخوش ھرج و مرج شد
از جنگ و طاعون، و مالیاتھاي كمرشكني كھ پول، خونبھاي گزاف شاھان و شھسواران، ویرانیھاي ناشي 

شارل دو . بر كشاورزي و صنعت و بازرگاني بستھ شد ملت فرانسھ را از نومیدي بھ انقالب برانگیخت
. مالي را بھ پاریس فرا خواند تا مالیاتھاي بھ عھده گیردنوزده سالھ، یك اتاژنرو از استانھاي ش دوفنوالوا، 

پاریس و شھرھاي دیگر از مدتھا پیش مجلسھایي داشتند، اما اینھا ھیئتھاي كوچك منتخبي بودند كھ معموال 
از حقوقدانان تشكیل میشدند و كار آنھا راھنمایي حكمرانان محلي یا شاه از لحاظ قانوني، و ثبت فرمانھا و 

این اتاژنرو، كھ ائتالف زودگذر روحانیت و بورژوازي . نان بھ عنوان قسمتي از قانون فرانسھ بوداحكام آ
بدان نظام بخشیده بود، شوراي سلطنتي را مورد خطاب قرار داد كھ چرا با آن ھمھ پولي كھ صرف جنگ 

شورا، بیست و بھ حكم . شده، حاصلي جز بیانضباطیھاي لشكري و شكستھاي شرم آور بھ دست نیامده است
دو تن از عمال دولتي توقیف شدند، و بھ ماموران خزانھ دولت فرمان داده شد تا مبالغي را كھ متھم بودند 

تحدیداتي براي حقوق ویژه سلطنتي قایل شد، و حتي بر آن . از صندوق دولت اختالس كردھاند بازگردانند
محروم كند، و اورنگ شاھي فرانسھ را بھ  شد كھ ژان نیكو را از سلطنت خلع و پسرانش را از جانشیني

تواضع و فروتني . ، پادشاه ناوار، كھ از اعقاب اوگ كاپھ بود بسپارد))شارل بد((شارل دوم، ملقب بھ 
اعضاي اتاژنرو او را بھ عنوان نایب السلطنھ تایید ; ناشي از حزم دو فن باعث تسكین خاطر اتاژنرو شد

در عین حال، ; یك لشكر مسلح سي ھزار نفري در اختیارش قرار دادندكردند و اعتبار الزم براي تجھیز 
وي را از مداخلھ در ضرب سكھ بر حذر ; از او خواستند كھ ماموران فاسد یا نادان را از كار بركنار كند

قضاوت را بھ . ھاي دولت كردند داشتند و یك ھیئت سي و شش نفري را مامور نظارت بر كارھا و ھزینھ
و حشم و اسباب و لوازم بیش از حد، تنبلي در رسیدگي بھ امور، و معوق بودن كارھاي داشتن خدم 

قضاییشان متھم ساختند، و مقرر داشتند كھ از این بھ بعد جلسات محاكم باید در سپیده دم، یعني ھمان ھنگام 
نجبا  ١٣۵٧سال  ))فرمان بزرگ. ((كھ شارمندان شرافتمند بھ دكانھا یا كشتزارھایشان میرفتند تشكیل شود

را نیز از ترك فرانسھ و پرداختن بھ جنگھاي خصوصي منع كرد و بھ اولیاي محلي دستور داد كھ ھر یك 
در نتیجھ، اشرافیت بھ اطاعت از شوراي بخشھا، . از نجبا را كھ از این فرمان عدول كرد بازداشت كنند

  . طاعت از نمایندگان مردم در آمدندنجبا بھ اطاعت از طبقھ سوداگر، و شاه و شاھزاده و نجبا بھ ا

  . فرانسھ، چھار قرن پیش از انقالب كبیر، میخواست داراي حكومت مشروطھ شود
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دو فن فرمان را در ماه مارس امضا كرد و در آوریل از اجراي آن بھ طفره زدن پرداخت و آن را نادیده 
  . گرفت

ند و تھدید كردند كھ بھ سوي پاریس پیش انگلیسیھا براي آزاد ساختن پدرش خونبھاي كمرشكني خواست
مردم در پرداختن مالیات اھمال و كندي میكردند، و دستاویز و بھانھ تازھشان این بود كھ وضع . میآیند

بار دیگر تشكیل  ١٣۵٨مالیات پول نقد سخت در مضیقھ بود، از اتاژنرو دعوت كرد كھ در اول فوریھ 
در دوم فوریھ . بیشتر بھاي پول رایج بر درآمد و نقدینھ خود افزود و در این میان با تنزل دادن; جلسھ دھد

اتین مارسل، بازرگان ثروتمندي كھ رئیس صنف بازرگانان و یكي از عناصر موثر در تقریر و تنظیم 
بود و مدت یك سال بر پاریس حكومت داشت، با گروھي از افراد مسلح كھ باشلقھایي بھ )) فرمان بزرگ((

شارل را بھ علت تخلف . شھر یعني آبي و سرخ پوشیده بودند، بھ قصر سلطنتي وارد شد رنگ پرچم رسمي
از احكام اتاژنرو مورد عتاب قرار داد، و چون شاھزاده از قبول فرمانبرداري سرباز زد، مارسل بھ 

كھ خون چنان ; ھمراھانش دستور داد تا دو پیشكار سلطنتي را كھ از دوفن پاسداري میكردند بھ قتل رسانند
  . آنھا بر لباس شاه فواره زد

كھ تنھا ) ١٣۵٨مھ (اتاژنرو جدید از این ضرب و شتم بیباكانھ وحشتزده شد معھذا با تقریر این حكم 
اتاژنرو حق وضع قانون فرانسھ را دارد و شاه باید بھ صالحدید آن بھ كارھاي مھم اقدام كند، بر آتش 

  . انقالب دامن زد

انیان از پاریس گریختند، و بسیاري از ماموران اداري مناصب و مشاغل خود را بسیاري از نجبا و روح
مارسل شھرنشینان را بھ جاي آنھا برگماشت، و براي مدتي بازرگانان پاریسي زمام . از بیم جان ترك گفتند

از مردم  دوفن بھ اتفاق نجبا بھ پیكاردي پناھنده شد، لشكري بیار است و. حكومت فرانسھ را بھ دست گرفتند
مارسل پایتخت را براي دفاع آماده ساخت، باروھاي . پاریس خواست تا سران انقالب را بھ وي تسلیم كنند

  . جدیدي بر گرد آن كشید، و قصر لوور را، كھ در آن زمام مقر و مظھر سلطنت بود، اشغال كرد

نتقام از اربابانشان در دھات در این ھنگام كھ پاریس دستخوش انقالب بود، دھقانان وقت را براي گرفتن ا
ایناني كھ ھنوز سرف بودند، این قربانیان مالیاتھاي سنگین براي مجھز ساختن زندگي : مقتضي یافتند

مخدومان و تادیھ خونبھاي آنان، این غارت شدگان سربازان و راھزنان، این شكنجھ دیدگان براي افشار 
مصیبتزدگان طاعون، و این پایمال شدگان جنگ، با ھاي با رنج بھ دست آمده، این  كردن محل اندوختھ

ھا و دژ كاخھاي توانگران حملھ بردند، كاردھایشان گلوي ھر  خشمي بیحد و قیاس، بھ پا خاستند، بر قلعھ
نجیبزادھاي را كھ بھ چنگشان افتاد بریدند، و عطش و گرسنگیشان با شراب سردابھا و اغذیھ انبارھاي 

; نام داده بودند)) ژاك نیك نھاد((نابر سنت بھ دھقانان خوش طینت و پاك سرشت نجبا ب. بارونھا فرو نشست
اینك ھزاران تن از این ژاكھا، كھ كاسھ صبرشان لبریز شده بود، در ژاكري یا ژاكبازي راه افراط و 

كردند  اربابانشان را كشتند، بانوانشان را مورد تجاوز قرار دادند، وراث آنھا را نابود: وحشیگري پیمودند
  . و زیور و لباسھاي پر زرق و برق مردگان را بر زنان خود پوشاندند

مارسل، كھ امیدوار بود انقالب دھقانان دوفن را از حملھ بھ پاریس باز دارد، ھشتصد تن از مردان خود را 
رلئان و دوشسھاي او. دھقانان، كھ بھ این طریق تقویت شده بودند، بھ مو تاختند. بھ یاري دھقانان فرستاد

نورماندي و بدانجا پناھنده شده بودند، چون لشكر انبوه غالمان و مستاجران را دیدند كھ مانند سیل بھ درون 
ولي بناگاه، چون رمانھاي آرثرشاه، رویدادي . شھر سرازیرند زندگي و عفت خویش را برباد رفتھ یافتند

باز میگشتند بھ مو حملھ بردند بر جان  گروھي از شھسواران كھ از جنگھاي صلیبي; معجزه آسا رخ نمود
نجبا از . ھاي نزدیكشان انداختند دھقانان افتادند ھزاران تن از آنھا را كشتند و دستھ دستھ بھ میان رودخانھ

تن دھقان  ٠٠٠,٢٠ھا بیرون آمدند و، محض تنبیھ، غرامتي سنگین از روستاھا مطالبھ كردند، و  مخفیگاه
  ). ١٣۵٨ژوئن (یگناه، بیرون از شھر كشتند را خواه گناھكار و خواه ب
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مارسل كھ امید نداشت بھ وسایل . قواي دوفن بھ پاریس نزدیك شد، و راه ورود آذوقھ را بھ شھر قطع كرد
دیگر بھ مقاومت موافقت آمیزي نایل آید، تاج سلطنت را بھ شارل بد، پادشاه ناوار، تقدیم داشت و بر آن شد 

ژان مایار، دوست و دستیار مارسل چون این نقشھ را عذر و . ن شھر راه دھدكھ سپاھیان وي را بھ درو
خیانت میدانست، پنھاني با دوفن مصالحھ كرد و در سیویكم ژوئیھ، بھ اتفاق دیگران مارسل را با تبري بھ 

  . قتل رساند

با اعتدال و احتیاط بھ كار پرداخت، ھم خویش را . دوفن در پیشاپیش سپاه مسلح نجبا وارد شھر شد
كساني كھ براي ایجاد سلطنتي . مصروف تدارك خونبھاي پدرش و تقویت روحیھ و اقتصاد فرانسھ كرد

گمنامي افكندند، براساس پارلمان كوشیده بودند، اینك دست از تكاپو برداشتند و خود را بھ دامن سكوت و 
  . نجبا و اعیان برگرد تخت شاھي حلقھ زدند و اتاژنرو آلت دست پادشاھي نیرومند شد

بھ مالحظھ دیوارھاي جدیدي كھ بر گرد ; ادوارد سوم با لشكر تازھاي در كالھ پیاده شد ١٣۵٩در نوامبر 
پاریس كشیده بودند بر آن حملھ نبرد، ولي دھات و روستاھاي پیرامون آن را، از رنس تا شارتر، چنان از 

. حتباري تقاضاي صلح كردشارل با شرایط فضی. آذوقھ و غالت تھي كرد كھ پاریس باز دچار گرسنگي شد
مطابق این شرایط، فرانسھ گاسكوني و گویین را، آزاد از ھر گونھ پیوند و وابستگي بھ شاه فرانسھ، بھ 

نیز پواتو، پریگور، كرسي، سنتونژ، روئرگ، كالھ، پونتیو، اونیس، آنگوموا، آژنوا، ; انگلستان تسلیم كرد
در . كراون براي استرداد شاه تقدیم داشت ٠٠٠,٣،,٠٠٠و  لیموزن، و بیگور را بھ انگلستان واگذار كرد،

پیمان صلح . عوض، ادوارد و جانشینانش از ھر گونھ ادعایي بر تاج و تخت فرانسھ صرف نظر كردند
امضا شد و یك سوم فرانسھ در زیر لواي حكومت انگلستان بھ جوش و خروش  ١٣۶٠برتینیي در ھشتم مھ 

آنژو و دوك دو بري، بھ عنوان گروگان و ضامن وفاداري فرانسھ نسبت بھ /دو پسر ژان یعني دوك د. افتاد
. ژان در میان ھلھلھ و شادي نجبا و ساده دالن بھ پاریس بازگشت. پیمان نامھ صلح بھ انگلستان گسیل شدند

آنژو پیمان شكني كرد و براي پیوستن بھ زنش از انگلستان فرار كرد، ژان خود بھ انگلستان /چون دوك د
بازگشت تا بھ جاي پسرش گروگان و ضامن وفاداري فرانسھ باشد، و نیز بدان امید كھ شرایط متاركھ را 

ژان . ادوارد از وي چون میھماني پذیرایي كرد و بھ افتخار این سمبل و و شادي گسترد. اندكي معتدلتر كند
و دوفن در ; اك سپرده شددر لندن در گذشت و در كلیساي جامع سنت پول بھ خ ١٣۶۴در اسارت، بھ سال 

  . سن بیست و شش سالگي، با نام شارل پنجم بر اورنگ پادشاھي فرانسھ نشست

ي بود كھ مردم بھ وي دادند حتي اگر این شایستگي بدان جھت باشد كھ میدانست ))خرمند((وي شایستھ لقب 
راستش ھمیشھ متورم و دست . چھ سان، بیآنكھ دستي بھ چنگ گشاید، نبردھا را بھ سود خویش پایان دھد

گویند شارل بد او را مسموم كرده و بدین روزگار . از این روي نمیتوانست نیزه بر گیرد; بازویش فلج بود
از آنجا كھ تا حدي مجبور بھ انزوا و گوشھ نشیني بود مشاوراني حازم و دوراندیش بھ گرد . انداختھ بود

ن داد، قوه قضایي را اصالح كرد، ارتش را بھبود تمام ادارات دولتي را از نو ساما; خویش جمع كرد
بخشید، بھ ترویج صنعت پرداخت، بھاي پول را تثبیت، از ادبیات و ھنر پشتیباني بھ عمل آورد، و در 

قصر لوور كتابخانھ شاھانھاي تشكیل داد كھ اساس تحریر و ترجمھ متون كالسیك فرانسوي در عھد 
ھاي فئودالي تسلیم نجبا شد، ولي با  در برقرار ساختن باج راه. شد رنسانس، و ھستھ كتابخانھ ملي فرانسھ

برگماشتن یك فرمانده كل قوا، كھ مرد گندمگون، پھنبیني، ستبرگردن، و كلھ گندھاي بھ نام برتران دوگكلن 
 بر تمام)) عقاب برتاني((اھل برتاني بود، آنھا را تحت كنترل خود قرار داد ایمان بھ برتري و تفوق این 

فرماندھان انگلیسي، در تصمیم شارل براي آزاد ساختن فرانسھ از زیر حكومت انگلستان سھمي شایان 
  . رسما بھ ادوارد سوم اعالم جنگ داد ١٣۶٩در سال . داشت

; امیرسیاه با محاصره لیموژ و قتل عام سھ ھزار تن زن و مرد و كودك بھ اعالمیھ جنگ شارل پاسخ داد
لیكن این كشت و كشتار ثمر نبخشید، ھمھ شھرھاي جلو راه . ھي ھمین اندازه بوددرك وي از تعلیمات سپا

او، از لحاظ استحكامات، سپاه و آذوقھ خود را آماده دفاع كرده بودند و براي امیر چارھاي جز این نبود كھ 
. ویران كندھاي متروك دھقانان را  در دشتھاي خالي تاخت و تاز كند، غالت و خرمنھا را آتش زند، و خانھ

علیق و آذوقھ ; دوگكلن از مقابلھ با وي خودداري كرد، اما عقبھ لشكر امیر را مكرر مورد حملھ قرار داد
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داران سپاه را بھ دام افكند و اسیر ساخت و منتظر ماند تا سپاھیان انگلستان از گرسنگي جان بھ جان آفرین 
دوگكلن پیش رفت، یكیك شھرھایي را كھ بھ . ردندھمین طور ھم شد، و انگلیسیان عقبنشیني ك. تسلیم كنند

انگلستان واگذار شده بود پس گرفت، و پس از دو سال سپھساالري قابل تحسین و وفاداري نسبت بھ شاه، 
. انگلیسیھا از تمام ایاالت و شھرھاي فرانسھ، بھ استثناي بوردو، برست، شربور، و كالھ، بیرون رانده شدند

اكنون شارل و فرمانده سپاه او میتوانستند در آستانھ . ھاي پیرنھ رسید ین بار بھ كوهحدود فرانسھ براي نخست

  ١۴٢٢- ١٣٨٠: شاه دیوانھ -Vپیروزي، با افتخار تمام، در یك سال 

شارل ششم . اكنون قمار سلطنت موروثي، ابلھي دوست داشتني را جانشین حكمراني الیق و با كفایت كرد
عموھایش تا سن بیست سالگي بھ نیابت وي سلطنت راندند و او را بھ ; بودھنگام مرگ پدرش دوازدھسالھ 

در حالي كھ در ھمان ایام ; خود واگذاشتند تا بي آنكھ احساس مسئولیتي كند، در فسق و عیاشي بزرگ شود
كارگران بروژ، كاله سرخ برسر نھاده، با  ١٣۵٩در سال . نیمي از اروپا بھ آستانھ انقالب قدم میگذاشت

طبقات پایین ایپر قیام كردند و مردم را بھ جھاد  ١٣۶۶در سال ; قالبي گذرا، بھ ھتل دو ویل ریختندان
در . چومپي در فلورانس دیكتاتوري پرولتاریا برقرار كرد ١٣٧٨مقدسي علیھ توانگران فرا خواندند در 

ایي مردي كھ فرمان دھقانان و كشاورزان النگدوك، كھ از گرسنگي رو بھ مرگ میرفتند، بھ پیشو ١٣٧٩
كارگران، در سال . بھ جنگ نجبا و روحانیون برخاستند)) ھر كس را كھ دستھاي لطیف دارد بكشید((میداد 

تا  ١٣٧٩از . در كولوني شورش كردند ١٣٩۶در لندن، و در  ١٣٨١در ستراسبورگ، در سال  ١٣٨٠
ان شورشي روان بز از تنومندي رنجبر. ، در گان یك حكومت انقالبي زمام امور را در دست داشت١٣٨٢

  ). ١٣٨٢(را بھ شاھي برگزیدند، و در پاریس مردم، با كلوخ كوبھاي سربي، مالیات گیران پادشاه را كشتند 

زمام دولت را بھ دست گرفت و مدت چھار سال چنان خوب سلطنت و حكومت  ١٣٨٨شارل ششم در سال 
دیگر زنش را . دچار جنون شد ١٣٩٢ر سال اما وي د. دادند)) محبوب((كرد كھ مردم بھ وي لقب 

دیري . نمیشناخت، و از او كھ برایش بیگانھ بود خواھش میكرد كھ از مداخالت ابرام آمیز خود دست بدارد
مدت پنج ماه جامھ خود را عوض نكرد . نگذشت كھ متواضعترین خدمتگزاران نیز بھ وي اعتنایي نمیكردند

ا استحمام كنند، ده تن با تالش برخاستند تا توانستند بر اكراه و تنفر و چون سرانجام بر آن شدند كھ وي ر
در حالي كھ پادشاھي جوان و ; سي سال تمام تاج فرانسھ بر سر ابلھ قابل ترحمي بود. وي غالب آیند

  . نیرومند انگلستان را براي حملھ مجدد بھ فرانسھ مجھز میكرد

سرباز از انگلستان بھ سمت  ٠٠٠,١١كشتي جنگي و  ١٣٠٠ھنري پنجم با  ١۴١۵در یازدھم اوت سال 
. این سپاه در روز چھاردھم، نزدیك آرفلور در دھانھ رود سن، بھ خشكي قدم نھاد. فرانسھ حركت كرد

سربازان انگلیسي، سرخوش از پیروزي و مبتال بھ . آرفلور شجاعانھ بھ دفاع برخاست، لیكن ثمر نبخشید
ھاي فرانسوي برخوردند  در آژنكور، نزدیك بھ كرسي، بھ شوالیھ. ھ شدندبیماري اسھال شتابان رھسپار كال

  ). اكتبر ٢۵(

. فرانسویان كھ از شكست كرسي و پواتیھ عبرت نگرفتھ بودند، ھمچنان پشتگرمیشان بھ سواره نظام بود
ن لیكن گل موفق بھ پیشروي شدند با تیركھاي سرتیزي كھ سپاھیان انگلستان بھ طور مایل در پیرامو

اسبان رمیدند و بازگشتند و بر لشكریان خودي حملھ . كمانداران خویش نصب كرده بودند مواجھ شدند
انگلیسیھا، با چماق و تبر و شمشیر، بھ جان این سپاه بینظم و درھم آشفتھ افتادند و با امتیازي غیر ; آوردند

  . قابل سنجش پیروز شدند

تن نوشتھاند، در حالي كھ از  ١۶٠٠لیسي را در این نبرد تاریخنویسان فرانسوي تعداد كشتھ شدگان انگ
  . نفر بھ قتل رسیدند ٠٠٠,١١فرانسویھا 
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اھالي شھر ابتدا آذوقھ و سپس اسبان . ھنري بھ فرانسھ بازگشت و روان را در محاصره گرفت ١۴١٧در 
پیرمردان را از براي صرفھجویي در مواد غذایي، زنان و كودكان و ; ھایشان را خوردند و سگان و گربھ

  . شھر بیرون افكندند

گرسنھ و بي پناه . اینان كوشیدند تا از میان صفوف لشكریان انگلیسي راه عبوري بیابند، لیكن موفق نشدند
فرانسوي جان  ٠٠٠,۵٠در آن محاصره بیرحمانھ . میان دوستان و دشمنانشان باقي ماندند، و جان سپردند

  . سپرد

كریانش را از قتل عام آنھایي كھ زنده مانده بودند باز داشت، اما آنھا را بھ چون شھر تسلیم شد، ھنري لش
كراون غرامت محكوم ساخت، و چندان در زندانشان نگاه داشت كھ مبلغ فوق وصول  ٠٠٠,٣٠٠پرداخت 

  . شد

فرانسھ بھ . بھ پاریسي كھ در فساد و بینوایي و توحش و جنگ طبقاتي غرق بود قدم گذاشت ١۴١٩در سال 
فرانسویھا ) ١۴٢٠(بھ موجب پیمان تروا . تن درداد ١٣۶٠امضاي قراردادي تحقیرآمیزتر از قرارداد سال 

شارل ششم دختر خود كاترین را بھ ھنري پنجم داد . ھمھ چیز حتي شرافت خود را بھ انگلستان تسلیم كردند
و براي ; را بھ دست او سپرد اختیار امور فرانسھ. و وعده كرد كھ تاج و تخت فرانسھ را بھ وي ارث بدھد

ملكھ ایزابل، با گرفتن . اینكھ ابھام و شك و تردیدي در میان نباشد، دو فن را از فرزندي خویش محروم كرد
فرانك، بدین تبھكاري و بیعفتي اعتراضي نكرد، و در حقیقت در  ٠٠٠,٢۴مقرري سالیانھاي برابر 

ولیعھد، كھ بر جنوب . پدر فرزند خویش را بازشناسد دربارھاي آن زمان براي یك زن بسیار مشكل بود كھ
از قبول عھدنامھ سر باز زد، و سپاھي متشكل از جنگجویان گاسكوني و آرمانیاك . فرانسھ حكمراني داشت

  . ضمنا پادشاه انگلستان در قصر لوور سلطنت میكرد; را براي ادامھ جنگ از نو سامان داد

گویي میكروبھاي اسھال خوني پیمان تروا را قبول ; درگذشت دو سال بعد ھنري پنجم بھ مرض اسھال
  . نداشتند

، ھنري ششم پادشاه انگلستان تاج )١۴٢٢(چون شارل ششم ھم بھ دنبال وي رخت از این سرا بربست 
دیوك آو بدفرد بھ نیابت ; سلطنت فرانسھ را نیز بر سر نھاد، ولي از آنجا كھ ھنوز بیش از یك سال نداشت

وي با شدت تمام اما با عدالت چنانكھ از یك نفر انگلیسي بایستھ بود، بر . سھ حكومت راندوي بر فران
  . فرانسھ حكومت كرد

از این جا میتوان بھ وضع . راھزن در یك سال از بن برانداخت ٠٠٠,١٠راھزني را، با بھ دار زدن 
در نورماندي، بدبختي و . فرانسھ در آن شھرھاي بزرگي چون پاریس و دیژون را بھ خطر افكنده بودند

حتي در النگدوك كھ ; ویراني ناشي از جنگ چون طوفاني دوزخي و ھالكت بخش در تالطم بود
دھقانان و كشاورزان، از برابر لشكریان یا . خوشبختتر از سایر شھرھا بود، ثلث جمعیت از بین رفتھ بود

یا در غارھا پنھان میشدند، و یا در كلیساھا  ھاي فئودالھا و یا باند دزدان، بھ شھرھا فرار میكردند، دستھ
تحصن اختیار میكردند بسیاري از دھقانان دیگر بھ سوي مایملك ناچیز و ناپایدار خود باز نمیگشتند، بلكھ 
. در شھر میماندند و از راه دریوزگي و دزدي زندگي میكردند و یا از گرسنگي یا ابتال بھ طاعون میمردند

در سال . شھرھا بھ حال خود رھا شده و بھ دست تباھي و زوال سپرده شده بودند كلیساھا، كشتزارھا، و
نفري شھر در  ٠٠٠,٣٠٠تن، از جمعیت  ٠٠٠,٨٠خانھ خالي وجود داشت و  ٠٠٠,٢۴در پاریس  ١۴٢٢

ھا و  فریاد اطفال گرسنھ فضاي كوچھ. مردم گوشت و امعا و احشاي سگان را میخورند. یوزگي میكردند
  . پر كرده بود خیابانھا را

VI - ھا  زندگي در میان ویرانھ  
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در این گیرودار، امور اخالقي چنان بود كھ از یك چنین ناتواني اقتصادي و ضعف حكومتي انتظار 
  . میرفت

، اما )١٣٧٢حد (ژوفروا دو النور الندري دو كتاب براي راھنمایي فرزندانش در این ھرج و مرج نوشت 
و آن اثري است لطیف و لبریز از ; طاب بھ دختران اوست باقي مانده استاز این دو، تنھا قسمتي كھ خ

عشق و اضطراب پدري كھ نگران باكرگي دختران خویش است، زیرا در عھدي زندگي میكنند كھ گناھان 
كریمانھ، زنان را بھ خفت و سبكیھاي پست و ناشرافتمندانھ میكشاند، و تا چشم بر ھم زني گوھر عفت از 

  . تدست رفت اس

كتاب، . ھا را ادعیھ و نمازھاي مكرر میداند شھسوار خوب ما بھترین راه مقاومت در برابر چنین وسوسھ
  . اوضاع و احوال عصري را كھ ھنوز پایبند احساسات و افكار مدني و مفاھیم اخالقي است منعكس میسازد

مند اھل برتاني، برخورد ، مالك ثروت)ره(ھفتاد سال بعد با شخصیت مھیب و ترسناك مارشال دو رتس 
عادت وي بر آن بود كھ كودكان را، بھ بھانھ آنكھ سرود دیني تعلیمشان كند، بھ كاخ خود دعوت . میكنیم
یكي یكي آنان را میكشت و بھ عنوان قرباني تقدیم شیاطین و اجنھاي میكرد كھ وي قدرت سیاه ; میكرد

و روایت كردھاند كھ بھ فریادھاي جانخراش ; اما او براي لذت ھم میكشت. جادویي از آنھا میطلبید
چھارده سال تمام زندگي وي . سرودخوانان كوچولوي شكنجھ دیده یا درحال مرگ خویش قاه قاه میخندید

. بدین منوال گذشت تا سرانجام پدر یكي از مقتولین جرئت بھ خرج داد و وي را بھ قتل فرزندش متھم كرد
اما فقط بدان لحاظ كھ دوك برتاني را رنجانده ; )١۴۴٠(ار آویختھ شد او بھ ھمھ چیز اعتراف كرد و بھ د

با وجود این، اشرافیتي كھ وي از آن برخاستھ بود . زیرا مرداني از طبقھ ھر چھ میخواست باشد; بود
قھرمانان ناموري چون یوھان، شاه بوھم، یا گاستون فوبوس، كنت دوفوا، نیز كھ آنھمھ مورد عشق و 

  . ر بودند پرورانده بود و اپسین گلھاي شوالیھ گري در چنین لجنزاري شكوفا شدستایش فرواسا

ھمھ . ظلم، خیانت، و فساد دامنگیر ھمھ بود. در این وانفساي عمومي اخالق مردمان نیز دستي داشت
توھین بھ مقدسات رواج كامل داشت ژان شارلیھ دو . مقامات، از باال تا پایین، رشوھستاني میكردند

دغلكاران، جاعالن، . قمار و كفر گویي میگذرد ورقبازي،ن شكایت میكرد كھ بیشتر اعیاد مقدس بھ ژرسو
دزدان، ولگردان، و گداھا روزھا سد معبر میكردند و شبھا گرد ھم جمع میشدند تا آنچھ را بھ دست آورده 

، انجمن میكردند، و این نام را ))مجمع معجزات((در پاریس، در محلي بھ نام ; بودند بھ عیاشي صرف كنند
بودند كھ تمام گدایان ناقصالخلقھ روز، شب سالم و تندرست در آنجا حضور  بدان جھت بھ آن محل داده

  . مییافتند

)) پیروان حضرت آدم((فرقھاي بھ نام . لواط فراوان، فحشا امري عمومي، و زناكردن تقریبا ھمگاني بود
. ھ جاي خود نشاندطرفدار برھنگي بودند و عمال بدین كار میپرداختند، تا آنكھ دستگاه تفتیش افكار آنھا را ب

بنابر گفتھ ژرسون، حتي در كلیساھا و در ; تصاویر جلف و مستھجن مثل امروز خریدار فراوان داشتند
ھاي عاشقانھ براي زنان نجبا و  شاعراني از زمره دشان چكامھ. روزھاي مقدس نیز خرید و فروش میشدند

محرابھاي ((دیرھاي آن منطقھ را  ھا و نیكوال دو كلمانژ، سرشماس بایو، صومعھ. اشراف میساختند
معشوقھ داشتن شاھان و شاھزادگان امري عادي و بدیھي تلقي میشد . مینامید)) مخصوص شعایر ونوس

زیرا ازدواجھاي شاھان و بسیاري از ازدواجھاي نجبا و اشراف بھ خاطر رقابتھاي سیاسي بود، نھ 
ره رفع مشكالت آمیزشھاي جنسي با ھم بحث زنان بزرگزاده، علنا و رسما، دربا. براساس عشق و محبت

در میان . در پاریس عشرتكدھاي تاسیس كرد ١۴٠١، دوك بورگوني، در سال ))فیلیپ جسور((میكردند 
این ھرزگیھا و فسادھاي اخالقي كھ زاده پول بود، زنان پارسا و مردان شرافتمندي نیز زندگي میكردند كھ 

ھ نام مناژیھ دو پاري كھ بھ دست كامل مرد شصت سالھ ناشناسي نشان كوچكي از آنھا، در كتاب عجیبي ب
من معتقدم كھ وقتي دو نفر شخص شرافتمند و پاكدامن با یكدیگر : ، باقي مانده است)١٣٩٣(نوشتھ شده 

جز عشق یكدیگر نمیاندیشند و بھ نظر من، چون در كنار ھم مینشینند، بھ .... عروسي میكنند، بھ عشقي
ھمدیگر را تنگ در آغوش میگیرند و با ھیچ كس جز یكدیگر بھ زبان و اشاره ; مینگرندكسي جز یكدیگر ن
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و جذامیان ) ١٣٩۶، ١٣٨۴، ١٣٠۶(شادي، عشق و آرزوي آنھا تعقیب و آزاد یھودیان .... سخني نمیگویند
ختن در ، محاكمھ و كشتن حیوانات بھ جرم آزار رساندن و یا جفتگیري كردن با آدمیان، بھ دار آوی)١٣٢١(

انظار عمومي كھ انبوه عظیمي تماشاگر مشتاق داشت، از زمره تصاویري است كھ این قرن را بھ خوبي 
در قبرستان كلیساي اینوسان، در پاریس، تعداد مردگان جدیدي كھ میخواستند دفن كنند بھ حدي . میشناساند

جدا شده است، از خاك بیرون زیاد بود كھ اجساد را، بھ محض آنكھ تصور میرفت گوشتشان از استخوان 
; ھاي دو سوي معابر بر روي ھم میانباشتند میآوردند و استخوانھا را، بیآنكھ تمییزي در میان باشد در دخمھ

در آنجا دكانھایي برپا كرده بودند، و روسپیان در آنجا پي ; مع ھذا، ھمین معابر، میعادگاه عمومي بودند
ھا رنج، بر یكي از دیوارھاي گورستان تابلویي از  پس از ماهنقاشي،  ١۴٢۴در سال . مشتري میگشتند

نقاشي كرد كھ در آن شیاطین با زنان و مردان و كودكان، دستاندر میان، چرخ میزدند و )) رقص مرگ((
و این خود موضوعي نمادین ; پایكوبي میكردند، و باقدمھایي شاد، آھستھ آھستھ، بھ سوي دوزخشان میبردند

، در بروژ، آن را بھ صورت نمایشنامھ بھ روي ١۴۴٩در سال . عصر نومیدي شد براي معرفي ھنر
شعر این دوره سرشار از بدبیني . دورر، ھولباین، و بوس آن را در آثارشان تصویر كردند; صحنھ آوردند

بھ نظر او دنیا پیري فرسوده، مضطرب، آزمند، بزدل، و ; دشان زندگي را سراسر بھ ناسزا میگیرد. است
ژرسون نیز در این باب با وي .)) ھمھ چیز بر مدار زشتي میگردد((و نتیجھ میگیرد كھ ; ومایھ استفر

پیرزني . واپسین داوري نزدیك بود.)) و ما در دنیایي كھ پیر و فرسوده است زندگي میكنیم: ((ھمعقیده است
ھ روح انساني دیگر بھ میاندیشید كھ ھر دردي كھ وي در انگشتان پاھایش احساس میكند نشان آن است ك

زیرا بنا بر عقیده عوامالناس در سي سال . تخمین وي در این باره منصفانھ بود. دوزخ سرنگون گشتھ است
  . اخیر ھیچ كس قدم در بھشت ننھاده بود

در . اینك باید دید در میان ملت شكست دیدھاي كھ رو بھ انحطاط و زوال میرفت، دین در چھ حال بود
نگ صد سالھ، پاپھا، كھ در چھار دیوار آوینیون زنداني بودند، تحت حمایت و فرمانبردار چھلسالھ آغاز ج

بیشتر مالیاتھا و درآمدھایي كھ پاپھا از سراسر اروپا جمع میكردند بھ كیسھ این . شاھان فرانسھ بودند
بود، تقویت كند پادشاھان فرو میریخت تا بنیھ مالي آنھا را در جنگ با بریتانیا، كھ جنگ مرگ و زندگي 

بھ مقام سلطنت ) دالر ٠٠٠,٨٠٠,٨۴(فلورین  ٠٠٠,٣٩٢,٣مبلغ ) ١٣۴۵١٣۵۵(كلیسا طي یازده سال 
كلیسا از این جنگ، كھ یك . پاپھا بارھا كوشیدند تا جنگ را پایان بخشند، لیكن موفق نشدند. مساعده داد

كلیسا و صومعھ از دست رفت، یا صدھا . قرن تمام باعث ویراني و تاراج فرانسھ شد، زیان بزرگي برد
شھسواران و خدمتگزاران، جز . و روحانیون دون پایھ در فساد عصر خود نقش بزرگي داشتند; ویران شد

مردم در ھمان حال كھ پا بر روي تمام قوانین و . در ھنگام جنگ یا زمان مرگ، بھ دین اعتنایي نمیكردند
كلیسا پولھا و صدقات خود را بھ محرابھا و عتبات مقدس احكام دیني میگذاشتند ھراسان بھ دامن دین و 

ھاي پرشور  ھنگام گوش فرا دادن بھ موعظھ; مادر خدا میآورند، و براي تسلي یافتن بدو پیشكش میكردند
ھا  برخي از خانھ. فرر ھمھ در یك جذبھ مذھبي فرو میرفتند) ونسان(فرایار ریچارد یا قدیس و یثنتھ 

بدان امید كھ چون وي را لمس كنند، شكم مقدسش از ھم باز شود ; ریم عذرا داشتندھاي كوچكي از م مجسمھ
  . و اقانیم ثالثھ اب، ابن، و روحالقدس بھ كمك آنھا شتابند

آیي نھ تنھا یكي از معتبرترین دانشمندان /پیشوایان فكري كلیسا در این دوره بیشتر فرانسوي بودند پیر د
یكي از سیاستمداران . فساد ناپذیرترین رھبران كلیساي عھد خویش بود زمان، بلكھ یكي از تواناترین و

زماني كھ مدیر كالج . كلیسا كھ در شوراي كنستانس شقاق و جدایي دستگاه پاپي را التیام بخشید، ھمو بود
ژان دو ژرسون از پست . ناوار در پاریس بود، یكي از شاگردانش در االھیات بھ مقام ارجمندي رسید

برادران ((یدار كرد و سخت تحت تاثیر رازوري رویسبروك و دینداري و پارسایي جدید فرقھ بومان د
، بر آن شد كھ این شیوه جدید )١٣٩۵(ھنگامي كھ بھ ریاست دانشگاه پاریس رسید . فرار گرفت)) ھمزیست

، بھ تورع را، حتي در آن موقع كھ خودپرستي و اعتقاد بھ وحدت وجود مكتب رازوري عیبجویي میكرد
شش خواھر داشت و ھر شش آنان، تحت تاثیر سخنان مستدل و شیوه زندگي او، تا . مردم فرانسھ ارائھ كند

ژرسون خرافھ پرستي توده مردم، حقھ بازیھایي را كھ بھ نام علم . پایان زندگي مجرد و با كره باقي ماندند
لیكن تصدیق میكرد كھ سحر و  ;احكام نجوم، جادو، و درمانھاي سحري صورت میگرفت محكوم میدانست

وي میگفت كھ دانش ما . طلسمات ممكن است، از آنجا كھ بر تخیالت آدمي كارگر میافتند، داراي اثر باشند
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ما حتي یك سال شمسي را بھ ; درباره اختران ناقصتر از آن است كھ بھ ما اجازه پیشگویي و پیشبیني دھد
عي ستارگان را، بھ علت آنكھ نورشان تا زماني كھ بھ ما موضع واق; طور دقیق نمیتوانیم محاسبھ كنیم

ژرسون طرفدار یك دموكراسي . میرسد از میان مواد مختلف میگذرد و انكسار مییابد، نمیتوانیم تعیین كنیم
و بیش از آن، خواھان یك حكومت سلطنتي نیرومند براي فرانسھ ; محدود و تفوق شوراھا در كلیسا بود

تضاد اندیشھ را بتوان از روي وضعیت میھنش، در آن زمان كھ بھ نظم بیش از آزادي شاید علت این . بود
فضایل او، . در عھد خویش و در شیوه و رسمي كھ داشت، مرد بزرگي بود. احتیاج داشت، توجیھ كرد

جنبش اصالح دیني را . چنانكھ گوتھ گفتھ است، تراویده ذات او بود و كژ اندیشیھایش زاده محیط و زمان
و در محكوم ساختن یان ھوس و ژروم پراگي ; بھ خلع پاپھاي متخاصم رھبري كرد و كلیسا را بھبود بخشید

  . بھ مرگ دست داشت

مردمي عامي . ھایشان را باشكوه تمام میآراستند در میان فقر و تھیدستي عامھ، افراد طبقات باال خود و خانھ
ھاي  طبقات متوسط، با وجود قانون تحدید ھزینھ; پوشیدندھاي ساده چسبان، بلوز، شلوار، و چكمھ می نیمتنھ

شخصي، بھ تقلید از پادشاھان، قباھاي بلندي بھ تن میكردند كھ گاھي رنگ ارغواني و زماني حاشیھ خز 
برخي ازمردان . داشت میپوشیدند و كاله پرداري بھ سرمیگذاشتند كھ ھنگام كرنش زمین را جاروب میكرد

زنان . نصب میكردند تا بانشان نجابت كم پیدایي كھ بر سر داشتند تطبیق كند)) شاخ((ھاي كفششان  برپنجھ
ھاي مخروطي را، كھ بھ سان برج كلیسا بود، دوست میداشتند و با پوشیدن ژاكتھاي تنگ و  بزرگزاده كاله

روي زمین  شلورھاي رنگین گشاد، خود را باریك اندام میساختند، دامن بلند لب خزشان را با شكوه تمام بھ
ھاي زیبایشان را در معرض تماشا میگذاشتند، در حالي كھ صورتشان را باروبند و نقاب  میكشیدند وسینھ

ما نیز امروز ھمین شیوه را . دكمھ، كھ قبال تنھا براي تزیین بود اینك براي بستن بھ كار میرفت. میپوشاندند
، جواھر براي تزیین مو، گردن، دست، لباس و ھاي زري و زربفت، گالبتون ابریشم، پارچھ. تكرار میكنیم

در زیر این تاللو و ; كفش حتي پیكر زنان چاق و تنومند را میآراست و پر زرق و برق میساخت
  . درخشندگي، تقریبا ھمھ زنان طبقھ باال تا سرحد تابلوھاي روبنس پیش رفتھ بودند

مانده بود، جز آنكھ بھ كار بردن شیشھ  ھاي مردم فقیر و تھیدست بھ ھمان شكل قرنھاي پیش باقي خانھ
ھاي گذشتھ  توانگران دیگر چون دوره) ھتلھاي(ھاي شھري  امري ھمگاني شده بود، اما ویالھا و خانھ

برجي تاریك و اندوھزا نبود، بلكھ ساختمانھاي وسیع و مجھزي بود كھ حیاطھاي پھناور و فواره دار، 
داشت و پشت بامھاي بسیار سراشیبي كھ سینھ آسمان را ھاي عریض گردان، طارمیھاي پیش آمده  پلھ

ھاي  در آنھا، عالوه برتاالر بزرگ و خوابگاه; میشكافت و برفھا را از شیبھاي تند خود فرو میلغزاند
خانواده، اطاق مستخدم، انبار، جاي مستحفظ و در بان، رختشویخانھ، سرداب جاي شراب، و نانوایي وجود 

ھمچند قصر سلطنتي لوار ) ١۴۵٠حد (و شاتودون ) ١٣٩٠حدود (ن پیرفون برخي ازكاخھا چو. داشت
بودند قصري كھ بھتر از قصرھاي دیگر زمان باقیمانده است خانھ سرمایھدار بزرگ عصر، ژا كور، در 
ھا  بورژ است كھ بھ اندازه یك محلھ وسعت دارد و داراي برجي از سنگ حجاري شده بھ سبك گوتیك، كتیبھ

  . ھاي سبك رنسانس است زیبا، و پنجرهو گچبریھاي 

ھا را در این زمان با  اندرون خانھ. دالر بوده است ٠٠٠,٠٠٠,۴گویند ھزینھ این قصر بھ پول امروز 
بخاریھاي دیواري باشكوه كھ دست كم نیمي از كاخ و ساكنان آن را گرم : صرف پولھاي گزاف میآراستند

; كھ با رنجي توانفرسا حكاكي و منبتكاري شده بودندمیزھا وصندلیھاي سنگین و ستبري ; میكردند
ھایي كھ  جالباسیھاي عظیمو قفسھ; نیمكتھاي مخدھداري كھ در كنار دیوارھاي پرده كوب قرار داشتند

فرشھاي ضخیم، و كف اطاقھایي ; ظروف سیمین وزرین و بلورھاي زیباتر را در معرض تماشا میگذاشتند
و تختھاي آسمانھدار ; ده یا سفالھاي لعاب خورده میناكاري شدهكھ مفروش از چوب بلوط صیقل خور

بر روي این ; وسیعي كھ گنجایش آن را داشتند كھ آقا و خانم و یك یا دو بچھ آنھا را درخود جاي دھند
تختھاي نرم و لطیف، زنان ومردان قرن چھاردھم و پانزدھم لخت و برھنھ میخوابیدند، زیرا ھنوز پیراھن 

  نداشت كھ عایق میان تنھا خوابي وجود 
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VII- ادبیات   

كتاب پوستیالئھ پرپتوائھ . در میان این ویرانیھا، نویسندگان زن و مرد بھ كار تالیف و تصنیف ادامھ دادند
بھ فھم نص كتاب مقدس كمك بزرگي كرد و راه را ) نیكوالوس لورانوس(اثر نیكوالي لیرایي ) ١٣٢٢ ٣١(

داستانھاي این زمان برگرد  .براي عھد جدید اراسموس و ترجمھ آلماني لوتر از كتاب مقدس ھموار ساخت
ھاي شوالیھاي مانند گل و  حكایات عاشقانھ سبك چون صد داستان جدید تالیف آنتوان دو ال سال، یا افسانھ

، طبیب لیژي، كھ خود را سرجان مندویل مینامید، در ))ژان ریشدار((كتاب سفرنامھ . گل سفید دور میزد
این كتاب شرح مسافرتھاي . زه خیالي و افسانھ آمیز بودمنتشر شد و تقریبا ھمین اندا ١٣٧٠حدود سال 

وي مدعي بود كھ از تمام سرزمینھایي كھ در . خیالي نویسنده بھ مصر، آسیا، روسیھ و ھلند است
، از ))خانھاي كھ مریم عذرا بھ مكتب میرفت((از . ذكر شده دیدار كرده است)) انجیلھاي چھارگانھ((
، از كلیسایي كھ حضرت مریم ))خداوند ما عیسي پاي حواریون را بشویدنقطھاي كھ آب گرم كردند تا ((
ستون مرمري ھمین كلیسا كھ ((، و از ))خود را در آن مخفي ساخت تا شیر پستانھاي مقدسش را بدوشد((

آنجاھا كھ شیر پر ارج ((، و از ))وي پشت مقدسش را بدان تكیھ داد و ھنوز از شیر پاك او مرطوب است
ژان ریشدار در توصیف چین ھنر را بھ اوج اعتال میرساند، آنجا .)) و ھنوز صاف و سفید استاو تراوید 

ھر جا كھ فرصتي دست میدھد، بھ . كھ فصاحت و سالست بیان او را فضل فروشیھاي بیجا مختل نمیكند
ود آن قدر از سمت مشرق بھ سفر خ((بحثھاي علمي میپردازد، مثل وقتي كھ از مردي سخن میگوید كھ 

وي دوبار از . ، كھ یادآور پاسپارتو، قھرمان كتاب ژول ورن، است))ادامھ داد تا بھ میھن خویش رسید
نوشید، لیكن در حالي كھ نقرس وي را فلج و چالق ساختھ بود بھ اروپا بازگشت، و این )) چشمھ جواني((

شده و یكي از آثار پرشور  این سفرنامھ بھ صد زبان ترجمھ. احتماال نتیجھ سكونت دایم وي در لیژ بود
  . دوره اخیر قرون وسطي بھ شمار میرود

وي . یكي از آثار بھ مراتب برجستھتر ادبیات فرانسھ در قرن چھاردھم، وقایعنامھ، اثر ژان فرواسار است
در بیست و چھار سالگي ; در واالنسین زاده شد و در آغاز زندگي بھ شعر گفتن روي آورد ١٣٣٨بھ سال 

بھ مقام منشیگري او . فر كرد تا در نظم خویش را نثار قدم فیلیپا آو انو، ھمسر ادوارد سوم، كندبھ لندن س
رسید، با اشراف انگلیسي تماس یافت، و چنان بصراحت در تاریخ خویش بھ ستایش آنان زبان گشود كھ 

ردو، ساووا، و ایتالیا عشق بھ مسافرت او را از جاي بركند و بھ اسكاتلند، بو. نمیتوان او را بیطرف دانست
در این ھنگام تصمیم . چون بھ انو بازگشت، بھ مقام كشیشي رسید و از روحانیان كلیساي شیمھ شد. كشاند

چون بھ شیمھ . گرفت كھ كتاب خود را از نو بھ نثر سفر كرد و با كوششي تمام بھ جمع مدارك پرداخت
كھ چون من از این ... ل انگیز و بزرگ مرتبھبازگشت، خود را وقف اتمام وقایعنامھ كرد این تاریخ د

ھاي  تا دالوران را دل ببخشد و بھ آنان نمونھ... سراي رخت بر بندم، مورد احتیاج فراوان خواھد بود
ھیچ رمان و داستاني فریباتر از این تاریخ .)) برجستھ و شرافتمندانھ، دالوري و شجاعت را عرضھ بدارد

صفحھاي بھ قصد آنكھ فقط بر قلل شامخ آن سیاحتي كند  ١٢٠٠اب عظیم آن كس كھ خواندن این كت. نیست
ھا را نیز چنان گیرا و دلفریب مییابد كھ با شادماني و فراغت بال ھمھ جا را از مدنظر  دره. آغاز نماید
فریفتھ اشرافیت، . این كشیش، مانند پاپ یولیوس دوم، بھ ھیچ چیز چون جنگ عالقمند نیست. میگذراند
ي، و عمل است مردم عادي تنھا وقتي در تاریخ او راه مییابند كھ دستخوش مجادالت و نبردھاي سلحشور

ھا را نمیجوید، بلكھ برنظرات و روایات مغرضانھ یا  در بیان وقایع، علل و انگیزه. اربابي و اشرافي باشند
یك وقایعنگار ساده . في نمیكنددر نقل وقایع، ادعاي فیلسو. پیرایھدار با اطمیناني بیش از حد اعتماد میورزد

  . است، اما بھترین وقایعنگاران است

میستریھا، مورالیتیھا، میراكلھا، اینترلودھا، و فارسھا . از مشخصات این عصر شیوع و رواج درام است
ھا روز بھ روز دنیاییتر  موضوع نمایشنامھ. ھایي را كھ موقتا در شھرھا بر پا میشدند مجسم میكردند صحنھ

اما ھنوز قسمت اعظم بازیھا موضوعي ; ادیتر میشد، و شوخیھا و مطایبات بھ حد زنندگي میرسیدو م
. را نشان میدادند سیر نمیشدند)) آالم مسیح((و مردم ھیچ گاه از تماشاي نمایشھایي كھ . مذھبي داشت

د كھ در پاریس بو)) انجمن آالم خداوند گار ما، عیسي مسیح((معروفترین صنف و گروه تئاتري آن عصر، 
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یكي از این . قرار داشت و در روي صحنھ آوردن داستان توقف كوتاه مسیح در اورشلیم متخصص بود
  . بیت بالغ میشد ٠٠٠,٣۵گونھ نمایشھاي آالم مسیح، كھ بھ قلم آرنوگربان بود، بر 

)) وشدليانجمن علم خ((در تولوز یك  ١٣٢٣در سال . شاعري نیز براي خود اصناف و انجمنھایي داشت
تحت حمایت این انجمن، شاعران براي احیاي ھنر و روح تروبادورھا بھ رقابت برخاستند . برپا شد

آكادمي ((انجمنھاي ادبي مشابھي نیر در آمین، دوئھ، و واالنسین تشكیل شدند و راه را براي تاسیس 
خنیاگران، و دلقكھایي  پادشاھان و نیز بزرگان واالمقام، شاعران،. ھموار ساختند)) فرانسوي ریشلیو

دوك آنژو و لورن، و پادشاه اسمي ناپل در )) رنھ نیكو((آنژو، ملقب بھ /خاص خود داشتند، رنھ د
دربارھاي متعدد خود در نانسي، تاراسكون، واكس آن پرووانس، از جمعي از گویندگان و ھنرمندان 

آخرین ((میكرد كھ بھ وي لقب  حمایت میكرد و چنان با بھترین قافیھ پردازان دربار خویش رقابت
شارل پنجم از اوستاش دشان، كھ در وصف زنان نغمات دلكش میسرود، حمایت میكرد . دادند)) تروبادور

بیت، زناشویي را  ٠٠٠,١٢سرود و در )) آینھ ازدواج((دشان چون ازدواج كرد منظومھاي بلند بھ نام 
اي روزگار محنتزا، اي زمانھ فاسد، اي : سردادمردود و محكوم شمرد، و از نكبت و پستي زمانھ نالھ 

اي زمین بیثمر و نازا و بیفایده، اي مردمي كھ آكنده از غم و اندوھید، آیا جاي آن . آسمان گستاخ و بي آزرم
نیست كھ من بر ھمھ شما گریھ كنم، زیرا در جھان فردا، كھ سخت اندوھبار و سراسر آشفتھ و پر از 

  . روز ما، روزگار محنت و زاري است: شي نمیبینمتبھكاري است، چیز امیدبخ

  . كریستین دوپیزان، از آنجا كھ دختر پزشك ایتالیایي شارل پنجم بود، در پاریس نشو و نما و تربیت یافت

ھنگامي كھ شوھرش وفات كرد، سرپرستي سھ كودك و سھ تن از بستگانش بر عھده او ماند، و كریستین 
از آنجا كھ . لطیف و تاریخ میھن پرستانھ بھ نحو معجزه آسایي بھ انجام رسانداین مھم را با نوشتن اشعار 

آلن . نخستین زن سراینده اروپاي باختري است كھ از درآمد قلم خود میزیستھ، شایستھ تعظیم و ستایش است
 ، كھ با بیاني شیرین و موزون))پریروي بیرحم((شارتیھ خوشبختتر بود، زیرا اشعار عاشقانھاش چون 

زنان را بھ خاطر آنكھ زیباییھایشان را از نظر میپوشانند بھ سرزنش میگیرد چنان جوامع اشرافي را 
مسحور كرد كھ گویند ملكھ آینده فرانسھ مارگارت شاھزاده خانم اسكاتلندي، دھان شاعر را ھنگامي كھ بر 

: با بیاني شیرین توصیف میكند اتین پاسكیھ، یك قرن بعد، این داستان را. نیمكتي بھ خواب رفتھ بود بوسید
چون بسیاري از این رویداد متعجب و حیران بودند زیرا اگر حقیقت را بخواھید طبیعت بھ آلن روحي زیبا 
در جسمي سخت زشت و نازیبا عطا كرده بود شاھزاده خانم بدانان گفت كھ از این كار نباید متعجب باشند، 

، بلكھ آرزوي بوسیدن آن لباني را داشت كھ چنین كلمات زیرا وي آرزوي بوسیدن خود شاعر را نداشت
  . دلنشین و پر ارجي از آنھا بیرون میآمدند

زیباترین سراینده این عصر بھ شعر گویي حاجتي نداشت، زیرا برادر زاده شارل ششم و پدر لویي 
  . دوازدھم بود

در انگلستان ) ١۴١۵١۴۴٠(ج سال اورلئان، در آژنكور بھ اسارت افتاد و مدت بیست و پن/اما شارل دوك د
در آنجا دل اندوھگین خویش را با سرودن اشعاري لطیف درباره زیبایي زنان و . بھ اسیري بھ سر برد

  : تا مدتي ھمھ مردم فرانسھ نغمھ بھاري او را زمزمھ میكردند. فاجعھ فرانسھ تسلي میداد

  . در كرده است عروس سال جامھ سرما، باد، باران و ھواي ناخوش را از تن بھ

  . و بر آن است كھ لباسي از زر از خورشید خندان واز بھار دل انگیز بھ تن كند

  . پرندگان جنگل و وحوش صحرا، یكي بھ نغمھ عروس سال جامھ سرما را فرو ھشتھ است
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حتي در انگلستان ھم دوشیزگان پریچھرھاي بودند كھ شارل چون آن زیبارویان پر آزرم را مینگریست، 
  : ھاي خویش را بھ فراموشي میسپرد وهاند

ھمھ نیكیھاي گزیده ! خداوندا، دیدن او چھ زیباست، او كھ اندامي دالرام دارد و چنین خوب و مھربان است
  . نیكیھایي كھ ستایش آدمي را بر میانگیزند; در او جمعند

  . دارد از دیدن او ھیچ كس خستھ نمیشود، زیرا زیباییش ھر روز طراوت و شادابي دیگري

  ! خداوندا دیدن او چھ زیباست، او كھ اندامي دالرام دارد و چنین خوب و مھربان است

چون سرانجام بھ وي اجازه بازگشت بھ فرانسھ داده شد، قصر خود را، كھ در بلوار قرار داشت، مركز 
جرایمي كھ مرتكب در ھمین جا بود كھ فرانسوا ویون، با وجود بینوایي و آن ھمھ ; ادبیات و ھنر قرار داد

چون برف پیري برسرش نشست، از شركت در شادي و سرور یاران . شده بود، مورد استقبال قرار گرفت
  : جوان بازماند، و این تقصیر را در اشعاري نغز پوزش خواست اشعاري كھ بعدا كتیبھ گور او شد

  . ز من جمع یاران را كھ بھ دلجویي گرد ھم نشستھاند، سالم برسان

  . و بگوي كھ چقدر خود را خوشبخت و شادمان مییافتم، اگر میتوانستم بدانان بپیوندم

اكنون ; در روزگاران دور گذشتھ، جواني برزندگیم فرمانروایي داشت.اما پیري مرا بھ زنجیر كرده است
كھ در  و زندگاني آزادي، چنان; جواني رفتھ و من كھ عاشقي شیدا بودم، دیگر طعم عشق را نخواھم چشید

  . پاریس داشتم، نخواھم داشت

  !... بدرود اي روزگار خوش گذشتھ، بدرود كھ دیگر چون تو ایامي نخواھم داشت

  زمن جمع یاران را سالم برسان 

VIII -  ھنر  

ھنرمندان این زمان فرانسھ بر گویندگانش برتري داشتند، لیكن آنان نیز از فقر جانگزاي كشورشان در رنج 
یچ كس دستي گشاده براي حمایت شھري، نھ كلیسایي، و نھ شاھي، بخشھا كھ غرور و ھ. و عذاب بودند

نخوت اصناف خود را با ساختن معابد با شكوه، بھ سابقھ ایماني تزلزل ناپذیر، نشان داده بودند، براثر 
كلي گسترش اقتدار شاھان و توسعھ اقتصاد محلي بھ صورت اقتصاد ملي، نیروي خود را از دست داده یا ب

كلیساي فرانسھ بیش از این قادر نبود كھ الھامبخش یا باني بناھاي حیرت آوري چون . نابود شده بودند
ایمان مردم، چون قدرت . عماراتي كھ در قرون دوازدھم و سیزدھم در این سرزمین بر پا گشتھ بودند باشد

بھ جنگھاي صلیبي یا بناي امیدي كھ در آن قرون انگیزه دست یازیدن . مالي آنھا، سستي گرفتھ بود
آنچھ در عالم معماري در . كلیساھاي جامع شده بود، جذبھ و شور زاینده و بارور خود را از دست داده بود

معھذا، . دوران امیدبخش تر پیشین آغاز شده بود بیشتر از آن بود كھ قرن چھاردھم بتواند آن را تكمیل كند
، روان نمازخانھاي مخصوص حضرت مریم )١٣۵١(كرد  ژان راوي كلیساي نوتردام پاریس را تكمیل

، و در پواتیھ، جبھھ باشكوه باختري كلیساي آن حضرت )١٣٠٢(بركلیسایي كھ وقف ھمو شده بود افزود 
  ). ١٣٧٩(را در این عھد بنا كردند 

بتدریج جاي خود را بھ سبك گوتیك ) بھ بعد ١٢٧۵(سبك شعاعسان در طرحھاي معماري گوتیك اینك 
كلیساي جامع بوردو . سي داد كھ بر اشكال ھندسي اقلیدسي بیش از خطوط شعاعي تاكید میورزیدھند

، شبستان )، كھ در جنگ جھاني دوم خراب شد١٣٠٨(، برج زیباي كلیساي سنپیر در كان )١٣٢٠١٣٢۵(
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 ١٣٧١(ھاي قشنگي كھ بر كلیساھاي تاریخي كوتانس  ، نمازخانھ)١٣٣۵(جدید كلیساي جامع اوسر 
كھ مایھ رفعت شكوه ) ١٣١٨١۵۴۶(افزوده شد، و نیز كلیساي باشكوه سنت اوان ) ١٣٧۵(و آمین ) ١٣٨۶

  . معماري شھر روان شد، ھمھ بدین سبك ساختھ شدھاند

در ربع اخیر قرن چھاردھم، آن ھنگام كھ فرانسھ خود را فاتح جنگ صد سالھ میپنداشت، معماران 
فرانسوي سبك گوتیك جدیدي ارائھ كردند كھ روحي شاداب، كندھكاریھاي اغراق آمیز، و نقش و نگارھاي 

طاقیھاي چھارخم، . ھا، و تزییناتي كھ از خوشگذرانیھاي بیپروا حكایت میكردند داشت خیالپرور سر پنجره
یعني طاقي نوك تیزي كھ از امتداد یك كمان بھ وجود آمده بود، جاي خود را بھ طاقیي داد كھ بیشباھت بھ 

)) شعلھسان((و بھ ھمین مناسبت سبك آنھا بھ سبك ; زبانھ شعلھ نبود، و از یك كمان شكستھ تشكیل میشد
جایگاه . یا خیارھدار، یا مارپیچ بودند ستونھا. سرستون دیگر مورد استفادھاي نداشت; معروف بود

آویزھا، ; ھمسرایان با حوصلھ تمام كندھكاري، و با ضریح آھنین مشبك كاري بسیار ظریف مسدود میشد
ھا از  ستونھاي میان پنجره. و گنبدھا پھنھاي از طاقھاي جلي و خفي تودرتو بودند; شكل گلفھشنگ داشتند

. و شكلھاي من در آوري بیشمار و بیدوامي پیدا كرده بودند صورتھاي ھندسي مستحكم قدیم دور شده
سبك . ساختمانھا در زیر تزیینات ظاھري ناپدید شده بودند; ھا گویي سراسر از نقش و نگار بودند مناره

، در كلیساي جامع آیین، جاوھگري آغاز كرد و تا )١٣٧۵(جدید نخست در نمازخانھ سن ژان باتیست 
  ، ١۴٣۶در سال . شیوع یافت در سراسر فرانسھ ١۴٢۵

شاید احیاي شجاعت و ارتش فرانسھ بھ وسیلھ ژاندارك و . بھ صورت كلیساي سن ماكلو در روان برپا شد
شارل ھفتم، توسعھ و رشد نیروي تجارتي آنچنانكھ بھ وسیلھ ژاك كور ممثل شد، و تمایل طبقھ تازه بھ 

خرج، بھ سبك شعلھسان كمك كرد تا در نیمھ نخستین دوران رسیده بورژوازي بھ تزیینات بیش از حد و پر 
سبك گوتیك، بھ ھمان صورت زنانھ خود باقي ماند، تا آنكھ شاھان . قرن پانزدھم تسلط خود را حفظ كند

ھاي معماري كالسیك عھد رنسانس را با  فرانسھ و نجیبزادگان آن كشور، ھنگام بازگشت از جنگ، اندیشھ
  . ردندخود از ایتالیا بھ سوغات آو

پادشاھان و دوكھا . پیشرفت و ترقي معماري مدني حاكي از شیوع فلسفھ و بینش دنیا دوستي آن عھد بود
كلیساھا را كافي دانستند و براي خویشتن بھ ساختن قصرھا و كاخھاي باشكوه پرداختند، تا ھم مردم را 

شھرنشینان توانگر مبالغ ھنگفتي . ھاي خود را در آنھا جایگزین كنند تحت تاثیر قرار دھند، و ھم معشوقھ
برخي از . شھرداریھا ثروت خود را با بناي ھتل دو ویلھا بھ رخ میكشیدند; ھاي خود میكردند خرج خانھ

بیمارستانھا، چون بیمارستان بون با زیبایي روحبخش و طراوت آوري كھ مایھ تسكین آالم و بھبودي میشد 
; ا كاردینالھا گرد آمدند و ھنرمندان مختلف را از نو تقویت كردنددر آوینیون پاپھ. طرح افكنده شده بودند

. لیكن معماران، نقاشان و پیكرتراشان فرانسوي، در این ایام بیشتر برگرد پادشاه یا نجیبرادھاي جمع بودند
و آندره بونوو فعال را مامور كرد تا ; را بنا نھاد) ١٣۶٩(و باستیل ) ١٣۶۴١٣٧٣(شارل پنجم كاخ ونسن 

). ١٣۶۴(یكره فیلیپ ششم، ژان دوم، و خودش را براي آراستن مقبره سلطنتي در كلیساي سندني بتراشد پ
لویي داورلئان كاخ پیرفون را پیافكند، و ژان، دوك دو بري، با آنكھ نسبت بھ رعایایش بسیار سختگیر بود، 

  . یكي از بزرگترین حامیان ھنر در طي تاریخ بھ شمار میرفت

و این تنھا یكي از سلسلھ نسخ تذھیبكاري وي ) ١۴٠٢(وي كتاب مزامیر را مصور ساخت بونوو، براي 
براي ھمین . بود كھ میتوان گفت، بھ مثابھ موسیقي مجلسي ھنرھاي گرافیك نزدیك بھ نقطھ اوج قرار دارند

و مخدوم ھنرشناس ژاكمار دو ھسدین تمام كتب ادعیھ را، جھت انجام فرایض شرعي، از ادعیھ كوچك 
نیز برادران پول، ژانكن و ھرمان مالوئل، اھل لیمبورگ براي . ادعیھ نیك تا ادعیھ بزرگ، نقاشي كرد

و آن مجموعھاي از شصت و پنج مینیاتور ) ١۴١۶(دوك ژان ادعیھ بسیار ارجمند را مصور ساختند 
جبا در حال ھایي از زندگي مردم را نشان میدھد ن ظریف و زیباست كھ مناظر مختلف فرانسھ و صحنھ

این مینیاتورھا، كھ در موزه كنده در . شكار، رعایا در حال كار، و روستاھا و دشتھا پوشیده از برف
آنژو، شاه نیكو، كشیده شدھاند، /شانتیي حتي از دیده جھانگردان پنھان است، و مینیاتورھایي كھ براي رنھ د

زیرا در قرن پانزدھم حكاكي روي چوب، و  ;تقریبا واپسین پیروزي در صنعت تذھیبكاري بھ شمار میروند
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مكاتیب مترقي نقاشي دیواري و نقاشي روي سھ پایھ، كھ در فونتنبلو، آمین، بورژ، تور، مولن، آوینیون، و 
  دیژون روي كار آمدند، بھ رقابت با فن تذھیب برخاستند و آن را از 
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رواج افكندند و این در صورتي است كھ استاداني را كھ براي دوكھاي بورگوني بھ كار مشغول بودند در 
بونوو و برادران وان آیك سبكھاي نقاشي فالندري را در فرانسھ رواج دادند، و ھنر . شمار نیاوریم

م قرار دھند، توسط سیمونھ ایتالیایي، دیر زماني پیش از آنكھ سپاھیان فرانسوي ایتالیا را مورد تھاج
در ھنر ) ١٢۶٨١۴٣۵(مارتیني و دیگر نقاشان ایتالیایي آوینیون، و حكومت سلسلھ آنژرون در ناپل 

، نقاشي فرانسوي برپاي خود ایستاد و رشد و موجودیت ١۴۵٠در آغاز سال . فرانسوي رسوخ تمام یافت
  . كنون در موزه لوور است اعالم داشتخود را با تابلو پیتاي ویلنوو، اثر ھنرمندي ناشناس، كھ ا

. در تور زاده شد ١۴١۶وي در . ژان فو كھ نخستین شخصیت شناختھ شده فرانسوي در ھنر نقاشي است
ھاي  در ایتالیا بھ تعلیم پرداخت، و سپس، در حالي كھ بھ استفاده از زمینھ) ١۴۴٠١۴۴٧(ھفت سال 

این تمایل در قرن ھفدھم، در . ، بھ فرانسھ بازگشتمعماري كالسیك در نقاشي رغبت و تمایل یافتھ بود
با وجود این فوكھ چند تكچھره نیز كشید . نقاشاني چون نیكوال پوسن و كلودلورن بھ حد عشق و جنون رسید

اسقف اعظم، ژوونال دز اورسن، صدراعظم فرانسھ، . كھ با قدرت تمام شخصیت افراد را منعكس میكنند
اتین شوالیھ، ; راده و چندان متقي و پارسا نیست كھ بھ كار سیاستگري نیایدمردي است چاق، عبوس و با ا

خزانھدار كشور، مردي مالیخولیایي كھ عدم امكان گردآوري پول، بدان سرعت كھ دولت قادر بھ خرج 
خود شارل ھفتم، پس از آنكھ آنیس سورل از وي ; كردن آن باشد، وي را رنجور و معذب ساختھ است

نیس با آن چھره سرخش در نقاشي فوكھ بھ صورت دوشیزھاي پرابھت و خونسرد، با آ; مردي ساخت
ژان فوكھ براي شوالیھ كتاب ادعیھاي تذھیب كرد و . ھایي برجستھ، در آمده است چشمان فروھشتھ و سینھ

 یك. ھاي لوار بھ شادي و بشاشت مبدل ساخت ھاي عبیر آگیني از دره ماللت دعاھا و نمازھا را با صحنھ
تصویر او چون . مدالیون میناكاري در موزه لوور، فوكھ را آنچنان كھ بھ چشم خویش میآمده بھ ما مینمایاند

تصویر را فائل كھ بر اسب سوار است شاھانھ نیست، بلكھ تصویر ھنرمندي ساده است كھ قلم مو بھ دست 
و فقر و ; د وھم مصمم استھم اضطراب دار; ھم مشتاق است و ھم دو دل; دارد و لباس كار پوشیده است

بھ ھر حال زندگي او، بیآنكھ اتفاق ناگواري برایش رخ . تھیدستي یك قرن بر پیشاني او اثر گذشتھ است
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دھد، بھ رفتن از ناحیھاي بھ ناحیھ دیگر گذشت، و سرانجام بدانجا ارتقا یافت كھ نقاش مخصوص 
ي بھ دست میآید، اما دیري از آن نمیگذرد موفقیت پس از سالھا رنج و سخت. اعلیحضرت لویي یازدھم شد

  . كھ مرگ فرا میرسد

IX - ١۴٣١- ١۴١٢: ژاندارك   

فرانسھ از شدت . ، فرزند مطرود و محروم شده از سلطنت شارل ششم خود را پادشاه خواند١۴٢٢در سال 
بیست سال  زیرا این جوان بیحال و بیاعتنا و ترسو، كھ. ناامیدي چشم امید بدو دوخت، لیكن نومیدتر شد

بیش نداشت، خود نیز بھ ادعاي خویش زیاد پایبند نبود، و احتماال مانند ھمھ فرانسویھا، در اینكھ فرزند 
تك چھرھاي كھ فوكھ از وي كشیده است چھره غمگین و زشتي را نشان . مشروع پدر باشد مشكوك بود

ذھبي بود، روزي سھ بار بھ سخت م. میدھد كھ زیر چشمانش باد كرده است و بیني بسیار درازي دارد
دعاي مراسم قداس گوش میداد، و نمیگذاشت ساعتي از ساعات عبادت بگذرد و فریضھ آن ساعت را بھ 

ھاي بیشمارش بھ سر میبرد، واز زن  ھا و ھمخوابھ بقیھ اوقات را در میان معشوقھ. جاي نیاورد
باسھاي اسالفش را بھ گرو گذاشت تا جواھرات خود و بسیاري از ل. پرھیزگارش داراي دوازده فرزند شد

لیكن خود دل جنگ نداشت و ; پول آن را صرف مقاومت نیروھاي فرانسوي در برابر سپاه انگلستان كند
اینان ھمھ، بھ استثناي ژان دونواي با حمیت، . كار نزاع را بھ دست وزیران و ژنرالھاي خود واگذاشت

بھ حسادت با . جنگ داشتند و نھ زیرك و ھوشیار بودند اورلئان، نھ غیرت/فرزند نامشروع لویي، دوك د
  . یكدیگر بھ نزاع برخاستند

، عملیات جنگي )١۴٢٨(ھنگامي كھ سپاه انگلستان بھ سمت جنوب راند تا اورلئان را در محاصره گیرد 
اورلئان در سرپیچي . بینظمي و ھرج و مرج قانون روز بود; متشكلي براي مقابلھ با آنھا صورت نگرفت

لي بھ شارل ھفتم تكیھ اگر اورلئان سقوط میكرد، ھمھ ایاالت جنوبي، كھ اینك با دود. از لوار قرار دارد
شمال و جنوب چشم بھ . كرده بودند، بھ ایاالت شمالي میپیوستند و سراسر فرانسھ مستعمره انگلستان میشد

  . سرانجام این محاصره داشتند و براي آنكھ دستي از غیب برون آید و كاري بكند، دعا میكردند

ر حالتي میان خواب و بیداري بھ سر حتي روستاي دورافتاده دومرمي، در مرز خاوري فرانسھ، كھ د
روستاییان آن سامان احساسات، عقاید، و . میبرد، با شوري میھنپرستانھ و مذھبي پي جوي این نزاع بود

یقین ; معیشتشان از طبیعت بود، لیكن در دنیایي فوق طبیعت میزیستند; ایماني كامال قرون وسطایي داشتند
بھ سر میبرند، و بسیاري از زنان روستایي سوگند میخوردند كھ  داشتند كھ ارواح در فضاي پیرامونشان

مردان و زنان آن دیار، چون دیگر نقاط روستایي فرانسھ، . این ارواح را دیده و با آنھا سخن گفتھاند
بنابر یك . انگلیسیھا را شیاطین و دیوھایي میپنداشتند كھ دم خود را در دنبالچھ كتشان پنھان كردھاند

اي را برخواھد انگیخت تا فرانسھ را از لوث ))دوشیزه((در میان ده شایع بود، روزي خداوند  پیشگویي كھ
زن شھردار دومرمي این چشمداشتھا و امیدھا . این دیوان پاك سازد و بھ واسطھ شیطاني جنگ پایان بخشد

  . را در گوش دختر تعمیدي خویش، ژان، زمزمھ میكرد

  . اني سعادتمند و بختیار بود، و محتمال بدین داستانھا وقعي نمیگذشتآر، دھق/پدر ژان، موسوم بھ ژاك د

. بھ رفتن كلیسا شایق بود. ژان، در میان این مردم پارسا، بھ پرھیزگاري و تقوا و خداترسي معروف بود
در باغچھ كوچكي كھ داشت پرندگان . مرتب، وبا میكرد، و با كارھاي خیر محلي خود را سرگرم میساخت

یك روز ھنگامي كھ در حال روزه بود، چنین پنداشت كھ نور عجیبي بر فراز . نھا را دانھ میدادو ماكیا
ژان فرزند مطیع و فرمانبرداري باش و ھمیشھ بھ كلیسا : ((سرخود میبیند و صدایي میشنود كھ بدو میگوید

ي در این عھد، كھ شاید برخي تغییرات فیزیولوژیك. ، وي سیزده سال داشت)١۴٢۴(در این ھنگام .)) برو
میشنید )) نداھایي((در طي پنج سال بعد، . تاثرپذیرترین دوران حیات است، وي را آشفتھ و متوھم كرده بود

كھ بھ وي اندرزھایي گوناگون میدادند، تا آنكھ سرانجام چنان بھ نظرش رسید كھ میكائیل، فرشتھ مقرب 
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تو پادشاھي وي را بدو باز . پادشاه فرانسھ برو اي ژان، بھ یاري: ((درگاه االھي، بھ وي فرمان میدھد
بھ نزد بودریكور كھ در و كولور فرمانده است برو، او تو را بھ نزد پادشاه راھنمایي . ... خواھي گرداند

اي دختر خدا، تو باید دوفن را بھ رنس رھنمون كني تا در : ((گفت)) صدا((و دفعھ دیگر .)) خواھد كرد
زیرا تا شارل رسما از جانب كلیسا براي پادشاھي . و تاجگذاري كند)) دھین شودآنجا بشایستگي مسح و ت

اما اگر روغن مقدس بر سرش . تدھین نمیشد، فرانسھ در اینكھ سلطنت وي موھبتي االھي است مشكوك بود
  . میریختند، فرانسویھا بھ دنبال وي دست اتحاد بھ ھم میدادند و فرانسھ نجات مییافت

. والني و رنج خیز، ژان الھامات و رویاھایي را كھ میدید در نزد پدر و مادرش فاش كردپس از تردیدي ط
پدرش از فكر اینكھ دختر ساده و معصومي چنین ماموریت خیال انگیزي را بھ عھده گیرد یكھ خورد و 

كھ و براي آن. گفت نھ تنھا او را بدین كار اجازه نخواھد داد، بلكھ بھ دست خویش غرقش خواھد كرد
. دخترش را بیشتر از این كار منصرف كند، یك جوان دھاتي را بر آن داشت كھ مدعي ازدواج با او شود
ژان این ادعا را منكر شد، و براي آنكھ بكارت خویش را كھ در نزد قدیسان گروگان پیمان خویش كرده 

یخت و او را واداشت كھ بود، حفظ كند وھم بھ فرمان مقدسي كھ میشنید گوش فرا دارد، بھ نزد عمویش گر
در آنجا، فرمانده بودریكور عموي ژان را نصیحت كرد كھ برادرزاده ). ١۴٢٩(وي را بھ و كولور برساند 

ھفدھسالھاش را گوشمالي خوبي بدھد و بھ نزد والدینش بازگرداند، اما ھنگامي كھ ژان با زور راه خود را 
ت كھ از جانب خداوند گسیل شده تا پادشاه را در نجات باز كرد و بھ حضور او در آمد و موكدا اعالم داش

اورلئان كمك كند، فرمانده الفزن و كولور در برابر این سخن نرم شد و حتي با آنكھ میاندیشید كھ دخترك 
ھنگامي كھ دستوري شاھانھ فرا . جنزده شده است، كس بھ شینون فرستاد تا رضایت خاطر شاه را بطلبد

شیزه شمشیري عطا كرد، مردم و كولور بدو اسبي بخشیدند، و شش تن سرباز رسید، بودریكور بھ دو
شاید براي آنكھ از تعدي مردان . موافقت كردند كھ در سفر دراز و پر مخاطره بھ شینون ھمراه وي بروند

مصون بماند و آسانتر بتواند بر اسب سوار شود، و نیز سربازان و فرماندھان نظامي بھ چشم قبول در وي 
گرند، لباس مردانھ نظامي نیمتنھ چرمي، لباس چسبان، جوراب بلند، پا تا بھ و مھمیز پوشید و كرد از بن

  . میان شھرھایي كھ از وي چون جادوگري بیم داشتند و بھ سان قدیسي میپرستیدند آرام و با وقار گذشت

با آنكھ . سلطنتي رسید كیلومتر راه را در یازده روز طي كرد، بھ حضور شاه و شوراي ٧٣۵پس از آنكھ 
چنین آوردھاند، (پادشاه جامھاي فقیرانھ بر تن داشت كھ بھ ھیچ وجھ شكوه و ھیبت شاھانھ را نمینمود، ژان 

در حال وي را بازشناخت و باكمال ادب ) و چگونھ میتوان دست افسانھ را از تاریخ حیات وي كوتاه كرد
پادشاه . نام من ژان ال پوسل است. ... تو طول عمر عطا كنداي دو فن شكیبا، خداوند بھ : ((او را سالم داد

آسمانھا بھ وسیلھ من براي تو پیام میفرستد و میگوید تو در رنس تدھین خواھي دید و تاج بر سر خواھي 
كشیشي كھ در آن موقع قاضي .)) نھاد و خلیفھ پادشاه آسمانھا، كھ پادشاه فرانسھ نیز ھست، خواھي شد

دھا گفت كھ ژان در خلوت پادشاه را از اینكھ فرزند مشروع پدر خویش است مطمئن عسكر ژان بود بع
برخي از محققان میاندیشند كھ وي، از نخستین مالقات خود با شارل، جامعھ روحاني را ترجمان . ساخت

. واقعي نداھاي دروني خویش یافت و، در مشورتھاي خویش با پادشاه، از راھنماییھاي آنان پیروي كرد
شارل، كھ ھنوز از كار وي مشكوك . سقفان بھ وساطت او بھ تغییر و جابھ جا كردن سركردگان پرداختندا

بود، او را بھ پواتیھ گسیل داشت تا دانشمندان آنجا وي را بیازمایند، آنان زرتشتي و شرارتي در كار او 
. مورد نیز خرسندي حاصل شد برخي از زنان را برگماردند تا بكارت وي را بیازمایند، و در این. ندیدند

  . زیرا این دانشمندان نیز، چون خود ژان، دوشیزگي را امتیاز ویژه پیامآوران خداوند میدانستند

چون . در اورلئان، دونوا بھ پادگان شھر اطمینان داده بود كھ بزودي خداوند كسي را بھ یاري آنان میفرستد
امیدھا و آرزوھاي خود ایمان آورده بود، از دربار خواھش وي آوازه ژان را شنید، در حالي كھ تا حدي بھ 

ژان را جامھ رزمي سپید دربر كردند، . دربار بدین كار رضایت داد. كرد كھ فورا وي را نزد او بفرستد
پرچم سفیدي كھ نشان خانواده سلطنتي فرانسھ بر آن دوختھ شده بود در كف نھادند، بر اسب سیاھي 

پیدا . ر، كھ براي محاصره شدگان آذوقھ حمل میكردند، بھ سوي دونوا روانھ كردندنشاندند، و با جمعي كثی
زیرا انگلیسیھا تمام اطراف شھر را ) ١۴٢٩آوریل  ٢٩(كردن مدخلي براي ورود بھ شھر كار سختي نبود 

ده  در محاصره نگرفتھ بودند، بلكھ سپاه دوسھ ھزار نفري خود را كھ كمتر از پادگان اورلئان بود، میان
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مردم اورلئان، كھ بھ . دوازده برج، كھ موقعیت سوق الجیشي داشتند، در گرداگرد شھر تقسیم كرده بودند
وي بھ چشم تجسم مریم عذرا مینگریستند، با اطمینان خاطر، بھ ھرجا كھ وي میرفت، حتي بھ جاھاي 

و ; ، آنان نیز دعا میكردندچون دست بھ دعا برمیداشت; او را در كلیسا ھمراھي میكردند; خطرناك میرفتند
ھاي خویش دست كشیدند و كوشیدند تا،  بھ فرمان او، سربازان از معشوقھ. چون میگریست، گریھ میكردند

بیآنكھ سخن زشتي از دھانشان بیرون آید، مافیالضمیر طرف ژان دستوري دریافت داشت كھ بھ عصاي 
سكوني بود كھ این دعاي معروف را بر لب ھمین كوندو تیره اھل گا. صاحبمنصبي خود سوگند یاد كند

خداوندگارا، از تو مسئلت مینمایم كھ براي الایر ھمان را انجام دھي كھ اگر الایر خدا بود و تو : ((راند
ژان براي تالبت، فرمانده انگلیسي، نامھاي فرستاد و پیشنھاد كرد كھ دو .)) فرمانده، براي تو انجام میداد

رانھ با یكدیگر متحد شوند و براي رھائي سرزمین مقدس از چنگ تركان بھ سپاه، بھ جاي جنگ، براد
چند روزي بعد از این، . تالبت این امر را بیرون از حد ماموریت خویش میدانست. سوي فلسطین پیش روند

قسمتي از پادگان شھر، بي آنكھ دو نوا یا ژان را خبر دھند، در آن سوي بار و پراكنده شدند و بھ یكي از 
سربازان انگلیسي مردانھ جنگیدند و فرانسویھا مجبور بھ عقب نشیني . سنگرھاي انگلیسي حملھ بردند

شدند، اما دونوا و ژان چون زا این تصادم آگاه شدند، سوار شدند و سربازان خود را بھ حملھ مجدد 
فرداي آن . دادنداین بار پیروزي نصیب فرانسویھا شد و انگلیسیھا موضع خود را از دست . فراخواندند

در تمام این احوال، ژان شخصا . روز، فرانسویھا بر دو باروي دیگر حملھ بردند و آنھا را مسخر ساختند
در دومین نزاع تیري شانھاش را مجروح كرد، اما ھمینكھ زخمش را بستند، دوباره ; در بحبوحھ نبرد بود

م دویزي قلعھ انگلیسي لھ تورل را بھ زیر آتش در این میان، توپخانھ نیرومند گیو. بھ میدان جنگ بازگشت
ژان منظره قتل عام شدن پانصد تن انگلیسي . كیلویي خود را بر سر آن فرو ریخت ۵۵ھاي  گرفت و گلولھ

تالبت بدین نتیجھ رسید كھ . را كھ، پس از سقوط قلعھ، بھ دست فرانسویھاي پیروزمند انجام شد نادیده گرفت
  ). ھشتم مھ(في نیستند، و بھ سوي شمال عقب نشیني كردافراد وي براي محاصره كا

دست خداوند را یاور )) دوشیزه اورلئان((ھمھ مردم فرانسھ خوشحال و شادمان شدند، زیرا در وجود 
اما انگلیسیھا او را ساحر و جادوگر اعالم كردند و سوگند خوردند كھ وي را، زنده یا ; خویش میدیدند

  . مرده، بھ چنگ خواھند آورد

شاه وي را با بوسھاي سالم گفت . ژان، فرداي روز پیروزیش، عازم دیدار پادشاه شد كھ از شینون پیش آمد
و نقشھ او را مبني بر رفتن بھ رنس، یعني رھسپار شدن از این سوي فرانسھ بدان سو و گذشتن از میان 

یروھاي انگلیسي مصاف دادند، سپاھیان او در مناطق مون، بوژنسي، و پاتھ با ن. نواحي دشمن، قبول كرد
او . پي در پي پیروز شدند، و با قتل عامھاي انتقامجویانھ خاطر دوشیزه وحشتزده اورلئان را مكدر ساختند

چون میدید كھ یك سرباز فرانسوي یك اسیر انگلیسي را میكشد، از اسب پیاده میشد، سر كشتھ را بر دامن 
در روزه پانزدھم ژوئیھ، پادشاه بھ رنس در آمد و در . ستادمیگرفت، و بھ دنبال كشیش اقرارنیوش میفر

آرك كھ از / ژاك د. روز ھفدھم، در كلیساي باشكوھي، طي مراسم پرھیبتي، تدھین شد و تاج بر سر نھاد
دومرمي بھ رنس آمده بود، دختر خود را،كھ ھنوز لباس مردان بر تن داشت و با جالل و شكوه تمام در 

شھر مذھبي فرانسھ میانجیگري و شفاعت دخترش، دھكده خود را یك سال از  خیابانھاي بزرگترین
براي لحظھ گذرایي، ژان چنین اندیشید كھ ماموریت وي بھ انجام رسیده است، . پرداخت مالیات معاف كرد

اگر خداوند بخواھد، وقت آن است كھ برود و بھ اتفاق برادر و خواھرش بھ تیمار داري : ((و با خود گفت
از آنجا كھ نیمي از فرانسھ وي را . لیكن تب و شور جنگ در خون وي رخنھ كرده بود.)) فندان پردازدگوس

نسبت بھ . الھام شده و مقدس میشمارند خود اینك تقریبا از یاد برد كھ قدیسي است، و جنگجویي شد
زھایي كھ مایھ با محبت، تنبیھ و سرزنششان میكرد، و آنان را از ھمھ آن چی; سربازانش سختگیر بود

یك بار كھ آنان را در معیت دو فاحشھ دید، چنان خشمگین شد كھ . دلخوشي سربازان است محروم میساخت
شمشیر بركشید و با چنان ضربت مردانھ بر یكي از فواحش زخم زد كھ شمشیر از میان شكست و زن در 

نگلستان بود، حملھ برد، وي بھ ھنگامي كھ پادشاه بھ پاریس، كھ ھنوز در تصرف سپاه ا. حال جان سپرد
در آن ھنگامي كھ براي پاك كردن نخستین خندق از وجود دشمن پیشتازي میكرد و بھ خندق ; دنبال او بود

دوم نزدیك میشد، تیري بر ران او فرو نشست، لیكن وي از میدان جنگ كناره نگرفت و، براي تقویت 
تن  ١۵٠٠. نان بھ جایي نرسید و با شكست مواجھ شدحملھ آ. روحیھ افراد، در گیرودار نبرد باقي ماند
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. تلفات دادند و بھ جان وي، كھ میاندیشید با دعا میتوان آتش توپ و تفنگ را خاموش كرد، لعنت فرستادند
عدھاي از زنان فرانسوي، كھ بر وي حسد میبردند، در انتظار نخستین روز نگونبختي او بودند و او را بھ 

سربازان را بھ حملھ و قتل عام رھبري كرده ) ١۴٢٩ھشتم سپتامبر (لد مریم عذراخاطر آنكھ در روز تو
وي با سپاه خود بھ سوي كومپیني عقب نشست، لشكریان بورگوني، كھ با انگلیسیھا . است مالمت كردند

ژان شجاعانھ بر محاصره كنندگان حملھ برد، لیكن حملھ وي دفع . متحد بودند، او را در محاصره گرفتند
ھا  ولي پیش از آنكھ خود را بھ شھر برساند، دروازه; د و وي آخرین نفري بود كھ بھ عقب نشیني تن دادش

دشمنان او را از اسب فرو كشیدند و بھ اسارت نزد یوھان، فرمانرواي لوكزامبورگ، . بھ رویش بستھ شد
  . داشت یوھان او را محترمانھ در دژ بولیو و دژ بوروووا نگاه). ١۴٣٠مھ  ٢۴(بردند 

فرمانرواي مافوق او، فیلیپ . این نیكبختي، فرمانرواي لوكزامبورگ را دچار حیص و بیص خطرناكي كرد
انگلیسیھا بھ وي فشار میآوردند تا ژان را بدانھا تسلیم ; نیكو، دوك بورگوني، قیمت گزافي مطالبھ میكرد

ھ فرانسویھا چنان دل و جرئت داده كند، چھ امیدوار بودند كھ سیاست كردن او طلسم وجودي وي را كھ ب
آنان پیركوشون، اسقف بووه، را، كھ بھ جرم پشتیباني از انگلیسیھا از اسقف نشین . بود، خواھد شكست

خود رانده شده بود، بھ نزد فیلیپ فرستادند و بھ وي پول و اختیارات دادند تا، ھر گونھ ھست، دوشیزه را 
درازاي این خدمت، وعده كردند كھ اسقف اعظم نشین روان را ; وردبخرد و بھ نزد مقامات بریتانیایي بیا

دیوك آو بدفرد، راضي كنند تا ژان را بھ عنوان جادوگر و بیدین، بھ كوشون، كھ رئیس روحاني . بدو بدھند
چون این مذاكرات بھ جایي نرسید، . منطقھاي بود كھ ژان را در آنجا دستگیر كرده بودند، تحویل دھد

بھ یوھان و فیلیپ پیشنھاد ) دالر ٠٠٠,٢۵٠(كراون طال  ٠٠٠,١گرفتن ژان رشوھاي برابر  كوشون براي
در . چون این نیز كفایت نكرد، دولت انگلستان صدور كاال را بھ تمام ناحیھ فروبومان قدغن كرد. كرد

عاقبت . ادنتیجھ این كار، فالندر، كھ غنیترین سرچشمھ درآمد و عایدات دیوك بود بھ خطر ورشكستگي افت
یوھان، بر اثر پافشاري زنش، و فیلیپ، علي رغم لقب نیكویش، رشوه را قبول و دوشیزه را بھ كوشون 

در آنجا، با آنكھ بظاھر زنداني دستگاه تفتیش افكار بود، وي را، . تسلیم كردند، و وي او را بھ روان برد
. ریك، حاكم روان، بود محبوس كردندتحت حفاظت انگلیسیھا، در برج قلعھاي كھ در اختیار ارل آو و ا

  . برپایش پایبند نھادند، و با زنجیري كھ از روي سینھاش میگذشت بھ تیري محكم بستند

ریاست محكمھ را كوشون . شروع شد و تا سیام ماه مھ ادامھ یافت ١۴٣١محاكمھ او در بیست و یك فوریھ 
عھده دار بود، یكي از روحانیون زیردست وي نقش مدعي را داشت، یك راھب از فرقھ دومینیكیان نماینده 

اتھام . منصفھ بودند دستگاه تفتیش افكار بود، و چھل تن از عالمین االھي و حقوق جز و اعضاي ھیئت
كلیسا، براي جلوگیري و دفع جادوگران و ساحراني كھ بھ اروپا ھجوم آورده و . وارده، بدعت و بیدیني بود

مایھ زحمت شده بودند، ھر گونھ ادعا بھ الھام االھي را بدعت اعالم داشتھ و مجازات و كیفر آن را مرگ 
  . معین كرده بود

میكردند قدرتھاي فوق طبیعي دارند، میسوزاند، و عقیده عمومي، خواه  جادوگران را، بھ جرم آنكھ ادعا
روحاني و خواه عامي، بر آن بود كھ كساني كھ چنین ادعاھایي دارند نیرو و قدرت خارقالعاده خود را از 

درنظر . گمان میرود كھ بعضي از دادرسان درباره ژان نیز ھمین پندار را داشتند. شیطان دریافت میدارند
ان، عدم تمكین وي از اینكھ قدرت كلیسا را قائم مقام قدرت مسیح بر روي زمین بداند بدتر از ادعاي وي آن

. عقیده اكثریت افراد محكمھ ھمین بود. یي بود كھ او را جادوگر و شیاد معرفي میكرد))نداھا((بر شنیدن 
آنان مرد بودند . نھا را تكان دادمع ھذا، سادگي بي غل و غش جوابھا و خداترسي و نیك اندیشي بدیھي او آ

و چھ بسا كھ براي این دختر نوزدھسالھ، كھ طعمھ ترس انگلیسیھا شده بود، در دل احساس شفقت و ترحم 
پادشاه انگلستان پولي گزاف براي بھ دست : ((واریك با صراحتي كھ خاص سربازان است میگفت. میكردند

خواھد شد كھ وي، خواه گناھكار و خواه بیگناه، بھ مرگ آوردن او پرداختھ است، و بھ ھیچ وجھ حاضر ن
بعضي از دادرسان بر آن شدند كھ كار وي را بھ شخص پاپ احالھ كنند، تا ھم وي و .)) طبیعي در گذارد

ژان تمایل خود را بدین كار ابراز داشت، اما امتیاز . ھم محكمھ را از زیر سلطھ انگلیسیھا رھایي بخشند
او بھ تفوق و برتري قدرت پاپ در امور دیني اذعان : تھاي پاپ كار وي را خراب كردقایل شدن میان قدر

داشت، لیكن در مورد آنچھ كھ خود بھ فرمان نداھایي كھ شنیده بود انجام داده بود، داوري ھیچ كس را جز 
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تنطاق خستھ ھا اس از آنجا كھ بر اثر ماه. داوران ھمھ كردند كھ این بدعت است. شخص خداوند قبول نداشت
اما چون آگاه شد كھ . شده بود، وي را بھ انكار سخنانش وادار كردند و انكار نامھاي بھ امضاي او رساندند

با این كار بدان محكوم میشود كھ سراسر عمر را در حیطھ قضایي انگلیسیھا در زندان بھ سر برد، انكار 
ه گرفتند و داوران تھدید كردند كھ اگر سربازان انگلیسي محكمھ را در محاصر. خود را باز پس گرفت

در سي یكم ماه مھ، معدودي از قضات گرد . دوشیزه را بھ مرگ محكوم نسازند، ھمھ را خواھند كشت
  . آمدند و دخترك بینوا را بھ مرگ محكوم كردند

وحانیان براي كاردینال وینچستر و ر. صبح ھمان روز، در میدان روان توده انبوھي از ھیزم برھم انباشتند
ھشتصد . عالیقدرش كھ انگلیسي بودند، و براي كوشون و داوران محكمھ، در ھمان نزدیكي، دو سكو بستند

یك راھب اسب . دوشیزه بر ارابھاي بھ میدان آوردند. تن سرباز انگلیسي بھ حال پاس ایستادند
و یاري كرده بود، ھمراه آوگوستینوسي بھ نام ایزامبار، كھ واپسین دم بھ قیمت جان خود وي را مساعدت 

یك سرباز انگلیسي صلیبي را كھ از دو تكھ چوب ; ژاندارك خواھش كرد كھ بھ وي صلیبي بدھند. او بود
  . درست كرده بود بھ وي داد

. ژاندارك آنرا پذیرفت لیكن خواھش كرد صلیبي ھم كھ بھ وسیلھ كلیسا تبرك شده باشد بھ او ارائھ دھند
ظھر فرا رسیده بود و . دار كرد كھ براي وي صلیبي از كلیساي سن سووور بطلبندایزامبار مامورین را وا

مگر خیال دارید اینجا ناھار ((فرمانده آنان میپرسید . سربازان از تاخیري كھ رخ داده بود میغریدند
ایزامبار صلیب متبرك . و مردانش دخترك را از كف كشیشان ربودند و برجاي سوختن بستند)) بخورید

ھاي ھیزم  سا را در برابر چھره او بلند نگاه داشت، و یك راھب از فرقھ دومینیكیان با وي بھ فراز تودهكلی
ھاي آتش در اطراف پاھاي او زبانھ كشید، چون راھب را  ھنگامي كھ شعلھ. ھا را آتش زدند ھیمھ. رفتند

آنگاه نداھاي غیبي،  ھنوز در كنار خویش دید، از وي خواھش كرد كھ فرو رود و خود را نجات دھد
یكي از كاتبان . قدیسان، میكائیل فرشتھ مقرب، و مسیح را بھ یاري طلبید، و در نھایت درد و عذاب سوخت

ما از دست شدیم، ما : ((درگاه پادشاه انگلستان قضاوت و فتواي تاریخ را پیش بیني كرد و فریاد برآورد
، بھ امر شارل ھفتم فرمان داد تا بار دیگر ١۴۵۵ پاپ كالیكستوس سوم، در سال.)) قدیسي را سوزاندیم

فرانسھ ( ١۴۵۶و در ; مداركي را كھ بھ استناد آنھا ژان را محكوم ساختھ بودند مورد بررسي قرار دھد
دادگاه، بھ وسیلھ دادگاه تجدیدنظر، مردود و غیر عادالنھ اعالم  ١۴٣١حكم و فتواي سال ) اكنون پیروز بود

  . یكتوس پانزدھم دوشیزه اورلئان را در شمار قدیسین محسوب داشت، پاپ بند١٩٢٠در . شد

X- ١۴۵٣-١۴٣١: فرانسھ زنده میماند   

شاید دونوا ھم میتوانستند اورلئان را نجات ; درباره اھمیت نظامي ژاندارك نباید زیاد اغراق كنیم
جنگ سبب پیروزي و در  تاكتیك جنگي وي، كھ عبارت از حملھ متھورانھ بھ سپاه دشمن بود، در چند.دھند

فیلیپ، دوك . انگلستان سنگیني ھزینھ جنگ صد سالھ را داشت احساس میكرد. بقیھ مایھ شكست شد
. از جنگ خستھ شد و جداگانھ با فرانسھ پیمان صلح بست ١۴٣۵بورگوني، كھ متحد انگلستان بود، در سال 

و آنھا پادگانھاي بیگانھ را یكي پس ; یدجدایي وي تسلط انگلستان را بر شھرھاي مفتوحھ جنوب سست گردان
، كھ ھفده سال تمام در تصرف بریتانیاییھا بود، سپاھیان ١۴٣۶پاریس در سال . از دیگري بیرون راندند

شگفت اینجاست كھ وي، . آنھا را بیرون راند، و شارل ھفتم سرانجام در پایتخت خود حكمراني آغاز كرد
پادشاه بود، اینك فراگرفتھ بود كھ چھ سان حكومت كند چگونھ وزراي كھ تابھ حال سایھ بیبو و خاصیت یك 

با كفایت برگزیند، چگونھ ارتش را سازمان بخشد، چگونھ بارونھاي گردنكش را بھ انقیاد درآورد، و 
چھ چیز سبب این تغییر احوال شده بود . خالصھ بھ آنچھ براي آزاد كردن كشورش الزم است دست یازد

حدي سبب این تغییر احوال شده بود، اما ھنوز آن قدر زبون و ضعیف بود كھ وقتي كھ تلقینات ژان تا 
مادر زن متشخص و بزرگ . دخترك دلیر را بھ پاي مرگ بردند، براي نجاتش كوچكترین اقدامي نكرد

. ردآنژو، با پندھاي گرانبھاي خود وي را كمك و یاري داد و بھ استقبال از دوشیزه تشویق ك/ وي، یوالند د
و اگر بھ روایت اعتماد روا داریم دلداري را كھ مدت ده سال در قلب پادشاه حكمراني كرده بود بھ دامادش 
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چون در كودكي یتیم شد، ایزابل، دوشس لورن، . آنیس سورل دختر مباشري از اھالي تورن بود. سپرد
، یك سال پس از مرگ ١۴٣٢در سال . تربیت وي را برعھده گرفت و او را نیك و مبادي آداب بار آورد

ھاي دالنگیز وي گرفتار  شال در دام زلف بلوطي رنگ و خنده. ژان، دوشس وي را بھ دربار شینون برد
یوالند وي را دختري رام شدني یافت و، بھ امید آن كھ بھ وسیلھ او بتواند . آمد و چشم تصاحب بدو دوخت

ا بدین واپسین معشوقھ شوھرش بھ چشم قبول در شاه نفوذ پیدا كند، دختر خود ماري را راضي كرد ت
آنیس تا دم مرگ در این نامھرباني و خیانت وفادار ماند، و یكي از پادشاھان بعدي، فرانسواي اول، . بنگرد

را ستود كھ بھتر و بیشتر از ھر )) بانوي زیبا((پس از تجارب زیادي كھ در اینگونھ امور اندوخت، این 
از زالل لبان وي شھد خرد و دانایي ((شارل .انسھ خدمت انجام داده است راھبھ صومعھ نشیني براي فر

و آنیس را اجازه داد تا وي را از شرمساري تناساني و جبن بھ در آورد و از وي مردي كوشا و با )) نوشید
ریشمون شھربان كھ ارتش وي را سامان داد، : مردان قدرتمندي را بھ دور خود جمع كرد. اراده بسازد

كور كھ خزانھ مملكت را قوام بخشید، و ژان بورو كھ توپخانھاش نجباي گردنكش را بھ زانو در آورد ژاك 
  . انگلیسیھا را آھستھ آھستھ بھ كالھ راند

مردي كھ شجره نسب عالي یا دودمان اشرافي نداشت، . ژاك كور، در عالم اقتصاد، خود یك كوندو تیره بود
. یاییھا در تجارت با مشرق زمین مسلمان بھ رقابت برخیزد و موفق شودبا ونیزیھا، جنوواییھا، و كاتالون

داراي ھفت سفینھ بازرگاني مجھز بود كھ مردانش راجانیان اجیر و ولگرداني كھ از كوچھ و خیابان گرفتھ 
بزرگترین ثروت عھد خود . شده بودند تشكیل میدادند، و پرچم كشتیھاي او بھ تمثال مادر خدا مزین بودند

فرانك بود، اندوخت، در حالي كھ ھر فرانكي، در مقایسھ  ٠٠٠,٠٠٠,٢٧فرانسھ را، كھ مبلغي درحدود  در
، شارل بھ وي ماموریت ضرب سكھ و اندكي پس ١۴٣۶در سال . با ارزھاي ناتوان ما، برابر پنج دالر بود

ق تمام از تصمیم باشور و شو ١۴٣٩اتاژنرو سال . ھاي دولت را سپرد از آن، سرپرستي درآمد و ھزینھ
)) دستورالعملھا((شارل براي بیرون راندن انگلیسیھا از خاك فرانسھ پشتیباني كرد، و بھ وسیلھ یك سلسلھ 

بھ پادشاه اختیار داد كھ تمام مالیاتھاي فرانسھ را مالیاتھایي كھ تا بھ حال بھ وسیلھ رعایا بھ ) ١۴۴٣١۴۴٧(
  . خاوند فئودال پرداخت میشدند دریافت دارد

از این زمان بھ . بالغ شد) دالر ٠٠٠,٠٠٠,۴۵(كراون  ٠٠٠,٨٠٠,١بھ این ترتیب، درآمد خزانھ دولت بھ 
ایاالت بینیاز شد و توانست در برابر رشد و ترقي )) قوه مالي((بعد، سلطنت فرانسھ برخالف انگلستان از 

كھ براي پیروزي فرانسھ بر ھایي را  این سیستم ملي مالیاتي ھزینھ. دموكراسي طبقھ متوسط مقاومت كند
انگلستان الزم بود بھ دست داد، اما از آنجا كھ شاه میتوانست نرخ مالیاتي را باال ببرد، وسیلھ خوبي براي 

ھاي مالي  ژاك كوردر این توسعھ. گشت ١٧٨٩اعمال زور پادشاھان شد، و ھمین خود یكي از علل انقالب 
و كارھاي او سبب تحسین بسیاري، و نفرت معدودي از ; و مالیاتي نقش مھمي ازنظر راھنمایي داشت

، بھ اتھام آنكھ عدھاي را براي مسموم ساختن آنیس سورل اجیر كرده است ١۴۵١در سال . قدرتمندان شد
تمام اموالش را نیز بھ نفع دولت ضبط . اتھامي كھ ھرگز بھ اثبات نرسید دستگیر و محكوم بھ تبعید شد

آنجا بھ دریاساالري ناوگان پاپ رسید، و براي آزاد ساختن رودس رھسپار  وي بھ رم گریخت، در. كردند
. ، در سن شصت و یك سالگي، درگذشت١۴۵۶در كیوس مریض شد، و ھم در آنجا بھ سال . آن دیار شد

ھاي  در طي این مدت، شارل ھفتم بھ راھنمایي ژاك كور شیوه سكھ زني شرافتمندانھ مستقر ساخت، دھكده
نو بنا كرد، صنعت و تجارت را ترقي داد، و حیات اقتصادي فرانسھ را از ورشكستگي نجات ویران را از 

  . بخشید

ارتشھاي خصوصي را منحل كرد و سربازان آنھا را، در خدمت خود، بھ صورت نخستین ارتش مستقر 
بھ وسیلھ فرمان داد كھ در ھر بخش كلیسایي یك تن از شارمندان دالور، كھ ). ١۴٣٩(اروپا، متشكل كرد 

ھمشھریانش انتخاب میشود و از پرداخت ھمھ گونھ مالیاتي معاف میشود، خویشتن را مسلح گرداند، بھ كار 
بردن افزارھاي جنگي را مشق كند، و آماده باشد تا ھر گاه احتیاج افتاد، درحال، با دیگر ھمانندان خود بھ 

  . خدمت شاه درآید

  . انگلستان را از فرانسھ بیرون راندندھمین تیر اندازان آزاده بودند كھ سپاه 
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. امضا كرده بود درھم بشكند ١۴۴۴، شارل مجھز و آماده بود كھ قرار داد متاركھاي را كھ در ١۴۴٩در 
انگلیسیھا كرده بود، و امپراطوري رنگ باختھ خود را در فرانسھ قرن پانزدھم، چون ھند قرن بیستم، 

نگاھداري فرانسھ براي انگلستان  ١۴٢٧در سال . داري آن باشندپرخرجتر از آن یافتند كھ قادر بھ نگاھ
سپاھیان بریتانیایي دلیرانھ اما . پوند بدو سود رساند ٠٠٠,۵٧پوند تمام شد، در حالي كھ فقط  ۶٨'٠٠٠

آنھا بیش از اندازه بر كمانداران و تیركھاي نوك تیز و تاكتیكھایي كھ سبب شكست . نابخردانھ جنگیدند
فرانسھ در كرسي و پواتیھ شده بود اعتماد ورزیدند، لیكن این تاكتیكھا در نبرد فورمینیي سواره نظام 

، انگلیسیھا بیشتر نواحي نورماندي را ١۴۴٩در . در برابر توپھاي بوروكاري از پیش از نبرد) ١۴۵٠(
  . پایتخت آن، روان، را از دست دادند ١۴۵١در سال ; تخلیھ كردند

تمام ناحیھ گویین . نبرد كاستیون شكست خورد و كشتھ شد، بوردو تسلیم شدتالبت بزرگ در  ١۴۵٣در 
، دو كشور پیمان ١۴۵٣در نوزدھم اكتبر . تنھا كالھ براي انگلیسیھا باقي ماند. دوباره بھ فرانسھ تعلق گرفت

  فصل چھارمصلحي امضا 

  

  ققنوس گالیا

١۴۵١- ٣۵١۵   

I - ١۴٨٣- ١۴۶١: لویي یازدھم  

بر خالف ) ١۴٣۶(در سیزدھسالگي . لویي، فرزند شارل ھفتم، یك دو فن استثنایي و دردسر انگیز بود
میلش او را بھ ازدواج با مارگارت شاھزاده خانم اسكاتلندي، كھ یازده سال داشت، مجبور كردند، و او با 

ت، كھ زندگي خود را وقف ماگار. ھاي متعدد انتقام خود را بازستاند بي اعتنایي بھ وي و گرفتن معشوقھ
با من از : ((گویند در دم مردن گفتھ بود; )١۴۴۴(شعر كرده بود، با مرگي زودرس آرامشي ابدي یافت 

لویي دوبار بر ضد پدرش شورید، در دومین بار بھ فالندر !)) تفو بر این زندگي. زندگي سخن مگویید
شارل خود را از گرسنگي بھ . ت آوردگریخت، و با خروش فراوان منتظر زماني شد كھ قدرت بھ دس

و فرانسھ، براي مدت بیست و دو سال، حكومت یكي از ; و آرزوي او را بر آورد) ١۴۶١(كشتن داد
  . عجیبترین و بزرگترین پادشاھان خود را گردن نھاد

چشماني بي اعتماد و بیني . الغر، زشت، ساده، و مالیخولیایي بود. لویي اكنون سي و ھشت سال داشت
چون زایري بینوا قباي خاكستري زمختي میپوشید و كاله . مانند یك روستایي بھ نظر میآمد. دراز داشت

نمدي كھنھاي بھ سر میگذاشت، بھ سان قدیسي عبادت میكرد، و چنان سلطنت میراند كھ گویي شاھزاده را، 
نكوھش میكرد، بر آداب و سنن كوكبھ و دبدبھ فئودالیسم را . پیش از آنكھ ماكیاولي متولد شود، خوانده است

میخندید، مشروعیت سلطنت خویش را بھ پرسش میگرفت، و با سادگي خود ھمھ سالطین زمان را بھ 
در قصر خفھ و غمانگیز تورنل، در پاریس، یا در كاخ پلسي لھ تور، در نزدیكي تور، بھ . وحشت میافكند

گرچھ ھمھ فرانسھ . سان مرد مجري زندگي میكرد با آنكھ براي دومین بار ازدواج كرده بود، بھ. سر میبرد
ھمان چند مستخدم و ندیمي را كھ در ھنگام تبعید با او بودند نگاه ; را داشت، تنگ چشم و خسیس بود

با این حال، حقیر و ناچیز نمینمود، . میداشت، و چنان غذا میخورد كھ تداركش براي ھر دھقاني میسر بود
  . داشت بلكھ ابھت شاھي تمام عیار را

pymansetareh@yahoo.com



حكومت خویش، از صورت تفرقھ خانخاني بیرون آورد و وحدت سلطنت و توحید قدرت بخشد و، با ایجاد 
یك حكومت مركزي، آن را از میان خاكستر و ویرانیھاي جنگ بھ سوي زندگي و قدرت جدیدي رھنمون 

  . شود

رام، شب و روز میاندیشید براي رسیدن بدین مقاصد و ھدفھاي سیاسي، با ذھني روشن و زیرك و خالق ناآ
صلح را : ((كومین میگوید. و مانند قیصر ھیچ كاري را تا سرانجام نمییافت، انجام شده بھ شمار نمیآورد

اما در جنگ نیز بختیار نبود و از این رو سیاست بازي، جاسوسي، و رشوه .)) بسختي میتوانست تحمل كند
ویق و ترغیب، و مداھنھ یا ترس، با مقاصد خویش ھمراه دیگران را با تش. را بر اعمال زور ترجیح میداد

بھ وزیران ادوارد . میكرد، و گروه كثیري جاسوس داشت كھ در داخل و خارج براي وي كار میكردند
اھانت را تحمل میكرد، از در تسلیم در میآمد، . چھارم، پادشاه انگلستان، پنھاني مستمري و حقوق میداد

لغزشھاي . ورد، و منتظر میشد تا فرصت پیروزي یا انتقام بھ دست آوردپستي و زبوني را طاقت میآ
در تمام جزئیات امر حكومت . بزرگي مرتكب شد، لیكن با زیركي و تدبیري بالبداھھ ھمھ را جبران كرد

معھذا، وقت زیادي بھ ادبیات و ھنر تخصیص میداد، . دقت و رسیدگي میكرد و چیزي را از یاد نمیبرد
ھاي خطي جمع میكرد، و از انقالبي كھ مطبوعات قادر بھ ایجاد آن  ي بھ خواندن داشت، نسخھعالقھ بسیار

از مصاحبت مردان صاحب علم، خاصھ اگر بوھمي بھ معنایي كھ پاریسیھا . در جامعھ بودند آگاھي داشت
شكیل انجمني از در ایامي كھ در فالندر بھ سر میبرد، با كنت شارولھ براي ت. میدانستند بودند، لذت میبرد

دانش پژوھان و محققان كھ فضل فروشیھاي خود را با داستانھاي دل انگیزي بھ سیاق بو كاتچو چاشني 
بر . آنتوان دو ال سال، در صد داستان جدید، برخي از این داستانھا را ذكر كرده است. میدادند ھمدست شد

اران را دشمن میداشت، و بھ مردم طبقھ اصناف صنعتك; توانگران سختگیر، و بر بینوایان بیاعتنا بود
و با آنان كھ مخالف وي بودند، در ھر طبقھ، در ; متوسط، كھ نیرومندترین تكیھ گاه او بودند، مھر میورزید

پس از انقالبي كھ در پرپنیان رخ نمود، فرمان داد تا ھریك از شورشیان . كمال بیرحمي رفتار میكرد
در ستیزه خود با نجبا، برخي از دشمنان و خیانتكاران خاص . مثلھ كنندتبعیدي را كھ پرواي بازگشتن كرد 

. را در قفسھایي آھنین، كھ دو متر و نیم طول، دو متر و نیم و عرض، و دو متر ارتفاع داشت، زنداني كرد
در . این قفسھا اختراع اسقف وردن بودند، كھ خود بعدھا، مدت چھارده سال، دریكي از آنھا محبوس شد

تقریبا . حال، لویي سخت پایبند كلیسا بود، زیرا براي دفع نجبا و زمامداران بھ كمك آن احتیاج داشتعین 
را )) آوه ماریا((ھمیشھ تسبیحي در دست داشت و، با شور و التھاب یك راھبھ محتضر، دعاي رباني 

در )) ماریاآوه ((، دعاي آنژلوس را، كھ خواندن سرود١۴٧٢در سال . مكرر در مكرر زمزمھ میكرد
بھ زیارت مزارھاي متبرك میرفت، از اشیاي . نیمروز براي سالمت و صلح كشور بود، مرسوم داشت

مقدس صورت برمیداشت، مقدسان را براي آنكھ بھ خدمت خویش گیرد رشوه میداد، و پیكره مریم عذرا را 
  . جھت بر دروازه دیري در تور نقش كردند

چون بھ پادشاھي رسید، فرانسھ را تركیب از ھم . را بھ وجود آوردبا اشتباه كاریھایش فرانسھ جدید 
از این تركیب از ھم گسیختھ ملتي پدید آورد كھ، در . پاشیدھاي از حكومتھاي فئودالي و روحاني یافت
از ایتالیا ابریشمباف، و از آلمان معدنكاو و بھ فرانسھ . دنیاي مسیحیت التین، از ھمھ ملل نیرومندتر بود

بندرھا را مرمت كرد، صادرات را رونق بخشید، كشتیراني كشور را تحت حمایت گرفت، بازارھاي  .آورد
فروش جدیدي براي صنایع فراھم ساخت، و حكومت فرانسھ را با طبقھ نوظھور بورژوازي، كھ قدرت 

 دریافت كھ توسعھ تجارت و بازرگاني در داخل. بازرگاني و مالي كشور را در دست داشت،متحد كرد
براي حمایت و اداره كشاورزي . مرزھاي محلي و ملي احتیاج بھ تشكیالت نیرومند و متمركزي دارد

طبقھ كشاورز، آھستھ آھستھ، خود را زیر یوغ سرفداري، كھ مایھ . كشور دیگر احتیاجي بھ فئودالیسم نبود
ل براي خود قانون دیگر آن زمان كھ خاوندھاي فئودا. ركود و كسادي كار زراعت بود، رھایي میبخشید

بھ . وضع میكردند و بھ نام خویش سكھ میزدند و در قلمرو و امالك خویش پادشاھي میكردند گذشتھ بود
حقوق آنھا را، . وسایل مختلف، خواه زشت و خواه زیبا، وي آنھا را یكي یكي بھ تسلیم و اطاعت واداشت

و یك سرویس پستي دولتي ; محدود ساخت در تعدي و تجاوز بھ امالك و اموال دھقانان در ھنگام شكار،
آنھا را از نزاعھاي خصوصي بر حذر داشت، و ). ١۴۶۴(دایر كرد كھ از سراسر امالك آنھا میگذشت 
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تمام دیوني را كھ از گذشتھ بھ پادشاھان فرانسھ بدھكار بودند، و از پرداخت آن تعلل كرده بودند، مطالبھ 
  . كرد

، نمایندگان پانصد خانواده از نجبا در پاریس گرد آمدند و ١۴۶۴در سال . آنان او را خوش نداشتند
عرضشان آن بود تا، تحت نام مقدس رفاه مردم، امتیازات خویش . را تشكیل دادند)) اتحادیھ رفاه عمومي((

  . را محفوظ دارند

ھ نواحي شمالي فرانسھ را ھم بھ دو كنشین كنت شارولھ، كھ وارث تاج و تخت بورگوني بود، بھ خیال آنك
شارل، دوك دو بري، برادر لویي، بھ برتاني گریخت و سرداري انقالب . خود بیفزاید، بدین اتحادیھ پیوست

اگر اینان با یكدیگر متفق میشدند، كار . دشمنان و سپاھیان از ھر سو بر شاه شوریدند. را بھ عھده گرفت
بھ جنوب تاخت، از رود آلیھ . وي آن بود كھ آنان را در حال تفرقھ در ھم شكندتنھا امید . لویي ساختھ بود

سپس بھ سوي شمال بازگشت و، درست بموقع بھ ; گذشت، و سپاه یكي از دشمنان را بھ تسلیم واداشت
در نبرد مونلري، . پاریس رسید و جلو لشكریان بورگوني را، كھ میخواستند بھ پایتخت وارد شوند، گرفت

لویي وارد . سپاھیان بورگوني شكست خوردند و عقب نشیني كردند. و طرف براي پیروزي كوشیدندھر د
لویي از آنجا كھ . پاریس شد، و ارتش بورگوني با متحدینش بازگشت و شھر را در محاصره گرفت

، ھمھ آنچھ را كھ )١۴۶۵(نمیخواست مردم پاریس را از گرسنگي بھ كشتن دھد، طبق پیمان كونفالن 
شمنان میخواستند زمین، پول، و مقام بدانھا بلكھ براي آنكھ پول الزم فراھم آید، باز و بر دوششان مالیات د

دیري نگذشت كھ شارل با فرانسوا، دوك برتاني، وارد جنگ شد و او را . لویي منتظر فرصت شد. بستند
اما فرانسوا، . مسخر ساخت لویي بھ نورماندي لشكر كشید و، بدون خونریزي، آن را. بھ اسارت در آورد

كھ بدرستي حدس زده بود لویي خواھان برتاني نیز ھست، با دوك شارولھ كھ اینك بھ نام دوك شارل، ملقب 
لویي . فرمانرواي بورگوني شده بود متحد شد تا با ھم بر این پادشاه متجاوز حملھ آورند)) شارل دلیر((بھ 

با فرانسوا جداگانھ پیمان صلح بست، و موافقت . ھ كار بستدر اینجا تمام فوت و فنھاي سیاستگري را ب
در اینجا، شارل وي را بھ زندان افكند . كرد كھ در پرون، در كنفرانسي، اختالفات خود را با شارل حل كند

لویي، در حضیض انحطاط . و مجبور كرد تا از پیكاردي دست باز كشد و وي را در بیتالمال لیژ سھیم كند
و ھنگامي كھ ; ، اما دو سال بعد، این خیانت را تالفي كرد)١۴۶٨(ت، بھ پاریس بازگشت و قدرت و شھر

شارل بر آن شد تا ادوارد . شارل در گلدرالند سرگرم بود، سپاه خود را بھ سن كانتن، آمین، و بووه راند
وارد خوب آگاه ولي لویي، كھ از زن پرستي اد. چھارم را بھ اتحاد و ھمدستي باخویش علیھ لویي برانگیزد

بھ عالوه، وعده كرد كھ كاردینال ; بود، وي را دعوت كرد كھ بھ پاریس آید و با زنان پاریس خوش بگذراند
از روي میل، ھر گناھي را كھ ((دو بوربون را، بھ عنوان كشیش اقرار نیوش سلطنتي، بھ وي بسپارد تا 

یر و زیركي، شارل را بھ جنگ با سویس با تدب.)) وي از راه عشق یا زن بازي مرتكب میشود ببخشاید
كشاند، و چون در این نبرد شارل كشتھ شد، لویي نھ تنھا پیكاري بلكھ سراسر بورگوني را بھ تصرف 

و نجباي بورگوني را با پول، و مردم آن را از راه گرفتن یك معشوقھ اھل بورگوني، ) ١۴٧٧(درآورد 
  . خرسند و آرام ساخت

ي قوي و نیرومند مییافت كھ بھ سراغ بارونھا برود، بارونھایي كھ اغلب با وي بھ اكنون خود را بھ حد كاف
بسیاري از ; جنگ بر میخاستند و كمتر بھ نداي وي براي جنگیدن با دشمنان فرانسھ پاسخ مثبت میدادند

ده علیھ وي توطئھ كرده بودند اینك مرده، یا بر اثر زیادي سن از كار افتا ١۴۶۵بزرگاني كھ در سال 
جانشین این عده بھ تجربھ آموختھ بودند كھ از چنین پادشاھي، كھ سر اشراف خیانتكار را میبرد و . بودند

پادشاھي كھ سپاھي گران از ماموران و گماشتگان پنھاني، و پولي ; اموالشان را مصادره میكند، باید ترسید
رعایاي خود را تلف سازد تا جانشان لویي، كھ ترجیح میداد پول . ھنگفت براي خریدن و رشوه دادن دارد

  . را، سرداني و روسیون را از اسپانیا خرید

رنھ را بر . آالنسون و بلوا را از طریق لشكر كشي گرفت. روشل را از راه مرگ برادرش بھ دست آورد
و یك سال بعد نیز آنژو و من ضمیمھ قلمر). ١۴٨(آن میداشت كھ پرووانس را بھ پادشاھي فرانسھ واگذارد 

، فالندر،كھ بھ پشتیباني و كمك لویي علیھ امپراطوري مقدس روم نیازمند بود، ١۴٨٣در . سلطنت شدند

pymansetareh@yahoo.com



با مقھور ساختن بارونھا، پارلمانھاي . ایالت آرتوا را با دو شھر توانگر آراس و دوئھ بھ وي تسلیم كرد
ند و ایزابل براي اسپانیا، و داخلي، و بخشھاي تحت تابعیت سال بعد، ھنري ھفتم براي انگلستان، فردینا

با اینكھ نتیجھ این كار چیزي جز آن نبود كھ سلطنتي را . آلكساندر ششم براي ایاالت پاپي فراھم آوردند
زیرا سبب تقویت ; جانشین سلطنتھاي متعدد كند، اما این امر در آن زمان پیشرفتي بزرگ محسوب میشد

ھا و گویشھا بھ  ھا و ارزش پول رایج، شكل دادن لھجھ دازهنظم داخلي و امنیت خارجي، تثبیت مقادیر و ان
نجبا . اما این سلطنت ھنوز سلطنت مطلقھ نبود. گونھ زبان، و پیش بردن رشد ادبیات بومي فرانسھ شد

نجبا بھ عذر آنكھ . و براي وضع مالیات جدید، رضایت و موافقت اتاژنرو الزم بود; قدرت زیادي داشتند
ماموران دولتي و ادارات بھ عذر آنكھ حقوق و درآمدشان ناچیز است، و روحانیون بھ  براي رفاه میجنگند،

شاه . عذر آنكھ براي سالمتي شاه و امنیت كشور دعا و عبادت میكنند از پرداخت مالیات معاف بودند
  . مجبور بھ رعایت و حفظ عقاید و آراي مردم و آداب و رسوم جامعھ بود

پارلمانھاي محلي ھنوز بر آن بودند كھ فرمان پادشاه تنھا وقتي در ایاالت آنھا حكم قانون پیدا میكند كھ 
دولت یعني ((با وجود این، راه براي لویي چھاردھم و ادعاي . مورد پذیرش و تصویب آنھا قرار گیرد

  . باز شده بود)) من

خویشتن را در كاخ پلسي لھ تور . فرسودھتر میشدبا ھمھ این پیروزیھا، لویي روز بھ روز جسما و روحا 
با بدگماني بھ ھمھ مینگریست، و از كسي دیدن . میترسید وي را بكشند یا مسموم كنند. محبوس كرده بود

اشتباھات و بیلیاقتیھا را ظالمانھ كیفر میداد، و گاھگاھي لباسھایي میپوشید كھ ابھت و گرانقدري . نمیكرد
چنان الغر و رنگ باختھ بود كھ آنان كھ او را میدیدند زنده . كھنھ ابتداي سلطنتش بود آنھا نقطھ مقابل قباي

سالھا از رنج و زحمت بواسیر در عذاب بود، و گاھگاھي دچار حمالت سكتھاي . بودنش را باور نداشتند
  . و پنج روز بعد در گذشت; ، حملھ دیگري او را الل ساخت١۴٨٣در بیست و پنجم اوت . میشد

ایا از مرگ او شادمان شدند، زیرا براي لشكركشیھا، شكستھا، و پیروزیھایش بر آنھا مالیاتھاي كمر رع
در ایام زمامداري ستمگرانھ او، بھ ھمان اندازه كھ فرانسھ نیرومندتر شده بود، مردم فقیرتر ; شكن بستھ بود

از تجدید سازمان قواي مالي و مع ھذا، نسلھاي بعد، از اقدامات وي، از مقھور شدن نجبا، . شده بودند
اداري و دفاعي كشور، از پیشرفت صنعت و تجارت، از زیاد شدن مطبوعات، واز تشكیل یك كشور جدید 

  . و متحد سود فراوان بردند

اگر ھمھ روزھاي زندگي لویي را برشماریم تا در یابیم در كدامیك شادماني و سرور وي : ((كومین مینویسد
بوده است، این ایام خوش را چنان معدود مییابیم كھ بسختي در برابر ھر بیست  بر درد و رنجش افزون

او و نسل معاصرش براي سعادت و عظمت .)) روز اندوھبار، یك روز شادي آور بھ حساب خواھیم آورد

  ماجراي ایتالیا - IIآینده فرانسھ 

بوژو، خواھرش كھ فقط ده مدت ھشت سال، آن دو . شارل ھشتم ھنگامي كھ پدرش مرد، سیزدھسالھ بود
ھاي حكومت  ھزینھ. سال از وي بزرگتر بود، بھ عنوان نایب السلطنھ، خردمندانھ بر فرانسھ حكومت راند

را تقلیل داد، یك چھارم مالیات سرانھ را بر مردم بخشید، بسیاري از تبعیدشدگان را باز خواند، عده زیادي 
) ١۴٨۴(ھا و اقدام بارونھا را در جنگ احمقانھ شان  توطئھ از زندانیان را آزاد كرد، و با موفقیت تمام

ھنگامي كھ . براي دوباره بھ دست آوردن نیمھ پادشاھیھایي كھ لویي از آنھا سلب كرده بود درھم شكست
برتاني با اورلئان، لورن، آنگولم،اورانژ، و ناوار در شورش دیگري علیھ وي متحد شد، سیاستمداري 

االري لویي دو ال ترموي ھمھ را مغلوب كرد، و او با برقرار ساختن مواصلت میان خردمندانھ وي و سپھس
شارل و آن دو برتاني كھ دو كنشین بزرگ خود را بھ عنوان جھاز بھ دربار فرانسھ میآورد، پیروزمندانھ 

و  پس از آن، نایب السلطنھ از حكومت و فرمانروایي كناره گرفت و سي). ١۴٩١(بدین آشوب خاتمھ داد 
  . یك سال بازمانده عمرش را در فراموشي آرامش بخشي بھ سر برد
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بیني قوزدار، ; كوتاه قد، پھن، الغر، و لنگ بود. دیگري بھ شمار میآمد)) آن((ملكھ جدید، از ھر لحاظ، 
چنانكھ از یك زن اھل برتاني بایستھ بود، تیزھوش و . دھان گشاد، و صورتي بھ سبك گوتیك كشیده داشت

با آنكھ ساده لباس میپوشید و اغلب پیراھن و روسري سیاه بھ تن میكرد، میتوانست در مواقع . دممسك بو
و در واقع او بود، نھ شارل، كھ شاعران و . رسمي لباس زرین بپوشد و در زیر بار جواھرات بدرخشد

آن ھیچ گاه . تھنرمندان را حمایت میكرد و ژان بور دیشون را بھ ترسیم ادعیھ آن دو برتاني مامور ساخ
غرور خوبش را در زیر حیا . برتاني و رسوم و آداب آن را، كھ سخت عزیز میداشت، بھ فراموشي نسپرد

و براي اصالح اخالق و رفتار شوھرش و دربار ; با كوشش تمام، خیاطي میكرد. و آزرم مستور میداشت
  . مجاھدت میورزید

بھ زنان، بیش از آنكھ بنیھ نحیف ((میگوید كھ شارل برانتوم، كھ بھ نوشتن شایعات بي اساس عادت دارد،
از زشتي ملكھ چندان گلھمند . پس از ازدواج، بھ یك معشوقھ بسنده كرد.)) وي اجازه میداد، عشق میورزید

قیافھاش نادلپسند، چشمانش . نمیتوانست باشد، زیرا خود نیز سري بزرگ و دراز و پشتي گوژ داشت
لب زیرینش كلفت و افتاده، سخن گفتنش بطئي، و دستانش داراي انقباضات بزرگ و بیرنگ و نزدیك بین، 

خواندن داستانھاي . اما نیك سرشت، مھربان، و گاھي سخت خیال اندیش بود. ناگھاني تشنجآمیزي بود
شوالیھاي را دوست داشت، و اندیشھ فتح ناپل را براي فرانسھ، و تسخیر بیتالمقدس را براي جھان مسیحیت 

ادعاي سلطنت بر آن دیار از دوكھاي ; )١٢۶٨١۴٣۵(انده شدند، سلطنت ناپل را در دست داشتند در سر ر
شوراي سلطنت وي او را تنھا و . و اینك بھ وسیلھ شارل از سرگرفتھ شد; آنژو بھ لویي یازدھم انتقال یافت

ا اعضاي آن ام; آخرین كسي در جھان میدانست كھ توانایي رھبري سپاھي را در یك جنگ بزرگ دارد
و باور داشتند كھ تسخیر ناپل سبب ; امیدوار بودند كھ از طریق سیاسي راه را براي پیروزي ھموار سازند

براي حفظ جناحین مملكت، آرتوا و فرانش كنتھ را بھ . تسلط بازرگاني فرانسھ در ناحیھ مدیترانھ خواھد شد
و بر آن بودند . ، حكمران اسپانیا، تسلیم داشتندما كسیمیلیان اتریشي، و سرداني و روسیون را بھ فردیناند

با وضع مالیاتھاي سنگین، . كھ، در ازاي این بخششھاي كوچك فرانسھ، نیمي از ایتالیا را بھ دست آورند
گرو نھادن جواھرات، و وام گرفتن از بانكداران جنووایي و لودوویكو، نایب السلطنھ میالن سپاھي بالغ بر 

، شارل، كھ ١۴٩۴در سال . د توپ، و ھشتاد و شش كشتي جنگي فراھم آوردندچھل ھزار سرباز، یكص
. خواھرش دور شود، با خوشحالي پایتخت را ترك گفت)) آن((ھمسرش و )) آن((شاید بیمیل نبود كھ از 

زنان آنجا را مقاومتناپذیر ; از وي استقبال شایاني بھ عمل آمد) كھ با ناپل خرده حسابھایي داشت(در میالن 
بھ دنبال خویش، در ضمن لشكر كشي، ردیفي فرزند نامشروع بھ جاي گذاشت، اما جوانمردانھ از . یافت

تجاوز بھ دختري رام نشدني، كھ خدمتگزار مخصوص اتاق خوابش وي را بھ دام شھوت او افكنده بود، 
جھازي معادل جشن ازدواج آنھا را سرپرستي كرد، و ; در عوض، بھ دنبال عاشقش فرستاد; خودداري كرد

ناپل نیرویي نداشت كھ در برابر او بتواند مقاومت كند، و شارل بآساني وارد . كراون بھ دخترك داد ۵٠٠
وي . مناظر آن، شیوه آشپزي، و زنانش او را خوش آمد، و بیتالمقدس را فراموش كرد; )١۴٩۵(شھر شد 

ي، بھ امراض مقاربتي، كھ بعدھا بھ ظاھرا یكي از آن مردان خوشبخت فرانسوي بود كھ، در این لشكر كش
. نامیده شد، گرفتار نیامد)) مرض فرانسوي((علت انتشار سریع آن پس از بازگشت سپاھیان بھ فرانسھ 

كھ اینك تغییر راي داده و از اتحاد (آلكساندر ششم، و نیز ولودوویكو نایب السلطنھ میالن )) اتحاد مقدس((
بھ تخلیھ ناپل و عقب نشیني از میان ایتالیایي كھ دشمن وي بود مجبور شارل را ) با شارل روي گردانده بود

، با شتاب بھ )١۴٩۵(سپاه وي، كھ سخت تقلیل یافتھ بود، در فورنووو بھ جدالي سخت دست گشود . كرد
  . سوي فرانسھ عقب نشست، و رنسانس را، ھمراه امراض مسري، بھ ارمغان آورد

سنیور دو بایار، كھ در آن ھنگام بیست و دو سال داشت، براي نخستین  در نبرد فورنووو بود كھ پیر تراي،
را بھ دست )) شوالیھ پاك و بیباك((بار چنان دالوري و شجاعتي از خود نشان داد كھ نیمي از لقب مشھور 

وي در كاخ بایار، در دو فینھ، زاده شد و از خاندان بزرگي بود كھ سرانش، در طي دو قرن گذشتھ، . آورد
در نبرد فورنووو، چنان بھ نظر میرسید كھ پیر نیز خواھان ادامھ این سنت . میدان جنگ جان داده بودند در

در دورھاي كھ زورگویي و ھرج و مرج و خیانتكاري . دو اسب در بھ دریافت شھسواري مفتخر شد. است
د نظر بود، بي آنكھ امري متداول بود، وي ھمھ فضایل شوالیھ گري را در خود جمع داشت بزرگوار و بلن

محترم و معزز بود، بي آنكھ ; وظیفھ شناس و وفادار بود، بي آنكھ پست و فرومایھ باشد; متظاھر باشد
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و در جنگھاي متعددي كھ كرد، چنان روحیھ بشاش و مھرباني داشت كھ ; مغرور و دل آزار باشد
شارل تا سھ سال پس . میان خواھیم آوردما باز از او سخن بھ . مینامیدند)) شوالیھ نیكو((معاصرانش او را 

سپس ھنگامي كھ در آمبواز بھ تماشاي یك مسابقھ تنیس میرفت، سرش ; از لشكركشي بھ ایتالیا زنده ماند
باشدت بھ در زھوار در رفتھاي خورد و، بر اثر صدمھاي كھ بھ مغز او وارد آمد، در سن بیست و ھشت 

پیش از وي در گذشتھ بودند، سلطنت بھ برادرزادھاش دوك  از آنجا كھ ھمھ فرزندانش. سالگي درگذشت
وي، كھ فرزند ھفتاد سالگي پدرش، ). ١۴٩٨(اورلئان رسید، و او بھ نام لویي دوازدھم بھ تخت نشست /د

اخالق وي، . اورلئان، بود، اینك سي و شش سال داشت و از نظر تندرستي رنجور و ضعیف بود/شارل د
و رفتارش چنان بیریا و دوستداشتني بود كھ دیري ; متعارفي منحط مینمودبراي آن ایام، بھ نحو غیر

ھنگامي كھ در سال جلوسش . نگذشت كھ ملت فرانسھ، علي رغم جنگھاي بیھودھاش، بھ وي مھر آورد
اما او را در این كار . ژان دو فرانس، دختر لویي یازدھم، را طالق گفت، وي را بھ بیحرمتي متھم داشتند

ود، زیرا لویي یازدھم، آن پادشاه اندوھگین و انعطافناپذیر، وي را كھ یازده سال پیش نداشت بھ تقصیري نب
ازدواج با این دختر زشت مجبور كرده بود، و او ھیچ گاه نتوانست نسبت بھ وي مھري در دل خویش پدید 

ھاي پسر پاپ،  ھزینھ از این روي، آلكساندر ششم را با وعده یك عروس فرانسوي، یك ایالت، و دادن. آورد
سزار بورژیا بر آن داشت تا، براساس قرابت نسبي و ھمخوني، این ازدواج را ملغا و فرمان ازدواج وي 

زن و . را با آن دو برتاني، كھ اینك بیوه بود و دو كنشین برتاني جھیز وي بھ شمار میرفت، صادر كند
  . اھانھ محبت و وفاداري شدندشوھر در بلوا سكونت اختیار كردند و در فرانسھ نمونھ ش

وي چون لویي . لویي دوازدھم نمودار مردي است كھ منش و اخالقش بر ھوش و عقل وي برتري دارد
یازدھم نیز ھوش نبود، اما خوشنیت و خوشرفتار بود و بھ حد كافي ھوشیاري داشت كھ كارھا را بھ یاران 

كارھاي سیاسي را بھ دوست زندگیش، ژرژ، امور اداري و بخش زیادي از . برگزیده كاردان بسپارد
و این روحاني دور اندیش و مھربان چنان خوب بھ رتق و فتق امور پرداخت ; آمبواز، واگذاشت/كاردینال د

آن را بھ : ((كھ مردم بوالھوس و متلونالمزاج ھر گاه كار خطیري پیش میآمد، شانھ باال میافكندند و میگفتند
. ینكھ بار مالیاتھایشان، ابتدا یك دھم و سپس یك سوم، كاھش یافت، حیران شدندمردم از ا.)) ژرژ واگذارید

ھاي خود و دربارش را تقلیل  پادشاه با آنكھ در ناز و نعمت پرورده شده بود، تا آنجا كھ میسر بود، ھزینھ
ستي دولتي یك سرویس پ. داد و نزدیكان را نیز از سو قبول ھدایا و تحف را بھ وسیلھ دادرسان ممنوع كرد

براي كارھاي محرمانھ دایر كرد، و خویش را مقید ساخت كھ، براي تصدي مقامات اداري خالي، از میان 
ھر سھ تني كھ بھ وسیلھ قوه قضائیھ انتخاب میشوند یكي را برگزیند، و ھیچ یك از كارمندان دولت را پیش 

درباریان صرفھ جوییھاي وي را  برخي از كمدي نویسان و. از اثبات جرم یا عدم كفایت معزول نكند
در میان ھرزه : ((تمسخر گرفتند، لیكن وي سخنان مضحكھآمیز آنان را با خوشرویي میشنود و میگفت

بگذارید خود را مشغول دارند، بھ شرط . دراییھایشان ممكن است گاھي حقیقت سودمندي وجود داشتھ باشد
ھ درباریان بھ خست و تنگ چشمي من بخندند، تا مردم من بیشتر مایلم ك...آنكھ حرمت زنان را نگاه دارند

مطمئنترین وسیلھ براي شادمان ساختن وي آن بود كھ راھي براي .)) از اسراف و ولخرجیم گریان باشند
بھ وي، سپاسگزاري )) پدر مردم((ملت فرانسھ، با دادن لقب . خدمت و سود رساندن بھ خلق بدو نشان دھند

  . سھ ھیچ گاه خواب چنین خوشبختیھا را ندیده بودفران. خود را ابراز داشت

شاید غرض لویي . جاي تاسف است كھ دوران خوشبختي آورد سلطنت او را حملھ بھ ایتالیا لكھ دار ساخت
و دیگر پادشاھان فرانسھ از این لشكركشیھا آن بود كھ نجباي جنگ طلب و مزاحم را، كھ ممكن بود 

پس از دوازده سال . نگھاي داخلي بھ مخاطره افكنند، از میان بردارندسلطنت نیمبند و وحدت ملي را با ج
و بعد از آن ھم، ; پیروزي در ایتالیا، لویي دوازدھم مجبور شد سپاه خود را از این شبھ جزیره عقب بكشد

جنگ ((این جنگ را بھ تمسخر . ، از انگلیسیھا شكست خورد)١۵١٣(در نبردي كھ در گینگات اتفاق افتاد
نام دادھاند، زیرا سواره نظام فرانسوي، با شتاب و سرعتي غیر عادي، از میدان جنگ فرار )) ھامھمیز

  . و از آن بھ بعد، خویشتن را بھ پادشاھي فرانسھ خرسند ساخت; لویي ناچار بھ قبول صلح شد. اختیار كرد

ارثي بھ وجود آن براي وي و). ١۵١۴(مرگ ھمسرش، آن دو برتاني، سلسلھ غمھاي او را كامل ساخت 
آنگولم، / نیاورده بود، و لویي با نارضایتي حاضر شد كھ دخترش كلود را بھ عقد ازدواج فرانسوا، كنت د
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یارانش او را بر آن داشتند كھ، در پنجاه و دو . كھ اینك وارث بعدي تاج و تخت محسوب میشد، در آورد
. رت سلطنت را بر دل فرانسوا بگذاردسالگي، زن سومي بگیرد و، با بھ وجود آوردن فرزند ذكور، حس

ملكھ جدید، كھ بھ ھر آنچھ زاده . وي ماري تودور، خواھر شانزدھسالھ ھنري ھشتم، را بھ زني اختیار كرد
لویي سھ . زیبایي و جواني است اصرار داشت، پادشاه رنجور را بھ زندگي لذتبخش اما فرسایندھاي كشاند

اي دامادش فرانسھاي شكست خورده اما خوشبخت، كھ محبتھا و بر) ١۵١۵(ماه پس از عروسي درگذشت 

  پیدایش كاخھا  - IIرا بھ یاد ))پدر مردم((و خدمات 

ھاي ھنري فرانسھ، جز معماري كلیسایي، زیر نفوذ یك حكومت سلطنتي مقتدر و اثرات  اكنون تمام رشتھ
بك گوتیك شعلھ سان، كھ زوال و بناھاي كلیسایي ھمچنان بھ س. تاخت و تازھاي آن در ایتالیا قرار داشت

با وجود . انحطاطش در تزیینات فوقالعاده و پرداختن بھ ریزھكاریھاي بیش از حد ھویدا بود، ساختھ میشد
كلیساي سن ولفرام در آبویل، : این، ساختمان برخي از كلیساھاي بزرگ و با شكوه در این عھد آغاز شد

كامل اما كوچكي كھ مارگارت اتریشي بھ یادبود شوھرش كلیساي سنت اتین دومون در پاریس، و مقبره 
ھاي تازھاي  بناھاي قدیمي نیز زیباییھا و جلوه. فیلیبر دوم، دوك دوساووا، در برو ساخت از این زمرھاند

سر ((ھاي كتابي كھ در حیاط آن گذاشتھ بودند،  بھ خاطر قفسھ. سردر شمالي كلیساي جامع روان. پیدا كردند
پولي كھ براي خرید آمرزشنامھ داده میشد تا در ایام روزه بزرگ صرف كره خوري . گرفت نام)) در كتاب

برج ((و از این روي فرانسویان بھ تمسخر آن را ; شود، بھ مصرف بناي برج زیباي جنوبي آن كلیسا رسید
پول كافي  آمبواز براي ساختن نماي باختري، بھ ھمان سبك گوتیك شعلھ سان،/كاردینال د. نامیدند)) كره

بووه براي كلیساي جامعش، كھ شاھكاري بود، در قسمت جنوبي آن محرابي ساخت كھ سر در . تدارك دید
سانلیس، تور، و تروا كلیساھاي ; و پنجره خورشیدیش بر تمام نماھا و سردرھاي بناي اصلي برتري داشت

ا كرد و ضریح باشكوھي جھت ژان لو تكسیھ، در شارتر، برج مناره دار مجللي بن; خود را مرمت كردند
در . ھاي معماري رنسانس با طرحھاي گوتیك بود، ساخت جایگاه ھمسرایان، كھ نشانھاي از اختالط ایده

پاریس بناي استادانھ برج سن ژاك بازمانده مرمت یافتھ كلیسایي است كھ در آن عھد براي یعقوب حواري 
  . كبیر ساختھ شده بود

تاالرھاي عمومي با عظمتي . رج و جنگ و جدال این عھد را جبران میكنندبناھاي باشكوه شھري ھرج و م
در . در آراس، دوئھ، سنتومر، نوایون، سن كانتن، كومپیني، درو، اورو، اورلئان، و سومور برپا شدند

بنیاد  ١۴٩٣بنا نھاده شد، و كاخ باشكوھتري در روان در )) كاخ عدالت((، یك ١۵٠۵گرنوبل، بھ سال 
این ; این كاخ را روبر آنگو و روالن لورو بھ سبك گوتیك پر نقش و نگاري طرح افكنده بودند. یافتھ بود

  . كاخ در قرن نوزدھم از نو تزیین و مرمت یافت، و در جنگ جھاني دوم كامال ویران شد

جاي كلیسا بھ رقیت دولت درآمده و لذتھاي اینجھاني . این قرن، نخستین قرن پیدایش كاخھاي فرانسوي بود
پادشاھان، كھ خود خدایاني انگاشتھ میشدند، براي آسایش ; توشھاندوزي براي جھان دیگر را گرفتھ بود

و  ١۴٩٠در فاصلھ سالھاي . ھاي رود لوار كاخھایي چون بھشت مسلمانان پي افكندند خویشتن در كناره
بازگشت، از معماران شارل ھشتم، چون از لشكركشیھاي ناپلي خود . دادند)) كاخھاي ییالقي((، ١۵٣٠

وي با خود فراجوواني . خواست تا قصري بھ عظمت قصرھایي كھ در ایتالیا دیده است برایش بنا كنند
، منبتكار، و )بوكادور(جوكوندو، معمار ایتالیایي، گویدوماتتسوني، مجسمھ ساز و نقاش، دومنیكو برنابئي 

او قبال . ساز یعني دومنیكو پاچلو، را ھمراه آورد نوزده ھنرمند ایتالیایي دیگر، از جملھ یك معمار منظره
اكنون این ھنرمندان ماموریت داشتند تا بھ یاري بنایان و . قلعھ قدیمي آمبواز را مرمت كرده بود

نتیجھ . با شكوه در آورند)) مقر سلطنتي((صنعتگران فرانسوي آن را، بھ سبك ایتالیایي، بھ صورت یك 
ظیمي از برج و بار و و سر مناره و قر نیز و ستون و خوابگاه و طارمي با توده ع: فوقالعاده عالي بود

نوع جدیدي از ; جاللي شاھانھ، بر كناره شیبي كھ مشرف بر رود آرام لوار بود، بھ آسمان قد برافراشت
  . معماري بھ وجود آمده بود
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اده از شكلھا و این شیوه، یعني بھ كار بردن برجھاي گوتیك در قصرھاي سبك رنسانسي، و استف
ریزھكاریھاي كالسیك بھ جاي تزئینات سبك شعلھ سان، میھن پرستان و طرفداران سرسخت سبك را 

  . رنجیده خاطر ساخت

ھاي روزن دار و خاكریزھا ھنوز بھ  باروھا، ستونھاي استوانھاي شكل، بامھاي بلند و سراشیب كنگره
كندند كھ خانھ شخص میبایستي ھم قصر و ھم دژ او شیوه قرون وسطي بودند و آدمي را بھ یاد زماني میاف

ھا را با  پنجره; اما روحیھ جدید محلھاي سكونت را از میان پوشش عظیم جنگیشان بیرون آورد; باشد
خطوط مستقیم فراخي بخشید تا نور آفتاب را یكسر بھ درون فرستند، و آنھا را با كالبد و قابي از سنگ 

ھا، و نقوش  اختمانھا را با نیمستونھاي كالسیك، گچبریھا، مدالیونھا، مجسمھدرون س;تراشخورده زیبایي داد
ھا و معموال جنگلي براي شكار  و از بیرون آنھا را با باغھا، فواره; ھاي اسلیمي مزین ساخت و كتیبھ

ھاي حیرتبخش پرتجمل، تاریكي جاي بھ روشني پرداخت و وحشت و غم قرون  در این خانھ. محصور كرد
عشق بھ زندگي در معماري سبكي . جاي خود را بھ اعتماد، بیپروایي، و شادماني عھد رنسانس دادوسطي 

  . شد

اگر نشئت و توسعھ كاخھا را بدین قرن، كھ نخستین قرن پیدایش كاخھاست، منتسب بداریم، اعتبار و 
جود داشتند و تنھا بسیاري از كاخھاي این عھد قبال بھ صورت قلعھ و دژ و. انتسابي ناحق بدان دادھایم

در قرن شانزدھم و ھفدھم، شكل آنھا كمال و ظرافتي اشرافي . اصالح و تجدید بنایي در آنھا بھ عمل آمد
در قرن ھجدھم حالتھا دگرگون شد، و حماسھ عظیم ورساي جاي غزل نشاطآور كاخھاي ییالقي را . یافت

، آن بنا بھ حد )م ١۴٢٩(بھ حضور پذیرفت ھنگامي كھ شارل ھفتم ژاندارك را در كاخ قلعھ شینون . گرفت
و وقتي لودوویكو ایل مورو، پس از تسخیر دوباره میالن بھ دست لویي دوازدھم، بھ ; كافي كھنسال بود

در حوالي . عنوان زنداني وارد لوش شد، آن دژ بھ عنوان مقر و زندان شاھي تاریخچھاي طوالني داشت
  م، ، ژان بوره، وزیر كشور لویي یازدھ١۴۶٠

شارل . قرون وسطایي بود تجدید بنا كرد گرچھ ھنوز ھم یكي از بھترین كاخھاییست كھ باقي مانده است
، در شومون كاخ دیگري بھ سبك قرون وسطي ساخت، و برادرش، كاردینال، ١۴٧٣آمبواز، در اوان /د

یچ مالحظھ و كھ در انقالب كبیر فرانسھ، بي ھ) ١۴٩٧١۵١٠(كاخ قلعھ معظمي در گایون بنیاد نھاد
و كاردینال ) ١۴۶۴(كاخ شاتودون را تجدید بنا كرد )) حرامزاده اورلئان((دونوا، كنت . درنگي، ویران شد

كاخ بلوا ھنوز قسمتھایي . اورلئان لونگویل براي آن جناح جدیدي بھ سبك مختلط گوتیك رنسانس ساخت/د
ماھنگ سنگ و آجر، یك جناح خاوري با لویي دوازدھم، از تركیب ھ; از بناي قرن سیزدھم خود را دارد

ھاي رنسانسي براي آن بنا كرد، لیكن منتھاي شكوه آن در انتظار فرانسواي اول  ھاي گوتیك و پنجره دروازه
  . بود

ھا و جدار تزییني پشت  مجسمھ سازي گوتیك، با زیبایي و ظرافت بیپایان، در كندھكاریھاي استادانھ مقبره
ره سیبوالآگریپا، در جدار تزییني پشت محراب كلیساي برو، ھمان اندازه ظریف پیك; محرابھا جلوه گر شد
اما، در این میان ھنرمندان ایتالیایي استقالل، قرینھ سازي، و . ھاي شارتر و رنس و زیباست كھ مجسمھ

آمد  مراوده میان، فرانسھ و ایتالیا بر اثر رفت و. لطافت سبك رنسانس را بھ مجسمھسازي فرانسھ افزودند
ورود اشیاي ھنري ایتالیایي، خاصھ اشیاي . روحانیان، دیپلوماتھا، بازرگانان، و مسافران، افزوني گرفت
با روي كار آمدن شارل ھشتم، ژرژ و شارل . مفرغي كوچك، ناقل ذوق و فرم ھنر كالسیك و رنسانس شد

ایتالیایي شده را در )) آمبواز مكتب((این ھنرمندان ایتالیایي بودند كھ . آمبواز، این جنبش شدت یافت/د
مقابر شاھان فرانسھ در كلیساي سن دني یادگاري تاریخي است كھ . پایتخت ییالقي شاھان تاسیس كردند

تحول پیكر تراشي را از عظمت با وقار سبك گوتیك بھ ظرافت پرنرمش و تزیینات سرورآمیز طرحھاي 
  . دارد، باز شكوه و سلطھ زیبایي را صال میدھدرنسانس نشان میدھد و، در آنجا كھ مرگ پیروزي مطلق 

، دیر زماني پیش از ١۴۶٧و در ; زاده شد ١۴٣١وي در . این تحول سبك در میشل كولومب تجلي مییابد
تندیسھاي گالیك، . یاد میشد)) بزرگترین مجسمھ ساز كشور فرانسھ((حملھ فرانسھ با ایتالیا، از او بھ عنوان 
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ھایي ساخت كھ ھنوز  كولومب از جنووا مرمر وارد كرد و با آنھا مجسمھ; گ بودبیشتر، تقریبا ھمھ از سن
صالبت سبك گوتیك در عدم لطافت و نرمش آنھا اثر داشت، لیكن در قالي از نقش و نگارھاي فراوان 

)) قدیس جورج در پیكار با اژدھا((براي كاخ گایون نقش برجستھ عظیمي بھ نام . كالسیك قرار گرفتھ بودند
ھایي بھ طرح رنسانس آن  شھسواري بیروح بر اسبي توسن سوار است و ستونھا و قالببریھا و كتیبھ: راشیدت

كھ براي كلیساي سن گالمیھ در سنگ كنده شده است، )) مریم عذراي ستون((در . را در میان گرفتھاند
و خطوط صاف  كولومب موفق شد كھ ظرافت و نرمش كامل سبك ایتالیایي را در آزرم و شفقت چھره

و گویا ھمو بوده است كھ در ایام پیري نقشھاي مقبره استر را در كلیساي ; گیسوان فروھشتھ مریم بنمایاند
  . )١۴٩۶(نایب نشین سولسم تراشیده است 

  نیكوال فرومان در تابلو . نقاشي فرانسھ، بھ یك اندازه، تحت نفوذ ایتالیا و ھلند قرار گرفت

   

كار خود را تقریبا با یك نوع واقعگرایي ھلندي )) برخاستن لعازر((سن ژرژ در پیكار با : میشل كولومب
بوتھ ((و تابلو سھ لتھ آنژ/از آوینیون بھ اكس آن پرووانس رفت و براي رنھ د ١۴٧۶اما در . آغاز كرد
در این تابلو، كھ لتھ میاني آن مریم عذرا را بر تخت نشان میدھد، ھمھ چیز . را نقاشي كرد)) سوزان

زمینھ، مریم سبزه روي و مشكین موي، موساي با عظمت، فرشتگان خوبچھر، سگ گلھ تیزگوش و 
در این پرده، نفوذ ایتالیا در . تھوشیار، و گوسفندان با اطمینانش داراي خصوصیات سبك ایتالیایي اس

كھ احتماال ژان پرآل است، نیز بھ چشم )) استاد مولن((چنین تحول سبكي در كارھاي . سرحد كمال است
چون بازگشت، در نیمي از ; وي با شارل ھفتم و سپس با لویي دوازدھم بھ ایتالیا سفر كرد. میخورد

در . ه نگاري، مجسمھ سازي، و معماري استاد شده بودھنرھاي رنسانس مینیاتور، نقاشي دیواري، تك چھر
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نانت مقبره با ھیبت فرانسواي دوم، دوك برتاني، را طرح افكند و كولومب حجاري كرد و در مولن تك 
ھاي زیباي حامیان ھنر خود، آن و پیر دو بوژو، را بھ یادگار گذاشت كھ اینك در موزه لوور آویختھ  چھره

  . است

در حالي كھ تذھیبكاران فالندري مدتھا . صنایع مستظرفھ نفاست دوران اخیر قرون وسطي را حفظ نكردند
مینیاتورھاي ژان بوردیشون، یعني ; بود بھ موضوعات دنیوي و مادي و مناظر طبیعي روي آورده بودند

زمندانھ مسیح، و ھاي دالنگیز مربوط بھ مریم عذرا و فرزندش، تراژدي جلجتا، رستاخیز پیرو افسانھ
نشان بازگشت، بھ سادگي و دین داري قرون وسطي ) ١۵٠٨)) (ادعیھ آن دو برتاني((زندگي قدیسان، در 

و ھمگي در محیطي كھ ظرافت و احساسي زنانھ . است طرح ضعیف، زمینھ كالسیك، رنگ غني و خالص
فالندري تاثیر گرفتھ بودند، برعكس شیشھبندھاي منقوش این زمان از سبك طبیعت گرایي . از آن میتراود

مع ھذا، . ھایي كھ نور را میشكستند و بھ درون كلیسا میتاباندند نامتناسب مینمایند كھ در نظر اول با پنجره
ھایي كھ در این دوره براي اوش، روان، و بووه نقاشي و رنگ شدھاند شمھاي از شكوه و عظمت  شیشھ

  . قرن سیزدھم را در خود دارند

الگري لیموژ، كھ مدت یك قرن خاموش بودند، اینك دوباره روشن گشتند و، با ظروف مینا ھاي سف كوره
كاري نیم شفاف خود، با ظروف نقاشي شده ایتالیایي و اسالمي بھ رقابت پرداختند، استاداني كھ كنده كاري 

ایان كلیساي راسكین جایگاه ھمسر. روي چوب میكردند چیره دستي و مھارت خویش را از یاد نبرده بودند
ھاي رنگین اواخر قرن  فرشینھ. جامع آمین را بھترین نمونھ كنده كاري روي چوب فرانسھ میدانست

ھاي پرارج موزه  بھ خود جلب كرد، و یكي از گنجینھ ١٨۴٧پانزدھم در كاخ بریساك توجھ ژرژساند را در 
دارد كھ عدھاي  ١۵٠٠د سال موزه گوبلن فرشینھاي سخت زنده و جاندار از حدو. كلوني در پاریس گشت

  . موسیقیدان را نشان میدھد كھ در باغي از گل سوسن مشغول نواختنند

خاك را گامھاي . قرن پانزدھم براي تمام ھنرھاي فرانسوي، جز ساختن كاخھا، دوره بیحاصلي بود
خر عھد لیكن تنھا در اوا; سربازان شخم زده، و خونریزي ایام جنگ پرقوت و حاصلخیز گردانیده بود

مردم فرصت و وسیلھ آن را داشتند تا تخم و بذر خرمني را كھ فرانسواي اول آن را میدروید در این زمین 
; تك چھرھاي كھ فوكھ از خود كشیده است نمودار دوراني پر از زبوني و اضطراب است. آماده بكارند

بخش سرزمین بھبود یافتھاي مینیاتورھاي شاگردش لویي دوازدھم را در دومین ازدواجش، و آسایش شادی
براي فرانسھ، شب اتفاقات ناگوار و بدبختي زا پایان یافتھ و سپیده دم خوشبختیھا در . را منعكس میكند
  . شرف دمیدن بود

IV  -١۴٨٠-١۴٣١: فرانسواویون  

مع ھذا، در ھمین قرن پر كشمكش و پرھرج و مرج، یك شاعر شھیر و یك تاریخنویس بزرگ بھ وجود 
از نتایج اقتصاد ملي و مركزي آن بود كھ زبان مردم پاریس زبان ادبي فرانسھ شد و مولف، خواه  یكي. آمد

گویي براي نشان دادن رشد . اھل برتاني بود، یا بورگوني، و یا پرووانس، اثر خود را بدین زبان مینوشت
ود برگزید، نھ زبان خ)) خاطرات((و بلوغ فرانسھ بود كھ فیلیپ دو كومین زبان فرانسھ را براي بیان 

خانداني معتبر داشت، زیرا . وي لقب خود را از نام زادگاھش، كومین كھ در فالندر است، گرفت. التیني را
یكي از ) ١۴۶۴(خود در دربار بورگوني پرورش یافت و در سن ھفدھسالگي. جدش دوك فیلیپ پنجم بود

یافت و لویي یازدھم را در پرون )) رل دلیرشا((ھنگامي كھ كنت شارولھ لقب . كارگزاران كنت شارولھ شد
اسیر كرد، كومین از رفتار دوك متغیر گشت و، شاید ھم چون سقوط و زوال وي را پیش بیني میكرد، از 

لویي وي را رئیس خلوت خویش گردانید و و با پول و مال توانگر . روي خرد بھ خدمت پادشاه گروید
در این میان، كومین بھ تالیف دو كتاب، كھ . مھم سیاسي فرستاد و شارل ھشتم او را بھ ماموریتھاي; ساخت

خاطرات، وقایع، و تاریخ سلطنت لویي ((یكي كتاب . از زمره ادبیات تاریخي بھ شمار میروند، دست زد
، و این ھر دو سرگذشتھایي ھستند كھ، بھ دست ))وقایع سلطنت شارل ھشتم((و دیگري كتاب )) یازدھم
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وب میشناختھ و خود در حوادثي كھ بیان میكند دست داشتھ، با نثري روشن و ساده بھ مردي كھ جھان را خ
  . زبان فرانسھ تحریر یافتھاند

البتھ در این دو كتاب . این كتابھا، گواه گنجینھ ثروت فوقالعاده ادبیات فرانسھ در زمینھ كتب خاطرات است
وضوح و شیریني آنھا بھ پاي ; ده استاشتباھاتي ھست، مقدار زیادي از آنھا صرف توصیف جنگھا ش

مولف در ھمان حال كھ زمامداري فاقد اصول ; كتابھاي فرواسار، یا ویالر دوئن، و یا ژوئنویل نمیرسد
انحرافات و گریزھاي . لویي یازدھم را میستاید، در برابر خداوند نیز تواضع و فروتني بسیار میكند

ا وجود این، كومین نخستین تاریخنویس فیلسوف دنیاي جدید ب. بیفایدھاش چھ بسیار سبب ابتذال میشوند
ھا، و موجبات امور  خصوصیات، انگیزه. در حوادث تاریخي روابط علت و معلولي را جستجو میكند; است

بھ طور عیني، شیوه سلوك قھرمانان را مورد داوري قرار میدھد و حوادث و ; را تجزیھ و تحلیل میكند
را، براي روشن ساختن طینت آدمي و طبیعت دولت، بررسي میكند، در این اسناد و مدارك دست اول 

نھ : موارد، و نیز از لحاظ بدبیني نسبت بھ نوع بشر، بر ماكیاولي و گویتچاردیني حق تقدم و پیشي دارد
ھا، و نھ چیزھاي دیگر، ھیچ یك، نمیتواند ما را از  علت طبیعي، نھ دانش خود ما، نھ عشق و محبت ھمسایھ

جاوز بھ دیگران باز دارد، یا از حفظ مال خویش و غصب دارایي دیگران، بھ ھر وسیلھ كھ باشد، مانع ت
  ... شود،

و نیكان ھر روز بیشتر ; بداندیشان و تبھكاران، بھ خاطر طرز فكري كھ دارند، روز بھ روز بدتر میشوند
  . رو بھ ترقي میروند

وي نیز چون ماكیاولي امیدوار است كھ كتابش شھریاران را بكار آید و آنان را یكي دو تدبیر زمامداري 
ممكن است فرمایگان رنج خواندن این خاطرات را بر خویشتن ھموار نسازند، اما شھریاران را : بیاموزد

ھند آورد كھ رنجشان را زیرا در آن اطالعاتي فرا چنگ خوا. ... بایستھ است كھ بدین رنج تن در دھند
  . ... جبران خواھد ساخت

از این روي ; زیرا با آنكھ شھریاران و دشمنان ھمیشھ یكسان نیستند، اما كارھایشان اغلب ھمانند است
یكي از بزرگترین اسباب خردمندي انسان ... آگاھي از آنچھ درگذشتھ روي داده است سراسر بیفایده نیست

اینكھ فراگیرد كھ اقدامات و تدابیر خود را از روي نمونھ و سرمشقھاي  و... مطالعھ در تواریخ است
  . گذشتگان طرح افكند

  . زیرا زندگي آدمي سخت كوتاه، و براي اندوختن تجارب الزم ناپسند است

امپراطور شارل پنجم، خردمندترین فرمانرواي مسیحي عھد خویش، باكومین ھمعقیده بود و كتاب 
  . نما و برنامھ روزانھ خویش میشمارداو را راھ)) خاطرات((

یك )) آمادي دو گل((از داستان  ١۵٠٨در . توده مردم رمان، فارس، و ھجویھ را بیشتر دوست میداشتند
ھاي متعددي از بازیگران ھمچنان بھ نمایش دادن میستریھا،  گروه. روایت فرانسوي انتشار یافت

ھاي  در نمایشنامھ.ادامھ میدادند) مدي با شخصیتھاي احمقنمایشھاي ك(ھا ))سوتي((مورالیتیھا، فارسھا، و 
پیر گرینكور . اخیر ھمھ چیز و ھمھ كس، حتي كشیشان و شاھان، مورد تمسخر و شوخي قرار میگرفتند

یك نسل تمام سوتي مینوشت و خود با شور و حرارت و موفقیت آنھا را .استاد مسلم این نوع نمایشنامھ بود
  . بازي میكرد

روي صحنھ  ١۴۶۴، نخست در سال ))جناب پیر پاتلن((رین فارس در ادبیات فرانسھ، یعني فارس یابندھت
پاتلن وكیل مدافع بینوا و فقیري است كھ براي دعوا و مرافعھ جان . ھمچنان بازي میشد ١٨٧٢آمد و تا 

  . میدھد
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شام و گرفتن بھاي بزازي را بر آن میدارد كھ بھ وي شش ذرع پارچھ بفروشد، و شب ھنگام براي صرف 
ھنگامي كھ بزاز بھ خانھ او میرود، پاتلن را میبیند كھ در بستر افتاده و، بھ تظاھر، از . آن بھ منزل او رود

بزاز با خشم و نفرت خانھ . شدت تب ھذیان میگوید و از پارچھ و دعوات بھ شام اظھار بي اطالعي میكند
مھ خویش را میبیند و او را متھم میسازد كھ پنھاني عدھاي قضار را در نیمھ راه شبان ر; او را ترك میگوید

چوپان درصدد پیدا كردن یك وكیل . از گوسفندانش را فروختھاست و چوپان بیچاره را بھ دادگاه میكشاند
مدافع ارزان برمیآید و پاتلن بھ تورش میخورد، و وي او را بر آن میدارد كھ در محكمھ خود را بھ ابلھي و 

)) بع بع((قاضي، كھ . پاسخ دھد)) بع بع((و تمام پرسشھاي قاضي را با صداي گوسفند، یعني حماقت بزند 
چوپان او را عاجز كرده و رفتار بزاز، كھ اینك ھم از چوپان و ھم از وكیل مدافع شكایت میكند، ذھنش را 

ن گوسفندھا بگذارید بھ ای:((عبارتي میگوید كھ در فرانسھ مشھور و زبانزد است. مشوب ساختھ است
و سرانجام، از آنجا كھ از این غوغا یك كلمھ حسابي و منطقي دستگیرش نمیشود، اقامھ دعوي .)) بپردازیم

و ; ))بعبع: ((پاتلن، كھ پیروز شده است، از چوپان مزد میطلبد، لیكن وي فقط پاسخ میدھد. را باطل میكند
روح و جان یك مجادلھ و مباحثھ گالیك را  این داستان. بھ گوش وكیل مدافع زیرك و فریبكار را میبرد

، قھرمان این داستان، یعني پاتلن را بھ ))پانورژ((امكان دارد كھ رابلھ، ھنگام خلق . بخوبي نشان میدھد
  . و مولیر خود تجسم دوباره گرینگور و منصف ناشناس این نمایشنامھ باشد; خاطر داشتھ است

او مردي بود كھ . رانسھ در قرن پانزدھم فرانسوا ویون استیكي از شخصیتھاي فراموش نشدني ادبیات ف
دروغ میگفت، دست بھ دزدي میزد، فریبكاري و روسپي بازي میكرد، و مانند پادشاھان و نجباي 

چندان فقیر و تھیدست بود كھ حتي نمیتوانست نامش را . معاصرش، اما با دلیل و بھ مناسبت، آدم میكشت
  . از آن خود بداند

با نام فرانسوا دو مونكوربیھ متولد شد، در فقر و طاعوني كھ پاریس را تاراج میكرد پرورش  ١۴٣١در 
فرانسوا نام خانوادگي او را بر . یافت، و كشیشي مھربان بھ اسم گیوم دو ویون او را بھ فرزندي پذیرفت

بلي، و از مكتب گیوم فریبھاي شوخیآمیز، تن. خود نھاد و آن را زشت و بي اعتبار اما جاویدان ساخت
وسیلھ تحصیل او را در دانشگاه فراھم آورد، و ھنگامي كھ فرانسوا درجھ ; گریختنھاي او را تحمل میكرد

پس از آن نیز، مدت سھ سال، جا و . در خود غرور تسلي بخش احساس كرد) ١۴۵٢(لیسانس ھنر گرفت 
نشست تا استاد بھ مرحلھ رسیدگي و غذا و پوشاك وي را در صومعھ سن بنوا تدارك دید، و در انتظار آن 

  . كمال رسد

شك نیست كھ وقتي فرانسوا از دینداري و تقوا بھ شعر و شاعري، و از االھیات بھ دزدي و دغلكاري روي 
پاریس پر از آدمھاي ھرزه، روسپي، رند و دغلكار، دزد، گدا، . آورد، گیوم و مادرش سخت اندوھناك شدند

، و این جوان بیپروا و گستاخ تقریبا در میان ھمھ این طبقات دوستاني الفزن،دالل محبت، و مست بود
شاید بیش از حد تعلیمات مذھبي دیده بود و زندگي در صومعھ . خود نیز مدتي داللي محبت میكرد; داشت

. براي فرزند یك كشیش، بخصوص، بھ كار بستن ده فرمان دشوار است. را یكنواخت و خستھ كننده مییافت
با وي بھ نزاع برخاست و با ) چنانكھ فرانسوا میگوید(، كشیشي بھ نام فیلیپ شرموا ١۴۵۵ژوئن در پنجم 

در نتیجھ، وین نیز چنان بھ ناحیھ كشالھ ران او زخم زد كھ یك ھفتھ بعد ; كاردي لبش را مجروح كرد
رمي بود كھ شاعر ما، كھ اینك در میان یارانش ھمچون پھلواني بود ولي در میان اجتماع مج. درگذشت

  . پاسبان تعقیبش میكرد، از پاریس فرار كرد و نزدیك بھ یك سال در نواحي اطراف بھ سر برد

، در حالي كھ پوست بر استخوانش خشكیده بود و چشم مراقبت بھ ژاندارمھا ))پژمرده و رنگباختھ((سپس 
ا و محبت بود، بھ پاریس دوختھ بود و گاھي جیبي را میزد و زماني قفل دكھاي را میشكست، و گرسنھ غذ

بھ دختر جوان بورژوایي عاشق شد، و دختر تا زماني با وي بھ سر برد كھ توانست عاشقي . بازگشت
در این اوان . از او یاد میكند)) دلدار بیني كج من((پھلوانتر بیابد، كھ فرانسوا افزونتر شد، لیكن بعدھا 

زیرا دیون و ; شاعرانھ اوست، تصنیف كرد منظومھ وصیتنامھ كوچك را، كھ وصایاي كوچك) ١۴۵۶(
در . خساراتي كھ بایستي تادیھ كند فراوان بودند و او نمیدانست كي زندگي خود را خفت بھ سر خواھد برد
این وصیتنامھ عشق خود را بھ دلبر خسیس بھ باد سرزنش میگیرد، جورابھایش را براي روبر والھ 
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سھ بافھ از حصیر بھ میراث ((، و براي پرنھ مارشان ))نھا بپوشاندمعشوقھاش را فروتنانھ بدا((میفرستد تا 
خرده موھاي ریش و ((بھ آرایشگرش .)) میگذارد تا بر زمین برھنھ نخسبد و بر آنھا نرد عشق ببازد

چنان لجوجانھ وي ((بھ خوبرویي كھ )) رنگباختھ و كرخت و محتضر((را میبخشد و قلبش را )) گیسویش
  . وا میگذارد)) حروم كردرا از دیدار خود م

، با سھ ١۴۵۶در شب عید میالد مسیح، سال . پس از بخشیدن اینھمھ ثروت، خویشتن را محتاج نان میبیند
با سھمي كھ از این سرقت بدو میرسد، . از كولژ دو ناوار میدزدد) دالر ۵٠٠,١٢(تن دیگر، پانصد كراون 

از منظر تاریخ ناپدید میشود، و سپس در زمستان  مدت یك سال. باز رحل اقامت بھ بیرون شھر میافكند
ویون در مسابقات . اورلئان جمع شدھاند میبینیم/وي را در جرگھ شاعراني كھ در بلوا بھ گرد شار د ١۴۵٧

شعري و ھنرنماییھاي شاعران آن مجلس شركت جست، و بایستي مایھ خرسندي و نشاط شارل شده باشد، 
شاعر را پر )) پولخوار((ان میھمان خویش پذیرایي كرد و كیسھ سوراخ و زیرا وي چند ھفتھ از او بھ عنو

بعد از آن، گویا مزاح یا نزاعي سبب تكدر خاطر آن دو شد و فرانسوا راه سفر در پیش گرفت و . ساخت
  . اعتذا نامھاي بھ نظم درآورد

و بوریون، بسرود و در مقابل صلھاي، شعري براي ژان دوم، دوك د; آواره جنوب شد تا بھ بورژ رسید
از روي اشعارش میتوانیم او را مجسم سازیم كھ از راه گرفتن . سپس پرسھ زنان تا بھ روسیون پیش رفت

صلھ و وام، خوردن میوه و فندق، و ربودن مرغ از مزارع كنار جاده زندگي میگذاشتھ، با دختركان 
آوازخوانان و سوتزنان راه میسپرده، و  ھا ھا نرد عشق میباختھ، بر روي جاده روستایي و روسپیان میكده

اما بار دیگر رد او را گم میكنیم، و بعد ناگھان . ھا میگریختھ است در شھر از چشم پاسبانان بھ سوراخ سنبھ
  ). ١۴۶٠(وي را در زندان اورلئان مییابیم كھ بھ مرگ محكوم شده است 

اورلئان، دختر /م كھ در ژوئیھ ھمان سال ماري دما نمیدانیم چھ چیز وي را بھ زندان كشیده بود، فقط میدانی
دوك شاعرمنش اورلئان، رسما وارد شھر شد، و شارل ورود او را با بخشش عمومي زندانیان جشن 

  . گرفت

. ویون، در حالي كھ از شدت شادي سر از پاي نمیشناخت، از مرگ نجات پیدا كرد و زندگي از سر یافت
باز دستگیر شد و، با در نظر گرفتن جرایم . گر او را بھ دزدي كشانداما دیري نگذشت كھ گرسنگي بار دی

آنجا . گذشتھاش، او را بھ درون سیاھچال تاریك و خیسي در دھكده مون سور لوار، نزدیك اورلئان، افكندند
چھار ماه تمام در میان موشھا و وزغھا بھ سر برد، لب زخم خورده خویش را بھ دندان گزید، و سوگند 

لویي یازدھم، ھنگامي . اما ھمھ جھانیان دون ھمت و نامھربان نبودند. ھ از این میكشد، انتقام بگیردخورد ك
چون بھ ویون گفتند كھ آزاد شده است، از شدت ; كھ از اورلئان میگذشت، بار دیگر عفو عمومي اعالم كرد

ي سالگي، پیر و شكستھ و اینك در س; باز بھ پاریس یا حوالي آن شتافت. ھاي محبسش رقصید شعف بر كاه
طاس و بي پول، بزرگترین اشعار دوران حیات خود را بسرود و بر آنھا نام ساده تصنیفھا نھاد، اما آیندگان 
چون دیدند باز بسیاري از آن اشعار بھ صورت میراث بخشیھاي طعنھ آمیزند، آن را وصیتنامھ بزرگ نام 

  ). ١۴۶١١۴۶٢(دادند

را براي بیمارستان بھ ارث میگذارد تا بھ گدایان كور داده شود تا بلكھ آنھا  در این منظومھ، ویون عینكش
ھاي كلیساي اینوسان خوب را از بد، و فرومایھ را از بزرگوار تشخیص  بتوانند در میان اسكلتھاي دخمھ

در آن سن كم، چنان وحشت مرگ بر جانش نشستھ بود كھ بر فناي زیبایي نوحھ سر میدھد و در . دھند
  :امھ زیبارویان دیروز چنین میسرایدچك

فلورا، آن زیباروي رومي، بھ سر میبرد، و در كدامین دیار، طائیس و : مرا بگویید كھ در كدامین سرزمین
  . آرخیپیادس، آن دو دالرام بیھمتا، جاي دارند
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مردابھا،  اخو، زیباتر از زیبارویان خاكي نژاد، آن كھ چون بر كنار رودي كھ در جریان است، و یا بر
  ; نامش را بر زبان آوري، از میان ھوا ترا پاسخ میگوید، كجاست راستي را برفھاي پارسال بھ كجا رفتند

ویون این گناه طبیعت را، كھ ما را با زیباییھا میفریبد و سپس آن را در میان بازوانمان پوچ و تباه میكند، 
  : ر وي قطعھاي است بھ نام مرثیھ سكان ساز زیباسوزناكترین و دردانگیزترین شع. غیر قابل بخشش میداند

كجاست آن دو دیده درخشان، كھ ; كجاست آن پیشاني صاف و بلورین، و آن ابروان كمان و گیسوان طالیي
  . خردمندترین كسان را میفریفتند

و آن بیني كوچك و زیبا، و آن گوشھاي قشنگ و دوست داشتني، و كجاست آن چاه زنخدان، و آن لبان 
  . برجستھ سرخ و لطیف

توصیف ھمچنان از عضوي زیبا بھ عضوي زیباتر پیش میرود، و ھیچ اندامي از قلم نمیافتد و سرانجام، 
  . وتیھ بود، نابود شدبر پستانھا سراسر پژمرده و تباه گشتند، و آن سرین، كھ چون د

  . رانھا دیگر بھ ران شبیھ نیستند، بلكھ بھ سوسیس خشك و پژمردھاي میمانند

  : و بھ این طریق، وین، كھ دیگر نھ خواستار عشق و نھ عاشق زندگي است، خویشتن را تسلیم خاك میكند

اكي بھره كوچكي از اما دریغ كھ كرمھاي خ; و من نیز تن خویش را بھ خاك كھ مادر ماست، وامي گذارم
  . آن خواھند برد، چھ، گرسنگي سالھا آن را فرسوده است

كتابھایش را از راه حقشناسي بھ پدر خواندھاش تقدیم داشت و، بھ عنوان تحفھ وداع، براي مادر پیرش 
از ھمھ، جز آنان كھ وي را زنداني كردند، . چكامھاي سرشار از نیاز و فروتني درباره مریم عذرا سرود

زنان ((ھا، از بازیگران و سرایندگان، از فاسقان و طفیلیھا، از  از راھبان و راھبھ: ب رحمت كردطل
از عربدھجویان و شعبده بازان و معلق .. ھرزھاي كھ ھمھ زیباییھایشان را در معرض تماشا میگذارند

رده و زنده من از این از پاكدالن و ساده دالن، م... زنان شادمان، از لوطي عنتریھا با بساط گسترده شان
  : بنابراین.)) مردم، از ھمھ تمناي بخشایش دارم

آرزومند است كھ چون مرگ او را در ! ھاي ویون بینوا، بزرگ و كوچك پایان میپذیرد در اینجا وصیتنامھ
  ... ربود، و بر فراز سرش ناقوسھا طنین افكندند، بھ خاك او قدم نھید

ر بھ زیر داري، گوش فرادار كھ، چون میخواست واپسین دم را اي شھریار، كھ چون زغن یكسالھاي س
در آن ھنگام كھ احساس میكرد پایانش نزدیك است، جرعھاي پر درنگ شراب سرخ : برآرد، چھ كرد

  . نوشید

بھ نزد گیوم  ١۴۶٢در . با ھمھ این وصایا و وداعھا، جام زندگي وي بدان رودي كھ گمان میبرد لبریز نشد
; اما قانون جرایم او را از یاد نبرده بود. عھ بازگشت، و مادرش از آمدن او شادمانیھا كرددو ویون بھ صوم

بر اثر شكایت كولژ دو ناوار، وي را دستگیر كردند و تنھا بدان شرط كھ پول دزدي شش سال قبل را باز 
شاعر . بپردازددھد، حاضر بھ آزاد ساختن وي شدند قرار بر آن شد كھ، تا سھ سال، ھر سال چھل كراون 

آن دو بر اثر مستي بھ نزاع و عربده جویي . در شب آزادیش، بر اثر دو تن از دوستان جنایتكار قدیم بود
ویون، كھ ظاھرا در این جرم گناھي نداشت، بھ خانھ . پرداختند و در آن میان كشیشي را مجروح كردند

وي را، با بستن آب بھ . باره دستگیر شدمع ھذا، دو. رفت و براي آرامش خاطر بھ درگاه االھي دعا كرد
مدت . گلویش تا حد انفجار، شكنجھ دادند و سپس، در نھایت حیرت و تعجبش، او را بھ مرگ محكوم كردند

و چون مرگ را در انتظار خود و . چند ھفتھ در زنداني تنگ و تاریك، در میان بیم و امید، بھ سر برد
  :و با جھان و جھانیان وداع كرد یارانش میدانست، قصیده جانگزایي ساخت
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اي مردم، اي برادران كھ بعد از ما زنده میمانید، دل خویش را بر ما سخت مگردانید، چھ اگر بر ما 
  . بینوایان ترحمي روا دارید، خداوند نیز بر شما رحمت خواھد آورد

  . اینك ما پنج شش تن را میبینید كھ از چوبھ دار آویختھایم

  . كھ نیك فربھ بود، كم كم خورده میشود، میپوسد، و متالشي میگردد و گوشت تنھایمان،

اي مردم، مگذارید كسي بر ما غمزدگان بخندد، بلكھ دعا ; و استخوانھایمان نیز خاك و خاكستر میشوند
  . ... كنید، شاید خداوند بر ما ببخشاید

ه است، و زاغان و كالغان، با باران ما را شستھ و غسل داده است، خورشید ما را خشك كرده و سوزاند
منقارھایي كھ پوست و گوشت را میدرند، دیدگانمان را بیرون آورده، و موي ابروھا و ریشھایمان را، بھ 

  . جاي دستمزد، بركندھاند

ھنوز زخم پرندگان، بیش از ریزش میوه درختان، در وزش پر ; ھرگز، حتي یك لحظھ، ما را آسایش نیست
  . دیوار باغستانھا، بر سر ما فرود میآیدشتاب و متغیر باد بر 

  . شاید خداوند بر ما ببخشاید; خداي را، اي مردم، مگذارید ما را بھ ریشخند گیرند، بلكھ دعا كنید

ویون، كھ ھنوز پاك نا امید نبود، زندانبانش را بر آن داشت كھ پیامش را بھ پدر خواندھاش برساند تا وي 
گیوم دو ویون، كھ حاضر بود ھفتاد و ھفت بار . دگان پارلمان استیناف دھداز این حكم غیر عادالنھ بھ دا

فرزند خوانده كھ بدون شك فضایلي ھم داشت كھ چنین عشق بیپروایي در دل پیرمرد كشیش پدید آورده بود 
حكم سابق محكمھ لغو ... مقرر داشت كھ((، بنابر مدارك موجود، دادگاه ١۴۶٣در سوم ژانویھ . برخاست

.)) و توابع آن اخراج شود... ظر بھ سوابق و فساد اخالق، فرانسوا ویون مذكور مدت ده سال از پاریسو، ن
تا رخت سفر بر ((فرانسوا در چكامھ سرور آوري از دادگاه سپاسگزاري كرد و سھ روز مھلت خواست 

، براي واپسین بار، بھ دادگاه با تقاضاي او موافقت كرد، و از قرار معلوم.)) بندم و كسانم را بدرود گویم
  . دیدار پدر خوانده و مادرش شتافت

توشھ و بار سفرش را بست، كیسھ پول و شیشھ شرابي را كھ گیوم مھربان بھ وي داد گرفت و، در حالي 
دیگر ما را از او . كھ دعاي خیر پیرمرد ھمراھش بود، از دروازه پاریس و تاریخ، ھر دو، خارج شد

  . خبري نیست

گاه چون در چكامھ . ، اما یك دزد شیرین سخن و خوش گفتار، و دنیا بھ شیرین سخني نیاز داشتاو دزد بود
از زناني كھ میل و آرزویش را برآورده نمیساختند با القاب و صفات ; ببولي چاقھ خشن و بد زبان بود

خاطر  ولي ما بھ. در توصیف جزئیات بدن آدمي، بیپروا و گستاخ بود; زشت و مستھجن یاد میكرد
خطاھایي كھ در برابر گناھانش در باره او مرتكب شدند، و بھ خاطر روح سر زنده و مھربان و موسیقي 

  فصل پنجمشورانگیز اشعارش، اینھمھ را بر 

  

  انگلستان در قرن پانزدھم 

١- ١٣٩٩۵٠٩   
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I -پادشاھان   

اوون گلنداور در ویلز . چون ھنري چھارم بھ سلطنت رسید، خویشتن را با شورشي بزرگ روبرو دید
، اما سلطان آینده، ھنري پنجم، كھ اینك پرینس آو )١۴٠١١۴٠٨(براي مدتي سلطھ انگلیسیھا را برانداخت 

بیم جان در قالع و  اوون گلنداور ھشت سال از. ویلز بود، با یك تاكتیك مدبرانھ نظامي بر او غلبھ كرد
. ھاي ویلز متواري زیست، و چند ساعت پس از آنكھ ھنري دلیر او را بخشید، جان بھ جان آفرین داد پرتگاه

ھنري پرسي، ارل آو نورثامبرلند، ھمزمان با شورش گلنداور قیام كرد و عدھاي از نجباي شمال را علیھ 
. ع ریچارد دوم بھ آنھا داده بود وفا نمیكرد، شوراندھایي كھ ھنگام یاري نجبا در خل پادشاه، كھ بھ وعده

كھ در آثار شكسپیر بیجھت شخصیت درخور ستایشي یافتھ (، فرزند بیپروا و گستاخ ارل ))ھاتسپر((ھنري 
در این نبرد، ). ١۴٠٣(با شتاب و با سپاھي نابسنده، بھ شروزبري تاخت و با پادشاه مصاف داد ) است

وریھاي احمقانھ جان سپرد، ھنري چھارم مردانھ در مقدمھ سپاھش جنگید، و ھنري با ابراز تھور و دال
، چنان شجاعتي از خود نشان داد كھ موجب پیروزي در نبرد ))پرینس ھال((فرزند عیاش و بیخیالش، 

این شورشھا و دیگر اغتشاشات براي ھنري وقت و رغبتي باقي نگذاشت . آژنكور و ھم غلبھ بر فرانسھ شد
از روي ندانمكاري با پارلمنت نزاعھا كرد، و ; لكتداري بپردازد، خرجش از دخل زیادتر شدكھ بھ مم

سرانجام سلطنتش در میان آشفتگیھاي مالي و محنتھا و بالیاي جسماني، چون برص و پایین افتادگي روده 
با رنج ... گيدر سن چھل و شش سال((و چنانكھ ھالینشد میگوید، . راست و امراض مقاربتي، بھ پایان آمد

بنابر روایت و درامھاي شكسپیر، .)) بال سفر بھ جانب خدا گشود... و اضطراب بسیار و دلخوشي اندك
ھنري پنجم در جواني زندگي بي بند و بار خوشي داشتھ است، و حتي یك بار براي گرفتن زمام حكومت از 

كن ھمچنان بھ قدرت چسبیده بود بھ دست پدرش پدري كھ امراض مختلف او را ناتوان و بیكفایت ساختھ، لی
وقایعنگاران معاصر تنھا بھ عیاشیھاي او اشارت میكنند، نشستن بر تخت سلطنت . توطئھ برخاستھ است

آن كس كھ مصاحب .)) مردي كھ میكوشید شریف و موقر و با آزرم باشد; تغییر كد و مرد دیگر شد((
م خویش را صرف آن میكرد كھ جھان متحد میگساران و دختر كان شوخ و شنگ بود، اینك سراسر ھ

. و عالوه بر این، نخست فرانسھ را مسخر سازد; مسیحي را علیھ تركان، كھ پیش میآمدند، رھبري كند
مقصود و ھدف دومین او با سرعتي حیرتانگیز جامھ عمل پوشید، و براي مدتي، یك پادشاه انگلیسي بر 

ماني در برابرش سر تعظیم فرود آورند و بھ ستایشش پرداختند شاھزادگان آل. اریكھ سلطنت فرانسھ تكیھ زد
خالصھ، وي در لشكر كشي، در تدارك آذوقھ براي سپاھیانش، . و بر آن شدند كھ وي را امپراطور سازند

اما ; در عشق و محبتي كھ بھ لشكریانش داشت، و در بیپروایي و دلیریش در جنگھا با قیصر برابري میكرد
ھنزو جواني سي و پنج سالھ بود، بر اثر ابتال بھ تب، در بوادوونسن چشم از جھان فرو  ناگھان، با آنكھ

  ). ١۴٢٢(بست 

محبوبیت او سبب شده بود . مرگ وي فرانسھ را از اسارت نجات داد، اما انگلستان را پاك بھ ویراني كشید
پردازند، اما پسرش،  كھ مالیات دھندگان، براي جلوگیري از ورشكستگي دولت، بھ تادیھ دیون خویش

ھنري ششم، ھنگامي كھ بھ پادشاھي رسید نھ ماه بیش نداشت و توالي ناخوشایند قائممقامان فاسد سلطنت، و 
فرمانرواي جدید ھیچگاه . سرداران ناالیق، خزانھ دولت را تھي ساخت و وامي غیر قابل جبران پدید آورد

اعصابي بغایت ضعیف داشت، عاشق دین و كتاب جوان ظریفي بود كھ . ھیبت و ھیئت شاھي پیدا نكرد
مردم انگلستان از اینكھ پادشاھي از دستشان بھ در رفتھ، و ; بود، و از شنیدن نام جنگ بھ خود میلرزید

، مانند شارل ١۴۵٢ھنري ششم، در سال . اینك قدیسي جانشین وي شده است، سوگوار و ماتمزده بودند
ل بعد، وزیران او پیماننامھ صلحي را كھ حاكي از شكست انگلستان در سا. ششم، پادشاه فرانسھ، دیوانھ شد

  . جنگ صد سالھ بود امضا كردند

، ھنري، كھ در آن ھنگام ١۴۵۴در . ریچارد، دیوك آو یورك، دو سال بھ عنوان نایب السلطنھ حكومت راند
دیوك خشمگین، بھ دستاویز آنكھ از اعقاب ادوارد . اندكي عقل خود را باز یافتھ بود، وي را معزول كرد

راھي سالزبري، واریك، پادشاھان سلسلھ لنكستر را غاصب خواند و بھ ھم. سوم است، ادعاي سلطنت كرد
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و دیگر بارونھا آتش جنگ گلھا گل سرخ عالمت خانوادگي لنكستر، و گل سفید عالمت خانوادگي یورك 
  . بود را برافروخت

، بارونھا را در خودكشي خستگیناپذیر اشرافیت )١۴۵۴١۴٨۵(این جنگ، كھ سي و یك سال طول كشید 
سربازان، كھ بر اثر صلح . را بر زمین فقر و ویراني نشاند آنگلو نورمان بھ جان یكدیگر افكند و انگلستان

بیجا از خدمت آزاد شده بودند، بیزار از اینكھ زندگي روستایي از سر گیرند، دست بھ چپاول و غارت 
دیوك آو یورك در . ھا گشودند و ھر آن كس را كھ سد راھشان شد، بي ھیچ بیمي، كشتند شھرھا و دھكده
اما پسرش ادوارد، ارل آو مارچ، جنگ را بیرحمانھ ادامھ داد، تمام اسرا را از  ،)١۴۶٠(جنگ كشتھ شد 

آنژو، ملكھ دالور و مرد صفت ھنري، سپاه درندھخو و بیپرواي /ھر طبقھ و دودماني بھ قتل مار گریت د
ھ ، سلسلھ لنكستر را برانداخت، و خود ب)١۴۶١(مارچ در تاوتن پیروزي یافت . لنكستر را رھبري میكرد

  . نام ادوارد چھارم، نخستین پادشاه سلسلھ یورك، بھ سلطنت نشست

  . اما در حقیقت كسي كھ براي شش سال بعد بر انگلستان حكومت میراند ریچارد نوبل، ارل آو واریك، بود

در . ریچارد رئیس یك دودمان توانگر و پر جمعیت بود و شخصیتي نافذ و در عین حال جاذب داشت
)) واریك تاجبخش((این . مملكتداري و سیاست ھمان اندازه دقیق و زیرك بود كھ در جنگ شجاع و دالور

آسود، خویشتن را پادشاه چون از جنگ بر. بود كھ در نبرد تاوتن پیروز شد و ادوارد را بھ پادشاھي رساند
در حالي كھ واریك چنان بخوبي بھ رتق و فتق امور پرداخت كھ تمام ایاالت جنوب تاین و ; وقف زنان كرد

بھ اطاعت وي گردن نھادند و وي را بھ ھمھ چیز، ) زیرا مارگریت ھنوز مشغول جنگ بود(خاور سورن 
ادیده گرفت و بھ مخالفت با وي برخاست، ھنگامي كھ ادوارد واقعیت را ن. جز نام پادشاھي، مفتخر ساختند

ادوارد را از انگلستان بیرون راند و ھنري ششم را اسما دوباره بھ سلطنت باز ; واریك بھ مارگریت پیوست
ولي ادوارد، بھ یاري سربان بورگینیونھا، . ، و بار دیگر زمام حكومت را بھ دست گرفت)١۴٧٠(گردانید 

ذشت، در بارنت واریك را شكست داد و بھ قتل رساند، سپاه مارگریت از ھال گ; سپاھي عظیم تجھیز كرد
و پس از آن با دل ; ، و دستور داد كھ ھنري ششم را در برج بكشند)١۴٧١(را در تیوكسبري درھم شكست 

  . راحت بھ پادشاھي پرداخت

دان عصر یكي از خوشسیماترین مر((كومین او را . در این ھنگام، ادوارد سي و یك سال بیش نداشت
با ضبط امالك .)) بھ ھیچ چیز بھ اندازه زن، رقص، تفریح، و شكار عالقھ نداشت((میداند و میگوید )) خود

كراون بھ خاطر صلح از لویي  ٠٠٠,۵٠كراوني نقد، و وعده سالي  ٠٠٠,١٢۵نویل، قبول یك رشوه 
، پارلمنت را، كھ تنھا وقتي از این بابت آسایش خاطر یافت. یازدھم خزانھ خود را دوباره پر ساخت

و چون خویشتن را در ایمني و . منفعتش براي وي راي دادن بھ لوایح مالي دولت بود، بھ فراموشي سپرد
افراط در آسایش و خوراك او را فربھ، و زیاده روي . نعمت دید، بھ تن پروري و عشرت طلبي پرداخت

الگي، در حالي كھ در نھایت فربھي جسم و سرانجام در چھل و یك س; در عشقبازي وي را فرسوده ساخت
  ). ١۴٨٣(و اوج قدرت شاھي بود، جان سپرد

یكي ادوارد پنجم كھ دوازدھسالھ بود، و دیگري ریچارد دیوك آو دیوك، كھ : از ادوارد دو پسر بھ جاي ماند
د، عموي آنان، ریچارد، دیوك آو گالستر، در طي شش سال گذشتھ نخست وزیر مملكت بو. نھ سال داشت

و با چنان كوشش، جدیت، پرھیزگاري، و مھارتي بھ اداره امور پرداختھ بود كھ اینك، كھ خویشتن را نایب 
، ))پشت گوژ، سیماي عبوس، و شانھ كجش)) اندام بیقواره((السلطنھ اعالم میداشت، ھیچ كس، علي رغم 

خود را  ١۴٨٣در ششم ژوئیھ . یدبھ مخالفت چند تن از بزرگان را بھ زندان افكند و یكي را بھ سیاست رسان
و در پانزدھم ژوئیھ، دو شاھزاده جوان در برج لندن بھ قتل رسیدند قاتل ; بھ نام ریچارد سوم پادشاه خواند

، )١۴٨۵(بار دیگر اشراف و نجبا قیام كردند، و این بار رھبر آنان بازورث روبھرو شد . آنان معلوم نیست
با كردند و ریچارد، كھ پادشاھي و اسبش را یكجا از دست داده بود، بیشتر سربازان ریچارد از جنگیدن ا

با مرگ او سلسلھ یورك بھ پایان آمد و ارل آو ریچمند، بھ نام ھنري ھفتم، بھ . در نبرد نومیدانھاي جان داد
  . سلطنت نشست و سلسلھ شاھان تودور را، كھ با الیزابت بھ پایان میآمد، آغاز كرد
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نھ احتیاجات، صفات و فضایلي را كھ در خور چنان مقامي بود در خویشتن پرورش ھنري، در زیر تازیا
  . داد

ھولباین در فرسكویي كھ بر دیوار وایتھال از وي نقش كرده، او را بلند قامت، باریك اندام، بیریش، متفكر، 
ت طبع، ولي در این تصویر بسختي زیركیھا، حسابگریھاي پنھاني، برود; و با شفقت نشان داده است

غرور، و سرسختي دیر پاي اما انعطافپذیر وي، كھ انگلستان را از فقر و تشتت دوران ھنري ششم بھ 
پول را دوست ((بیكن میگوید ھنري . ثروت و قدرت مركزي عھد ھنري ھشتم رسانید، نموده شده است

ي تمام بر مردم مالیات با استاد. ، زیرا از زبان رسا و قوه اغواي آن در امور سیاسي آگاه بود))میداشت
پول میستاند یا بزور از آنان ھدیھ و پیشكش میگرفت و، )) خیرخواھي((میبست، از نجبا و اشراف از راه 

ھاي سنگین محكوم  براي پر ساختن خزانھ دولت و كاھش میزان جرم، آزمندانھ بزھكاران را بھ جریمھ
و نخستین كسي بود كھ دخل و خرجي متعادل بھ بعد، در میان پادشاھان انگلستان، ا ١٢١۶از . میكرد

از روي شعور و وقوف، ھم . داشت، و سخاوتھا و كارھاي خیرش از شدت خست و امساكش میكاست
خویش را صرف اداره امور مملكت میكرد، و براي آنكھ زحمتش بھ ثمر رسد، خوشیھاي خود را سخت 

بھ ھیچ كس ; گیش را تیره و تار ساختھ بودسوظن مداوم، كھ بدون علت ھم نبود، زند. محدود كرده بود
اعتماد و اطمینان نداشت، مقاصدش را مخفي میكرد، و بھ ھر وسیلھ كھ میتوانست، خواه مطمئن و خواه 

را تاسیس كرد تا، در جلسات سري، )) دادگاه تاالر ستاره. ((مشكوك، مقصود خود را برآورده میساخت
ھاي محلي بیمي بھ دل راه دھند بھ  بودند كھ از قضات یا دادگاهنجباي گردنكشي را كھ نیرومندتر از آن 

و سال بھ سال، اشرافیت منھدم و زھوار در رفتھ و روحانیت بیمزده را بیشتر بھ انقیاد ; محاكمھ كشد
; اقویا از نبودن و فقدان آزادي و بیكاره ماندن پارلمنت با خشم تام دم میزدند. اطاعت سلطنت وا میداشت

رزان و دھقانان سختگیریھاي این پادشاه را، كھ اربابان آنھا را بھ زیر مھمیز انضباط كشیده بود، اما كشاو
و بازرگانان و صاحبان صنایع، بھ خاطر مساعي خردمندانھاش در پیشبرد صنعت و تجارت، ; میبخشیدند

اعت میكردند و وقتي او بھ سلطنت رسید، انگلستان دستخوش ھرج و مرج آن اط. از وي سپاسگزار بودند
نھ بدان وفادار بودند، اما چون درگذشت، براي ھنري ھشتم كشوري محترم، منظم، داراي اقتصادي 

  . متعادل، متحد، و آرام باقي گذاشت

II - ازدیاد ثروت انگلستان  

ھنوز از رعایا، بزور، حق بردگي گرفتھ . سودي بھ حاصل نیاورده بود ١٣٨١ظاھرا شورش بزرگ سال 
حصار كشي بھ دور . مجلس اعیان الیحھ آزادي كامل تمام سرفھا را رد كرد ١۵٣٧ي در سال میشد و حت

ھزاران تن از رعایاي بي زمین آواره شھرھا شدند و بھ صورت ; زمینھاي عمومي سرعت گرفت
این جنبش . تامس مور میگفت گوسفندان جاي كشاورزان را گرفتند. كارگران بیچیز و مستمندي در آمدند

زمینھا كھ تمام نیروي خود را بر اثر چراي گوسفندان از دست داده بودند : ضي لحاظ خوب بوداز بع
طبقھاي از كشاورزان . ، تنھا یكدھم جمعیت سرف بودند١۵٠٠دوباره پر از نیتروژن شدند، و در سال 

ن صفت و روي كار آمدند كھ در زمینھاي خود كشاورزي میكردند، و بتدریج بھ توده مردم انگلستان چنا
سجیھ مستقل و ممتازي دادند كھ بعدھا ملتھاي مشتركالمنافع بریتانیا را پدید آورده و اساسنامھ نا نوشتھ 

  . آزادي بیسابقھاي را پي افكندند

ھمینكھ صنعت و تجارب وجھھ ملي یافت و اقتصاد پولي با بازرگاني خارجي ارتباط پیدا كرد، فئودالیسم از 
كھ رعایا براي خاوند كار و تولید محصول میكردند، دل و دماغ و انگیزھاي براي  وقتي. حیز انتفاع افتاد

اما ھنگامي كھ كشاورز آزاد و سوداگر آزاد توانستند كاالي . وسعت دادن كار یا اختراع و ابداع نداشتند
. ر كردتولیدي خویش را در بازار آزاد بفروشند، شور منفعتطلبي ضربان نبض اقتصاد ملي مملكت را تندت

و شھرھا، براي آنكھ بتوانند دیون خود را ; روستاھا مواد غذایي بیشتري بھ شھرھا گسیل میداشتند
بپردازند، كاالھاي بیشتري تولید میكردند، مبادلھ مازاد تولید از حدود مالي و انحصارات صنفي گذشت و 

  . در سراسر انگلستان و ماوراي دریاھا منتشر شد
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تبدیل شدند و از طرف پادشاه اجازه یافتند كھ كاالھاي )) ركتھاي بازرگانيش((بعضي از اصناف بھ 
در حالي كھ در قرن چھاردھم بیشتر تجارب انگلستان بھ . انگلیسي را در خارج از مملكت بھ فروش رسانند

كرانھ  وسیلھ كشتیھاي ایتالیایي انجام میگرفت، اكنون بریتانیا خود كشتیھایي ساختھ بود كھ بھ دریاي شمال،
بازرگانان جنووایي و بازرگانان اتحادیھ ھانسایي از این . اقیانوس اطلس، و دریاي مدیترانھ سفر میكردند

نوآمدگان بیزار و متنفر بودند و، از راه دریازني و بازداشت كشتیھایشان در بنادر، بھ نزاع با آنھا 
رقي انگلستان مستلزم تجارب خارجي آن اما ھنري ھفتم، كھ اعتقاد مبرم داشت كھ پیشرفت و ت. برخاستند

بازرگانان بیپروا و ((، ١۵٠٠در سال . است، كشتیراني را زیر حمایت دولت بازرگاني دریایي شد
پادشاه آینده نگر، كھ بھ تجارت با چین و . انگلیسي بازرگاني دریاي شمال را در كف داشتند)) ماجراجوي

یانورد ایتالیایي كھ آن زمان در بریستول بھ نام جان كبت ژاپن چشم دوختھ بود، بھ جوواني كابوتو، در
، كبت در این سفر )١۴٩٧(زندگي میكرد، ماموریت داد كھ معبري شمالي در میان اقیانوس اطلس بجوید 

وي . بھ اكتشاف ساحل البرادور تا دالور نایل آمد) ١۴٩٨(بھ كشف نیوفندلند قناعت كرد، و در سفر دوم 
بھ احتمال زیاد، نھ . جھان فروبست، و پسرش سبستین، بھ خدمت دولت اسپانیا درآمددر این سال چشم از 

پادشاه و نھ دریانورد او نمیدانستند كھ با این سفرھاي اكتشافي بنیان امپریالیسم بریتانیا گذاشتھ میشود، و 
شت زمان، مایھ دروازه دنیایي بھ روي تجارت و مستعمره نشینھاي انگلستان گشوده میشود كھ، بر اثر گذ

  . قدرت و تجارت انگلستان میگردد

نظم اقتصادي سبب پایین آمدن نرخ . وضع تعرفھ گمركي در این میان صنایع داخلي راجان تازھاي بخشید
و احكام و لوایح دولتي، شرایط كار و مزد را سخت تحت انضباط . بھره، گاھي تا حدود پنج درصد، شد

  ): ١۴٩۵(فتم در این باره چنین است یكي از فرمانھاي ھنري ھ. درآورد

از نیمھ ماه مارس تا نیمھ ماه سپتامبر، ھر صنعتگر و كارگري باید صبح پیش از ساعت پنج بر سر كار 
  . حاضر شود

و ... وي نیم ساعت براي خوردن صبحانھ، و یك ساعت و نیم براي خوردن ناھار و نیز خوابیدن وقت دارد
و از نیمھ ماه سپتامبر تا نیمھ ماه مارس، ھر ... از كارش دست كشد نباید تا ساعت ھشت بعداز ظھر

و روز حق خفتن ... صنعتگر و كارگري باید در سپیده دم سركار حاضر باشد و تا شب از كار دست نكشد
  . ندارد

كارگران در روز یكشنبھ، و بیست و چھار روز تعطیل دیگر سال، استراحت داشتند و بھ تفریح و باده 
تعیین شد و، طبق )) قیمتھاي عادالنھاي((از طرف دولت براي بسیاري از اجناس . میپرداختند گساري

از قرار معلوم، سطح . اخباري كھ بھ ما رسیده، آنان كھ گرانتر از نرخ مقرر میفروختند بازداشت میشدند
ل قرن نوزدھم بوده اجرت كارگران، بھ نسبت قیمتھا در اواخر قرن پانزدھم، باالتر از سطح اجرت در اوای

  . است

تبلیغات نیمھ . شورشھاي كارگري این عھد انگلستان نشانھ نقایص اقتصادي و آزادي حقوق سیاسي است
شما از ھمان خمیر مایھ ((كمونیستي تقریبا ھمھ سالھ ادامھ داشت، و بھ كارگران مكرر گفتھ میشد كھ 

را بھ بازي و تفریح میگذرانند و شما با رنج و پس چرا آنان زندگیشان ; سرشتھ شدھاید كھ نجبا و اشراف
بر ضد محصور كردن زمینھاي )) زحمت سر میكنید چرا آنھا در این دنیا ھمھ چیز دارند و شما ھیچ ندارید

عمومي طغیانھاي بسیار صورت گرفت، و نیز، گاه و بیگاه، میان بازرگانان و صنعتگران مجادالتي بر پا 
ر چیز، از جوش و خروشھایي كھ بھ خاطر آزادیھاي داخلي و بودن نمایندگان در این دوره، بیش از ھ. شد

، نیروي عظیم و منظمي از كارگران شھري و كشاورزان ١۴۵٠كارگر در پارلمنت و تقلیل در ژوئن سال 
رھبر آنان، جك كید، تظلمات آنھا را بھ صورت سند . بھ سوي لندن رھسپار شدند و در بلك ھیث اردو زدند

تمام مردم طبقھ پایین، چھ از لحاظ مالیات و خراج و دیگر اجحافات، نمیتوانند از :((ارائھ داد منظمي
قانون كارگران باید ملغا شود، و وزارتخانھ تازھاي تشكیل .)) محصوالت و دسترنج خود زندگي كنند

دھاي از نجبا در سپاھیان ھنري ششم و مالزمان ع. دولت كید را بھ طرفداري از كمونیسم متھم كرد. گردد
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در میان حیرت و تعجب ھمھ، شورشیان ). ١۴۵٠ژوئن  ١٨(سون اوكس با شورشیان رو بھ رو شدند 
براي خاموش كردن آتش فتنھ آنان، شوراي سلطنتي دستور داد . پیروز شدند و بھ داخل شھر لندن ریختند

ھایشان سخت مورد نفرت كھ لردسي و ویلیام كراومر دو تن از وزرایي كھ بر اثر اجحاف و ستمگری
در چھارم ژوئیھ آنان را بھ انقالبیون، كھ برج لندن را در حصار گرفتھ . شورشیان بودند را دستگیر كنند

شورشیان آنھا را بھ محاكمھ كشیدند، و چون از دفاع خودداري كردند، گردن ھر دو را . بودند، تسلیم كردند
سر نیزه كردند و با شور و شعف در میان خیابانھا گرداندند و  بنا بھ نوشتھ ھالینشد، سرھایشان را بر. زدند

. گاه و بیگاه این دو سر بریده را بھ ھم نزدیك میكردند و لبھایشان را، در بوسھاي خونین، بھ ھم میچسباندند
اسقف اعظم كنتربري و اسقف وینچستر قرارداد صلحي با شورشیان بھ امضا رساندند، برخي از 

شورشیان موافقت كردند و پراكنده . را برآورده ساختند، و بدانھا عفو عمومي ابالغ كردند ھاي آنان خواستھ
دولت او را طاغي اعالم داشت، و در دوازدھم ; اما جك كید بھ قلعھ كوینز بارو در شبي حملھ برد. شدند

از ھمدستان  ھشت تن. ژوئیھ، ھنگامي كھ میخواستند او را دستگیر كنند، زخمي سخت برداشت و كشتھ شد
  . عفو كرد)) در میان شادماني و خوشحالي رعایایش((او بھ مرگ محكوم شدند، و بقیھ را پادشاه 

III -  اخالق و آداب  

بیشتر انگلیسیھا، چھ مرد و : ، بھ دولت متبوع خود چنین گزارش داد١۵٠٠سفیر كبیر ونیز، در حدود سال 
بھ ھیچ كس جز خود ; ق خویشتن و متعلقات خویشندعاش... چھ زن، و در ھر سني، زیبا و خوشاندامند

و ھر گاه بیگانھ زیبا و خوش اندامي را میبینند، میگویند، ; نمیاندیشند و بھ دنیایي جز انگلستان فكر نمیكنند
  .)) ، و از اینكھ انگلیسي نیست متاسف میشوند))بھ انگلیسیھا میماند((

توصیف، اگر تغییرات الزم در آن داده شود، با احوال ممكن است انگلیسیھا بگویند كھ قسمت اعظم این 
اما شك نیست كھ آنان، از نظر جسم و منش و زبان، نژادي نیرومند . بسیاري از مردم جھان سازگار است

زنانشان صریح و بیپرده سخن میگفتند، و . چنان از تھ دل سوگند آنھا را نیك سیرت مینامید. و قوي بودند
جسمي و جنسي چنان با آزادي گفتگو میكردند كھ احتماال متجددان امروزي را از مطالب و موضوعات 

و طرز رفتار آنھا، حتي در . شوخیھا و مطایباتشان، چون زبانشان، خشن و ناھنجار بود. متحیر میساخت
طبقھ اشراف، از خشونت بركنار نبود، و یك قانون تشریفاتي سخت الزم بود تا اخالق و رفتار مردم را 

آن روحیھ پر شوري كھ انگلیسیھاي عصر الیزابت را بھ ھیجان میآورد، در قرن پانزدھم، تازه . یب كندتھذ
ھر كس میبایست پاسبان و نگاھدار خود باشد، كلوخ انداز را با سنگ پاداش دھد، و . داشت شكل میگرفت

وتمند، جوانمرد، و حتي ھمین جانوران درنده آدمي نام میتوانستند سخا. در موقع ضرورت از كشتن نھراسد
; ھنگامي كھ سرجان چندوس مرد، پھلوانان گریھ كردند و اشك ریختند. در جاي خودش رقیقالقلب باشند

. ، نشان میدھد كھ عشق، زمان و مكان و دودمان نمیشناسد)١۴۴٣(نامھ مارگارت پاستن بھ شوھر بیمارش 
را، بھ علت امتناعش از ازدواج با كسي كھ  اما گفتني است كھ ھمین بانوي با شفقت و رحمدل سر دخترش

  . والدینش برگزیده بودند، شكست

دختران را باوقار و آزرم بار میآوردند تا بتوانند خویشتن را در برابر مردان، كھ چون جانوران درنده در 
بیشتر ازدواج . زیرا دوشیزگي، در بازار زناشویي، سرمایھ ھنگفتي بود; پي شكار آنان بودند، حفظ كنند

دختران شرعا در دوازدھسالگي و . حادثھاي براي نقل و انتقال دارایي از خانداني بھ خاندان دیگر بود
اما در طبقات باال، براي . پسران در پانزدھسالگي میتوانستند، حتي بدون اجازه پدر و مادر، ازدواج كنند

. د، بھ وسیلھ پدر و مادر انجام میگرفتتسریع معاملھ اموال، ازدواج فرزندان، ھمینكھ بھ سن ھفت میرسیدن
از این روي، ازدواجي كھ بر پایھ عشق و محبت صورت گیرد نادر بود، و طالق ممنوع، و زنا و بیعفتي، 

گناه پلید ھرزگي و فحشا و معصیت زشت :((ھالینشد مینویسد. خاصھ در میان طبقھ اشراف، امري عمومي
ادوارد چھارم، پس از بیعفت ساختن .)) ربار پادشاه، شایع بودزناكاري و بیعفتي در ھمھ جا، خاصھ در د

این زن، با وفاداري بیعفتانھاي، بھ ادوارد . خوبرویان متعدد، جین شور را بھ عنوان سوگلي خویش برگزید
ھنگامي كھ ادوارد مرد، ریچارد سوم، . در دربار براي بسیاري از متظلمان دوست خوبي بود; خدمتھا كرد
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آنكھ عیوب و مفاسد برادرش را بھ ھمھ نشان دھد و بر معاصي خویش پرده كشد، دستور داد  ظاھرا براي
جین در بینوایي تا بھ سن . تا جین را با جامھ سپیدي كھ نشان توبھ و ندامت بود در خیابانھاي لندن بگردانند

  . دپیري زیست و مورد تحقیر و اھانت ھمان كساني قرار گرفت كھ روزي كمكشان كرده بو

مردم انگلستان، كھ اكنون پیرو و طرفدار قانونند، در طي تاریخ ھیچ گاه چون آن زمان دور از قانون و 
نجبا و اشرافي كھ از نبرد ; صد سال جنگ، مردم را حیوان صفت و درنده خو كرده بود. طاغي نبودھاند

اد شده را در تیول خود بھ كار فرانسھ بازگشتھ بودند در انگلستان بھ جان یكدیگر افتادند و سربازان آز
سوداگران . سرقتھاي كوچك بیشمار رخ میداد. حرص و آز تمام قوانین اخالقي را لگدمال میكرد. گماشتند

یك بار تقلب در جنس و مقدار كاالي صادراتي . ھاي نادرست بھ كار میبردند كاالي تقلبي میفروختند و وزنھ
ارتشا عمومیت . بازرگاني دریایي با دریا زني ھمراه بود. بھ تجارت خارجي انگلستان لطمھ شدیدي زد

بھ دادرسان رشوه داده میشد تا در ; بھ قضا نمینشینند)) پیشكشي((قضات تقریبا بدون دریافت . داشت
ماموران مالیاتي را تطمیع میكردند تا حكم معافیت . محاكمھ از متظلم، ظالم، و یا ھر دو جانبداري كنند

شكسپیر، چنان میفریفتند كھ شھري  فالستافسراني را كھ براي سربازگیري میرفتند، مانند صادر كنند، و اف
  . را بكلي از قلم بیندازند

مردم، مانند امروز، دیوانھ . دشمنان، با پول، یك سپاه انگلیسي را كھ بھ فرانسھ ھجوم میبرد اغوا كردند
. شاعراني چون چاسر، با آنكھ آزمندي بشر را بھ باد نكوھش گرفتھ بودند، خود بدان میپرداختند; پول بودند

ان حال كھ بزرگانشان بھ توطئھ و جنگ شالده بناي اخالق اجتماعي اگر با زندگي ساده توده مردم كھ در ھم
  . و بطالت میپرداختند، بھ فكر زندگي و تولید نسل بودند جوش نخورده بود، ھر آینھ سرنگون میشد

تمام طبقات، جز سوداگران و پرولترھا، بیشتر سال را تا آنجا كھ میتوانستند در خارج از شھر بھ سر 
  . میبردند

ھاي  قي توپھا جنبھ دفاعي خود را از دست داده بودند، آھستھ آھستھ بھ خانھھا، كھ از زمان توسعھ و تر قلعھ
ھاي فقیرانھ و متوسط ھمچنان با گل و چوب ساختھ  آجر جاي سنگ را گرفت، اما خانھ. اربابي تبدیل شدند

خود را ھا، كھ زماني براي تمام كارھا قابل استفاده بود، اندازه و عظمت پیشین  تاالر مركزي خانھ. میشدند
از دست داد و بھ صورت ھشتي كوچكي درآمد كھ بھ یك اطاق نشیمن بزرگ، چند اطاق كوچك، و یك 

; در خانھ توانگران، بھ دیوارھا فرشینھ آویختھ بودند. اطاق پذیرایي براي گفتگوھاي دوستانھ باز میشد
دود . بود، روشن میساختندھا، كھ گاھي شیشھ بند منقوش داشتند، صحن اطاقھا را كھ سابقا تاریك  پنجره

اجاقھا، كھ قبال از میان در و پنجره و منافذ سقف خارج میشد، اینك جمع میشد و از توي دودكش راه بھ 
سقف را با تیر . و یك بخاري بزرگ دیواري بھ اطاق نشیمن وقار و شكوه فوقالعادھاي میداد; بیرون میبرد

اگر بھ آثار ادبي اراسموس بیش از . یز نادري بودفرش ھنوز چ; و كف اطاق را با سفال میپوشاندند
اظھارات صریحش اعتماد كنیم، تقریبا كف ھمھ اطاقھا از گل و بوریایي است كھ از باتالقھا میآورند، و 

چندان، از روي مسامحھ، دیر بھ تعمیر آن میپردازند كھ گاھي مدت بیست سال ھمچنان باقي میماند و در 
و ماھي، و كثافات بي نام و نشان دیگر جمع ... ر سگ و آدم، پس مانده آبجوزیر آن آب دھان قي، ادرا

از این روي، با تغییر آب و ھوا، بخاري از آن متصاعد میشود كھ بھ عقیده من تعفنش از ھمھ . میشود
  . اجزاي سازنده آن بیشتر است

نزدیك آن، یا در تاالر، . ودمرفھ میز ناھار خوري شاھكار عظیمي از چوب گردو یا بلوط كنده كاري شده ب
یك قفسھ، میز قفسھ دار، و یا میزي با پوشش زیبا قرار داشت كھ براي جلوه فروشي یا تزئین چیده شده 

براي آنكھ از مصرف روغن . اطاقي كھ قبال خاص گفتگو بود، اینك براي غذا خوردن بھ كار میرفت. بود
)) شام((در ساعت ده صبح و )) ناھار:((میشد چراغ جلوگیري شود، غذاھاي اصلي در روز روشن صرف

. مردان براي آنكھ گیسوان بلندشان بھ میان غذا نیفتد، در سر میز كاله بھ سر میگذاشتند. در پنج بعداز ظھر
استعمال آن بھ شیوه جدید براي ; چنگال در موارد بخصوص، چون خوردن ساالد یا پنیر، بھ كار میرفت
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مھمان كارد خود را ھمراه داشت و آن را در غالف كوچكي كھ بھ . میخورد بھ چشم ١۴۶٣نخستین بار در 
  . گریبان بستھ بود حمل میكرد

تا نیمھ قرن شانزدھم، دستمال . نزاكت آن زمان چنان اقتضا میكرد كھ غذا را با سرانگشتان تناول كنند
ا بھ كار میبردند پاك كنند، نھ مورد استعمال نداشت و رسم بر آن بود كھ بیني را با ھمان دستي كھ كارد ر

دستمال سفره براي مردم ناشناختھ بود، ولي از كساني كھ غذا میخوردند، تقاضا . با دستي كھ غذا میخوردند
ناھار معمولي یك آدم ; خوراكھا سنگین و رنگین بودند. میشد كھ دھان و دندانشان را با رومیزي پاك نكنند

ھاي رنگینتري داشتند و روزانھ بیش  خاوندان بزرگ سفره. بالغ میشدمتشخص بر پانزده تا بیست نوع غذا 
براي سفره واریك تاجبخش روزانھ شش . ھا را غذا میدادند از صد تن از ملتزمان ركاب، مھمانان، و خدمھ

; گوشت خوراك عمومي و ملي بود. گاو میكشتند، و گاھي پانصد تن مھمان بر سر سفره او غذا میخوردند
نوشیدن شراب، چون ; آبجو نوشابھ ملي مردم بھ شمار میرفت. ، یا اگر بود كسي نمیخوردسبزیھا كم

. ھا، یك گالن آبجو بود فرانسھ یا ایتالیا عمومیت نداشت، اما جیره معمولي ھر نفر در روز، حتي راھبھ
، یا بھ ھرگز آب نمینوشند، مگر در فرایض مذھبي((كھ انگلیسیھا ) ١۴٧٠حد (سرجان فورتسكیو میگفت 

مردم ساده . در جامعھ اشرافیت، لباسھا عالي و باشكوه بودند.)) عنوان كفاره گناه، و یا بھ طلب بخشایش
ھاي خز  توانگران كاله. قبایي بي آالیش، یا روپوش، و یا جامھاي آستین كوتاه كھ مناسب كار بود میپوشیدند

في، و جوراب شلوار چسبان و بلند را دوست ھاي فانتزي آستین پ یا پردار، قباھاي گل آذین یا نیمتنھ
اسافل اعضا را چنان برجستھ نشان میداد كھ گویي آدمي بھ فتق دچار است، و ((میداشتند كھ بھ گفتھ چاسر 

خود چاسر ھنگامي كھ شاطربچھ خانھ .)) كفل را آنچنان كھ گویي ما تحت میموني است در شبي مھتابي
در قرن . پوشید كھ یك پاچھ جوراب شلوارش سرخ و دیگري سیاه بودتوانگران بود لباسي با رنگ تند می

از لباس ((اما اگر . پانزدھم كفشھاي نوك دراز قرن چھاردھم از رواج افتاد و پنجھ كفشھا پھن یا مدور شد
، اما ))خانمھا بپرسید، خدا میداند كھ گر چھ صورت ظاھر برخي از آنھا سخت بي آالیش و خوشایند بود

رسیده نشان میدھند كھ .)) ھایشان از شھوت پرستي و غرور آنھا حكایت میكرد یش از حد جامھتنگي ب((
وسایل سرگرمي و تفریح متعدد . ھاي بلند و تنگ میپوشانیده است جنس لطیف خود را سر تا پا در جامھ

زه بازي، و بود، و از شطرنج، تختھ نرد، و طاس بازي آغاز میشد و بھ ماھیگیري، شكار، تیراندازي، نی
ورق بازي در اواخر قرن پانزدھم بھ انگلستان راه یافت، و انگلیسیھا ھنوز ھم شاه و . سواركاري سر میزد

تقریبا ھمھ . رقص و موسیقي بھ اندازه قمار شیوع داشت. ملكھ ورق را بھ شیوه آن زمان لباس میپوشانند
پنجم در ساختن آھنگ با جان دانستبل، كھ  ھنري; انگلیسیھا در آوازھاي دستھ جمعي كلیسا شركت میجستند

از آھنگسازان مشھور زمان بود، برابري و رقابت میكرد، و آوازخوانان انگلیسي در سراسر قاره اروپا 
كشتي میگرفتند، مشت ; مردان تنیس، ھندبال، فوتبال، گوي بازي، و حلقھ بازي میكردند. معروف بودند

مردم براي دیدن آكروباتھا و . رس و گاومیش رام میكردندزني میكردند، خروس جنگ میدادند، و خ
. بندبازان، كھ با حركات خطرناك خود قدما را سرگرم و متجددان را مبھوت میساختند، گرد میآمدند

پادشاھان و نجبا عدھاي شعبده باز، دلقك، و تردست در التزام ركاب داشتند ولرد او میسرول نامي از 
زنان ھمھ جا آزادانھ . ستي بازیھا و جشنھاي ھفتھ میالد مسیح را عھده دار میشدطرف پادشاه یا ملكھ سرپر

ھا باده مینوشیدند، سواره بھ شكار میرفتند، با باز صید  در میخانھ: در میان مردان رفت و آمد میكردند
این ; ندنظر تماشاگران را از ھماوردان بھ خود معطوف میداشت) جشنھاي نظامي(میكردند، و در تورنواھا 

زنان بودند كھ بھ رھنمایي ملكھ، در میان ھمنبردان، داوري میكردند و تاج زرین را بھ برنده جایزه 
  . میدادند

ھا  جاده. مع ھذا، ھیچ كس در خانھ نمیماند و این بالي تكگاني بود; رفتن بھ سفر با رفتن بھ سقر برابر بود
ھا جالب بودند، اما  مسافرخانھ. و دزدان زن و مرد و نژاد و طبقھ و مذھب نمیشناختند; خاكي یا گلي بودند

لیطھ لوندي داشتند كھ در اختیار ھا س تقریبا ھمھ مسافرخانھ. كثیف و آكنده از سوسك، موش، و كك
; توانگران با اسب، و بینوایان پیاده طي طریق میكردند. مسافرانش میگذاشتند، و براي پاكدامني جایي نبود

ھاي نوظھوري بھ  اغلب، افرادي مسلح توانگران را ھمراھي میكردند، بسیاري از ثروتمندان با كالسكھ
د و گفتھ میشد كھ این نوع كالسكھ در قرن پانزدھم بھ وسیلھ مردي مسافرت میرفتند كھ با اسب كشیده میشدن

ھاي خاوندھا كنده كاري شده، منقش،  كالسكھ. از اھالي مجارستان، در روستاي كوچ، اختراع شده بود
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با اینھمھ، ازشتر ناراحتتر و، چون كشتیھاي كوچك ; طالكاري شده، و با مخده و پرده و فرش بودند
 ١٣۵٧سفینھاي كھ در سال ; كشتیھا نھ بھتر از گذشتھ، و نھ بدتر بودند. و متموج بودندماھیگیري، لرزان 

  . شاه ژان را از بوردو بھ لندن آورد دوازده روز در راه بود

اما از ھمھ ; شھرھا فقیرتر از آن بودند كھ پاسباني جز افراد داوطلب اجیر كنند. جرم و جنایت رواج داشت
آن عده معدودي كھ . كھ بھ كساني كھ با ھیاھو مجرمي را دنبال میكردند بپیوندند مردان شھر انتظار میرفت

گرفتار شبروي، سرقت، ایجاد حریق، توھین بھ مقدسات، و نیز آدمكشي و خیانت دار زدن بود، و مجرم 
 را بھ ھر درختي كھ مناسب مییافتند حلق آویز میكردند و جسدش را براي عبرت دیگران و خوراك كالغان

شكنجھ كردن متھم و شاھد، ھر دو، در زمان ادوارد چھارم رواج گرفت و مدت . ھمچنان آویختھ میگذاشتند
  . بر تعداد وكالي مدافع افزوده شد. دویست سال دوام یافت

شاید قضاوت ما درباره آن عھد نامنصفانھ باشد، و ما وحشیگریھاي دوران روشنفكري خویش را از یاد 
فورتسكیو، قاضیالقضات عھد ھنري ششم، اوضاع عصر خویش را خیلي برتر از آنچھ سرجان . برده باشیم

فورتسكیو در . ما میاندیشیم میدانست و در این باب دو اثر نوشت كھ زماني سخت مشھور و معروف بودند
ا بھ یكي از دیالوگھایش، بھ نام در ستایش قوانین انگلستان، قوانین این كشور را میستاید، محاكمھ متھم ر

وسیلھ ھیئت منصفھ تمجید میكند، بھ كار بردن شكنجھ را بھ باد نكوھش میگیرد، و مانند ھزاران فیلسوف 
در كتاب سلطنت، یا حكومت . دیگر، شھریاران را رھنموني میكند كھ خدمتگزار مطیع قانون خلق باشند

در : تان را با ھم مقایسھ میكندانگلستان، با لحني كھ روحیھ میھن پرستي از آن ھویداست، فرانسھ و انگلس
و پادشاه ھر ; اتاژنرو كمتر مورد مشورت قرار میگیرد; فرانسھ مردم را بدون محاكمھ علني محكوم میكنند

سرجان فورتسكیو، پس از آنكھ در این مقایسھ وطن خویش . وقت احتیاج باشد بر دوش مردم مالیات میبندد
حتي پاي او را ((ھمھ دولتھا باید مطیع پاپ باشند و : یبردرا برتري میدھد، سخن را چنین بھ پایان م

  .)) ببوسند

IV  - اللردھا  

، اسقف اعظم ارندل بار دیگر قوانین شرعي را بر تمام قوانین غیر شرعي ارجح شمرد و ١۴٠٧در سال 
ت تكذیب فتوا و فرمان پاپ یا تردید در آن را، بھ عنوان بدعت غیر قابل بخشایشي، در خورد محكومی

  . شمرد

كلیسا، كھ از حمالت ویكلیف بر آسوده بود، در قرن پانزدھم، توش و توان گرفت و ثروت روزافزون بھ 
دادن پول بھ كشیشان، براي انجام عبادت یا ساختن نمازخانھ، نوع جدید و . میان صندوقھاي آن روان شد

كلیسا پول میدادند تا بھ نامشان آنان كھ آفتاب عمرشان بر لب بام بود بھ : شایعي از اعانھ دادن بود
از آنجا . نمازخانھاي احداث شود و با خواندن نماز و دعا ارواحشان را در رسیدن بھ عالم ملكوت مدد كنند

تن غیر روحاني وجود  ۴٧تن از روساي دیر، تنھا  ٢۶تن اسقف و  ٢٠كھ در مجلس اعیان، در برابر 
ھنري ھفتم و سپس ھنري ھشتم ، براي جبران این . كلیسا بودداشتند، اكثریت كرسیھاي پارلمنت در اختیار 

كمبود، ابرام ورزید كھ پادشاھان حق دارند از میان روحانیان واجد شرایط ھر كدام را كھ بخواھند بھ مقام 
و این امر، كھ اختیار مراتب روحاني را در كف شاه مینھاد، راه را براي ; اسقفي یا ریاست دیري برگزینند

در این میان، موعظھ گران فقیر ویكلیف . نري ھشتم بر تفوق مقام سلطنت بر ھموار ساختادعاي ھ
یك راھب وقایعنگار، با اغراق و  ١٣٨٢در . ھاي ضد كلیسایي خود را در ھمھ جا منتشر میكردند اندیشھ

سراسر اینان، چون گیاھان در موسم شكوفایي، بسرعت افزایش مییابند و ((وحشتزدگي، گزارش میدھد كھ 
  ... كشور را فرا میگیرند

ھا، خاصھ بافندگان  كارگران كارخانھ.)) از ھر دو نفر عابري را كھ میبینید، یكي پیرو ویكلیف است
، اللردھا چندان خود را نیرومند یافتند كھ ١٣٩۵در سال . نورفك، مستمعین صاحبدل پیروان ویكلیف بودند
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در این بیانیھ آنان با تجرد كشیشان، . پارلمنت تقدیم داشتندقطعنامھ گستاخانھاي از اصول نظرات خود بھ 
عقیده بھ قلب ماھیت، شبیھ پرستي، زیارت، نماز و دعا براي مرده، ثروت كلیسا، اشتغال روحانیان و 
كارمندان كلیسایي در ادارات دولتي، ضروري بودن اعترافات در نزد كشیش، مراسم و آیینھاي دفع یا 

در بیانیھ دیگر، توصیھ نمودند كھ ھمھ مردم . ستش قدیسان كلیسا مخالف كرده بودندحبس دیو و جن، و پر
جنگ را . باید كتاب مقدس را مرتب بخوانند و از مفاد آن، كھ باالتر و فوق احكام كلیساست، متابعت كنند

غذاھاي ھاي شخصي را تحدید، و مردم را بھ خوردن  بھ عنوان امري مردود در قوانیني بودند كھ ھزینھ
از سوگند خوردن نفرت و اكراه داشتند و از آن اجتناب ; ھاي بي آالیش مجبور كنند ساده و پوشیدن جامھ

افاده سوگند )) حقیقت این است((یا )) من یقین دارم((در ھنگام ضرورت، با عباراتي نظیر ; میكردند
  . یگرفتھا و نظرات پیرایشگري رفتھ رفتھ در بریتانیا شكل م میكردند، اندیشھ

ھاي سوسیالیستي را با عقاید مذھبي میآمیختند، اما بیشتر آنھا از  معدودي از واعظان پیرو ویكلیف اندیشھ
حملھ بھ مالكیتھاي خصوصي خودداري میكردند و در پي جلب پشتیباني شھسواران و طبقات متوسط و 

  . ھمچنین دھقانان و پرولترھا بر میآمدند

جان بھ در برده  ١٣٨١راموش نمیكردند كھ با چھ مذلتي از انقالب اجتماعي سال با وجود این، طبقات باال ف
بودند، و كلیسا در وجود آنھا آمادگي تازھاي، براي حمایت از خویشتن بھ عنوان نیروي مقوم اجتماع، 

  . میدید

در سال . ریچارد دوم، با توقیف نمایندگان اللردھا در پارلمنت، آنھا را تھدید و بھ سكوت مجبور كرد
چون ((، اسقفان انگلیسي عرضحالي بھ شاه تقدیم داشتند و مجازات بدعتگذاران سرسخت را ١٣٩٧

بھ ھر حال، در . اما ریچارد تا این حد با آنھا موافق نبود. خواستار شدند)) كشورھاي دیگر پیرو مسیحیت
. را صادر كردند) )سوزاندن بدعتگذاران((، ھنري چھارم و پارلمنت او فرمان معروف ١۴٠١سال 

بنابراین فرمان، اشخاصي را كھ یك محكمھ روحاني بدعتگذار بازگشتناپذیر اعالم میداشت میسوزاندند و 
در ھمین سال، یك كشیش از فرقھ اللردھا بھ نام ویلیام ساتري را . تمام كتب ضالھ را نابود میكردند

د خویش پرداختند، با آنھا بھ مدارا رفتار دیگران را بازداشت كردند، و چون بھ تكذیب عقای; سوزاندند
، پرینس آو ویلز عرضحالي بھ ھنري مبني بر اینكھ تبلیغات اللردھا و حمالت آنان ١۴٠۶در سال . كردند

  . ھا بناي جامعھ را بھ ویراني تھدید میكند بھ دارایي صومعھ

یكن اشتغال اسقفھا بھ مسائل ناشي از پادشاه فرمان داد تا تعقیب و مجازات آنان با شدت بیشتر ادامھ یابد، ل
، كلیسا یك خیاط ١۴١٠در سال . شقاق در حكومت پاپي موقتا آنھا را از تعقیب موضوع منصرف ساخت

ھا را آتش زنند،  پیش از آنكھ ھیمھ. اللرد بھ نام جان بدباي را بھ مرگ محكوم كرد و در بازار سوزانید
لیكن بدباي ; ویش دست باز كشد و بھ او مال و جان وعده كردپرینس ھال از بدباي خواست كھ از عقاید خ

  . نپذیرفت و از توده ھیزمھا بھ سوي مرگ باال رفت

، بھ نام ھنري پنجم، بھ سلطنت رسید و سیاست دستگیري و توقیف بدعتگزاران را ١۴١٣پرینس ھال در 
م، بود كھ برخي از خوانندگان یكي از دوستان شخصي وي، سرجان اولد كاسل، لرد كوب. با شدت دنبال كرد

اولد كاسل در میدانھاي نبرد بھ ملت انگلستان خدمات . آثار شكسپیر بعدھا وي را با فالستاف شبیھ دانستھاند
شایاني كرده بود، لیكن در قلمرو نفوذ خویش، یعني ھر فرد شر و كنت، از اللردھا حمایت میكرد و بھ 

اسقفان سھ بار وي را بھ محاكمھ خواندند، و او ھر سھ بار از . كارھاي آنان با نظر مسامحھ مینگریست
سرانجام، در برابر فرمان پادشاه سر تعظیم فرود آورد و در . حاضر شدن در برابر دادگاه امتناع ورزید

، در تاالر محاكمھ كلیساي سنت پول، آنجا كھ سي و شش سال پیش ویكلیف بھ محاكمھ خوانده ١۴١٣سال 
اولد كاسل تاكید كرد كھ مسیحي متدیني است، اما عقاید اللردھا را . بر اسقفان حاضر شدشده بود، در برا

دادگاه او را بدعتگذار اعالم داشت، در برج لندن . درباره اعتراف و آیین قرباني مقدس تكذیب نكرد
عوض اولد كاسل، در . محبوس كرد، و بدان امید كھ سخنانش را پس بگیرد، بھ وي چھل روز مھلت داد

بھ شنیدن این خبر، اللردھاي اطراف لندن سر بھ شورش برداشتند و كوشیدند تا شاه . توبھ، از برج گریخت
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كوشش آنان بھ جایي نرسید، وعدھاي از رھبران آنھا گرفتار و بھ دار آویختھ ). ١۴١۴(را دستگیر كنند 
عاقبت دستگیر شد، و چون ; اولد كاسل سھ سال در كوھستانھاي ھر فرد شر و ویلز متواري بود. شدند

دولت و كلیسا ھر دو میخواستند داد خود را از وي بستانند، اول بھ عنوان خائن بھ دارش آویختند و سپس 
  ). ١۴١٧(بھ عنوان بدعتگذار بھ آتشش افكندند 

میان . در مقایسھ با دیگر مجازاتھا و آزارگریھا، مجازات و تعقیب اللردھا تقریبا صورت معتدلي داشت
ما از چند گروه اللرد كھ تا سال . ، تنھا یازده تن بھ جرم بدعتگذاري محكوم شدند١۴٨۵تا  ١۴٠٠سالھاي 
اللردھا ھنوز فعالیت داشتند، و تا مس من، كھ مدعي بود  ١۵١٨تا . وجود داشتھاند اطالع داریم ١۵٢١

شش تن دیگر از  ١۵٢١سال در . ھفتصد نفر را بھ كیش خود درآورده است، در این سال بھ آتش افكنده شد
ھنگامي كھ ھنري ھشتم جدایي انگلستان را از كلیساي رم اعالم داشت، مردم این . اللردھا را سوزاندند

، رجینلد پیكاك، اسقف چیچستر، كتابي منتشر كرد كھ، بھ شیوه ھوسبازانھ آن ١۴۵٠تغییر و تحول در سال 
این كتاب صریحا ردیھاي بر عقاید اللردھا بود . نھادعھد، نامش را ردیھ بر مالمتگران افراطي روحانیت 

ھدف این كتاب آن . و در آن وجود یك نھضت نیرومند مخالف روحانیت در میان مردم مسلم گرفتھ شده بود
بود كھ جلو این افكار را با زنداني كردن و سوزاندن نباید گرفت، بلكھ باید با دالیل عقالني با آنھا مباحثھ و 

این اسقف پرشور و با حمیت چندان از عقل و استدالل دم زد كھ خود عاشق عقل . رد كرد نظراتشان را
شده و در خطر بدعتگزاري قرار گرفت، و دید كھ دارد، از راه دلیل و برھان عقالني، برخي از عقاید و 

د بھ اسم ھاي خو وي در یكي از نوشتھ. استدالالت اللردھا را، كھ از كتاب مقدس ماخوذ است، رد میكند
رسالھ درباره ایمان، بھ طور صریح، عقل را باالتر از كتاب مقدس میداند و آن را معیار و محك حقیقت 

باالخره، پیكاك در ردیھ خود میافزاید كھ اولیاي . میشمارد مرحلھاي كھ اروپا دویست سال دیگر بدان رسید
حواریون در نوشتن ; قابل تردیدي نیست ارسطو مرجعیت مسلم و غیر; كلیسا ھمیشھ در خور اعتماد نیستند

اسقفان . جعلي و ساختگي بوده است)) عطیھ قسطنطین((دست نداشتھاند، و )) اعتقادنامھ رسوالن((
و وي را در انتخاب میان دوشق، یكي سوختن و ) ١۴۵٧(انگلیسي پیكاك متكبر را بھ محاكمھ خواندند 

اك، كھ سوختن را دوست نمیداشت، انكار نامھاي در برابر ھاي خویش، آزاد گذاشتند، پیك دیگري انكار گفتھ
از مقام اسقفي خلع شد، و تنھا و منفرد، تا آخرین روز زندگي، در دیر ثورني بھ سر برد ; مردم قرائت كرد

)١۴۶٠ .(  

V -١۵٠٩-١٣٠٠: ھنر انگلیسي   

انگري داشت كھ معماري ھاي ضد روحاني و بدعتگذاري، مذھب ھنوز آن اندازه نیرو و تو با وجود اندیشھ
توسعھ بازرگاني و غنایم جنگي ھزینھ بناي كلیساھاي جامع و . انگلیسي را بھ مرحلھاي از كمال برساند

ھایي كھ تا آن  ھاي كیمبریج و آكسفرد را با احداث زیباترین خانھ قالع و قصور را فراھم ساخت و دانشگاه
مصالح ساختماني انگلستان، از مرمر پوربك . بخشیدزمان بر دانش پژوھي ساختھ شده بود جالل و شكوه 

و مرمر سفید ناتینگم گرفتھ تا چوبھاي جنگلھاي شروود و آجرھاي ایاالت مختلف، بھ كار ساختن برجھاي 
ھاي مخروطي با شكوه و سقفھاي چوبیني میرفتند كھ بھ اندازه طاقھاي قوسي سنگي گوتیك  اشرافي و مناره
ھاي پیش  زشتي كھ از یك دیوار بھ دیوار دیگر كشیده میشد، جاي خود را بھ زبانھتیربست . استحكام داشتند

برخي از زیباترین كلیساھاي . آمدھاي داد كھ با حمالھاي ستبر بلوط طاقي بلند باالي سر را نگاه میداشتند
شت كھ كلیساي جامع سلباي سقفي از چوب بلوط دا. انگلستان، بدین سبك، شبستانھاي خود را طاق زدند

ھا و گل میخھاي آن با طرحھاي تزییني و بادزني سقف دیر كلیسایي باث، جایگاه ھمسران پیچ در پیچ  تویره
  . سنگي، برابري میكرد

ھا، قاببند دیوارھا و شباك جایگاه ھمسرایان بھ كار میرفت،  طرحھایي كھ در تزیینات توري سر در پنجره
كھ اغلب در یك زمان رواج داشتند و حتي گاھي در یك ساختمان نام خود را بھ سبكھاي معماري بعد دادند 

از اشكال اقلیدسي در طرحھاي خود سود ) ١٣١۵ ١٢۵٠حد (سبك گوتیك ھندسي مزین . بھ ھم میآمیختند
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، بھ جاي اشكال معین )١٣١۵١٣٨٠حد (سبك گوتیك منحني مزین . میجست، مانند كلیساي جامع اكستر
  . ده میكرد كھ، با احتیاط، سبك شعلھ سان معماري فرانسھ را نوید میدادھندسي، از خطوط مواجي استفا

كھ در قوس چھار خم معمولي ) ١٣٣٠١۵٣٠حد (سبك گوتیك قائم . مانند پنجره جنوبي كلیساي لینكن
رنگھاي تند . گوتیك خطوط عمودي و افقي بھ كار میبرد، مانند نمازخانھ ھنري ھفتم در دیر وستمینستر
ي كمرنگ شیشھ بند منقوش قرن سیزدھم اینك مالیمتر و روشنتر شده، یا بھ رنگ نقرھاي و خاكستر

ھاي مسیحیت  ھاي شوالیھاي، كھ در حال بر افتادن بود، با افسانھ ھا، نمایش جلوه در این پنجره. درآمده بودند
  . برابري میكرد تا ھنر گوتیك را بھ واپسین مرحلھ كمال و در عین حال انحطاط آن برساند

ساختمان شبستان فعلي دیر  .انگلستان بندرت از لحاظ معماري چنان شور و جذبھاي بھ خود دیده است
ما كمتر میتوانیم رنج و زحمت مغز و دستھایي را كھ در ). ١٣٧۶١۵١٧(وستمینستر سھ قرن طول كشید 

عظمت تجدید . ھاي عالي و بینظیري پدید آوردند درك كنیم طي آن ھمھ سال، براي نوابغ انگلیسي، مقبره
در آنجا ادوارد سوم برج بزرگ مدور را : نداشتبناي قلعھ وینزر دست كمي از ساختمان دیر وستمینستر 

بناي نمازخانھ سنت جورج  ١۴٧٣، و ادوارد چھارم، در سال )١٣۴۴(بر شالدھاي عظیمتر، از نو ساخت 
آلن د والسینگم یك نمازخانھ . را با نیمكتھاي زیباي ھمسرایان، طاق بادزني و شیشھ بند منقوش آغاز كرد

در . ي براي حضرت مریم، و یك برج فانوسي در كلیساي ایلي ساختبسیار عالي بھ سبك گوتیك منحن
كلیساي جامع گالستر یك برج مركزي، یك طاق قوسي براي جایگاه ھمسرایان، پنجره مجللي در جانب 

وینچستر شبستان . مشرق، و رواق وسیعي كھ طاقھاي بادزني آنھا از عجایب معماري انگلستانند بنا شد
كاونتري بھ ھمین سبك . تر ساخت و نماي جدیدش را با طرحھاي گوتیك قائم پوشاندعظیم كلیسایش را وسیع

در پیتربره طاقي بھ سبك بادزني . كلیسایي پي افكند كھ در جنگ دوم جھاني فقط مناره با شكوھش باقي ماند
  . ساختھ شد كھ حیرت افزاست

برجھا تاج . ھد اختتام پذیرفتندشبستان یورك مینستر و برجھاي غربي و جایگاه ھمسرایانش در این ع
شكوھندھاي بود كھ بر فرق معماري این عصر میدرخشیدند، كالجھاي مرتن و ماگدالن در آكسفرد، 

دیرفونتینز، كنتربري، گالستنبري، داربي، تانتن، و صدھا آرامگاه دیگر را برجھاي زیبا، جالل و عظمت 
ویلیام آو وینفلیت، معمار نود و . ك گوتیك قائم طرح افكندویلیام آو ویكم نیوكالج آكسفرد را بھ سب. بخشیدند

  اند سالھ دیگر، حیاط 

ھا و طاق  در كینگز كالج كیمبریج نمازخانھاي ساختھ شد كھ شاھكار این دوران است، و پنجره. پي ریخت
را بھ عبادت  تیمون آتنيرا با تعلیم و تربیت آشتي میداد و  كالیبانقوسي و نیمكتھاي جایگاه ھمسرایانش 

  . میكشانید

ي چون مدارس، در سبك گوتیك قائم سادگي و مادیتي وجود داشت كھ براي بناھاي عمومي و غیر روحان
بھ ھمین سبك بود كھ ارلھاي . قالع، دژھا، تاالرھاي اصناف، و تاالرھاي عمومي كامال مناسب مینمود

تاالر اصناف . ((واریك در قرون چھاردھم و پانزدھم قلعھ معروف خود را در نزدیكي لیمینگتن بنا نھادند
در سال ; بنا شد ١۴٣۵تا  ١۴١١سالھاي  ، كھ بازرگانان پایتخت بدان مباھات میكردند، در فاصلھ))لندن

اندرون جدیدي براي آن  ١٨۶۶در سال ; سراسر سوخت، كھ كریستوفررن آن را تجدید بنا كرد ١۶۶۶
ھاي شھر، در وادارھاي  حتي دكانھا و مغازه. ساختند كھ بمبھاي جنگ دوم جھاني آن را ویران كردند

م بھ كار بردند كھ ھمراه با سردرھاي كنده كاري شده ھایشان، یك نوع طرح گوتیك قائ عمودي میان پنجره
  . ھا و طارمیھاي پیش آمده شان، بھ افسون شكوه و عظمتي گذرا، ما را میفریبند و كتیبھ

ھایي كھ براي نماي  مجسمھ. مجسمھ سازي این عھد انگلستان ھمچنان در وضع متوسط خود باقي ماند
ھا  ھاي لینكن واكستر، پستتر از عماراتي بودند كھ این مجسمھھاي كلیسا كلیساھا ساختھ میشد، چون مجسمھ

شباك محراب در كلیساھاي جامع وستمینستر و دیر سنت آلبنز . براي تزیینشان طرح افكنده شده بودند
ھا شدند، لیكن اینھا ارزششان كمتر از آنند كھ بر سنگیني داستان ما  زمینھ و جایگاھي براي مجسمھ
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ھاي زیبایي از ادوارد دوم كلیساي جامع  مجسمھ.ھاي یادبود مقابر بودند ھا، مجسمھ جسمھبھترین م. بیفزایند
گالستر، از بانوالئونور پرسي در بورلي مینستر، از ھنري چھارم و ملھ ژان در كنتربري، از ریچارد د 

لیسي بھترین مجسمھسازان انگ. ھا معموال مرمر سفید بود ماده این مجسمھ. بیچم در واریك تراشیده شدند
بر روي چوب . نمونھ ھنر خود را در كندن گل و بتھ و شاخ و برگ سرزمین سبز و خرمشان نشان دادند

نیمكتھاي جایگاه ھمسرایان در كلیساي وینچستر، ایلي، : نیز كندھكاریھاي زیبایي صورت میگرفت
نفس بیننده را در سینھ حبس گالستر، لینكن، و ناریچ با زیبایي خود، كھ زاده رنج و دقتي توانفرساست، 

در انگلستان این دوره، نقاشي در زمره خرده ھنرھا محسوب میشد، و از این روي، آثار آن خیلي . میكنند
ادوارد سوم . تذھیبكاري ھنوز صنعت دلپسندي بھ شمار میرفت. عقبتر از آثار فالندري و فرانسوي بودند

)) كتاب مزامیر((و رابرت آو اورمسباي . ن پرداختبراي تذھیب یك مجلد داستا) دالر۶۶٠٠(پوند  ۶۶
تذھیب شدھاي بھ كلیساي جامع ناریچ اھدا كرد كھ كتابخانھ بودلیان آن را، در مجموعھ تذھیبات 

، با ظھور ١۴۵٠ھنر مینیاتور سازي پس از سال . قلمداد كرده است)) زیباترین نسخھ انگلیسي((خویش،
  بھ انحطاط نھاد و در قرن  نقاشي دیواري و نقاشي روي تختھ، رو

   

  

  . ، شانزدھم، با روي آمدن معجزه جدید چاپ، رخت از میان بربست)نماي داخلي(نمازخانھ كینگز كالج 

VI -  ككستن و ملري  
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در تاریخ نامعلومي از قرن پانزدھم، مولفي كھ اینك نامش از یادھا رفتھ است، معروفترین نمایش مورالیتي 
، ))دانش: ((آدمیزاد داستاني تمثیلي است كھ شخصیتھایش تجریدات ذھني صرفند. آوردانگلستان را پدید 

، ))دوستي((، ))كارھاي نیك((، ))مال((، ))حواس پنجگانھ((، ))نیرو((، ))عقل((، ))زیبایي((
لب بھ )) خداوند((در مقدمھ، )). خداوند((و )) آدمیزاد((و )) مرگ((، ))اعتراف((، ))خویشاوندي((

را بھ زمین گسیل میدارد )) مرگ((میگشاید كھ از ھر ده تن، نھ تن احكام وي را نادیده میگیرند، و  شكایت
. كھ خاكیان را آگاه سازد كھ، دیر یا زود، باید بھ نزد وي بازگردند و حساب اعمال خویش را باز دھند

. زن و پول نمیاندیشدرا میبیند كھ جز بھ )) آدمیزاد((; ، در یك آن، بر زمین نزول میكند))مرگ((
میگوید كھ ھنوز توشھ )) آدمیزاد. ((فرمان میدھد كھ وي ھمراھش بھ سوي ابدیت رھسپار گردد)) مرگ((

ھزار پوند رشوه )) مرگ((سفر برنگرفتھ است، التماس میكند كھ اندكي بھ وي مھلت داده شود، و بھ 
موافقت میكند تا ھر یك از دوستانش را كھ  تنھا ارفاقي كھ در حقش میكند آن است كھ)) مرگ((اما ; میدھد

میخواھد كھ در این سفر بزرگ )) دوستي((از )) آدمیزاد. ((میخواھد در این سفر بي بازگشت ھمراه آورد
  :گستاخانھ بھانھ میآورد و از رفتن امتناع میورزد)) دوستي((بھ وي ملحق شود، اما 

با زنان شورانگیز رفتن، با تو ھمراھم و از تو جدا در خوردن و نوشیدن و دست افشاندن، و بھ ھمنشیني 
  ... نخواھم شد

  . ، پس در این سفر دور و دراز نیز مرا ھمراھي كن))آدمیزاد((

  . نھ، قبول كن، من در این سفر با تو نخواھم آمد)): دوستي((

   .اما اگر خیال جنایت داري، یا میخواھي كسي را بكشي، ترا از صمیم قلب مدد خواھم كرد

)) انگشت پایم درد میكند((توسل میجوید، و او نیز از رفتن بھ بھانھ آنكھ )) خویشاوند((بھ )) آدمیزاد((
میرود، اما او چنان سخت گرفتار است كھ كمكي از دستش بر )) مال((بھ سراغ )) آدمیزاد. ((پوزش میطلبد

  . نمیآید

وي را بكلي از )) آدمیزاد((، از اینكھ ))ي نیككارھا((; میرود)) كارھاي نیك((بھ نزد )) آدمیزاد((عاقبت 
رھنمونش )) اعتراف((بھ نزد )) دانش((; معرفي میكند)) دانش((یاد نبردھاست، شادمان میشود و او را بھ 

)) آدمیزاد((ھمراه )) كارھاي نیك((آنگاه ; او را از لوث گناه میشوید و تطھیر میكند)) اعتراف((میكند، و 
یكند و مولف این نمایشنامھ تقریبا در پروراندن داستان، كھ شكل دراماتیك ناخوشایندي بھ میان گور نزول م

تجسم یك كیفیت بھ صورت یك شخص ھرگز كار . دارد، پیروزي یافتھ است، اما این پیروزي كامل نیست
زیرا یك شخص تركیب شگفت انگیزي است از اضداد و، جز در مواردي كھ جزو ; یك شخص را نمیكند

و ھنري بزرگ است كھ بتواند جمع را در فردي مشخص، مثال در ; مع میباشد، منحصر بھ فرد استیك ج
یك قرن دیگر تجربھ و استادي الزم بود تا . ھملت یا دون كیشوت، در اودیپ یا پانورژ، تجسم بخشد

  . یزابتي بدھندنمایشھاي اخالقي خستھ كننده جاي خود را بھ درامھاي جاندار انسانھاي تغییرپذیر تئاتر ال

ویلیام ككستن، كھ در كنت زاده . رویداد بزرگ ادبي انگلستان قرن پانزدھم، تاسیس نخستین چاپخانھ بود
وي، در ایام فراغت از كار، بھ ترجمھ مجموعھاي . شده بود، بھ عنوان یك بازرگان بھ بروژ مھاجرت كرد

اما دستھاي ; استانھا را از وي میخواستنددوستانش نسخ دستنویس این د. از داستانھاي فرانسوي دست زد
از بسیاري نگریستن بر ((، و چشمانش ))از بسیاري نوشتن فرسوده و نا استوار((او، چنانكھ خود میگوید،

  . شده بود)) كاغذھاي سفید تار

 تسل خود. ھنگامي كھ بھ كولوني رفت، احتماال چاپخانھاي را كھ اولریش تسل در آنجا برپا كرده بود دید
كوالر مانسیون در بروژ چاپخانھاي دایر كرد، و  ١۴٧١در . این فن جدید را در ماینتس فرا گرفتھ بود

بھ انگلستان بازگشت و یك  ١۴٧۶ككستن در سال . ھاي خویش سود جست ككستن از آن براي تكثیر ترجمھ
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در این . بھ كار انداختسال بعد، در وستمینستر، وسایل و دستگاه چاپي را كھ با خود از بروژ آورده بود 
تنھا پانزده سال از عمرش باقي بود، ولي در ھمین مدت بھ چاپ نود و ; ھنگام وي پنجاه و پنج سال داشت

انتخاب عنوان . ھشت كتاب، كھ چند تاي آنھا را خود از التیني و فرانسھ ترجمھ كرده بود، توفیق یافت
چون ككستن . ري پایدار بر ادبیات انگلستان گذاشتكتاب، و شیوه جالب و دلپسندش در نوشتن دیباچھ، اث

  . ورد، ھمكار آلزاسي وي، انقالب را ادامھ داد/چشم از دنیا فروبست، وینكین د ١۴٩١در 

یكي از شاھكارھاي دالنگیز نثر انگلیسي را، بھ نام داستانھاي با شكوه آرثر شاه و برخي  ١۴٨۵ككستن در 
یسنده عجیب این كتاب، در حدود شصت سال پیش احتماال در نو. از شھسوارانش، چاپ و منتشر كرد

بیچم، ارل آو واریك، /سرتامس ملري در جنگ صد سالھ جزو مالزمان ریچارد د. زندان جان سپرده بود
بھ نمایندگي از واریك بھ مجلس رفت، اما از آنجا كھ بھ آزادي و بي بند و باري ایام  ١۴۴۵در سال . بود

خانھ ھیوسمایث را مورد تھاجم قرار داد، و بھ زن ھیو تجاوز ; ز تنھایي بھ تنگ آمدجنگ خو گرفتھ بود، ا
دوباره بھ خانھ ھیوسمایث ; شیلینگ با تھدید و تخویف گرفت ١٠٠كرد، از مارگارت كینگ و ویلیام ھیلز 

قھ دوبار دیر فر. گوسفند دزدید ٣٣۵گوسالھ، و  ٢گاو،  ٧. ھجوم برد و دوباره با زن وي در آمیخت
باور نكردني است كھ مردي با این روحیھ . سیسترسیان در كومب را تاراج كرد، و دوبار بھ زندان افتاد

لیكن، پس از یك ; كتابي را كھ اكنون مرگ آرثر مینامیم، و بھ مثابھ واپسین انگلستان است، نوشتھ باشد
صل ایام محبس سرتامس ملري قرن جر و بحث، ھمھ بر آن شدھاند كھ این داستانھاي لطیف و شادیبخش حا

  . است

ھاي آرثرند كھ در اینجا تسلسلي منطقي پیدا كرده و  بیشتر این داستانھا ماخوذ از صورت فرانسوي افسانھ
وي جامعھ اشراف انگلستان را، كھ در . بھ شیوھاي كھ لطافت و فریبندگي زنانھاي دارد نوشتھ شدھاند

شوالیھگري را از یاد برده است، فرا میخواند تا بھ آداب و  بحبوحھ وحشیگریھا و دغلكاریھاي جنگ رسوم
آرثر، . رسوم شھسواران عھد آرثر تاسي جوید، و تخلفات و زیانكاریھاي خود و او را بھ فراموشي سپارد

پس از شھوتپرستیھا و بیعفتیھاي بسیار، با گوینور زیبا اما حادثھجوي خویش، در كنج آسایش مینشیند و از 
 ١۵٠بر انگلستان و در حقیقت بر تمام اروپا حكومت میراند و از ) وینچستر(در كیملت  پایتخت خود

  میخواھد كھ در برابر وي پیمان بندند كھ)) شھسوار میزگرد((

ھرگز ستم نكنند، بلكھ آنان را كھ در خور . ... ھیچ گاه بھ كسي تخطي نكنند و بھ خیانت دست نیاالیند
  . و ھمیشھ زنان پاكدامن را تا پاي جان یاري كنند.. .ترحمند مورد ترحم قرار دھند

ھاي بیبدیل پرسر زنان و دختران وصفناپذیر  موضوع این كتاب را، كھ سراسر مملو از مبارزات شوالیھ
تریسترم و النسلو زن پادشاھان خود را میفریبند، اما شجاع . است، تركیبي از عشق و جنگ تشكیل میدھد

ر سالح نبرد، با خود و خفتان و نقاب، با یكدیگر رو بھ رو میشوند و، بیآنكھ غرق د. و بزرگمنش ھستند
تا آنكھ، در كشاكش جنگ، شمشیرھایشان ; یكدیگر را بشناسند، چھار ساعت تمام دست و پنجھ نرم میكنند

  . كند و آغشتھ بھ خون میشوند

لیرانھ میجنگي، من ھرگز اي شھسوار، سخت د: آنگاه، باالخره، سر النسلو لب بھ سخن گشود و گفت
سر تریسترم . اگر ترا ناپسند نمیآید، نام خویشتن بھ من بازگوي; شھسواري بھ استادي تو در جنگ ندیدھام

سخت راست گفتي، : اي شھسوار، من از گفتن نام خویش بھ دیگران اكراه دارم، سر النسلو گفت: پاسخ داد
نیك گفتي، پس من : سر تریسترم پاسخ داد. وي نمیگردانماما اگر كسي نام مرا بپرسد، ھرگز از گفتن آن ر

بھ . اي شھسوار سترگ، نام من سر النسلو دو الك است: و او گفت. میخواھم كھ نامت را بھ من بازگویي
تو ھمان یلي ھستي كھ من ; شنیدن این سخن، سر تریسترم گفت، دریغا كھ من بھ چھ كاري دست یازیدھام

: او گفت. اي شھسوار دلیر، نامت را بھ من بگو: سر النسلو گفت. ست میدارمدر جھان بیش از ھركس دو
اي مسیح : بھ شنیدن این سخن، سر النسلو فریاد برآورد. بدرستي نام من سر تریسترم دو لیون است

سر تریسترم . و پس از آن سر النسلو زانو بر زمین زدن و شمشیرش را تسلیم كرد! بزرگوار، چھ میشنوم
آنگاه ھر دو بھ سوي سنگ پیش رفتند، بر آن . ... و زد و شمشیرش را بھ سر النسلو تقدیم كردنیز زان
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چقدر فرق است میان این . و بیش از صد بار یكدیگر را بوسیدند... نشستند، كالھخودھایشان را برداشتند
پاكدامنند، با دنیاي و )) بانو((دنیاي با روح و لطیفي كھ در آن ھیچ كس در تالش معاش نیست و زنان ھمھ 

ھاي رسمي و پرشوري كھ افراد پراكنده خانوادھاي را، بھ سبب محبت و  ھاي پاستن آن نامھ واقعي نامھ
جان پاستن در لندن یا اطراف آن بھ كار ; احتیاجات مادیشان، در انگلستان قرن پانزدھم بھ ھم میپیوندد

جان ھمھ كاره ; ھا را تربیت میكند ریچ، بچھقضاوت مشغول است، و زنش مارگارت، در امالكشان در نا
زني است متواضع، با ; و مارگارت ھمھ تسلیم و اطاعت است; است، سختگیر و تنگ چشم، اما صالح

بلي، گوینورھاي دنیاي واقعي . كفایت، و خجالتي كھ از فكر آنكھ شوھرش را آزرده باشد بھ خود میلرزد
سات لطیف، شور و اشتیاق دو جانبھ، و حتي عشق و پرستش در مع ھذا، در اینجا نیز احسا. چنین بودند

  . كار است

مارجوي بریوز بھ سرجان پاستن دوم عشق خود را اعتراف میكند، و از اینكھ جھیزي كھ بھ خانھ وي 
ولي اگر مراھمان اندازه :((میتواند بیاورد در برابر ثروت او ناچیز است، اشك شرم میریزد و میگوید

واو، كھ صاحب ثروت و امالك . ((اشي كھ من ترا، از نزد من نمیروي و مرا تنھا نمیگذاريدوست داشتھ ب
ھا و شكایات بستگانش، با وي ازدواج میكند و خود دو سال بعد چشم از جھان  پاستن است، علي رغم گالیھ

  . شتنددر زیر ظواھر ناھنجار این قرن پرآشوب، دلھاي نازك و پرشفقتي نیز وجود دا. فرو میبندد

VII - اومانیستھاي انگلیسي  

از اینكھ پژوھش پرشور ایتالیاي دوران كوزیمو و لورنتسو د مدیچي در فرھنگ و ھنر كالسیك تنھا 
زیرا بازرگانان انگلیسي بھ ادبیات و كتاب كمتر ; انعكاسي كوچك در انگلستان داشتھ است نباید تعجب كنیم

بنا بر تخمین سرتامس مور، در . دي، خود را شرمنده نمییافتندتوجھي داشتند و نجبا و اعیانش، از بیسوا
ھاي تابعھ آن ھنوز  كلیسا و دانشگاه. آغاز قرن شانزدھم، چھل درصد مردم انگلستان سواد خواندن داشتھاند

براي انگلستان مایھ سرافرازي است كھ در این شرایط، و در میان . یگانھ حامي و پناھگاه دانشمندان بودند
مانیھا و اضطرابات عظیم جنگ، مرداني چون گروسین، لیناكر، التیمر، وكولت برخاستند كھ آتش نابسا

و آن قدر از گرما و روشنایي آن بھ انگلستان منتقل كردند كھ ; شور و شوق ایتالیا بر دلھایشان موثر افتاد
قدم گذاشت، خویشتن بھ این جزیره  ١۴٩٩چون اراسموس، آن فرمانرواي مطلق عالم ادب اروپا، در سال 

  . را در وطن خود احساس كرد

اومانیستھایي كھ خویشتن را وقف مطالعھ در فرھنگ و تمدن مسیحي و مشركانھ كرده بودند مورد 
; از ایتالیا بیم داشتند)) یونانیھا((ي ذاتي قرار گرفتند كھ از رھاورد این ))ترواییھا((سرزنش معدودي از 

ام آو وینفلیت، اسقف وینچستر، ویلیام وارم، اسقف اعظم كنتربري، جان ولي روحانیان بزرگي چون ویلی
، دانشمندان جوان )١۴٠٨(فیشر، اسقف راچیستر، و از زماني كھ مانوئل كریزولوراس بھ انگلستان آمد 

این كشور بھ تبي گرفتار شدند كھ احساس میكردند چارھاش تحقیق و مطالعھ یا عیاشي در شھرھاي 
فري، دیوك آو گالستر، چون از ایتالیا بازگشت، شوقي بیپایان براي جمع كتب خطي داشت ھام. ایتالیاست

جان تیپ تافت، ارل آو ووستر، در . و، از این راه، كتابخانھاي گرد آورد كھ بعدھا نصیب موزه بودلیان شد
یش از اخالق، فرارا نزد گوارینو داورونا، و در فلورانس نزد یوآنس آرجیروپولوس تحصیل علم كرد و، ب

ویلیام تیلي، راھب اھل سلینگ، در پادوا، بولونیا، ورم كسب دانش كرد . كتاب بھ انگلستان بھ ارمغان آورد
و چون بازگشت، كتب كالسیك بسیار از آثار كالسیك شرك ھمراه آورد، و در كنتربري ): ١۴۶۴١۴۶٧(

  . بھ تدریس زبان یوناني مشغول شد

بار دیگر بھ ایتالیا رفت،  ١۴٨٧ھنگامي كھ تیلي در سال . مس لیناكر بودیكي از شاگردان پرشور او تا
در نزد پولیتیانوس و كالكوندیلیس، در . لیناكر با وي ھمراه شد و دوازده سال در آن كشور باقي ماند

و چون بھ ; آثار یوناني را در ونیز براي آلدوس مانوتیوس تصحیح و منتشر كرد; فلورانس، تحصیل كرد
تان بازگشت، چنان در ھمھ علوم ماھر بود كھ ھنري ھفتم وي را براي تعلیم آرثر، پرینس آو ویلز، انگلس
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را براي تحصیل زبانھا )) نھضت آكسفرد((لیناكر، گروسین، و التیمر در آكسفرد یك . بھ دربار فرا خواند
س مور شد و حتي توجھ تقریرات و دروس آنان الھامبخش جان كولت و تام; و ادبیات كالسیك پدید آوردند

. در میان اومانیستھاي انگلستان، لیناكر از ھمھ جامعتر و نام آورتر بود. شخص اراسموس را جلب كرد
پزشكي علمي را ; آثار جالینوس را ترجمھ كرد; زبانھاي التیني و یوناني را مثل زبان مادریش میدانست

ش را براي ایجاد كرسي طب در آكسفرد و و ثروت; را تاسیس كرد)) كالج سلطنتي پزشكان((;پیش برد
بھ وسیلھ او، علم و دانش جدید چنان در بریتانیا استقرار یافت كھ : اراسموس میگوید. كیمبریج وقف نمود

  . دیگر لزومي نداشت انگلیسیھا براي تحصیل آن بھ ایتالیا روند

بھ انگلستان  ١۴٩٢در . تویلیام گروسین ھنگامي كھ در فلورانس بھ لیناكر ملحق شد، چھل سال داش
بازگشت، در كالج اكستر در آكسفرد اطاقھایي اجاره كرد و، علي رغم اعتراضات محافظھكاراني كھ 

میترسیدند مبادا متن اصلي عھد جدید ترجمھ مستند ھزار سالھ ھیرونوموس را، كھ بھ زبان التیني بود، 
گروسین، بھ طور . روزه زبان یوناني پرداختیعني وولگات را، از رواج و اعتبار بیفكند، بھ تدریس ھر 

اصوال . قطع و یقین، مردي اصیل آیین و متدین، و حیات اخالقیش مبرا از ھر گونھ عیب و خدشھاي بود
در نھضت اومانیسم انگلستان ھرگز، مانند برخي از دانشمندان عھد رنسانس ایتالیا، عقاید ضد مسیحي، 

اومانیستھاي انگلیسي میراث مسیحیت را باالتر از تمام . ود نیامدحتي بھ صورت پوشیده و نھاني، بھ وج
  . آراستگیھاي معنوي و تربیت عقالني اضطرابي بھ خود راه نمیداد

جان كولت بزرگترین پسر سرھنري كولت بود، و وي بازرگانان توانگري بود كھ بیست و دو فرزند داشت 
جوان در آكسفرد، براثر تعلیمات لیناكر و گروسین، بھ كولت . و دوبار بھ مقام شھرداري لندن رسیده بود

، بھ ١۴٩٣در سال )). مشتاقانھ بلعید((آثار افالطون، فلوطین، و سیسرون را . تب اومانیسم مبتال شد
با اراسموس و بوده در پاریس دیدار كرد، تعلیمات ساووناروال در فلورانس او . فرانسھ و ایتالیا سفر كرد

چون بھ . كسري و ھرزگي كاردینالھا و پاپ آلكساندر ششم در رم وي را تكان دادو سب. را برانگیخت
با این ثروت میتوانست در سیاست یا در تجارت . انگلستان بازگشت، ثروت پدر براي وي بھ ارث مانده بود

گفت روایتي را كھ می. را در آكسفرد بر ھمھ ترجیح داد)) طلبگي((بھ مقام منیعي برسد، لیكن او زندگي 
انتقاد و ; تنھا كشیشان حق تعلیم االھیات دارند نادیده گرفت و بھ تقریر درباره رسالھ بھ رومیان، پرداخت

  . تصحیح و توضیح وولگات را جایگزین فلسفھ مدرسي كرد

شنوندگان و خوانندگان بیشمارش از شیوه نو بیان او، و تكیھ و تاكیدش بر اینكھ خداشناسي واقعي بھ نیكي 
در آكسفرد دیده است، او را  ١۴٩٩اراسموس، كھ وي را در سال . ن زندگي است، جاني تازه گرفتندگذراند

تاج پاكي را ((قدیسي توصیف میكند كھ پیوستھ در معرض وسوسھ شھوات و عشرتطلبي قرار داشت، لیكن 
ثروتش را براي  راھبان بي بند و بار ایام خود را بھ باد سرزنش گرفت و)). تا ھنگام مرگ از سر نیفكند

  . مصارف خیر و االھي تقدیم داشت

واقعیت و حقیقت لفظي و . آن را، علي رغم معایبش، دوست میداشت; وي مخالف و دشمن وفادار كلیسا بود
وي سندیت . ادبي سفر پیدایش را مورد پرستش قرار میداد، اما در منزل بودن كتاب مقدس شك نمیكرد

راي مسیحیت مضر كتاب مقدس را باالتر از احادیث و روایات كلیسا میدانست، فلسفھ مدرسي را معنا ب
نمیپنداشت، براي اقرار نیوشي كشیشان اعتباري قایل نبود، و حضور واقعي مسیح را در نان مقدس عشاي 

كولت دنیا دوستي . رباني با تردید تلقي میكرد، از این رو سرمشق و پیشرو مصلحان مذھبي بعد بود
  : روحانیان را مردود میشمرد

اسقفي شایستھ و موید باشد، از خود بھ كاري دست ... پش مینامیماگر بلند مرتبھترین اسقف، كھ ما پا
اما اگر بھ خواست خود بھ كاري اقدام ورزد، در این . نمییازد،مگر بھ تقدیر خداوندي كھ در نھاد اوست

درگذشتھ، سالھا حال بر این منوال بوده است و اكنون بھ درجھاي ... صورت، موجودي زھرآگین است 
مسیح خود مدد ... بنابراین، اگر. ھ اعضاي كلیساي مسیح بدان زھر مسموم شدھاندرسیده است كھ ھم

آه از بیدیني و ناپارسایي پلید كشیشان بي ... كلیساي از ھم پاشیده ما از مرگ چندان فاصلھاي ندارد،... نكند
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پیان پلشت، آزرمي كھ عصر ما مملو از آنھاست، این كشیشاني كھ از خداوند بیم ندارند و از آغوش روس
روزي دست انتقام االھي بر آنان فرود ! ناگھان بھ كلیسا، بھ عبادتگاه مسیح، و بھ عبادت خداوند میشتابند

بھ ریاست كلیساي سنت پول منصوب شد، از فراز منبر رفیع این كلیسا،  ١۵٠۴كولت در سال . خواھد آمد
چندین بنفیس را داشتھ باشد سخن راند،  ھاي اسقفي و اینكھ یك تن بتنھایي اختیار وي علیھ فروش حوزه

لیناكر، . گفتارھاي او، مخالفان خشمگین را برانگیخت، لیكن اسقف اعظم وارم او را تحت حمایت گرفت
گروسین، و مور، كھ دیدار اراسموس آنان را برانگیختھ بود، آزاد از محافظھ كاري و توجھ بھ فلسفھ 

و دیري نپایید كھ مورد پشتیباني ھنري ھشتم، شاھزاده جوان،  مدرسي آكسفرد، اینك در لندن مستقر شدند

  فصل ششم ھمھ چیز براي یك رنسانس . قرار گرفتند

  

  داستان بورگوني

١٣۶١- ٣۵١۵   

I -  دوكھاي درباري  

بورگوني، بھ مناسبت موقعیت جغرافیاییش كھ، در دامنھ شرقي فرانسھ، پیرامون دیژون قرار داشت، و نیز 
از آنجا كھ، بر اثر زمامداري خردمندانھ دوكھایش، از جنگ صد سالھ چندان صدمھاي ندید، مدت نیم قرن، 

ني، كھ از ساللھ كاپسینھا ھنگامي كھ دودمان دوكھاي بورگو. نامآورترین ایالت مسیحي ماوراي آلپ بود
بودند، برافتادند و دوكنشین بورگوني بھ پادشاھي فرانسھ بازگشت، ژان دوم آن را بھ چھارمین پسرش، 

فیلیپ جسور، در چھل و یك سالگي كھ ). ١٣۶٣(فیلیپ، بھ پاس دالوریھاي او در نبرد پواتیھ واگذاشت 
یاست ازدواج كرد كھ نواحي انو، فالندر، آرتوا، دوك بورگوني بود، چنان خردمندانھ حكومت و از روي س

و در نتیجھ بورگوني، كھ بظاھر ایالتي از ایاالت فرانسھ . و فرانش كنتھ را ضمیمھ دوكنشین خود ساخت
بود، خود مملكت مستقلي شد كھ بازرگاني و صنعت فالندر آن را توانگر كرد و حمایت از ھنرمندان آن را 

  . نام آور ساخت

، با یك رشتھ اتحادھا و زد و بندھا، قلمرو قدرت خویش را بھ نھایت رساند، چنانكھ ))ترسژان بي ((
اورلئان، كھ بھ جاي برادر دیوانھاش شارل ششم بر /لویي، دوك د. فرانسھ خود را ناچار بھ جلوگیري دید

بي ترس و فرانسھ حكومت میراند، با امپراطوري مقدس روم طرح دوستي و اتحاد ریخت تا جلو آن دوك 
اما آدمكشاني كھ ژان اجیر كرده بود وي را مھلت ندادند، میان بورگینیونھا و ; ناخردمند را بگیرد

آرمانیاكھا طرفداران پدر زن لویي، كنت آرمانیك بر سر كنترل سیاست فرانسھ نزاع شدیدي در گرفت و 
یكو، بكلي از وابستگي خود با ، پسر وي، فیلیپ ن)١۴١٩(در نتیجھ ژان در زیر خنجر یك آدمكش جان داد 

فرانسھ چشم پوشید و بورگوني را با انگلستان متحد ساخت و تورنھ، نامور، برابان، ھوالند، زیالند، 
با فرانسھ آشتي كرد، آن كشور را وادار ساخت  ١۴٣۵چون در سال . لیمبورگ، ولوون را ضمیمھ آن كرد

بھ خود رسیده بود و، در قدرت و ثروت، با ھر یك از تا دو كنشیني وي را، كھ عمال در حكم سلطنت بود، 
)) نیكو((ممكن نبود فیلیپ از مردمان حساس و رحمدل لقب . كشورھاي مغرب زمین برابري میكرد

اما براي وطن فرزندي فرمانبردار و . بگیرد، زیرا از حیلھ گري و ظلم و خشمگیني بیجا بھ دور نبود
زنان را شاھانھ دوست میداشت، . نامشروعش پدري مھربان بود مدیري كاردان، و براي شانزده فرزند

داراي بیست و چھار معشوقھ بود، نماز میخواند، روزه میگرفت، صدقھ میداد، و پایتختھایش دیژون، 
سلطنت طوالني او بورگوني و ایاالت تابع آن . بروژ، و گان را بعد از ایتالیا كانون ھنر مغرب زمین نمود

و فراواني غرقھ كرد كھ بندرت برخي از رعایا درباره گناھان و لغزشھایش لب بھ قیل  را چنان در نعمت
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و قال گشودند، شھرھاي فالندري در زیر سلطھ او رنج میبردند و بر سازمانھاي صنفي و آزادیھاي محلي 
پ و فیلی. از دست رفتھ خود، كھ جاي بھ یك اقتصاد ملي و حكومت مركزي پرداختھ بود، زاري میكردند

پسرش شارل بر شورشھاي آنان غالب شدند، اما براي استمالت از آنھا قرارداد صلحي منعقد ساختند، زیرا 
پیش از فیلیپ نواحي . میدانستند عایدات عظیم دو كنشین آنھا، از صنعت و تجارت این شھرھا تامین میشود

ت و چھ از لحاظ نژاد و زبان، با راین سفال بھ قطعاتي تقسیم شده بودند كھ، چھ از لحاظ قانون و سیاس
وي آنھا را بھ صورت ایالت متحدي درآورد، بدانھا نظم و ھماھنگي داد، و از ; یكدیگر اختالف داشتند

  . دارایي و ثروت آنھا حمایت كرد

مجامع بورگینیونھا در بروژ، گان، لیژ، لوون، بروكسل، و دیژون بي آنكھ فلورانس دوره كوزیمو د 
بھ شمار ) ١۴٢٠١۴۶٠(نا كنیم، مترقیترین و عاشقانھترین مجامع اروپایي این دوره مدیچي را استث

را )) پشم زرین((فیلیپ نیكو فرقھ ; دوكھا شیوه شوالیھ گري را با تمام صور آن حفظ كرده بودند. میرفتند
وم و انگلستان تا حدي عظمت و شكوه شوالیھ گري را، كھ ظاھر خشن آداب و رس; )١۴٢٩(تاسیس كرد 

ھاي فرواسار و  انگلیسیان را تلطیف كرد و بھ لشكركشیھاي ھنري پنجم جالل و شكوه بخشید و در نوشتھ
نجباي بورگینیون، كھ قدرتھاي مستقل . ملري درخشیدن گرفت، از بورگینیونھاي متحد خود دریافت كرد

س میپوشیدند و دالنگیز رفتار خود را از دست داده بودند، بیشتر مانند درباریان میزیستند و چنان زیبا لبا
  . میكردند كھ زیبنده طفیلي گري و بیعفتي است

بازرگانان و كارخانھ داران چون پادشاھان جامھ بھ تن میكردند، زنانشان را چنان میآراستند و میپروردند 
اني تحت لواي فرمانروایي چنان دوك دوست داشتنیي، تكگ. كھ گویي صحنھ را براي روبنس مھیا میساختند

; ھا طفل حرامزده از خود بھ جاي گذاشت ژان ھاینسبرگ، اسقف عیاش لیژ، ده. كسر شان بھ شمار میرفت
بسیاري از مردان گزیده، در ; ژان اھل بورگوني، اسقف كامبره، سي و شش فرزند و نوه نامشروع داشت

و بھ ھر قیمتي، در حمامھاي روسپیان، تقریبا ھمھ وقت . این دوران اصالح نژاد، چنین بھ دنیا آمده بودند
ھا خود را میھمانخانھ دار معرفي میكردند و بھ دانشجویان جا و  در لوون، فاحشھ. عمومي یافت میشدند

  . منزل میدادند

و مردم از ; ھاي متحرك میپرداختند ھنرمندان مشھور بھ ترتیب نمایش و تزیین صحنھ. سخت مجلل بودند
چھار سوي مرزھا، از خشكي و دریا، بھ بورگوني سرازیر میشدند تا این نمایشھاي باشكوه را، كھ در آنھا 

  . زنان برھنھ نقش خدایان و پریان قدیم را بازي میكردند، تماشا كنند

II - وحیھ دیني ر  

آنچھ در این اجتماع پرجوش و خروش با تغایر شدیدي بھ چشم میخورد، وجود قدیسان و رازوراني است 
. كھ در زیر رایت فرمانروایي ھمین دوكھا براي ھلند، در تاریخ مذھبي جھان، مقام رفیعي تحصیل كردند

یك دیر آوگوستینوسي، در در ) ١٣۴٣(در پنجاھسالگي . یان وان رویسبروك كشیشي اھل بروكسل بود
وي میگوید كھ . گرونندال نزدیك واترلو، اعتكاف جست و خویش را وقف تفكرات و تالیفات رازورانھ كرد

  . مع ھذا، مشرب وحدت وجودي وي بھ انكار بقاي فرد تمایل دارد; روحالقدس خامھ او را راھنمایي میكند

و ذات شخص براي ... د فرد مقدس حلول میكند چون از ھمھ حاالت بیخود گشتیم، خداوند خود در وجو
ھنگامي بھ مرتبھ ھفتم توان رسید كھ، فارغ از ھمھ دانشھا و دانستگیھا، در خود بھ . ... ھمیشھ فاني میگردد

ھنگامي كھ، در وراي تمام اسمایي كھ بھ خداوند یا مخلوقات میدھیم، در یك ; یك ناشناختگي بیپایان برسیم
ھنگامي كھ ھمھ این ارواح متبرك را در نظر آوریم كھ اساسا ... ویم و خود را گم كنیمبینامي ابدي سپري ش

  . مستھلك شدھاند و در ذات برتر خویش، در ظلمتي نامعلوم و بیحالت، گم و فاني گشتھاند
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ھاي غیر مذھبي زیادي بگارھا، بگینھا، و  در این زمان، در ھلند و سرزمینھاي آلماني اطراف راین، دستھ
رادران آزاد روان وجود داشتند كھ جذبات رازورانھ آنھا را اغلب بھ تقوا و پارسایي، خدمات اجتماعي، ب

گریت گروت، اھل دونتر، پس از آنكھ . خاموشي و صلحجویي، و گاھي استنكاف از عبادت بر میانگیختند
ندال بھ سر آورد و در كولوني، پاریس، و پراگ كسب دانش كرد، روزھایي بسیار با رویسبروك در گرون

چون بھ مقام شماسي رسید . تحت تاثیر او عشق بھ خداوند را محور اساسي حیات خویش قرار داد
مستمعانش چنان زیاد بودند كھ . ، در شھرھاي ھلند، بھ زبان بومي براي مردم بھ موعظھ پرداخت)١٣٧٩(

ھا میساختند تا بھ سخنانش گوش مردم كار و كسب و خوراكشان را ر. كلیساھا گنجایش آنھا را نداشتند
براي كوبیدن بدعتگذاران بود، مع )) پتكي((گروت، با آنكھ از لحاظ عقیده سخت متعصب و خود . فرادھند

ھذا سستي اخالق كشیشان و نیز عوامالناس را بھ باد انتقاد گرفت، و مسیحیان را بھ زیستن مطابق او امر 
دعتگذار اعالم داشت و اسقف او ترشت حق موعظھ كردن را از كلیسا وي را ب.و اخالقیات مسیح فراخواند

یكي از پیروان گروت تحت رھبري گروت میزیستند و، بي آنكھ میثاق رھباني . تمام شماسھا سلب كرد
بستھ باشند، خویشتن را بھ كارھاي یدي، تعلیم، نذر و نیازھاي مذھبي، و دستنویس كردن نسخ خطي 

، ھنگامي كھ از ١٣٨۴گروت، بھ سال . كمونیستي نیمھ راھبانھاي طرح افكند مشغول میداشتند، قانون نیمھ
مجمع ((لیكن ; دوستي پرستاري میكرد، بھ مرض طاعون گرفتار شد و در چھل و چھار سالگي درگذشت

مجامع برادري در برنامھ . او نفوذ خود را بر دویست خانقاه برادري در ھلند و آلمان گسترد)) برادري
مقام مھمي بھ آثار كالسیك میدادند و بدین ترتیب راه را براي مدارس یسوعیان، كھ در نھضت  مدارس خود

مجامع برادري از صنعت چاپ، بھ محض . اصالحات كاتولیكي دنبال كار آنھا را گرفتند، ھموار ساختند
ساندر ھگیوس، آلك. ظھور آن، استقبال كردند و براي انتشار تقدس و پارسایي جدید خود از آن سود جستند

نمونھ كامل آن دستھ از معلماني است كھ شاگردان خوشبخت ھیچ گاه ) ١۴٧۵١۴٩٨(در دونتر، 
  . فراموششان نمیكنند آن معلمین مقدسي كھ فقط براي تعلیم و راھنمایي شاگردان زندھاند

گي سبك وي برنامھ درسي را اصالح كرد، مطالعھ در متون كالسیك را در متن آن قرار داد، و آراست
ھا و كتابھایش باقي  چون مرد، از وي چیزي جز جامھ. انشاي التیني او ستایش اراسموس را برانگیخت

در میان شاگردان وي در . زیرا در زمان حیات بقیھ داراییش را پنھاني بھ بینوایان بخشیده بود; نماند
وس آگریكوال، ژان دو ژرسون، دونتر، كھ شھرت عالمگیر دارند، نام نیكوالي كوزایي، اراسموس، رودولف

  . و نویسنده كتاب تقلید مسیح را میتوان ذكر كرد

احتمال . ما بھ طور یقین نمیدانیم این كتاب نفیس را كھ دفترچھ تواضع و فروتني است چھ كسي نوشتھ است
 توماس آكمپیس در خلوت حجره خویش. میرود كھ نویسنده آن توماس ھامركن، اھل كمپن در پروس، باشد

ھاي آباي كلیسا، و قدیس برنار  در دریمونت سنت آگنس، نزدیك زوئولھ، عباراتي را از كتاب مقدس، نوشتھ
جمع آوري كرد كھ در تفسیر و تبیین آرمان خداپرستي و پارسایي غیرمادي و غیر دنیوي بھ شیوه 

  . زگو كردرویسبرگ و گروت متكي بود و آنھا را، با بیاني سلیس و ساده، بھ زبان التیني با

براي تو، از بحث و مناظره درباره تثلیث چھ حاصل، اگر كھ از تواضع و فروتني عاري باشي و در نتیجھ 
در نظر اب، ابن، و روحالقدس ناخوشایند حقیقت آن است كھ مرد را سخنان بزرگ و كلمات برجستھ 

اگر ھمھ . د عزیز میگرداندمقدس و دادگر نمیسازد، بلكھ این زندگي باتقواست كھ وي را در نزد خداون
و گفتار تمام پیامبران را از حفظ بداني، ترا از آن چھ سود تواند بود اگر عشق خدا در )) كتاب مقدس((

دلت نباشد و لطف وي ترا شامل نگردد، ھمھ چیز، جز عشق بھ خداوند و خدمت بھ وي، پوچ در پوچ و 
. ن دنیا و روي كردن بھ سوي ملكوت آسمانھاستبزرگترین نشانھ خردمندي خوار داشت. یاوه و ھیچ است

زیرا فینفسھ خوب است، و خداوند نیز مردمان را بھ ... مع ھذا، علم و دانش از ھر نكوھشي مبراست ... 
آن كس براستي . آن كس براستي بزرگ است كھ عشقي بزرگ در سینھ دارد. تحصیل آن امر فرموده است

آن كس ; ید و مراتب و مقامات رفیع را بھ چیزي نمیشماردبزرگ است كھ در چشم خود خوار مینما
براستي خردمند است كھ از ھمھ عالیق دنیا، كھ در حكم سرگین است، بھ خاطر جلب عنایت مسیح چشم 

  ... بپوشد
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... از قیل و قال مردان تا آنجا كھ میتواني بپرھیز، زیرا پرداختن بھ امور دنیوي مانع و سد بزرگي است
مھم آن است كھ انسان زندگي را در ... دگي كردن بر جھان خاكي مصیبت و بینوایي استبراستي، زن

اطاعت كردن از فرمان راندن . اطاعت بھ سر برد و مافوقي داشتھ باشد، نھ آنكھ بھ اختیار خویش باشد
  . حجرھاي كھ آدمي مدام در آن زندگي میكند دلنشین میشود... بھتر است

مت و آرامشي است كھ سادگي و بالغت عمیق گفتارھا و تمثیال حضرت مسیح را در كتاب تقلید مسیح سال
براي جلوگیري كردن از برتنیھاي عقل فضول پیشھ و سفسطھ گریھاي آن، دارویي مفیدتر . منعكس میسازد

نیز، چون از مقابلھ با مسئولیتھایي كھ در زندگي بر دوش داریم مضطرب میشویم، . از تقلید مسیح نیست
اما آن كیست كھ بھ ما بیاموزد كھ، در . توماس آكمپیس نمییابیم)) انجیل پنجم((گاھي مطمئنتر از پناھ

  گردش طوفانزاي جھان، مسیحیاني بھ معني واقعي كلمھ باشیم

III - ١۴۶۵- ١٣۶٣: بورگوني پر زرق و برق  

فعالیتھاي عقالني  علي رغم وجود اشخاصي چون توماس آكمپیس، كھ بھ جھان با دیده اكراه مینگریستند و
دوكھا، و در . را خوش نمیداشتند، ایاالت تحت فرمانروایي بورگوني فعالیت فكري شایان توجھي داشتند

مدارس افزون گشتند و . راس آنھا فیلیپ نیكو، خود كتاب گرد میآوردند و ادبیات و ھنر را تشویق میكردند
بھ صورت یكي از مراكز معتبر تعلیم و تربیت تاسیس شد، دیري نپایید كھ  ١۴٢۶دانشگاه لوون، كھ در 

ژرژ كاستلن، در كتاب وقایع دوكھاي بورگوني، تاریخ این دوك نشین را، با سخنوري بسیار . اروپا در آمد
و فلسفھ پردازي اندك، اما با نثر فرانسوي روشن و زیبایي كھ فرواسار و كومین نیز در ایجاد آن دست 

ھاي خصوصي، براي ھمچشمي و رقابت در نطق و شعر و  گروه. ه استداشتھاند بھ رشتھ تحریر كشید
دو زباني كھ در قلمرو حكومت . تشكیل دادند)) سالنھاي سخنوري((ھا،  روي صحنھ آوردن نمایشنامھ

در جنوب، و گویشھاي آلماني )) رومیایي والونھا((دوكھاي بورگوني رایج بود، یعني زبان فرانسھ یا 
  . ندي در شمال، در پرورش گویندگان با ھم رقابت میكردندفالندریھا و زبان ھل

كلیساي متناسب و زیباي ; تمام شد ١۵١٨آغاز و در  ١٣۵٢ھاي بسیارش در  كلیساي وسیع آنورس با راھھ
مردم شھرھا چندان توانگر بودند كھ . در لوون پي افكنده شد. سن پیر، كھ در جنگ دوم جھاني ویران گشت

  . ھا یا تاالرھایي عمومي بھ عظمت كلیساھایي كھ در راه خدا میساختند بنیاد نھندمیتوانستند ساختمان

اسقفاني كھ در لیژ حكومت میراندند، براي سكونت خویش و اعضاي اداري حكومت، قصري بنا كردند كھ 
، شھرداري بروكسل ١٣٢۵تاالر اصناف گان در سال . در پست بومان در زیبایي و عظمت نظیر نداشت

. ساختھ شدند ١۴۶٣تا  ١۴۴٨، و شھرداري لوون در فاصلھ سالھاي ١۴۵۵تا  ١۴١٠صلھ سالھاي در فا
بھ طور انجامید، در این عھد بر بناھاي دیگر بروژ افزوده  ١۴٢١تا  ١٣٧٧ھتل دوویل، كھ بناي آن از 

ي كھ شھرت عالمگیر دارد و برا) ١٣٩٣١٣٩۶(شد، و سپس بر فراز آن گلدستھاي ناقوسي ساختھ شد 
در ھمان حال كھ این ساختمانھاي با عظمت گوتیك مبین غرور . آوارگان دریا نشان رسیدن بھ خشكي است

ھا  و تفاخر شھرھا و بازرگانان بودند، دوكھا و جامعھ اشرافي بورگوني قصور و معابد خویش را با مجسمھ
ر اثر جنگ از فرانسھ وحشت ھنرمندان فالندري، كھ ب. و نقاشي و نسخ تذھیبكاري شده بسیاري میآراستند

فیلیپ جسور ھفت تن از نوابغ واقعي را براي تزیین كاخ تابستاني . بھ شھرھاي خویش بازگشتند. داشتند
  . خویش در شارتروز دو شامول دیري كارتوزي، نزدیك دیژون گرد آورد

. ارتروز بسازد، ژان دو ماروي را مامور كرد تا براي وي آرامگاه باشكوھي در ش١٣٨۶فیلیپ در سال 
، كلوس سلوتر ھلندي كار وي را ادامھ داد، و چون سلوتر چشم از جھان )١٣٨٩(چون ماروي مرد 

ساختمان پایان  ١۴١١باالخره در سال . شاگردش كلوس د وروه بناي آرامگاه را ادامھ داد) ١۴٠۶(بربست 
 ١٧٩٣در سال . آن قرار دادند پذیرفت، و استخوانھاي دوك را كھ اینكھ ھفت سال از مرگش گذشتھ بود در

و وسایل و تزیینات درون آن پراكنده یا ; مجمع انقالبي دیژون دستور داد تا آن گور باشكوه را ویران كنند
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آباي ساده دل كلیسا، كھ خط مشي سیاسي تازھاي داشتند، قطعات و آثار بازمانده  ١٨٢٧در سال . نابود شد
  . دندرا گردآوردند و در موزه دیژون جاي دا

و در ; دوك و ھمسرش، دوشس مارگریت دو فالندر، زیر پاره سنگ عظیمي از مرمر سفید و زیبا خفتھاند
پایین آن، یك گروه چھل تایي، كھ تنھا آثار بازمانده از نود مجسمھاند، با اندوھي خاموش و زیبا بر مرگ 

سمھ عالي و باشكوه براي سر در نمازخانھ شارتروز، سلوتر و شاگردانش پنج مج. دوك زاري میكنند
مریم عذرا اطاعت و احترام فیلیپ و مارگریت را، كھ بھ وسیلھ یحیاي تعمید ): ١٣٩١١٣٩۴(تراشیدھاند 

در حیاط دیر، سلوتر شاھكار خود . دھنده و قدیسھ كاترین اسكندراني بھ حضورش معرفي میشوند، میپذیرد
ھاي موسي، داوود، ارمیا،  بر فرازش مجسمھرا بھ نام چاه موسي بر پاي داشت و آن پایھ سنگي است كھ 

زكریا، اشعیا و دانیال تراشیده شدھاند، و در اصل، صحنھ مصلوب كردن مسیح نیز بر باالي آن بوده 
  از مجسمھ اخیر، جز سر مسیح، كھ تاجي از خار بر آن است و سخت با . است

   

  

از عھد اعتالي ھنر رومي، مجسمھاي با  در اروپا،. چیزي باقي نمانده است: وقار و اندوھگین مینماید
  . چنین نیروي مردانھ و بیباكي منحصر بھ فردي دیده نشده بود

مینیاتورسازان ھنوز ھواخواھاني . نقاشان نیز، چون مجسمھسازان، سلسلھ باشكوھي را تشكیل میدادند
پول ھنگفتي ) ١۴١۴حد (ویلیام، كنت انو، براي نقاشي و تذھیب ادعیھ بسیار خوب نوتردام : داشتند

با ترسیم ) شاید این ھنرمند گمنام ھویبرخت وان آیك بوده باشد(نابغھ گمنامي كھ آن را نقاشي كرد ; پرداخت
بندري كھ كشتیھا در آن لنگر انداختھ یا بادبان كشیدھاند، مسافراني كھ در حال پیاده شدن، دریانوردان و 
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یا میشكنند، و ابرھاي سفیدي باربراني كھ بھ كارھاي مختلف مشغولند، امواجي كھ بر ساحل ھاللي شكل در
كھ دزدانھ از گوشھ و كنار آسمان سرك میكشند، سرمشق و جاي پایي براي ھزاران نقاش منظره كش پست 

این اثر، كھ نشاندھنده حمیت موشكافانھ خالق آن است، بر صفحھاي بھ اندازه یك . بومان باقي گذاشت
شارتروز دو شامول را با قاببند  ١٣٩٢یپر، در سال ملخیور برودرالم، اھل ا. كارت پستال ترسیم شده است

چوبي معتبري، كھ قدیمیترین نقاشي روي تختھاي است كھ بیرون از ایتالیا ترسیم شده، روشني و زیبایي 
ھاي دیر شارتروز را رنگامیزي كردند از ھمان  اما برودرالم و ھنرمنداني كھ دیوارھا و مجسمھ. بخشید

با این تمھیدات، نشان ; ھاي از رنگ با یك ماده ژالتیني بود استفاده میكردندرنگ لعابي سنتي كھ آمیخت
دادن درجھ اختالف سایھ و تھ رنگ، و نیمھ شفاف كردن رنگمایھ دشوار و نشدني بود، و رطوبت آن را 

، ژاك كومپر، اھل گان، آزمایشھایي با رنگ و روغن ١٣٢٩دیر زماني پیش، یعني در سال . خراب میكرد
در طي صد سال آزمایش و خطا، نقاشان فالندري تكنیك جدید را تكمیل كردند و این تكنیك در . بود كرده

وقتي كھ ھویبرخت وان آیك و برادر كوچكترش . ربع اول قرن پانزدھم انقالبي در ھنر ترسیمي پدید آورد
ري و مزیت روغن را یان ستایش بره را براي كلیساي جامع سن باوون در گان نقاشي كردند، نھ تنھا برت

از آن . بلكھ یكي از شاھكارھاي فوقالعاده عالم نقاشي را پدید آوردند. براي رنگسازي بھ اثبات رسانیدند
  . زمان بھ بعد، كلیساي سن باوون زیارتگاه ھنر دوستان جھان شد

قاببند تاشویي  شش)) محور تاریخ ھنر((، بزرگترین نقاشي قرن پانزدھم یا، بھ قول گوتھ، ))فرم((از لحاظ 
چون آن را باز . است كھ بر روي چوب نقاشي شدھاند و بر ھر طرف آن دوازده تصویر ترسیم شده است

در قسمت میاني ردیف پایین، دورنمایي است خیالي كھ در . متر پھنا دارد ٢۶,۴متر درازا و  ٣۵,٣كنند 
; كھ اورشلیم مقدس را مجسم میسازدھایش شھري با برجھاي سر بھ فلك كشیده بھ چشم میآید  فراسوي تپھ

و در عقبتر، قربانگاھي دیده میشود و برھاي كھ نماد مسیح است و ; در جلو، چشمھ آب حیات قرار دارد
  جان و خون خویش را جھت آمرزش گناھكاران ایثار 
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  كلیساي سن باوون، گان. مریم عذرا، جزئي از ستایش بره: ھویبرخت و یان وان آیك
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در پیرامون آن، كاردینالھا و پیامبران، حواریون و شھدا، . میكند. ستایش بره: خت و یان وان آیكھویبر
در قسمت میاني ردیف باال، شخص بر تخت . فرشتگان و قدیسین، مغروق و مجذوب در ستایش، ایستادھاند

است كھ براي تجسم نشستھاي كھ بھ شارلماني سامي نژاد خیري میماند، بھ عنوان خداوند پدر ترسیم شده 
. حضرت الوھیت نابسنده، ولیكن تصور شرافتمندانھاي از یك حكمران خردمند و یك داور دادگر است

عظمت این نقاشي تنھا در یك تصویر آن است، و آن تصویر مریم عذراست كھ بھ صورت زني از نژاد 
ن كھ عفیف و پاكدامن و با اما چندا; توتوني، با خطوط چھره بسیار ملیح و موي بور، ترسیم شده است

در سمت چپ مریم . بدین نجابت تصویر نشده است)) حضرت مریم سیستین((; زیبا نیست. آزرم مینماید
در این ((در منتھا الیھ جانب چپ، آدم، برھنھ و نحیف و غمگین، كھ گویي : گروھي از فرشتگان ایستادھاند

در جانب راست خداوند پدر، یحیاي تعمید دھنده . است ترسیم شده.)) بیچارگي یا ایام سعادتمندي را میكند
در منتھا الیھ راست، . با لباسي كھ براي چوپان موعظھ گر بیابانگردي سخت با شكوه است ایستاده است

این تصویر . حوا، برھنھ و اندوھگین و زیبا، در حالي كھ بر بھشت از دست رفتھ میگرید، ترسیم شده است
آدم، تا مدتي فالندریھاي بي احساس را، كھ نھ در زندگي و نھ در ھنر با برھنگي نیز، چون تصویر برھنھ 

  . بر باالي سر حوا، قابیل برادرش ھابیل را میكشد. آشنا بودند، ناراحت میكرد

در ردیف میاني، . قاببندھاي پشت این نقاشي چند لتھ، از برتري و علو قاببندھاي پیشین، فروتر است
را )) عید بشارت. ((و مریم در جانب راست، كھ بھ وسیلھ اطاقي از ھم جدا شدھاند فرشتھاي در جانب چپ

ھا بھ سیاق ھمھ نقاشیھاي فالندري  ھا یكنواخت، دستھا فوقالعاده ظریف و زیبا، و جامھ تجسم میبخشند چھره
ز در پایین شعري بھ زبان التیني نوشتھ شده كھ چھار مصراع است گذشت زمان برخي ا. پرشكوھند

آن . ھویبرخت وان آیك: ((معناي آنچھ باقي مانده چنین است; ھاي آن را محو و نابود كرده است واژه
ھنرمند بینظیر و چیرھدست، این كار خطیر را آغاز كرد، و یان، آن كھ پس از ھویبرخت در ھنر نقاشي 

ت، كھ در ششم ماه مھ سروده این ابیا... در مرتبھ دوم قرار دارد، بھ خواھش یودوكوسوید كار را ادامھ داد
و در مصراع واپسین، برخي از حروف، از روي . شدھاند، شما را بھ تماشاي پایان كار فرا میخوانند

وید و زنش باني وھبھ . را، كھ سال پایان یافتن نقاشي است، اعالم میدارند ١۴٣٢ارزش عددیشان، سال 
لھ ھویبرخت و چھ مقدار بھ وسیلھ یان ترسیم گشتھ، چھ مقدار از این نقاشي بھ وسی. كننده این اثر بودند

لذا كتیبھ فوق تا زماني كھ تمام نقاشي نابود شود، . مسئلھاي است كھ خوشبختانھ ھرگز حل نخواھد شد
ن گفت كھ در این تصویر، كھ در تاریخ ھنر نقاشي آن را یك خواھد شاید بتواھمچنان بھ قوت خود باقي 
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تمام مردان، زنان، فرشتگان، گلھا، : مبدا میدانند، اشخاص و نكات جزئي زاید و غیر الزم بسیارند
ھا، حیوانات، سنگ، و جواھر با صبر و ایماني درخور ستایش و قھرمانانھ ترسیم شدھاند  ھا، شاخھ شكوفھ

نژ را، كھ معتقد بود در واقع گرایي نقاشان فالندري تم و موضوع اصلي فداي نشان ھمان چیزي كھ میكال
اما در ایتالیاي آن عصر، ھیچ اثري از نظر . دادن جزئیات زاید و درجھ دوم شده است، سرگرم میساخت

ي سقف و در ھنر ترسیمي دورانھاي بعد نیز تنھا نقاش. وسعت، ادراك، یا تاثیر بھ پاي این نقاشي نمیرسید
اثر لئوناردو )) آخرین شام((نمازخانھ سیستین اثر میكالنژ، فرسكو واتیكان اثر رافائل، و شاید تابلو 

در ھمان عھد نیز در سراسر ادبیات . داوینچي، پیش از آنكھ دستخوش خرابي شود، بر آن برتري دارند
ش كرد كھ بھ ناپل رود و براي الفونسو بزرگمنش از یان وان آیك خواھ. اروپا از این تابلو سخن میرفت

آواز میخوانند ولي در جنوب ایتالیا )) ستایش بره((وي مردان و زناني با موھاي طالئي، چنانكھ در پرده 
  . نظیر ندارند، ترسیم كند

، لیكن از زندگي پر رونق برادرش میروداز منظر دید ما بیرون  ١۴٣٢ھویبرخت وان ایك پس از سال 
خود كرد كھ در آن زمان مقامي با دولت و مكنت بود و )) پیشكار((فیلیپ نیكو او را . یان تا حدي مطلعیم

در حدود بیست و چھار تابلو . رھاي خارج فرستاداو را بھ عنوان سفیر برجستھاي از بورگوني بھ كشو
درسدن مریم عذرا و كودك را از وي دارد، كھ . موجود بھ وي منسوبند كھ ھر یك تقریبا شاھكاري است

برلین از داشتن مردي با گل میخك چھرھاي عبوس و ; پس از ستایش بره، اثر وان آیك، بینظیر است
در ملبورن تابلو ; ھ در دست دارد ھماھنگ است بھ خود میبالدگرفتھ كھ بھ نحوي شگفتانگیز با گلي ك

سانت بیش نیست، ارزشي  ١۵در  ٢٣حضرت مریم اینس ھال با رنگامیزي درخشانش، با آنكھ اندازھاش 
بروژ نقاشي حضرت مریم و كانن وان در پائلھ را دارد كھ در آن حضرت ; دالر دارد ٠٠٠,٢۵٠معادل 

با زیبایي و شكوه تمام، و كانن مصاحبش با تن فربھ و سرطاس و چھره مھربان مریم از فرق سر تا نوك پا 
نقاشي دیگري از یان كھ در لندن است ; ھاي بزرگ قرن پانزدھم است تصویر شدھاند و یكي از تك چھره

جوواني آرنولفیني و ھمسرش را، كھ تازه با ھم عروسي كردھاند، در درون خانھاي كھ با آینھ و چلچراغ 
كلكسیون فریك در نیویورك بتازگي، با قیمتي گران اما از راھي نگفتني نقاشي . ستھ است نشان میدھدآرا

ھا، باربارا و الیزابت را كھ از لحاظ رنگ بسیار غني است بھ دست آورده  مریم عذرا و كودك با قدیسھ
امھ جبرائیلش، موزه واشینگتن تصویري از عید بشارت دارد كھ، بھ خاطر عمق فضا و شكوه ج; است

در موزه لوور، تصویر حضرت مریم ورولن صدر اعظم، با ; اثري برجستھ و ممتاز بھ شمار میرود
  منظره دلفریب رودخانھ پرپیچ و خم، 

در تمام این نقاشیھا، گذشتھ از . بیننده را بھ خود مجذوب میسازد; كھ سینھ بھ نور خورشید میسایند
ھا چنان كھ بوده و بھ نظر  خرج رفتھ است كھ بانیان پرده رنگامیزي سراسري، كوششي مردانھ بھ

میآمدھاند تصویر شوند و زندگي صاحب تصویر، و چگونگي تفكرات و احساساتش، كھ بر اثر گذشت 
ھا  در این تك چھره. زمان چنان قیافھاي را كھ مبین چنین شخصیتي است پدید آورده است، مجسم شود

كنار نھاده شده، و بھ جاي آن از سبك جدید طبیعت گرایي، كھ شاید  روحیھ ایدئالیستي قرون وسطي بھ
  . با تمام قدرت پیروي شده است. انعكاس دنیا دوستي طبقھ متوسط باشد

در این سرزمین بارور و در این عھد ھنر پرور، نقاشان بسیار دیگري چون پتروس كریستوس، ژاك داره، 
ما در برابر ھمھ آنھا سر تعظیم فرود میآوریم . و افتخار رسیدندبھ مقام شھرت ) استاد فلمال(و روبركامپن 

وي در سن بیست و ھفت سالگي در زادگاه خویش . و بھ سراغ روژه دو ال پاستور، شاگرد كامپن، میرویم
تورنھ چنان نام و نشاني كسب كرد كھ اھالي شھر دو بار، و ھر بار سھ برابر مقداري كھ بھ یان وان آیك 

مع ھذا، روژه دعوتي را كھ از او شده بود تا نقاش رسمي . بودند، بھ وي شراب تقدیم داشتندشراب داده 
بروكسل گردد پذیرفت و، از آن زمان بھ بعد، بھ نام خود صورت فالندري داد و خویشتن را روژه وان در 

، با نقاشان ، كھ سال بخشش عام بود، در سن پنجاه و یك سالگي بھ رم رفت١۴۵٠در سال . وایدن خواند
گمان میرود كھ نقاشي رنگ و . ایتالیایي مالقات كرد، و بھ عنوان یك شخصیت مشھور جھاني شناختھ شد

در بروكسل چشم از جھان  ١۴۶۴ھنگامي كھ در سال . روغن در ایتالیا بر اثر نفوذ وي پیشرفت كرده باشد
  . فرو بست، مشھورترین نقاش اروپا بھ شمار میرفت
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ددي بھ جاي مانده است، او نیز فیلیپ نیكو، رولن كھ چھل سال صدراعظم فیلیپ بود شارل از وي آثار متع
دلیر، و بسیاري از بزرگان را موضوع نقاشیھاي خود قرار داده است، یكي از تابلوھاي او كھ زیبایي 

د و در آن میباشد كھ اینك در گالري ملي واشینگتن قرار دار)) تك چھره یك بانو((غیرقابل توصیفي دارد 
وایدن در تك چھره سازي رمانتیكتر از آن بود كھ . ستیزه جویي و دینداري و آزرم و غرور ھمھ جمعند

اما در نقاشیھاي مذھبي او رقت، لطافت احساس، و كششي عاطفي است ; بتواند با یان وان آیك رقابت كند
وح نقاشیھاي فرانسوي یا ایتالیایي، و در تابلوھاي روژه ر. كھ در ھنر مردانھ و واقعگراي یان وجود ندارد

  . حالت نقاشیھاي قرون وسطایي، در قالب نقاشي فالندري، جلوھگر شدھاند

روژه، مانند نقاشان ایتالیایي، رویدادھاي پر روح داستان مریم عذرا و فرزندش را بر پرده نقاشي ثبت 
پسر خدا در ; سر خدا خواھد شدجبرائیل، كھ بھ دختر وحشتزدھاي خبر میدھد كھ بزودي مادر پ: كرد

: قدیس لوقا، كھ تصویر مریم عذرا در حال پرستاري از كودك خویش میكشد; ستایش مجوسان; طویلھ
; حضور مسیح در ھیكل; مادر، كھ در اندیشھ لذتبخش فرزند خود فرورفتھ است; دیدار مریم با الیصابات

در این صحنھ آخر، كھ . ، و واپسین داوريرستاخیز; پایین آوردن مسیح از صلیب; مصلوب كردن مسیح
  تھیھ شده است ولي بھ پاي آن )) ستایش بره((احتماال براي رقابت با 

   

  

این تابلو براي رولن . نمیرسد، روژه بھ اوج ھنر خویش رسیده است. تكچھره یك بانو: روژه وان در وایدن
در قاببند چوبي . ترسیم شده، و اینك در بیمارستان زیبایي است كھ آن مرد بزرگ دربون ساختھ است

آمیزتر و مھربانتر وسط، حضرت مسیح بر كرسي داوري نشستھ است، اما قیافھاش از مسیح میكالنژ ترحم
ھاي سپید درخشان در بردارند افزارھاي مرگ و سوگش را حمل  در دو سوي او فرشتگاني كھ جامھ. است
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در زیر پاي آنان، میكائیل، فرشتھ مقرب، در حال سنجش اعمال نیكان و بدان در ترازوي اعمال . میكنند
در یك سو، رستگاران ; زده استدر جانب چپ، حضرت مریم بھ ستایش و تضرع زانو بر زمین ; است

اثر دیگري . نماز شكر گزاري میخوانند، و در سوي دیگر، گناھكاران با وحشت بھ درون دوزخ در میغلتند
از روژه كھ بھ ھمین اندازه شھرت دارد یك نقاشي سھ لتھ است كھ در آنورس میباشد و ھفت آیین مقدس را 

آنكھ مبادا ما گمان بریم كھ جذبات مذھبي گم شده است،  براي. ھاي رمزي و كنایي نشان میدھد با صحنھ
دقایق . روژه خوبرویي را در حال استحمام نقاشي میكند كھ دو جوان از روزني وي را دزدانھ مینگرند

  . اندام این زن چنان غیرعادي است كھ ھیچ گاه خاطر آدمي را خرسند نمیسازد

IV -١۴٧٧- ١۴۶۵: شارل دلیر  

روژه . و ھیجان، بر اثر خلق و خوي تند شارل دلیر، باد ھوا شد و از میان رفتھمھ این جوش و خروش 
وان در وایدن او را بھ صورت جوان سیھ موي جدي و زیبارویي، كھ كنت شارول بود، تصویر كرده 

ھمان كھ سپاھیان پدرش را بھ پیروزیھاي خونخوارانھاي رھبري كرد و بیصبرانھ انتظار مرگ او ; است
، حكومت را بھ وي تفویض ١۴۶۵فیلیپ نیكو چون نا شكیبایي وي را احساس كرد، در سال . را میكشید

  . كرد و از اشتیاق و جاھطلبي و نیروي جواني او غرق لذت گشت

شارل از اینكھ قلمرو حكومتش بھ ایاالت شمالي و جنوبي تقسیم شده و از لحاظ مكاني و زباني دچار جدایي 
و نیز از اینكھ بھ خاطر برخي از این ایاالت باید تابع پادشاه ; ده خاطر شدو تفرقھ است متغیر و رنجی

شارل آرزو داشت . فرانسھ، و بھ خاطر بعضي دیگر فرمانبردار امپراطور آلمان باشد بیشتر دلخون گشت
قرن نھم، بھ قلمرویي پادشاھي میان فرانسھ و آلمان تبدیل ) لورن(كھ بورگوني بزرگ را، چون لوترینگن 

حتي گاھي میاندیشید كھ . كند كھ از لحاظ جغرافیایي متصل، و از نظر سیاسي یك كشور سلطنتي باشد
مرگ بموقع چند تن از ولیعھدھا سبب خواھد شد كھ تاج و تخت فرانسھ و انگلستان و آلمان بھ او رسد و او 

و خیاالت، بھترین ارتش براي تحقق بخشیدن بدین خواب . را بھ مرتبھ بزرگترین شخصیتھاي تاریخ برساند
خویشتن را بھ كارھاي ; رعایایش را بیش از پیش بھ زیر بار مالیات كشید; مقاومت اروپا را تشكیل داد

و اما، در ھر حال، لویي یازدھم ھنوز بورگوني را تابع و ملك فرانسھ ; سخت و آزمایشھاي شاق عادت داد
شارل با نجباي شورشي فرانسھ . تري وارد نبرد شدھاي برندھ میدانست و با شارل با فنون جنگي و حیلھ

علیھ لویي ھمدست شد، چند شھر دیگر را بھ تصرف آورد، و خصومت پایدار پادشاه بیباكي چون لویي را 
عدھاي از متعصبان ; در این نزاع، لیژ و دینان بھ پشتیباني فرانسھ بربورگوني شوریدند. براي خود خرید

شارل باروھاي شھر . ر آویختند و او را فرزند حرامزاده كشیشي تبھكار خواندنددینان تمثال شارل را بھ دا
مردان ; را در زیر آتش گلولھ ویران كرد، و سربازانش را سھ روز تمام بھ غارت و چپاول شھر گماشت

تمام ساختمانھاي شھر را آتش زد و ھشتصد ; را سراسر بھ اسارت گرفت و زنان و كودكان را تبعید كرد
و كنت ; در ژوئن سال بعد، فیلیپ درگذشت). ١۴۶۶(از انقالبیون را دست و پا بستھ بھ رود موز افكند تن 

با لویي جنگ را از سرگرفت و بزرو وي را بھ . شارولھ، بھ نام شارل دلیر، رسما زمامدار بورگوني شد
، كھ از گرسنگي اھالي شھر. مساعدت و ھمكاري در محاصره لیژ، كھ مكرر شورش مینمود، وادار كرد

اما او ; نزدیك بھ ھالكت بودند، ھمھ دارایي خویش را براي مصون ماندن جانشان بھ شارل تقدیم داشتند
سپاھیانش جامھا را از دست ; بدین معاملھ راضي نشد، شھر را تا واپسین خانھ و محراب غارت كرد
تمام اسیراني را كھ نمیتوانستند  كشیشاني كھ مشغول بھ جاي آوردن مراسم قداس بودند بزور گرفتند، و

  ). ١۴۶٨(خونبھاي سنگین بپردازند غرق میكردند 

جھان، با آنكھ بدین ستمگریھا عادت داشت، نمیتوانست نھ سختگیریھاي شارل و نھ، برخالف رسم و آداب 
ھنگامي كھ گلدر الند را . فئودالي، بھ زندان افكندن و اھانت كردن بھ پادشاه متبوعش را بر وي ببخشاید
ویس انگشت پاي امپراطوري فتح كرد و آلزاس را بھ چنگ آورد و با مداخلھ در امور كولوني و محاصره ن

پیتر وان ھا گنباخ، مردي كھ وي . آلمان را لگد كرد، ھمھ ھمسایگانش براي جلوگیري از او قد علم كردند
بھ فرمانروایي آلزاس برگماشتھ بود، بر اثر ظلم و شرزگي و گستاخي، شارمندان را چنان بھ خشم آورد كھ 
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ن سویسي در زمره قربانیان پتر بودند، و طالھاي فرانسھ از و چون بازرگانا; او را گرفتند و بھ دار زدند
لحاظ سوق الجیشي در سویس پخش میشد، و كانتونھاي این كشور با توسعھ قدرت شارل آزادیھاي خویش 

شارل نویس را ترك گفت و بھ ). ١۴٧۴(را در خطر میدیدند، كنفدراسیون سویس بھ وي اعالم جنگ داد 
بھ این طریق، براي نخستین بار، دو بخش انتھایي دو كنشین خود را ; تح كردلورن را ف; سمت جنوب راند

سویسیھا دلیرترین جنگاوران قرن . ھاي ژورا گذراند و بھ وو وارد شد بھ ھم پیوست، و سپاھش را از كوه
سپاھیان ). ١۴٧۶(شارل را یك بار در نزدیكي گرانسون و بار دیگر در نزدیك مورا شكست دادند ; بودند

لورن نیز، چون . ورگوني با بینظمي تمام ھزیمت كردند، و شارل از شدت اندوه، نزدیك بود دیوانھ شودب
شارل لشكر جدیدي گرد . سویس سرباز، و فرانسھ پول فرستاد و بھ انقالب دامن زد. فرصت یافت، شورید

ھنھ كرده بودند، آورد، با متحدین در نزدیكي نانسي جنگید، شكست جنگ، تنش را، كھ مرده خوران بر
وي در این ھنگام . نیمي از آن در گودال آبي فرو رفتھ، و صورتش در میان یخھا منجمد گشتھ بود. یافتند

  . بورگوني بار دیگر بھ فرانسھ ملحق شد. چھل و چھار سال داشت

V- ١۵١۵-١۴۶۵: ھنر در پست بومان  

آشفتگیھاي سیاسي بسیاري از بافندگان . مودپس از مرگ فیلیپ نیكو، فالندر جنوبي براي مدتي راه زوال پی
توسعھ و ترقي صنعت پارچھ بافي بریتانیا تجارت و مواد خام را از چنگ شھرھاي ; را بھ انگلستان تاراند
بروكسل، . ھاي انگلیسي حتي در خود بازارھاي فالندر پر بودند ، پارچھ١۵٢٠در . فالندري بیرون آورد

تور، فرش، فرشینھ، و جواھرات مرغوبتر، نامور بھ علت داشتن چرم،  مالین، وواالنسین بھ علت داشتن
، بستر ترعھاي كھ بروژ را بھ دریا ١۴٨٠در سال . لوون بھ علت داشتن دانشگاه و آبجو از رونق نیفتادند

كوششھاي مردانھاي براي پاك كردن آن بھ خرج رفت، لیكن باد و خاك ; میپیوست از گل و الي آكنده شد
  . دند و توفیقي حاصل نشدقویتر بو

در نتیجھ ; بھ بعد، كشتیھاي اقیانوس پیما دیگر نمیتوانستند یكسره تا بروژ پیش روند ١۴٩۴از سال 
بازرگانان و سپس كارگران بروژ را ترك گفتند و بھ آنورس، كھ كشتیھاي بزرگ از راه كشندانھاي رود 

با صادر كنندگان انگلستان معاھدات تجارتي بست و آنورس . سكلت میتوانستند تا كنار آن پیش آیند، رفتند
  . در تجارت بریتانیا با دیگر كشورھاي قاره اروپا، با كالھ شریك شد

در ھلند زندگي آدمي بستھ بھ سدھا و بندھاست كھ مرتب باید تجدید بنا شوند و ھر لحظھ بیم خراب شدنشان 
صنعت عمده ھلند . ر تن از مردم غرق شدندبعضي از بندھا شكستند و بیست ھزا ١۴٧٠در سال . میرود

بسیاري از نقاشان این عھد از ھلند برخاستند، ولي ھمھ، جز گرتگن توت . گرفتن و دودي كردن ماھي بود
  . سنت یان، بھ علت فقر كشورشان بھ فالندر رحل اقامت افكندند

ھاي  لباس میپوشیدند و در خانھ در آنجا، حتي در شھرھایي كھ صدمھ دیده بودند، شھرنشینان با تجمل بسیار
ھاي كار آراس یا بروكسل  بر دیوارھایشان فرشینھ. آجري بزرگ، كھ اثاثھ گرانبھا داشتند، زندگي میكردند

كلیساھاي زیبا و با . میآویختند، و ظروف برنجین كار دینان بھ اطاقھایشان تاللو و درخشندگي میداد
در بروكسل، و سن ژاك در آنورس بنا كردند، و سالن عظمتي را چون كلیساي نوتردام دو سابلون 

  . شھرداري شھر گان را پي افكندند

با ھنرھاي نذري رشوه بھ آسمان ; مینشستند تا تك چھره آنھا را ترسیم كنند; آنھا از نقاشان حمایت میكردند
سبب شد كھ نقاشي شاید مشرب خاكي و مادي آنھا . و زنانشان را در خواند كتب آزاد میگذاشتند; میدادند

  . ھا و مزارع بجوید مناظر طبیعي، حتي در نقاشیھاي مذھبي، تاكید ورزد و موضوع خود را در خانھ

سبك واقع گرایي را دیرك بوتس، با اغراق و غلوي كھ معموال از مبدعان و مخترعان انتظار میرود، آغاز 
  . كرد
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در لوون رحل ; د روژه وان در وایدن تلمذ كرددر آنجا نز; وي از زادگاه خویش، ھارلم، بھ بروكسل آمد
عید ((را ھمراه با یك قاببند جالب بھ نام )) آخرین شام((اقامت افكند و براي كلیساي سن پیر نقاشي چند لتھ 

ترسیم كرد كھ گویي نیتش این بوده است كھ آخرین شام، تجلیل از یك اصیل )) فصح در یك خانواده یھودي
بوتس، براي یكي از . وز بھ وسیلھ یھودیاني كھ بھ یھودیت پاي بندند برگزار میشودآییني عبري است كھ ھن

دو نفر : را با واقع گرایي تكاندھندھاي نقاشي كرد)) شھادت قدیس اراسموس((ھاي ھمین كلیسا،  نمازخانھ
بلو ھا را از اندرون قدیسي كھ برھنھ است بیرون میكشد، در تا دژخیم چرخي را میگردانند كھ روده

چھار اسب، از چھار سوي، میتازند و اندامھاي قرباني مقدس خویش را از )) شھادت قدیس ھیپولیتوس((
، شوالیھاي كھ مطمع عشق بي سرانجام شھبانویي قرار ))سر بریدن شھسوار بیگناه((در . ھم میگسلند

، جلو صحنھ افتاده و تن بي سر او، غرق در خون. گرفتھ است، بھ اتھام ھتك او، سرخود را برباد میدھد
بوتس خشونت آثار خود را با رضایت . سر بي تنش، بر دامن بیوه داغدار، بھ خواب راحتي فرورفتھ است

در این نقاشیھا رنگھاي روشن و زنده، و گاه . ھا میدھد جبران میكند پر آرامشي كھ بھ میرندگان و مرده
ھاي مرده و  متوسط، پیكرھاي خشك، و چھره لیكن طرحھاي; منظره یا دورنمایي زیبا، بھ چشم میخورد

گمان میرود كھ . بیروح انسانھا نشان میدھد كھ زمانھ ھمیشھ در و تختھ را خردمندانھ بھ ھم جور نمیكند
وي یكي . گرفتھ باشد. ھوگو وان درگوس تخلص خویش را از نام گوس، كھ یكي از توابع زیالند، است

، وي را بھ مجمع ١۴۶٧ند پرورده و از دست داده است، در سال ھاي نوابغي است كھ ھل دیگر از نمونھ
شھرت نقاشي فالندري از اینجا پیداست كھ یك تاجر ایتالیایي در فالندر وي را براي . نقاشان گان پذیرفتند

كشیدن یك نقاشي سھ لتھ براي بیمارستان سانتاماریا نوئووا در فلورانس، فلورانسي كھ خود پر از نقاشان 
را موضوع كار خویش قرار داد، )) آن را كھ بھ وجود آورد میستاید((ھوگو عبارت . بود، برگزید ھنرمند

پیكر مریم عذرا كھ، بھ اندازه یك انسان ایستاده است فریبایي و جادوي آثار رافائل و تیسین را پیشگوئي 
شدید، تركیب بندي  واقع گرایي. منظره زمستان توفیق تازھاي است در زمینھ تبعیت از طبیعت; میكند

اصیل، طرح صحیح، و تجسم وي شاید بھ خاطر بھ دست آوردن آرامش بیشتري جھت خلق آثارش، یا 
وارد دیري در نزدیكي بروكسل  ١۴٧۵براي تسكین ترسھاي دیني كھ بیھوده گرفتار آنھا بود، در حدود 

عقیده بھ . مدام شراب نوشید) یگویدچنانكھ یكي از برادران راھب م(در آنجا بھ كار خویش ادامھ داد و . شد
اینكھ خداوند چنان مقدر داشتھ است كھ او بھ لعنت ابدي گرفتار آید زندگانیش را سیاه كرد و سرانجام بھ 

  . دیوانگیش كشانید

، فدریگو، دوك اوربینو، بھ دنبال نقاشي كھ ١۴۶٨و سپازیانو دا بیستیتچي میگوید كھ در حوالي 
یكي از دوستان وان در گوس، بھ .)) ند، بتواند با رنگ و روغن بدین كار بپردازدكتابخانھاش را تزیین ك

نام یوست وان واسنھوف، این دعوت را پذیرفت، بھ اوربینو رفت، و در آنجا بھ اسم یوستوس وان گان 
انجمن برادري ((وي براي دوك دانشمند اوربینو بیست و ھشت تصویر از فالسفھ، و براي . شھرت یافت

با آنكھ ھمھ این آثار، از لحاظ سبك، شیوه . كشید)) رسم آیینھاي مقدس((یك محجر محراب بھ نام )) بینواور
فالندري دارند، لیكن از مبادلھ تاثیرات ھنر ایتالیایي و فالندري در یكدیگر نفوذ استفاده از رنگ و روغن 

  . یتالیایي در ھنر فالندري حكایت میكنندو واقع گرایي فالندري در ھنر ایتالیا، و نفوذ ایدئالیسم و فنون ا

ھانس مملینگ، با آنكھ سندي از مسافرت وي بھ ایتالیا نداریم، در نقاشیھایش لطافت و ظرافتي بھ كار برده 
كھ گمان میرود از نقاشان كولوني، یا از روژه وان در وایدن، اخذ كرده، یا از ونیز و نواحي مسیر راین بھ 

ھانس در نزدیكي ماینتس متولد شده است، و گمان میرود كھ نامش را از . باشدماینتس سرچشمھ گرفتھ 
. ، آلمان را ترك گفت و بھ فالندر و بروژ رھسپار شد١۴۶۵در حدود سال . زادگاھش مملینگن گرفتھ باشد

سھ سال بعد، در آنجا یك مسافر انگلیسي بھ اسم سرجان دان بھ وي سفارش داد كھ تابلو مریم عذراي 
این تابلو، با آنكھ، از لحاظ درك و تركیب بندي، معمولي و مطابق اصول . دار را برایش ترسیم كندتاج

یحیاي تعمید . قراردادي جاري بود، قدرت فني و لطافت احساس و پارسایي حرفھاي مملینگ را نشان میداد
فرد ; یكو ترسیم شدنددھنده بھ سبك واقع گرایي فالندري، و یوحناي حواري براساس ایدئالیسم فرا آنجل

گرایي در ھنر، بھ صورت تك چھره نھاني مملینگ كھ از پشت ستوني سرك میكشد، در این پرده جلوه گر 
  . شد
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مملینگ مانند پروجینو، كھ یك نسل پس از وي میزیست، صدھا پرده از حضرت مریم نقاشي كرد كھ 
ھا در  ن تابلوھا اینك بر دیوارھاي موزهای; ھمگي داراي شفقتي مادرانھ و صفا و آرامشي ملكوتي ھستند

برلین، مونیخ، وین، فلورانس، لیسبون، مادرید، پاریس، لندن، نیویورك، واشینگتن، كلیولند، و شیكاگو 
آویختھ شده اند، دو تا از بھترین آنھا در بیمارستان سن ژان بروژ قرار دارند، در تابلو عروسي رازورانھ 

ھمچنین در ; اشخاص استادانھ نقاشي شدھاند، صورت مریم از ھمھ افضل استقدیسھ كاترین، با آنكھ ھمھ 
لیكن در اینجا، تصویر مرد مجوس صحنھ را تسخیر كرده ; تابلو ستایش كودك، برد با چھره مریم است

در یك نقاشي بزرگ سراسري كھ در مونیخ است، مملینگ تمام داستانھا و رویدادھاي اصلي زندگي . است
داستان آالم مسیح را با كشیدن ; و در نقاشي دیگري كھ در تورن است; م بخشیده استمسیح را تجس

جمعیتي از زنان و مردان گوناگون، كھ شمردن آنان حتي براي شخصي چون بروگل دشوار بوده است، 
و ; براي جعبھ ارگ صومعھاي در ناخرا، در چند سال پیش ترسیم شده بود، برابري میكرد. باز میگوید

براي خریدن این ) دالر ٠٠٠,٢٠٠,١(فرانك  ٠٠٠,٢۴٠مبلغ  ١٨٩۶آنورس، ھنگامي كھ در سال  موزه
یك محجر محراب چند پارچھ دیگر بھ نام واپسین داوري براي . اثر پرداخت، خود را مغبون نمیدانست

ستادند، اما در آن را با یك كشتي بھ مقصد ایتالیا فر; یاكوپوتاني، نماینده لورنتسو د مدیچي در بروژ، كشید
ھا را برگرفت و  راه بھ چنگ ناخداي كشتي بازرگاني كوچكي، متعلق بھ اتحادیھ ھانسایي، افتاد و او نقدینھ

  . تابلو را بھ كلیساي مریم در دانتزیگ فرستاد

ھاي شایان تحسیني توفیق یافت، از  مملینگ در این آثار عمده، و در قاببندھاي منفرد، بھ تصویر تك چھره
تك چھره مارتین وان نیوونھو و تك چھره یك زن كھ با كاله بلند و انگشتریھاي فراوانش جبروتي : ھجمل

دارد در بیمارستان بروژ، تك چھره یك مرد جوان در گالري لندن، تك چھره یك پیرمرد در نیویورك، و 
تیسین یا رافائل و یا  البتھ كارھاي وي در عمق و الھام بھ پاي آثار. تك چھره مردي با تیر در واشینگتن

تصویرھاي برھنھاي كھ مملینگ بر . ھولباین نمیرسند، اما ظاھر كار را با مھارت استادانھاي نشان میدھند
  . حسب تصادف كشیده است، چون آدم و حوا و بتشبع در گرمابھ، چندان فریبندگي ندارند

كھ براي تدفین استخوانھاي قدیسھ او  مملینگ، در پایان زندگیش، براي بیمارستان بروژ، بقعھ گوتیكي را
در ھشت قاببند چوبي سرگذشت زندگي این زن مقدس را باز گفت كھ . رسوال پي افكنده شده بود تزیین كرد

چگونھ با ; چگونھ وي با شاھزاده كونون نامزد شد ولي ازدواج خود را بھ خاطر زیارت رم بھ تاخیر افكند
ت، از راین بھ بال راند، و ھمراھانش را بھ امید گرمي بركات پاپ یازده ھزار دختر باكره بر كشتي نشس

ھاي سرد و لغزان آلپ گذر داد، و چگونھ، ھنگام بازگشت، این یازده ھزار و یك تن زن مقدس بھ  از كوه
كار پاتچو این خرافھ ) ١۴٨٨(نھ سال بعد . دست ھونھاي مشرك، در كولوني، شربت شھادت نوشیدند

  . ھاي دقیقتر و رنگھاي زیباتري براي مدرسھ سانتا اورسوال در ونیز نقاشي كرددلپسند را با طرح

در مورد مملینگ، یا ھر نقاش دیگري، كمال بي انصافي است اگر كھ مجموعھ آثارش را یكجا در در نظر 
زیرا ھر یك از آثار براي زمان و مكان معیني نقاشي شده، و ناقل . آورند و مورد قضاوت قرار دھند

آن كس كھ آنھا را یكجا مورد مداقھ قرار میدھد، یكجا نیز . ساس غنایي نقاش در آن مورد خاص استاح
ھاي  ھا، و حتي یكساني چھره نارساییھاي طبع او را نارسایي شیوه، تنگي حدود كار، یكنواختي تك چھره

ھر زیبا یا واقعیند و با ھا بظا چھره. محجوبي كھ با مویھاي طالیي فروھشتھ از مریم كشیده است در مییابد
اما قلم موي نقاش بندرت بر اندوه، حیرت، اشتیاق، آرزو، و روحي ; رنگھاي روشن و صاف میدرخشند

در زناني كھ مملینگ ترسیم كرده است نیروي حیات نیست، . كھ در زیر این ظاھر نھفتھ است دست مییابد
ھاي كوچكشان ما را دلتنگ و افسرده و چون آنان را برھنھ تجسم میبخشد، شكمھاي بزرگ و پستان

مع ھذا، باید اعتراف كنیم كھ . شاید در آن روزگاران، این آرزوھاي ما ھم قابل تعلیم و تلقینند. میسازند
، بھ فتواي ھمھ طرفداران و رقیبانش، سرآمد نقاشان شمال )١۴٩۵(مملینگ وقتي دیده از دنیا فرو بست 

ندان دیگر بھ نقایص كار وي بیش از عیوب آثار خود واقف بودند، اما اگر چھ ھنرم. ھاي آلپ بود رشتھ كوه
نفوذ وي بر . در لطافت سبك و خلوص احساس و شكوه رنگامیزي با وي در خور مقایسھ و برابري نبودند

  . مكتب نقاشي فالندر مدت یك نسل بیرقیب بود
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از ھلند بھ بروژ آمد و افسون احساس ١۴٨٣وي در حوالي سال . گیرارد داویت این شیوه را ادامھ داد
شاید ھر دو ; ھاي وي از حضرت مریم با كارھاي مملینگ یكسانند پرده. لطیف مملینگ در او كارگر افتاد

)) ھنگام فرار بھ مصر استراحت در((در برخي از تابلوھایش، مانند . مدل واحدي براي این كار داشتھاند
، در نشان دادن زیبایي پرمتانت مریم عذرا با مملینگ برابري میكند، و در تصویر و )موزه واشینگتن(

داویت در سالھاي كھولت بھ دنبال تجارت رفت و در آنورس رحل اقامت . ترسیم كودك بر او برتري مییابد
كھ مكتب نقاشي آنورس با كونتین ماسیس فعالیت  مكتب نقاشي بروژ با وي بھ پایان آمد، در حالي. افكند

  . خود را آغاز كرد

صنف نقاشان قدیس ((وارد ) ١۴٩١(در سن بیست و یك سالگي . ماسیس فرزند یك آھنگر اھل لوون بود
كھ )) ضیافت ھرودس((اما گمان نمیرود كھ قدیس لوقا، اگر ھم زنده میبود، بر تابلو . در آنورس شد)) لوقا

كھ یوسف )) تدفین مسیح((یاس با خنجري سر بریده یحیاي تعمید دھنده را نیش میزند، یا بر در آن ھرود
ماسیس، از آنجا كھ . ھاي خون را از گیسوي جسد بیجان مسیح میكند، بھ دیده قبول بنگرد رامھاي دلمھ

از . زا داشتدوبار ازدواج كرده و ھفت فرزند بھ خاك سپرده بود، اعصابي از پوالد و قلمي تلخ و جانگ
این روي، منظره فاحشھاي كھ پیرمرد رباخواري را میفریبد و یا، بھ صورت مالیمتر، بانكداري كھ 

با وجود این، . طالھایش را میشمرد و زنش با تحسین و حسادت وي را مینگرد توجھ او را جلب میكند
مریم، ) در برلین(ھا  ز این پردهدر یكي ا. مریمھایي كھ ماسیس كشیده است از تابلوھاي مملینگ انسانیترند

مانند ھمھ مادران، فرزندش را میبوسد و نوازش میكند، و رنگھاي آبي روشن، ارغواني، و سرخي كھ در 
ماسیس در تك چھره سازي، با توفیقي بیش از . رنگآمیزي لباس او بھ كار رفتھاند بر زیباییش میافزایند

، كھ در ))بررسي یك تك چھره((ان مینمایاند، تابلو مشھور ھایش مملینگ، سجایاي قھرمانانش را در چھره
 ١۵١٧ھنگامي كھ پتر گیلیس در . موزه ژاكمار آندره در پاریس است، از این زمره بھ شمار میرود

. میخواست تصویر نزدیك بھ حقیقتي از خود و اراسموس براي تامس مور بفرستد، بھ ماسیس توسل جست
، در برابر تك ))تك چھره اراسموس((از عھده برآمد، ولي بدبختانھ كونتین در مورد گیلیس بخوبي 

و ھولباین ) ١۵٢٠(ھنگامي كھ دورر . چھرھاي كھ ھولباین از ھمین دانشمند كشیده بود، از نظر افتاد
بھ آنورس آمدند، نسبت بھ ماسیس، بھ عنوان پیشواي ھنر فالندري، شایستھترین احترامات را ) ١۵٢۶(

  . مرعي داشتند

در ھمین میان، اصیلترین، و در عین حال ھجاییترین، ھنرمند تاریخ نقاشي فالندر در شھر برابان ظھور 
  . كرد

، سرھایي )در نیویورك(ھاي زشت و بدتركیب تابلو ستایش مجوسان  یا چھره) در مادرید(مسیح بھ مردم 
. غرابت و خشمناكي بودندترسیم شده بودند كھ مانند طرحھاي ھجوآمیز لئوناردو داوینچي در نھایت 

از آنجا كھ در بوالودوك . ھیرونیموس بوس كشیدن چنین اشكال و صور عجیب را شیوه خویش قرار داد
زاده شده و بیشتر عمرش را در ھمین ناحیھ صرف كرده بود، ) در شمال برابان، یعني جنوب ھلند فعلي(

وي مدتي بھ ترسیم موضوعات مذھبي . تبانام فالندریش سرتوخنبوس، و باالخره بوس تنھا، شھرت یاف
اشتغال داشت، و در برخي از تابلوھایش، چون ستایش مجوسان كھ در مادرید است، بھ عرف و واقعیت 

شاید در كودكي وي را با . لیكن حس ھجو گراي او بر قدرت تخیل و ھنرش چیره گشت. تمایل یافتھ بود
ز پشت ھر صخره و ھر درخت بھ آدمي چشم دوختھ داستانھاي جن و پري قرون وسطي، و غولھایي كھ ا

ھاي دوران كودكي روح و روان خویش را  و اینك وي با ترسیم ریشخندآمیز آن لولھ; بودند، ترسانده بودند
ھاي زشتي كھ بر دامن  بوس، با حساسیت یك ھنرمند، از وصلھ. از وجود آنھا میپالود و شفا میبخشید

ھاي خوفناكي،  ھا، بیزار بود و آنھا را با قیافھ ھا، زشتھا، و ناقصالخلقھ قھبشریت چسبیده بود، از عجیبالخل
  . كھ تركیبي از خشم و شادي بود، مجسم میساخت

در ; جلو پرده را پوزه گاوي اشغال كرده بود) در كولوني(ھاي توصیفي مانند میالد مسیح  حتي در صحنھ
ھا و راھروھاي طاقدار، بر مریم عذرا و  پنجره روستاییان، از میان) نیویورك(تابلو ستایش مجوسان 
مع ھذا، در ھمین پرده، با طرحي كھ از استادي كامل وي حكایت میكند، پطرس . طفلش چشم دوختھاند
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. حواري و سلطان سیاھپوستي را كشیده است كھ عظمت و شكوھشان دیگران را تحتالشعاع قرار دادھاند
ھاي حیواني، چشمھاي دریده و  دگي مسیح را با ترسیم چھرهاما بوس ھر چھ بیشتر میرود، مجالس زن

ھایي  از این كھ بگذریم، بھ پرده. وحشي، بینیھاي بزرگ، و لبان حریص و جلو آمده ناخوشایند پر میسازد
از یوحناي حواري تصویري در میان منظره ; ھاي قدیسان مسیحي است میرسیم كھ موضوعشان افسانھ

لیكن در گوشھ ھمین پرده دیوي متفكر با ; دریا كشیده است كھ شگفتانگیز استفوقالعادھاي از جزایر و 
جامھ باشلقدار راھبان، و با دم موش و پاھایي چون پاي حشرات ترسیم شده، كھ صبورانھ بھ انتظار میراث 

در پرده وسوسھ كردن شیطان قدیس آنتونیوس را بر گرداگرد این زاھد گوشھ . بردن جھان نشستھ است
ن نومید جمعي روسپي سرمست و موجودات خیلي خارقالعاده كوتولھاي كھ پاھایش بر شانھاش روییده نشی

است، پرندھاي كھ پاھاي بز دارد، زني كھ پاھایش پاي گاو است، موشي كھ بر دو پا نشستھ، و سراینده 
ساھاي جامع بوس اشكال عجیب و غریب كلی. دوره گردي كھ جمجمھ اسبي بر كلھ دارد ترسیم كرده است

  . سبك گوتیك را میگرفت و از آنھا جھاني شگفتانگیز میساخت

ھایي از زندگي مردم را ترسیم میكرد چون  گاھگاھي صحنھ. وي از شیوه واقع گرایي سخت بھ دور بود
پرده سفر در ھنگام خرمن او از شادیھاي ماه مھ حكایت نمیكند، بلكھ توصیف تلخي . تابلو اغراق میكرد

: ھا ھمھ چیز در كمال حسن و آرزومندي است در باالي كومھ یونجھ)). ھمھ سروتھ یك كرباسیم((است از 
مرد جواني براي دختري كھ آواز میخواند موسیقي مینوازد، پشت سر آنھا، عاشق و معشوقي یكدیگر را 

بر آسمان پر باالي سر آنھا، مسیح در میان ابرھا ; میبوسند، و فرشتھاي زانوي ستایش بر زمین زده است
اما بر روي زمین، آدمكشي دشمن خود را كھ بر زمین افتاده است با زخم خنجر از پاي . گشوده است

كشیش ; پزشك چاچول بازي دوا میفروشد; داللھ محبتي دختر جواني را بھ فاحشگي میخواند; درمیآورد
در . بیخبر را زیر میگیردھا پیشكشي میستاند، و چرخھاي یك گاري سرمستان از خود  فربھاي از راھبھ

فیلیپ دوم، پادشاه . جانب راست، گروھي از دیوان، بھ كمك بوزینگان، نفرین شدگان را بھ دوزخ میكشانند
آویختھ، و در كنار آن ) اسكوریال(اسپانیا، كھ سلطان غم و افسردگي نیز بود، این پرده را در قصر خویش 

  . ودتابلوي مشابھي بھ نام لذت دنیا قرار داده ب

پیرامون استخري كھ زنان و مردان برھنھ آب تني میكنند، صفي از برھنگان، سوار بر جانوراني كھ نیمي 
خار و تیغ از ھر سوي بھ میان تصویر راه ; از تنشان واقعي و نیمي وھمي و خیالي است، در حركتند

غول پیكري، با نگاھي در جلو پرده، دو تن از برھنگان ھماغوش یكدیگر میرقصند و پرنده . جستھاند
  . فیلسوفانھ، آنھا را مینگرد

ھا و بھ  و بر پرده دیگر شكنجھ; بر پردھاي خلقت حوا، بھ عنوان سرچشمھ ھمھ شرارتھا، ترسیم یافتھ است
این تابلو تركیب عجیبي است از طرحھاي دقیق و استادانھ و . خود پیچیدنھاي گناھكاران نشان داده شدھاند

  . ار تجسم واقعي بوستخیالت یك مغز بیم

آیا ممكن است كھ، حتي در سپیده دم تجدد، میلیونھا تن در عالم مسیحیت بوده باشند كھ كابوسھا و 
ھایي از این قبیل داشتھ اما نتوانستھ باشند آن را ابراز دارند آیا بوس نیز یكي از ھمین میلیونھا تن  دلھره

ي كھ از وي در كتابخانھ آراس وجود دارد او را در نبود بسختي میتوان چنین باور داشت، زیرا تصویر
مردي است كھ میداند چگونھ خود ; عھد پیري نشان میدھد كھ در نھایت حدت ذھن است و نگاھي نافذ دارد

براستي اگر وي . را با شرایط حیات منطبق سازد، و خشم ھجاگر وي نتوانستھ است او را در خود فرو برد
. وفناك میبود، ھرگز نمیتوانست چنین استادانھ بر پرده نقاشي رقمشان زندھمچنان اسیر این تخیالت خ

ھاي مذھبي بودند، بلكھ از آن جھت كھ  معاصرانش آثار او را، نھ از آن لحاظ كھ نشان دھنده دلھره
ھایي كھ از روي گراور آثار  شوخیھاي مصوري بودند، دوست میداشتند، و این از بازار پر رونق نسخھ

یك نسل بعد، پیتر بروگل این دیوھا را از صحنھ بیرون میراند و، بھ جاي آنھا، . دھاند، پیداستوي چاپ ش
و چھارصد سال بعد، ھنرمنداني، با مغزھاي بیمار، ; بھ تصویر مردمان تندرست و شادمان میپردازد

اصول  اختالل و پریشان حواسي عصر خود را، با ترسیم تخیالت نقاشي كھ بیشتر متمایل بھ رعایت
  . قراردادي است این فصل را در تاریخ نقاشي فالندري بھ پایان میبرد
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او در سال ; نام او یان گوسارت است. وي در موبوژ زاده شده است و از این روي بھ مابوز شھرت دارد
بھ دربار  ١۵٠٧در . ، احتماال پس از آنكھ این فن را از داویت در بروژ فراگرفت، بھ آنورس آمد١۵٠٣

ھاي فیلیپ نیكو دعوت شد و با وي بھ سفر ایتالیا رفت، و  یپ، دوك بورگوني یكي از ثمرات معاشقھفیل
چون بازگشت، قلمش لطافت و نرمشي خاص یافتھ، و عشق شگفتي بھ تصویر پیكرھاي برھنھ و اساطیر 

  . مشركان پیدا كرده بود

قش پیكرھاي برھنھ را زیبا و گیرنده جلوه ي او، براي نخستین بار در ھنر فالندري، ن))آدم و حوا((تابلو 
  . میدھد

ھاي  ، با بچھ فرشتھ))قدیس لوقا در حال كشیدن حضرت مریم((و )) ھا مریم با كودك و فرشتھ((ھاي  پرده
، ))اندوه در میان باغ((و تابلو ; فربھ و نماي بناھاي رنسانسي در پشت سر، بازگوي شیوه ایتالیایي ھستند

اما ھنر گوسارت در تك چھره سازي . ایش نور مھتاب خود را مدیون ھنر ایتالیاستبھ احتمال قوي، نم
تك چھره یان كار و ((پس از یان وان آیك، ھیچ نقاش فالندري نتوانستھ است، بدان خوبي كھ در . بود

 در این تابلو، نقاش ھنر خود را. پیداست، بھ بررسي سجایاي اخالقي كسي بپردازد) موزه لوور)) (ندلت
در ترسیم صورت و دستھا متمركز ساختھ است و دودمان پولدار، قدرت اداره، و روح ذھني را، كھ در 

ماسیس دوره اول نقاشي فالندري را، . زیر بار اداره امور جدي و سختگیر شده است، بخوبي نشان میدھد
كھاي جدید، لطافت تزیین، گوسارت آن دستھ از تكنی. كھ با وان آیك بھ مقام عظمت رسیده بود، بھ پایان برد

ظرافت خطوط، سایھ روشنھاي استادانھ و دقیق چھره سازي را از ایتالیا با خود بھ ارمغان آورد كھ در 
نقاشي فالندري را از شیوه ذوق بومي خویش دور میكرد و، تا زماني ) بھ استثناي بروگل(قرن شانزدھم 

را در حالت تعلیقي كھ از عظمت و زیبایي بر كنار  كھ با ظھور روبنس و وندایك بھ اوج خود میرسید، آن
  . نبود نگاه میداشت

شارل دلیر از خود پسري بھ جاي نگذاشت، اما دخترش ماري را نامزد ماكسیمیلیان اتریشي كرد، بدان 
اما لویي یازدھم این دوكنشین را . امید كھ خاندان ھاپسبورگ از بورگوني، در برابر فرانسھ، حمایت كنند

الت فالندر، برابان، انو، و در آنجا، براي آنكھ فرمانرواي قانوني ایا. تصرف كرد، و ماري بھ گان گریخت
را امضا كرد، كھ بھ موجب آن بدون موافقت ) ١۴٧٧فوریھ )) (امتیازات گروت((ھوالند باشد، پیمان نامھ 

این ایاالت، یا مجالس ایاالت امضا كننده پیماننامھ و فرمانھاي دیگر، از آن جملھ اعطاي آزادي محلي بھ 
اصطالح كرده بودند، ھلند بھ یك جنگ صد سالھ براي تحصیل  ))مدخل شادماني((برابان كھ اھالي آن را 

پاي خاندان نیرومند ھاپسبورگ را بھ ) ١۴٧٧اوت (اما ازدواج ماري با ماكسیمیلیان . استقالل دست یازید
و . وفات یافت، ماكسیمیلیان بھ مقام نیابت سلطنت رسید ١۴٨٢ماري چون در سال . پست بومان گشود

، نایبالسلطنگي پست بومان را بھ پسرش فیلیپ )١۴٩۴(راطوري برگزیده شد ھنگامي كھ وي بھ امپ
، خواھرش مارگارت اتریشي، بھ وسیلھ امپراطور، بھ فرماندھي كل )١۵٠۶(چون فیلیپ مرد . واگذاشت

سال داشت، بھ سن قانوني  ١۵وقتي كھ پسر فیلیپ، شارل آینده، كھ در آن زمان . این منطقھ منسوب شد

  فصل ھفتم ، ھلند، در زیر لواي حكومت یكي از )١۵١۵(رسید 

  

  اروپاي مركزي 

١- ١٣٠٠۴۶٠   
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از آنجا كھ آدمي زنده رخصت و مساعدت اوضاع طبیعي است، ناچار نیروھاي طبیعت بر سر نوشتش 
ھا، دور  ھاي بیشمار قسمت میكنند، و این گروه ھا، رودھا، و دریاھا او را بھ گروه كوه; حكمفرمایي دارند

و لباس و آداب و از ھم، زبانھا و عقاید دیني متفاوتشان را تكامل میبخشند و رنگ و خصوصیت چھره 
عدم تامین، آنھا را بر آن میدارد تا . رسومشان، كھ زاده شرایط اقلیمي ھستند، اختالف بیشتري پیدا میكنند

بیگانگان را بھ چشم بدگماني بنگرند و مظاھر خارجي و آداب و رسوم غریب اقوام دیگر را منفور و 
ھا، خلیجھا و نھرھا كھ  ھا و تنگھ ھا، شاخابھ ھا و دره ھمھ آن تفاوتھاي ارضي جالب كوه. مردود بدارند

ھا قومي منقسم میكنند  اروپا را بھ جھاني با مواھب مختلف تبدیل ساختھاند جمعیت این قاره كوچك را بھ ده
كھ اختالفات و تفاوتھاي خود را با دیگران گرامي داشتھ و خویشتن را در زندان خود ساختھاي از نفرت 

آدمي از دنیایي كھ ; در این افتراق و چندگونگي، خود فریبندگي و لطفي ھست. موروث محبوس كردھاند
مع ھذا، در زیر و در وراي این . مردمش ھمھ داراي افسانھ و اساطیر و مطایبات یكساني باشند بیزار است

 مغایرتھا، طبیعت و احتیاج مردم این سامان را بھ وحدت و بھ ھم پیوستگي اقتصادي مجبور كرده است، و
این وحدت با پیشرفت اختراعات و دانش، كھ سدھا و مرزھا را در ھم میشكنند، روز بھ روز آشكارتر و 

دیده تیزبین و دور از تعصب یك تاریخنویس، از نروژ گرفتھ تا سیسیل، و از روسیھ تا . ضروریتر میشود
، بلكھ از آن جھت مینگرد كھ اسپانیا، مردم را از آن لحاظ كھ لباس و گویش متفاوتي دارند بھ نظر نمیآورد

شخم میزنند و كشت میكنند، : در پي اشتغاالتي ھستند كھ منش و شخصیت افراد را یكسان شكل میبخشند
زمین را در پي فلزات میكاوند، پارچھ میبافند، خانھ و معبد و مدرسھ میسازند، كودكان را پرورش میدھند، 

بھ ایجاد نظامات اجتماعي، كھ نیرومندترین اندام دفاع و ھاي خویش تجارت میكنند، و  با مازاد فرآورده
كار عظیم و اصلي انسان در اسكاندیناوي غلبھ بر سرما، در ھلند چیرگي بر . بقاي انسان است، میپردازند

سرنوشت كشاورزي و جاي زیست بدین ; ھا بود دریا، در آلمان تسخیر جنگلھا، و در اتریش تسلط بر كوه
، دوره گردش زمینھاي زراعتي در اروپا امري رایج شد و ١٣٠٠در سال . شتپیروزیھا بستگي دا

، طاعون مرگ سیاه ١٣٨١تا  ١٣۴٧اما، در فاصلھ سالھاي . باروري و محصول زمین را افزون كرد
در . نیمي از جمعیت اروپاي مركزي را بھ كام مرگ كشید،و فناي آدمیان حاصلخیزي زمین را متوقف كرد

تن از جمعیت خود  ٠٠٠,٣٠تن، و برسالو  ٠٠٠,٢٠تن، كراكو  ٠٠٠,١۴اسبورگ ظرف یك سال، ستر
مردم با صبر و شكیبایي فوقالعادھاي . مدت یك قرن، كانھاي ھارتس بدون استفاده ماندند. را از دست دادند

  . كارھاي قدیم، شخم زدن، و برگرداندن خاك را از سرگرفتند

در آخن و دورتموند زغال، در ساكس قلع، در ; افزودند سوئد و آلمان استخراج آھن و مس خویش را
  . ھارتس سرب، در سوئد و تیرول نقره، و در كارینتیا و ترانسیلواني طال استخراج میشد

  . سیل فلزات در كام صنایعي كھ در حال رشد بود فرو میریخت و، با ترقي صنایع، بازرگاني اشاعھ مییافت

سرآمد دیگر كشورھاي اروپایي بود، طبعا در صنایع فلزگري نیز آلمان، كھ در كار استخراج فلزات 
بھ مدد چكشھا ; ھاي بلند براي نخستین بار در قرن چھاردھم در این كشور پدید آمدند پیشوایي داشت، كوره

نورنبرگ مركز صنایع . ھایي كھ بھ قوه آب كار میكردند، شیوه كار فلزات دگرگون گشت و دستگاه
صنعت و بازرگاني، شھرھایي چون . اطر توپھا و زنگھاي مرغوبش شھرت یافتآھنكاري شد و بھ خ

نورنبرگ، آوگسبورگ، ماینتس، شپایر، و كولوني را استقالل دادند و آنھا را بھ صورت كشور شھرھایي 
رودھاي راین، ماین، لش، و دانوب شھرھاي جنوب آلمان را، در ارتباط با ایتالیا و مشرق، . بیرون آوردند

در مسیر این خطوط ارتباطي، موسسات بزرگ مالي و تجارییي بھ وجود . مد دیگر شھرھا ساختندسرآ
آمدند كھ در نقاط مختلف و دور دست بازارھاي فروش و نمایندگي داشتند و، در قرن پانزدھم، قدرت و 

زمام بازرگاني در قرن چھاردھم، این اتحادیھ ھنوز نیرومند بود و . ثروتشان از اتحادیھ ھانسایي درگذشت
ایاالت اسكاندیناوي با ھم متفق شدند تا  ١٣٩٧دریاي شمال و دریاي بالتیك را در دست داشت، اما در سال 

اندك مدتي بعد، ھلندیھا و انگلیسیھا خود بھ حمل و نقل كاالي . بر قدرت انحصارگرانھ آن شكست آورند
تخمھاي  ١۴١٧ھ توطئھ برخاستند و از سال حتي شاه ماھیھا نیز بر ضد اتحادیھ ب. خویش مبادرت جستند

  . خود را، بھ جاي دریاي بالتیك، بھ دریاي شمال ریختند
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در نتیجھ، لوبك، كھ ستون اتحادیھ بود، تجارت شاه ماھي را از دست داد و راه زوال گرفت، و آمستردام 
  . بدان دست یازید و ترقي یافت

گ میان روستا و شھر، خاوندان و سرفھا، اشراف و در زیر این وضع اقتصادي رو بھ پیشرفت، آتش جن
سوداگران،اصناف بازرگاني و اصناف صنعتي، سرمایھ داران و پرولترھا، روحاني و عامي، و كلیسا و 

در . دولت یا در حال برافتادن بود، اما در كشورھاي دیگر اروپاي مركزي از نو توش و توان میگرفت
براندنبورگ، كھ روستاییان با پاك كردن جنگلھا آزادي خود را بھ  دانمارك، پروس، سیلزي، پومراني، و

خشونت و . دست آورده بودند، حكومت نظامي اشراف دوباره در قرن پانزدھم سرفداري را برقرار ساخت
سختگیري این اشرافزادگان آلماني را نسبت بھ رعایا از یك ضربالمثل دھقانان براندنبورگي میتوان 

در . ي اسبھاي ارباب طول عمر آرزو میكنند تا مبادا بر دوش سرفھایش سوار شودآنھا برا; دریافت
سرزمینھاي بالتیك، بارونھا و شھسواران توتوني، در نخستین اقدامي كھ براي برده كردن اسالوھاي ساكن 

، مجبور شدند )لھستان بود ١۴٠٩بھ علت كمبود كارگر كھ نتیجھ مرگ سیاه، و جنگ (این منطقھ كردند 
بھ اسارت بگیرند، و با كشورھا و دولتھاي )) ھا درگذر بود ھر بیكاري را كھ در شھر یا روي جاده((

  . ھمجوار معاھداتي براي استرداد پناھندگان بستند

طبقھ بورژوازي سوداگر، كھ نقطھ مقابل بارونھا، و از این جھت مورد عنایت امپراطوران بود، در 
. ن كھ در بسیاري از موارد انجمن شھر و اطاق بازرگاني یكي بودندشھرداریھا نفوذ كامل داشت، چندا

اصناف صنعتي مجبور بھ انقیاد گشتند، بھ اجرتھایي كھ شھرداري مقرر میداشت گردن نھادند، و از وحدت 
در اینجا نیز، چون انگلستان و فرانسھ، صنعتگراني كھ غرورشان درھم شكستھ شده . عمل محروم شدند

در سال . گاه و بیگاه كارگران دست بھ شورش میزدند. ھاي بیپناه و بیدفاعي تبدیل شدندبود بھ پرولتر
صنعتگران نورنبرگ اعضاي انجمن شھر را دستگیر كردند و مدت یك سال بر شھر حكومت  ١٣۴٨

در پروس، فرماني در . راندند، لیكن سپاھیان امپراطور بازرگانان بزرگمنش را دوباره بھ قدرت رسانیدند
آتش انقالبھاي دھقاني در دانمارك . صادر شد كھ بھ موجب آن گوش اعتصابگران را میبریدند ١٣۵٨ال س
) ١۴٣۴(، و در نروژ و سوئد )١۴٣٢(در ساكس، سیلزي، براندنبورگ، وراینالند ) ١۴۴١و  ١٣۴٠(

ھا و افكار  اندیشھ. اما این انقالبھا سستتر و نااستوارتر از آن بودند كھ كاري از پیش برند; شعلھ ور گشت
یك انقالبي دو آتشھ بینام رسالھاي نوشت و در  ١۴٣٨در سال . ھا اشاعھ داشتند انقالبي در شھرھا و دھكده

صحنھ . خیالي را، براساس اصول سوسیالیستي، مورد تفسیر قرار داد)) اصالحات كایزر سیگیسموند((آن 
  . دھقانان آماده میشد ١۵٢۵آھستھ آھستھ براي جنگ سال 

II - سازمان حكومت  

از این روي، ممكن است تاریخ ; نظم ما در تمدن و آزادي است، و اغتشاش قابلھ استبداد و دیكتاتوري
وظیفھ شاھان در قرون وسطي آن بود كھ فرد را بتدریج از زیر یوغ . گاھي از شاھان بھ نیكي نام برد

ازات، ضرب سكھ، و جنگ را در كف یك حكومتھاي محلي رھا سازند و اختیار قانونگذاري، دادرسي، مج
  . قدرت متمركز قرار دھند

بر از دست رفتن حكومتھاي محلي زاري میكردند، اما شارمندان ساده بھتر آن میدانستند كھ در كشورشان 
در آن . یك فرمانده، یك پول، و یك قانون وجود داشتھ باشد، و بھ آنچھ رخ میداد بھ چشم رضا مینگریستند

مي از مردم بیسواد بودند، بندرت كسي آرزو میكرد كھ شاھان یكسره از جھان ناپدید شوند و دنیا ایام كھ نی
  . را بھ قانونھا و تدابیر سستي كھ مردم خود اندیشیده بودند واگذارند

ماگنوس دوم، شاه سوئد، قوانین متضاد و . اسكاندیناوي در قرن چھاردھم پادشاھان برجستھاي داشت
در دانمارك، اریك ). ١٣۴٧(اھي خود را بھ صورت قانون نامھ ملي یكدستي بیرون آورد متغایر قلمرو ش

كریستوفر ; چھارم بارونھاي گردنكش را بھ زیر فرمان آورد و قدرت مركزي را استواري و نیرو بخشید
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كي از دوم بر این استواري خلل وارد كرده، و والدمار چھارم از نو بھ تقویت آن كوشید و كشور خود را ی
اسكاندیناوي در این عھد مارگریت، )) شاھان((لیكن، سرآمد ھمھ . نیروھاي عمده سیاست اروپا گردانید

باھاكون ششم، شاه نروژ، كھ فرزند ماگتوس دوم شاه سوئد بود، ) ١٣۶٣(در دھسالگي . دختر والدمار، بود
این دو سلطنت بھ ھم پیوستھ را از نظر خون و ازدواج چنان مینمود كھ در تقدیر اوست كھ . ازدواج كرد

، با پسر پنجسالھاش، اوالف، بھ كپنھاگ )١٣٧۵(چون پدرش چشم از جھان فرو بست . وحدت بخشید
شتافت و روحانیون و بارونھاي شوراي برگزینندگان را بر آن داشت تا اوالف را بھ پادشاھي، و وي را بھ 

، فرزندش تاج سلطنت نروژ را نیز بھ )١٣٨٠(ھنگامي كھ شوھرش درگذشت . نیابت سلطنت برگزینند
حزم و كارداني و . در آنجا نیز مارگریت نیابت سلطنت یافت; اما چون ده سال بیش نداشت; ارث برد

شجاعت این زن معاصرانش را، كھ با بیكفایتي یا ستمگري مردھا آشنا بودند، بھ حیرت افكند، و خاوندان 
بسیاري از شاھان فرمانروایي كرده بودند، حكم این شھبانوي  فئودال دانمارك و نروژ، پس از آنكھ بر

چون اوالف بھ سن قانوني رسید . خردمند و خیرخواه را با افتخار تمام گردن نھادند و وي را پشتیبان گشتند
با ; دو سال بعد، اوالف مرد. ، سیاست خردمندانھ مادرش او را وارث تاج و تخت سوئد گردانید)١٣٨۵(

مینمود كھ نقشھ دوراندیشانھ مارگریت براي متحد ساختن كشورھاي اسكاندیناوي عقیم و  مرگ وي چنان
ولي شوراي سلطنتي دانمارك، كھ وارث ذكوري براي تاج و تخت آن كشور نمیدید ; بي نتیجھ گشتھ است

ني كھ در حفظ نظم و آرامش با مارگریت درخور مقایسھ باشد، قانون اسكاندیناوي را، كھ مخالف حكمرا
  ). ١٣٨٧(زنان بود، منسوخ كرد و او را نایب السلطنھ كشور گردانید 

و یك سال ) ١٣٨٨(مارگریت بھ اسلو رفت و در آنجا براي تمام عمر بھ نیابت سلطنت نروژ برگزیده شد 
بعد، نجیبزادگان و اعیان سوئد، كھ شاه ناالیقي را از سلطنت معزول ساختھ بودند، وي را بھ عنوان ملكھ 

مارگریت موفق شد كھ ھر سھ كشور را بھ قبول پادشاھي نوه خواھریش، . ش بھ سلطنت برگزیدندخوی
در آنجا، . ، وي شوراي سلطنتي سھ كشور را بھ كالمار در سوئد فراخواند١٣٩٧در سال . اریك، وادارد

لواي یك  سوئد و نروژ و دانمارك با حفظ آداب و رسوم و قوانین خویش، براي ھمیشھ متحدند و در زیر
اریك بھ شاھي برگزیده شد، اما، چون پانزدھسالھ بود، مارگریت تا زمان مرگ . حكومت بھ سر میبرند

در مقام نیابت سلطنت باقي ماند، ھیچ یك از فرمانروایان آن عھد اروپا چنین قلمرو حكومتي ) ١۴١٢(
  . وسیعي نداشتند و چنین با موفقیت حكمراني نكردند

در زمان وي، كشورھاي متحد بھ صورت یك امپراطوري دانماركي . بھرھاي نداشت اریك از خردمندي او
در این امپراطوري، نروژ . بیرون آمدند كھ شورایي در كپنھاگ داشت و بر ھر سھ مملكت حكومت میراند

 ١۴۴٣در . زوال یافت و مقام رھبري ادبي خود را، كھ از قرن دھم تا سیزدھم حفظ كرده بود، از دست داد
مجمعي از بزرگان، اسقفان، . نگلبركت انگلبركسن در سوئد علیھ استیالي دانمارك بھ شورش برخاستا

، و این مجمع عظیم، پس از پانصد سال، بھ )١۴٣۵(خرده مالكان، و شھرنشینان در آربوگا تشكیل داد 
السلطنگي انگلبركسن و كارل كنوتسن بھ نایب. صورت مجلس ملي سوئد، یعني ریسكداگ امروز، درآمد

یك سال بعد، قھرمان انقالب بھ قتل رسید و كنوتسن بھ عنوان نایبالسلطنھ، و سپس بھ طور . انتخاب شدند
  ). ١۴٧٠(متناوب بھ عنوان شاه، تا زمان مرگش بر سوئد حكومت راند 

 بر ١٨١۴بر دانمارك و تا  ١٨۶٣در این میان كریستیان اول سلطنت سلسلھ اولد نبورگ را، كھ تا سال 
، ایسلند تحت حكومت دانمارك )١٣٨١(در زمان نایبالسلطنگي مارگریت . نروژ حكومت راند، آغاز كرد

اوج تاریخ و ادبیات این جزیره دیگر سپري شده بود، اما ھنوز بھ اروپاي آشفتھ و بھ ھم . قرار گرفت
  . ریختھ درس فراموش شدھاي در باب حكومت منظم و با كفایت میداد

ویس داراي قویترین حكومت دموكراسي جھان بود قھرمانان تاریخي این كشور در این زمان، س
اوري، ) كانتونھاي جنگلي(نخست كانتونھاي آلماني زبان . شكستناپذیر، كانتونھاي تشكیل دھنده آن ھستند

تشكیل دادن ) اتحادیھ(شویتس، واونتروالدن براي حمایت و دفاع از یكدیگر متحد شدند و یك كنفدراسیون 
)١٢١٩ .(  
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، كنفدراسیون )١٣١۵(پس از پیروزي تاریخي كشاورزان سویسي بر سپاه ھاپسبورگ در ناحیھ مورگارتن 
كانتونھاي تازھاي نیز . سویس، با آنكھ اسما مطیع امپراطوري مقدس روم بود، عمال استقالل واقعي داشت

. ١٣۵٣، و برن در ١٣۵٢، گالروس و تسوگ در ١٣۵١، زوریخ در ١٣٣٢لوسرن در : بدان ملحق شدند
موانع طبیعي، استقالل، و حكومت . نام شویتس بر تمام كانتونھاي كنفدراسیون شمول یافت ١٣۵٢در 

ھا و جریان رودھایشان بھ كدام سوي  داخلي موجب تشكیل كانتونھا بودند و آنھا، بستھ بھ آنكھ شیب دره
نیز ھر یك براي خود قانوني ; ي را پذیرفتھ بودندبود، زبان و آداب و رسوم فرانسوي، آلماني، و یا ایتالیای

داشتند كھ از مجلسھایشان، كھ نمایندگانش زمانھاي مختلف، متفاوت بود، اما ھمھ كانتونھا سیاست خارجي 
گر چھ كانتونھا گاھي با . واحدي داشتند و اختالفات داخلیشان را بھ حكمیت یك دیت فدرال وا میگذاشتند

خاستند،اما قانون اساسي كنفدراسیون آنھا نمونھ الھامبخشي در حكومت فدرال التقاط یكدیگر بھ ستیزه برمی
كنفدراسیون سویس، براي دفاع از آزادي و . حكومتھاي مستقل محلي تحت قوانین و شرایط مشترك گشت

ھ استقالل خود، تعلیمات نظامي را براي تمام افراد ذكور، و خدمت سربازي را در ھنگام احضار براي ھم
پیاده نظام سویسي، كھ تعلیمات شاق نظامي دیده و مجھز بھ . افراد ده تا شصت سالھ اجباري اعالم كرد

كانتونھا، براي افزودن . نیزه بودند، ترس انگیزترین و گران قدرترین لژیون جنگي اروپا بھ شمار میرفتند
دالوري ((دادند، و تا مدتي درآمد خود، ھنگھاي پیاده نظام خود را بھ دولتھاي خارجي بھ اجیري می

فرمانروایان اتریشي ھنوز در سویس .)) سربازان سویسي، چون كاالي بازرگاني، خرید و فروش میشد
لیكن در سمپاك . ادعاي حقوق فئودالي داشتند، و یكي دوبار براي تحصیل این حقوق بھ زور متوسل شدند

را دارند كھ بھ عنوان نخستین سند آزادي و  ، در نبردھایي كھ شایستگي آن)١٣٨٨(و در نافلس ) ١٣٨۶(
، عھدنامھ كنستانس بار دیگر تبعیت ١۴۴۶دموكراسي بھ خاطر سپرده شوند، شكست خوردند، در سال 

  . ظاھري سویس را از امپراطوري، و آزادي عملي آن را مورد تایید قرار داد

III -  آلمان با كلیسا میستیزد  

رال، لیكن بخشھاي تشكیل دھنده آن تحت حكومت مجالس دموكرات آلمان نیز چون سویس كشوري بود فد
نبودند، بلكھ فرمانروایانشان شھریاراني روحاني یا غیر روحاني بودند تنھا تبعیت مختصري از پیشواي 

بعضي از این ایاالت باواریا، وور تمبرگ، تورینگن، ھسن، ناسو، . امپراطوري مقدس روم میكردند
ورگ، كارینتیا، اتریش، و پاالتینا تحت حكومت دوكھا، كنتھا، ماركگرافھا، و دیگر مایسن، ساكس، براندنب

برخي دیگر ماگدبورگ، ماینتس، ھالھ، بامبرگ، كولوني، برمن، . صاحبمنصبان غیر روحاني بودند
ستراسبورگ، سالزبورگ، تریر، بال، و ھیلدسھایم از نظر سیاسي، بھ درجات مختلف، تابع اسقفھا یا 

در حدود صد شھر از فرمانروایان خود، خواه روحاني و خواه  ١۴۶٠اما تا سال ; ي اعظم بودنداسقفھا
در ھر یك از این قلمروھا، نمایندگان سھ طبقھ اعیان، . غیرروحاني، فرمان آزادي عمل تحصیل كرده بودند
بور از آنجا كھ اختیار دیت مز; اجتماع میكردند) ایالتي(روحانیان، و عوام، گاه و بیگاه، در یك دیت محلي 

مناطق تحت . قدرت مالي را در دست داشت، میتوانست تا حدي جلو سلطھ و اقتدار شھریاران را بگیرد
براي . فرمانروایي شھریاران و شھرھاي آزاد نمایندگاني بھ رایشستاگ، یا دیت امپراطوري، میفرستادند

اف براندنبورگ، كنت كاخنشین، و اسقفان انتخاب این شورا را معموال شاه بوھم، دوك ساكس، ماركگر
بھ انتخاب آنان، شاه برگزیده میشد، كھ تنھا پس از آنكھ پاپ . اعظم ماینتس، تریر، و كولوني تشكیل میدادند

بھ ھمین جھت، قبل از ; تاج امپراطوري بر سرش مینھاد، پیشواي امپراطوري مقدس روم بھ شمار میرفت
شاه پایتخت خود را اصوال در نورنبرگ، اما اغلب در . داشت)) ھاشاه رومی((تاجگذاري رسمي، لقب 

اقتدار و حیثیت وي بیشتر منوط بھ سنت و آیین و مقام . جاھاي دیگر، و حتي گاھي در پراگ قرار میداد
مانند ھمھ شھریاران فئودال، جز ایالت و خطھ تحت فرمان خود مالك جاي دیگري . بود، نھ امالك و قدرت

تامین ھزینھ مالي اداره امور كشور و تجھیزات جنگي محتاج موافقت رایشستاگ یا دیت براي . نبود
برگزینندگان بود، و این احتیاج حتي مردان بزرگ و با اقتداري چون شارل چھارم یا سیگیسموند را بھ 

ست اضمحالل سلسلھ ھوھنشتاوفن بھ د. شكستھا و ناكامیھاي تحقیرآمیزي در امور خارجي محكوم میساخت
میالدي بھ وسیلھ پاپ لئو سوم  ٨٠٠پاپھاي نیرومند قرن سیزدھم، امپراطوري مقدس روم را، كھ در سال 

این امپراطوري  ١۴٠٠در سال . و شارلماني تاسیس شده بود، دچار ضعف و سستي جانكاھي كرد
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دو گروه  ١٣١۴ھنگامي كھ در سال . مجموعھ از ھم گسستھاي از آلمان، اتریش، بوھم، ھلند، و سویس بود
متخاصم از اعضاي دیت برگزینندگان در یك روز دو شخص، یعني لویي باواریایي و فردریك، دوك 

یو آنس بیست و . اتریش، را بھ شاھي برگزیدند، نزاع میان امپراطوري مقدس و دستگاه پاپي باال گرفت
مپراطور، بھ رسمیت شناخت و دوم از مقرپاپي خود در آوینیون انتخاب این ھر دو را بھ عنوان شاه، نھ ا

اعالم داشت، از آنجا كھ تنھا پاپ قدرت آن را دارد كھ بر سر شاھي تاج امپراطوري گذارد، باید وي را 
داور اعتبار این انتخاب قرار داد، و از این گذشتھ، بھ عقیده وي، بھ عقیده وي، اداره امور امپراطوري 

فردریك و . خاب مپراطور جدید باید در دست پاپ باشدمقدس در فاصلھ میان مرگ یك امپراطور و انت
در ناحیھ مولدورف  ١٣٢٢لویي بھ سال . لویي ترجیح دادند اختالف میان خود را از راه جنگ حل كنند

سپاه فردریك را در ھم شكست، خود وي را بھ اسیري گرفت، و از آن پس اختیار و قدرت كامل یك 
ي فرمان داد كھ از مقام و منصب خویش استعفا كند و در دربار پاپي بھ یو آنس بھ و. امپراطور را پیدا كرد

لویي از فرمان سر باز زد، و پاپ وي را تكفیر . عنوان یك شورشي ضد كلیسا براي محاكمھ حاضر شود
و بھ تمام مسیحیان امپراطوري مقدس دستور داد كھ از قبول حكومت وي امتناع ورزند، و ) ١٣٢۴(كرد 

و كشیشان مناطقي كھ پادشاھي وي را بھ رسمیت میشناختند، گزاردن و بھ جاي آوردن تكلیف بر روحانیان 
در بیشتر نقاط آلمان، فرمانھاي پاپ را بھ چیزي نشمردند، زیرا آلمانیھا نیز . شرعي و مذھبي را قدغن كرد

كھ ایمان مردم و قدرت در آن ایام . چون انگلیسیھا پاپھاي آوینیون را چاكر و یا ھمدست فرانسھ میدانستند
پاپھا ھر روز بیشتر سستي میگرفت، این طرز اندیشھ در اذھان رسوخ یافتھ بود كھ نخست خویشتن را 

  آیین كاتولیك، كھ . میھن پرست و سپس مسیحي بدانند
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در . است، راه فساد و تباھي در پیش گرفت و نھضت پروتستان، كھ یك نوع ملي گرایي است، ظھور كرد
بنابر توقیع پاپ یوآنس بیست و دوم . این گیرودار، لویي مورد پشتیباني متحدین مختلف قرار گرفت

پاپ بھ دستگاه  ، اعتقاد بھ امتناع مسیح و حواریون از داشتن امالك و اموال بدعت تلقي شد، و)١٣٢٣(
را، كھ از مومنین بھ این عقیده )) روحانیگران فرقھ فرانسیسان((تفتیش افكار دستور داده بود كھ گروه 

بسیاري از كشیشان داغ بدعت را بھ خود پاپ چسبانیدند، از ثروت بي حد و . بودند، بھ محاكمھ احضار كند
پیشواي . نامیدند)) ضد مسیح((سالخورده را  حصر كلیسا ابراز وحشت نمودند، و حتي برخي از آنان پاپ

گروه روحانیگران، میكائل چزنا، اقلیت كثیري از ھمكیشان خود را آشكارا بھ اتحاد و بیعت با لویي 
لویي، كھ از ھواخواھي آنان جسارتي یافتھ بود، در زاكسنھاوزن ). ١٣٢۴(باواریایي رھنموني كرد 

منتشر ساخت و وي را مردي خون )) ھ خود را پاپ میخواندندیوآنس بیست و دوم، ك((اعالمیھاي علیھ 
و تقاضا كرد كھ شوراي عمومي كلیسا ; آشام و بیعدالت خواند كھ در پي نابود كردن امپراطوري است

. تشكیل شود و پاپ را بھ جرم بدعتگذاري بھ محاكمھ كشد

. ربار وي در نورنبرگ، افزونتر شدجرئت و جسارت لویي، با آمدن دو تن از استادان دانشگاه پاریس بھ د
این دو مارسیلیوس پادوایي و یوآنس یاندوني بودند كھ كتاب آنھا، بھ نام مدافع صلح، با حمالت تندي كھ بھ 

در آنجا چھ میبینید :((آنان نوشتھ بودند. دستگاه پاپي آوینیون كرده بود، بھ گوش پادشاه خوشایند آمده بود
شاغل و مناصب كلیسایي را باال میكشند و مناصب آن را خرید و فروش جز عدھاي طفیلي كھ درآمد م

كھ مایھ شرم و ... میكنند چھ چیز در آنجا، جز ازدحام و ھاي و ھوي عدھاي وكیل پست و حیلھ باز
رسوایي مردم شرافتمندند، میشنوید در آنجا حق مظلومان لگدمال میشود، مگر آنكھ پول دھند و حق خود را 

این دو مصنف تحت تاثیر وعاظ فرقھ آلبیگاییان و والدوسیان قرن سیزدھم، و دویست سال .)) بازخرند
. پیشتر از لوتر، اظھار داشتند كھ دین مسیحیت باید منحصرا بر شالوده تعلیمات كتاب مقدس قرار گیرد

و رضایت  در انتخاب ھر اسقفي نظر; شوراي عمومي كلیسا را باید امپراطور بھ اجالس فراخواند، نھ پاپ
 . امپراطور نیز باید جلب شود، و پاپ، مانند ھر كس دیگر، باید از امپراطور اطاعت كند

لویي، كھ از شنیدن این سخنان بھ وجد آمده بود، تصمیم گرفت كھ بھ ایتالیا رود و بھ دست مردم رم تاج 
حانیان فرقھ ، با سپاھي كوچك و عدھاي از رو١٣٢٧لویي در آغاز سال . امپراطوري بر سر نھد

فرانسیسیان و دو نفر فیلسوفي كھ نوشتن نطق افتتاحیھ خود را بدانھا واگذار كرده بود، بدان جانب عزیمت 
یوآنس و مارسیلیوس را تكفیر كرد و لویي ; در ماه آوریل آن سال، پاپ توقیعات تازھاي صادر كرد. كرد

الن از لویي استقبال كردند و، عنوان پادشاه رسمي اما خاندان ویسكونتي در می. را بھ ترك ایتالیا فرمان داد
لویي در میان ابراز احساسات شدید مردم،  ١٣٢٨در ھفتم ژانویھ . لومباردي، تاج آھنین شھر را بر نھادند

در قصر واتیكان استقرار ; كھ از انتقال مقر حكومت پاپھا بھ آوینیون رنجیده خاطر بودند، وارد شھر رم شد
یك اجتماع عمومي در كاپیتول فراخواند، و در آنجا در برابر جمعیت حاضر شد تا تاج  مردم را بھ; جست

مردم بھ انتخاب وي بھ امپراطوري رضایت دادند و در ھفدھم ژانویھ . امپراطوري بر سرش گذاشتھ شود
اع شاراكولونا، شھربان سالخورده شھر ھمان مردي كھ یك ربع قرن پیش با پاپ بونیفاكیوس ھشتم بھ نز

برخاست و او را بھ مرگ تھدید كرد نیمتاج امپراطوري را بر سر لویي نھاد و باردیگر، براي یك لحظھ، 
  . پیروزي دولت رو بھ ترقي را بر كلیساي منحط مجسم ساخت

براي خلع لویي از تمام . پاپ یوآنس، كھ اكنون ھفتاد و ھشت سال داشت، بھ شكست خود تن در نمیداد
اعالم داشت و، با تھدید بھ بازداشتن روحانیان از بھ جاي آوردن فرایض مذھبي، بھ  مناصب، جھاد عمومي

لویي متقابال بھ عملي . مردم رم دستور داد كھ لویي را از شھر برانند و دوباره فرمان وي را گردن نھند
جمع بار دیگر مردم را بھ یك م. دست زد كھ سلف تكفیر شدھاش، ھانري چھارم، را بھ خاطر میآورد

عمومي دعوت كرد، در آنجا فرماني صادر كرد و پاپ را بھ بدعت و ستمگري محكوم ساخت و از مقام 
انجمني از روحانیان و عوام رم، بھ . ھاي كشوري حوالت داد پاپي خلع نمود، و مجازات وي را بھ دادگاه

و شارلماني، تاج پاپي  و لویي، درست برعكس لئو سوم; فرمان او، پطر كوروارایي را بھ پاپي برگزیدند
دنیاي مسیحیت از این كار ). ١٣٢٨مھ  ١٢(را بر سر پطر گذاشت و وي را پاپ نیكوالوس پنجم خواند 
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دچار حیرت شد و، درست در طول ھمان خطوطي كھ اروپاي بعد از جنبش اصالح دیني تقسیم شده بود، 
  . بھ دو اردوي متخاصم قسمت شد

لویي ریاست روحاني پایتخت را بھ . ھ نحو غم انگیزي دگرگون ساختچند رویداد كوچك محلي وضع را ب
مارسیلیوس بھ عدھاي از كشیشان كھ در رم باقي مانده بودند فرمان داد كھ، . مارسیلیوس پادوایي سپرد

; برخي از آنھا امتناع ورزیدند; علي رغم حكم پاپ، مراسم قداس و دیگر فرایض دیني را بھ جاي آورند
. ستور داد آنان را شكنجھ كردند و یك راھب آوگوستینوسي را بھ النھ شیران كاپیتول افكندمارسیلیوس د

ایتالیاییھا ھیچ گاه محبت توتونھا را بھ دل خود راه نداده . بسیاري از مردم رم این كار را افراطي دیدند
نپرداختند، شورش درگیر  بودند، و ھنگامي كھ سربازان آلماني از بازارھا نان و مواد غذایي گرفتند و پول

لویي براي نگاھداري و ھزینھ سربازان و مالزمانش بھ پول احتیاج داشت، از این روي خراجي . شد
براي طبقھ غیر روحاني، و برابر ھمین مبلغ براي روحانیان و ) دالر ٠٠٠,٢۵٠(فلورین  ٠٠٠,١٠معادل 

ضع چنان تھدید آور شد كھ لویي وقت را خشم و بیزاري مردم چنان باال گرفت و و. یھودیھا معین ساخت
در چھارم طرفداران و ھواخواھان لویي را ویران، و اموال آنان را . براي بازگشت بھ آلمان مناسب دید

  . مردم مقاومتي بھ خرج ندادند، و دوباره بھ عبادت و جنایت خود مشغول شدند. مصادره كردند

او، ; ن فیلسوف قرن چھاردھم، اندوه شكست را فراموش كردلویي در پیزا با آمدن ویلیام آكمي، مشھورتری
كھ از زندان پاپ در آوینیون گریختھ بود، چون بھ حضور لویي رسید، بنا بھ روایتي كھ چندان موثق 

وي قلمي توانا و .)) تو با شمشیر خود از من حمایت كن تا من با قلم خود از تو دفاع كنم: ((نیست، گفت
لویي تمام ھیئت حاكمھ ایتالیا را بر ضد خود شورانده . توانست وضع را دگرگون كندپرشور داشت، اما نمی

گیبلینھا، ھواداران ایتالیایي مخالف پاپ او، بر آن امید بودند كھ، بھ نام وي و بھ سود و صالح خویش، . بود
مت را براي خویش بر آن شبھ جزیره حكومت برانند، و ھنگامي كھ دیدند لویي تمام قدرتھا و امتیازات حكو

بھ عالوه، لویي آنھا را وادار ساخت تا براي پر كردن خزانھاش مالیاتھاي ; میخواھد، آزرده خاطر گشتند
از آنجا كھ نیروھاي وي متناسب مدعاھایش نبودند، ھواخواھان ایتالیایي، حتي . ناصوابي بر مردم ببندند

نا پاپ نیز، چون خود را . اپ از در آشتي در آمدندخاندان ویسكونتي، دست از طرفداري او برداشتند و با پ
وي خود ; او را، یوغ بر گردن، بھ نزد یوآنس بیست و دوم كشاندند. تنھا یافت، بھ ماموران پاپ تسلیم شد

، یوآنس او را بخشید، بھ عنوان اسرافكاري تایب در آغوش )١٣٢٨(را بر پاي پاپ افكند و عفو طلبید 
  . محكوم ساخت گرفت، ولي بھ زندان ابد

لویي بھ آلمان بازگشت، سفیران پي در پي بھ آوینیون فرستاد، و براي تحصیل عفو و تایید پاپ پوزشھاي 
از مخاصمت ) ١٣٣۴(اما یوآنس او را نبخشید و تا دم مرگ ; بسیار خواست و سخنان خویش را پس گرفت

د و درصدد اتحاد با لویي برآمد، لویي ھنگامي كھ انگلستان در جنگ صد سالھ داخل ش. با وي باز نایستاد
بھ عنوان : ادوارد سوم او را بھ امپراطوري شناخت و براي وي; تا حدي مقام و منزلت خود را بازیافت

با استفاده از فرصتي كھ اتحاد این دو قدرت اساسي علیھ حكومت پاپھا بھ . پادشاه فرانسھ، درود فرستاد
در رنس تشكیل شد و  ١٣٣٨ژوئیھ  ١۶شان و شھریاران آلمان در وجود آورده بود، مجمعي از نخست كشی

اعالم داشت كھ شھریاري را كھ شوراي برگزینندگان آلمان بھ شاھي برگزیند ھیچ قدرت و مقامي نمیتواند 
احكام ) ١٣٣٨سوم اوت (و شورایي كھ در فرانكفورت آم ماین تشكیل شد ; عزل، یا آن انتخاب را باطل كند

بنا بر راي این شورا، دادن عنوان امپراطور و قدرت مربوط . ه لویي پوچ و باطل اعالم كردپاپ را دربار
آلمان و انگلستان بھ . بدان در اختیار شوراي برگزینندگان امپراطوري بود و احتیاجي بھ تایید پاپ نداشت

  . پیش رفتنداعتراضات پاپ بندیكتوس دوازدھم اعتنائي نكردند، و گامي بھ سوي جنبش اصالح دیني 

لویي، كھ از این پیروزي بیباكتر شده بود، بر آن گشت كھ نظرات مارسیلیوس را سراسر بھ كار بندد و 
. زمام امور پاپ را از مناصب و مشاغل كلیسایي برداشت و از جانب خود كساني بھ جاي آنھا برگماشت

ازدواج ; ورده بودند ضبط كردپولي را كھ ماموران مالیاتي دستگاه پاپي براي یك جنگ صلیبي گرد آ
مارگارت كارینتیایي وارث قسمت اعظم ناحیھ تیرول را برھم زد و او را بھ عقد پسر خود، كھ با وي بھ 

شوھر مطرود مارگارت، برادر . درجھاي قرابت خوني داشت كھ شرعا مانع وصلت آنان میشد، درآورد
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د خوردند كھ از او انتقام بگیرند، كلمنس ششم، بزرگش شارل، و پدرشان شاه یوھان فرمانرواي بوھم سوگن
بھ مقام پاپي رسیده بود، فرصت را براي دفع دشمن كھنسال پاپھا مناسب دید، با سیاست و  ١٣۴٢كھ در 

تدبیري ماھرانھ، اعضاي شوراي برگزینندگان را یكي یكي متقاعد ساخت كھ صلح و آرامش در اروپا 
امپراطوري برافتد و شارل، شاھزاده بوھمي، بھ جاي وي بر تخت  مستقر نخواھد شد، مگر آنكھ لویي از

دیت برگزینندگان  ١٣۴۶در ژوئیھ . شارل، با وعده حمایت پاپ، بدین كار رضایت داد; امپراطوري نشیند
لویي، كھ از دربار آوینیون . در رنس تشكیل جلسھ داد و بھ اتفاق آرا شارل را شاه آلمان اعالم داشت

استھاي خود مبني بر اطاعت نشیند، خود را آماده ساخت كھ تا پاي جان از تاج و تختش جوابي بھ درخو
در این میان، روزي ھنگام شكار از اسب بھ زیر افتاد و در شصت سالگي چشم از جھان فرو . دفاع كند

  ). ١٣۴٧(بست 

ا، بھ علت آنكھ مقر آلمانیھا او ر. شارل چھارم، با داشتن مقام شاھي و امپراطوري، بخوبي حكومت راند
اما وي، خواه در آلمان و خواه در مملكت . امپراطوري را شھر پراگ قرار داده بود، دوست نمیداشتند

تجارت و صادرات را مورد حمایت قرارداد، از باج و . خود، بھ اصالح اداره امور كشور پرداخت
ار ساخت، و با سلطنت خویش، عوارض راه كاست، پول رایج مملكت را برمبناي شرافتنمندانھاي استو

، با صدور یك سلسلھ ١٣۵۶در سال . نزدیك بھ یك نسل، سراسر اروپا را صلح و آرامشي نسبي داد
دستورھا و قوانین بھ نام منشور زرین گر چھ تنھا معدودي از آن اسناد بیشمار بھ مھر طالیي امپراطوري 

  . ممھور بودند در تاریخ شھرتي زودگذر یافت

عتقاد اینكھ غیبت طوالنیش از آلمان چنین كاري را ایجاب میكند، بھ ھفت تن از برگزینندگان شاید بھ ا
چنان مقرر شده بود كھ برگزینندگان . اختیاراتي داد كھ تقریبا اقتدار امپراطوري را تحتالشعاع قرار میدادند

پراطور تنھا بھ مثابھ قوه شاه یا ام. سالي یك بار انجمن كنند و براي كشور آلمان قوانیني وضع نمایند
آنان در قلمرو حكومت خویش از قدرت قضایي كامل و حق مالكیت بر تمام معادن و كانھا . اجرایي آنھا بود

برخوردار بودند و اختیار ضرب مسكوك، باال بردن مالیاتھا، و تا حدي اختیار صلح و جنگ را در دست 
ود، قدرت قانوني بخشد و بر شالوده آنھا، از قلمروھاي ھدف منشور زرین آن بود كھ بھ حقایق موج. داشتند

اما برگزینندگان چنان در امور داخلي قلمرو . مختلف شھر یاران، یك فدراسیوني تعاوني بھ وجود آورد
حكومت خود غرق شدند كھ مسئولیت بزرگتر خود را، بھ عنوان رایزن امپراطوري، از یاد بردند، چنان 

استقالل برگزینندگان این حسن را داشت كھ حمایت برگزیننده ساكس را زا . اقي ماندكھ از آلمان تنھا نامي ب
  . لوتر میسر ساخت، و در نتیجھ بھ انتشار نھضت پروتستان كمك كرد

ھاي ھنگفت توانست والیتعھدي امپراطوري را براي پسرش تامین  شارل در دوران پیري، با دادن رشوه
یلي نیز داشت، اما الكل و زادگاھش را بیش از ھر چیز دوست ونسسالوس چھارم فضا). ١٣٧٨(كند 

  . میداشت

و بھ جاي او روپرت سوم را بھ ) ١۴٠٠(برگزینندگان، كھ سلیقھ او را نمیپسندیدند، خلعش كردند 
سیگیسموند، امیر لوكزامبورگ، كھ . فرمانروایي برداشتند، كھ در تاریخ اثري از خویشتن بھ جاي نگذاشت

شاه رومیھا شد و دیري  ١۴١١، در )١٣٧٨(گي بھ پادشاھي مجارستان برگزیده شده بود در نوزدھسال
سیگسموند مردي بود با كماالت و سجایاي مختلف، و شخصیتي گیرا . نگذشت كھ بھ مقام امپراطوري رسید

ست چندین زبان میدان. خویش سیما، مغرور، سخاوتمند، مھربان، و در جاي خود نیز ظالم و ستمگر; داشت
نیات خیرش میتوانستند دوزخ را بھ . و، بعد از زن و قدرت، ادبیات را بیش از ھر چیز دوست میداشت

شرافتمندانھ كوشید تا نقایص و نابسامانیھاي . بھشت مبدل سازند، اما دل و جرات مقابلھ با بحران را نداشت
; خي را بھ موقع اجرا گذاشتچند قانون سودمند و عالي گذرانید، و بر; حكومت آلمان را برطرف سازد

لیكن اقدامات و كوششھاي او، بر اثر خودكامگي و بیچالي برگزینندگان و عدم تمایل آنان بھ جلوگیري از 
در سالھاي آخر عمر، نیروي مالي و بدني خود را در جنگ با ھوسیان . پیشرفت تركان، ثمري نبخشید

وپا بر مرگ وي، كھ زماني صداي ترقي اروپا مرد، ار ١۴٣٧ھنگامي كھ در . شوشي بوھم از دست داد
  . بود و در ھمھ كاري، جز تحصیل عظمت، قرین ناكامي گشت، ماتم گرفت
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سیگیسموند داماد خود، آلبرشت، را كھ از خاندان ھاپسبورگ بود بھ برگزینندگان بوھم، مجارستان، و 
د، اما قبل از آنكھ بتواند كفایت و آلبرشت دوم پادشاھي سھ كشور را بھ دست آور. آلمان توصیھ كرده بود

از ). ١۴۴٠(لیاقتي از خود نشان دھد، در یكي از لشكركشیھایش علیھ تركان بھ مرض اسھال، در گذشت 
وي پسري بھ جاي نماند، اما برگزینندگان تاج شاھي و امپراطوري را بھ یكي دیگر از افراد خاندان 

آن بھ بعد، قرعھ پادشاھي مرتب بر یكي از امیران  از. ھاپسبورگ یعني فردریك دوك ستیرتا سپردند
فردریك . و در نتیجھ، مقام امپراطوري موروثي آن دودمان با استعداد و جاه طلب شد; ھاپسبورگي میافتاد

; پادشاھان سلسلھ ھاپسبورگ وین را پایتخت خود قرار دادند. سوم اتریش را بھ یك مھیندوكنشین تبدیل كرد
بھ این طریق، خوش مشربي، و نرمخویي اتریشیان ; ري، معموال، مھیندوك اتریش بودو والیتعھد امپراطو

  رازوران  -IVو وینیھا، چون عنصر لطیف زنانھاي، با خشونت 

لویي باواریایي، ویكلیف در انگلستان، : در قرون چھاردھم و پانزدھم، تخم جنبش اصالح دیني افشانده شد
قدر بود لوتر، ھنري ھشتم، كالون، و ناكس بھ روي صحنھ آورند و یان ھوس در بوھم نمایشي را كھ م

در اسكاندیناوي ثروت سریع التزاید روحانیان و معافیت آنھا از پرداخت مالیات براي . تمرین میكردند
طاعنان مدعي بودند كھ نیمي از سرزمین . مردم و دولت بار جانكاھي بود كھ تحملش از طاقت بیرون بود

نجبا بھ مالكیتھایي كھ تنھا متكي بر . ك كلیساست و كلیسا حتي بر خود كپنھاگ استیال دارددانمارك در تمل
اعتقاد نامھاي دیني بودند با حسادتي مشئوم و ناخجستھ مینگریستند، و حتي اصیل آیینان نیز مخالف كلیسا 

در  ١۴٣٣در . لون بوددر سویس استقالل مباھات آمیز كانتونھا مقدمھاي براي ظھور تسوینگلي و كا. بودند
در پاسا . مردم بامبرگ علیھ حكومت اسقفان شوریدند. ماگدبورگ اسقف اعظم و روحانیان را بیرون راندند

آنجا كھ لوتر درس (استادي از دانشگاه ارفورت  ١۴۴٩در . و اسقف را در قلعھاش محاصره كردند
دفاع كرد و قدرت آن را فوق قدرت  ، خطاب بھ پاپ نیكوالوس پنجم، از شوراي عمومي كلیسا)میخواند

شورش پیروان یان ھوس در كشور ھمجوار، یعني بوھم، در سراسر آلمان انعكاس . پاپھا اعالم داشت
جماعات والدوسیان، در گوشھ و كنار، آرمانھاي بدعتگذارانھ و نیمھ كمونیستي سابق را مخفیانھ . یافت

  . ش پیدا كرده بود كھ با بیدیني چندان تفاوتي نداشتتورع خود بھ نوعي رازوري گرای. حفظ كرده بودند

در آثار یوھانس اكھارت، رازوري بھ صورت یك مذھب وحدت وجودي درآمد كھ از حدود تعلیمات كلیسا 
این راھب فرقھ دومینیكیان چندان دانشمند بود كھ لقب مایستر . درگذشت و حتي دین رسمي را نادیده گرفت

ھاي فلسفي او با چنان نثر التیني منسجم و عالمانھاي تحریر یافتھ  نوشتھ. ه بودجزئي از نامش شد) استاد(
اما . بودند كھ اگر تنھا ھمین رساالت از وي باقي میماندند، ھرگز نھ شھرتي و نھ آسیبي متوجھش میشد
تیش یوھانس در دیر خود در كولوني بیباكانھ، بھ زبان آلماني، دم از وحدت وجودي میزد كھ دستگاه تف

بھ پیروي از دیونوسیوس آریوپاگوسي و یوھانس سكوتوس اریگنا، . افكار را علیھ خود برمیانگیخت
اكھارت این دریاي . بیان دارد)) ھمھ جا حاضر((میكوشید تا احساس مقاومت ناپذیر خویش را از یك خداي 

... مطلق محض وحدت((ھمھ جاگیر لوھیت را نظیر یك شخص یا یك روح تصور نمیكند، بلكھ آن را 
میداند كھ در آن پدر و پسر و روحالقدس ... گردابي بدون شكل و بدون حالت، و ابدیتي خاموش و بیكران

< خود>متفاوت نمینمایند، آنجا كھ ھیچ كس آسایش ندارد، مع ھذا در آنجا جرقھ روح بیش از وقتي كھ در 
خداوند پدر، مرا، و . ھ چیز خداوند استخداوند ھمھ چیز است، و ھمبھ .)) است از آرامش برخوردار است

باالتر از این بگویم، او در من خود را موجودیت داد، و در . پسرش مسیح را، در یك آن بھ وجود آورد
چشمي كھ من با آن خداي را میبینم ھمان چشمي است كھ خداوند با آن مرا . خودش مرا بھ وجود آورد

   .چشم من و چشم خداوند یكي است... مینگرد

و از ھمین راه ما میتوانیم با وجود اقدسش بیواسطھ ارتباط ; در ھر فردي پرتوي از ذات احدیت وجود دارد
روح آدمي نھ بر اثر انجام فرایض كلیسایي، و نھ بھ . یابیم، و میتوانیم ذات خویش را با ذات او عینیت دھیم

خداوند تقرب جوید و بھ دیدار او نایل  میانجیگري كتاب مقدس، بلكھ تنھا بھ وساطت شعور كل میتواند بھ
ھر چھ آدمي بیشتر از مقاصد و اغراض دنیوي چشم پوشد و خویشتن را نادیده انگارد، آن پرتو . شود

االھي كھ در وجودش ھست درخشانتر و نورانیتر میگردد تا آنجا كھ سراسر وجودش را فرا میگیرد و 
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بھشت و برزخ و دوزخ مكان )). با خداوند یكي میشود((سرانجام جانش با جانان در میآمیزد و بكلي 
دوري از خداوند بھ منزلھ دوزخ است، و وحدت با وي بھ منزلھ : نیستند، بلكھ حاالت و مقامات روحند

از این روي، اكھارت را بھ . بھ نظر اسقف اعظم كولوني، بسیاري از این قضایا بوي بدعت میدادند. بھشت
  ). ١٣٢۶(محاكمھ فراخواند 

اكھارت ایمان و دینداري خود و اطاعت و فرمانبرداري از كلیسا را تائید كرد، و اظھار داشت كھ باید بھ 
اكھارت . مع ھذا، اسقف كولوني او را محكوم كرد. گفتارھاي او بھ چشم اغراقات و مبالغات ادبي نگریست

ل از آنكھ پاپ جواب دھد، بھ پاپ یوآنس بیست و دوم متوسل شد و تقاضاي دادرسي مجدد كرد، ولي قب
  ). ١٣٢٧(مرگي بموقع او را از سوختن در آتش نجات داد

تعلیمات او را دو تن شاگرد فرقھ دومینیكیان، كھ میدانستند چھ سان عقاید وحدت وجودي او را در 
ھاینریش زوزو، شانزده سال تمام با ریاضتھاي شاق زاھدانھ . چارچوب دین نگاه دارند، منتشر ساختند

نام عیسي را بر روي قلبش كند، و ادعا كرد كھ خون زخمھاي مسیح را در دھان ; یشتن را شكنجھ كردخو
كتاب كوچك حكمت ابدي خود را بھ زبان آلماني بھ رشتھ تحریر درآورد، زیرا ; خویش احساس كرده است

مقدسترین ((را  یوھانس تاولر اكھارت. معتقد بود كھ خداوند آن را بدین زبان بر وي الھام كرده است
ھمین تاولر . را تعلیم میداد)) فنا فیا((خویش میخواند و در ستراسبورگ و بال عقیده رازورانھ )) استاد

كتابي كھ با شعار ساده خود خدا، مسیح، و ابدیت ; است كھ لوتر كتاب االھیات آلماني را بدو منسوب میدارد
  . وي را سخت برانگیخت

اعتقادات آن را نادیده میگرفتند و از بھ جا آوردن مراسم و اعمال دیني غفلت كلیسا بھ رازوراني كھ اصول 
میورزیدند و ادعا میكردند كھ بدون استعانت و وساطت كشیشان و تعالیم شرع بھ خداوند میرسند بھ چشم 

در اینجا نطفھ عقاید عصر جنبش اصالح دیني بستھ شد عقیده بھ داوري خصوصي، . مراقبت مینگریست
كلیسا مدعي بود كھ الھامات فوق طبیعي . یت تنھا كار نیك نیست، بلكھ داشتن ایمان پاك و منزه استحقان

و اعتقاد داشت كھ وجود یك راھنماي . ممكن است از ناحیھ شیاطین و دیوانگان، یا خداوند و قدیسان باشد
این . جلوگیري كند موثق و بر حق ضروري است تا از اینكھ دین دستخوش اوھام و االھیات فردي شود

  . اختالف عقیده ھنوز ھم مردمان شریف عھد ما را از یكدیگر جدا میسازد

V- ھنرھا  

سبك گوتیك مدتھا پس از آنكھ در ایتالیا و فرانسھ در برابر تاثیرات معماري كالسیك بھ سبك معماري 
دوران رنسانس درآمد، در آلمان ھمچنان بھ صورت خویش باقي ماند، شھرھاي پر رونق اروپاي مركزي 

كلیساھا چون معابد و گر چھ این : اینك با كلیساھایي كھ بدین شیوه ساختھ میشدند شكوه بیشتري مییافتند
. مقابر معظم فرانسھ نبودند، اما روح آدمي را با زیبایي آرام و عظمت متواضعانھ خویش اعتال میبخشیدند

; آغاز كرد ١٣٧٧، و اولم در ١٢٨٣، فرایبرگ ساكس در ١٢٨٧اوپساال ساختن كلیساي جامع خود را در 
، شترالزوند ١٣٠۴كلیساي سن شتفان را در وین . كلیساي اخیر داراي بلندترین برج گوتیك جھان است

كولوني و آخن یك جایگاه . آغاز كرد ١۴٢۵، و دانتزیگ كلیساي مریم را در ١٣٨٢كلیساي مریم را در 
ستراسبورگ كلیساي خود را كھ گویي موسیقي مجسم بود، در ; ھمسرایان بر كلیساي جامع خود افزودند

نورنبرگ . را، كھ در جنگ دوم جھاني منھدم شد، بنا كرد كسانتن كلیساي سن ویكتور. تكمیل كرد ١۴٣٩
كلیساي اورنتس . بھ چھار كلیساي مشھوري كھ تورع را با ذوق و ھنر پرورش میداد مباھات میكرد

. ھاي مدور خورشیدي خود را از قرون چھاردھم و پانزدھم دارد نماي مجلل و پنجره) ١۴٧٧ ١٢٧٨(
بام سراشیب . یكي از آثار برجستھ و دوستداشتني این عھد بود )١۴٧۶ ١٣٠۴(كلیساي جامع سن شتفان 

در اوان . در جنگ ویران شد ١٩۴۵ھا را با سقف واحدي میپوشانید، این بنا در مارس  آن، شبستان و راھھ
جایگاه جدیدي براي  ١٣۶١و در ; ھاي خود پرداخت كلیساي زبالدوس بھ تجدید بناي راھھ ١٣٠٩

شیشھ بند  ١۵١٠تا  ١٣۶٠از ; برجھاي جناح باختري تكمیل شدند ١۴٩٨در ; ھمسرایان بر آن افزود
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با راھھ سرپوشیده پر از مجسمھاش در ) ١٣۵۵١٣۶١(كلیساي حضرت مریم . منقوش در آن جاي گرفت
ھر روز ھنگام ظھر، چھار مجسمھ، كھ ; جنگ جھاني دوم تقریبا ویران شد، ولي اینك تجدید بنا شده است

از اعضاي شوراي برگزینندگانند، در ساعت مشھور نماي بنا بھ شارل چھارم، در سپاس نماینده چھار تن 
ھا ھنوز زمخت و ناھنجار  تراش مجسمھ. از صدور منشور زرین، بھ طور خستگي ناپذیري تعظیم میكنند

ھاي چوبي و سنگي حضرت مریم در كلیساھاي برسالو، ھالگارتن، زبالدوس نورنبرگ از  بود، اما مجسمھ
  . قار و عظمت بیبھره نبودندو

ھایشان را نیز  ھا و خانھ شھرھا نھ تنھا بھ زیبا كردن كلیساھایشان برخاستند، بلكھ بناھاي عمومي، مغازه
ھاي نیمھ چوبي، با بامھاي دو شیب، در این زمان آغاز شد، این شیوه بھ شھرھاي  آراستند، ساختن خانھ

ا، مركز فعالیتھاي مدني و گاھي دیدارگاه اصناف بزرگ بود، بر راتھاوس، یا تاالر شور. آلمان یك میسازد
دیوارھاي این تاالرھا فرسكوھایي نقاشي شده، و قسمتھاي چوبكاري آنھا معموال با كمال و استحكامي كھ 

سقفي از تیرھاي كنده ) ١۴١٠١۴۵٠(تاالر شوراي بر من . شیوه نژاد توتونھا است كنده كاري شده بودند
كان مارپیچي با جانپناه و تیركھاي منبتكاري شده، و چھلچراغھاي پر زرق و برقي بھ شكل كاري شده، پل
، آنجا كھ نخستین انجمن اتحادیھ ھانسایي تشكیل جلسھ )١٣۶٠١۵٧١(تاالر شوراي كولوني . كشتي داشت

نسویك، كھ تاالر شوراي برو; ، آنجا كھ عھدنامھ وستفالي بھ امضا رسید)١٣٣۵(تاالر شوراي مونستر ; داد
، آنجا )١۴٠۵(و تاالر شوراي فرانكفورت آم ماین ; یكي از شاھكارھاي معماري گوتیك قرن چھاردھم بود

در . كھ شوراي برگزینندگان با امپراطور جدید ناھار میخورند ھمھ در جنگ جھاني دوم منھدم شدند
را پي ) ١٣٠٩١٣٨٠(مارینبورگ، میھن سروران بزرگ فرقھ توتوني بناي معظم دویچھوردن شلوس 

آغاز شد تا  ١٣۴٠ساختمان آن در ; تاالر شوراي نورنبرگ مقابل كلیساي زبالدوس قرار دارد. افكندند
از صورت قرون وسطایي این كوشك، بر اثر ; جلسات رایشستاگ امپراطوري در آنجا تشكیل شوند

جلو كلیساي حضرت مریم یك  در بازار. تعمیرات و تجدید بناھاي متعدد و مكرر، چیزي باقي نمانده است
و بر فراز آن ) بھ بعد ١٣۶١(را طرح افكند )) چشمھ زیبا((مجسمھساز پراگي، ھاینریش پارلر، 

ھا، كلیساھا، و بناھاي غیر  نورنبرگ با مجسمھ. ھاي قھرمانان مسیحي، یھودي، و مشرك را تراشید مجسمھ
. است) ١٢۵٠١۵۵٠(ن، در طي سھ قرن مذھبیش نمودار روحیھ آلماني، در برترین و بھترین وجھ آ

با وجود این، مردي كھ بعدھا پاپ پیوس دوم شد ; ھاي پر پیچ و خم آن بیشتر باریك و ناھموار بودند كوچھ
وقتي انسان از فرانكونیاي سفال فراز میآید و این شھر پرشكوه را مشاھده : درباره آن چنین نوشتھ است

چون آدمي بھ داخل آن پاي میگذارد، زیبایي خیابانھا و . یم میبیندمیكند، براستي جالل و شكوه آن را عظ
بھ ھمان اندازه كھ براي عبادت ... كلیساھایش . ھایش بر شدت احساس اولیھ میافزاید ھا و تناسب خانھ كوچھ

  . و پرستش شایستھاند، در خور تحسینند

ھاي اھالي بھ كاخ  خانھ. ردكوشك امپراطوري سر بھ آسمان بر افراشتھ و ھمھ شھر را در زیر دا
ھاي پر تجمل مردم عادي نورنبرگ مسكن  بحقیقت، اگر پادشاھان اسكاتلند را در خانھ. شاھزادگان میماند

  . دھند، خوشحال خواھند بود

در شھرھاي آلمان صنایع و ھنرھاي دستي كوچك، چون كندھكاري و ظریفكاري روي عاج، چوب، مس، 
ھنرمندان . این دوره بھ آخرین درجھ كمال و ترقي قرون وسطایي خود رسیدمفرغ، آھن، نقره، و طال در 

كندھكاران راه را براي ظھور دورر و ھولباین ھموار ; ھاي اعجاب آوري طرح افكندند و بافندگان فرشینھ
و . استادان مینیاتور در آستانھ ظھور گوتنبرگ بھ تذھیبكاري و مصور ساختن نسخ خطي پرداختند; ساختند

ریختھ گران در قرن پانزدھم براي ; اران ھنرمند اسباب و اثاثیھ مجلل ساختند و كنده كاري كردندنج
موسیقي تنھا یك ھنر نبود، نیمي از . كلیساھا ناقوسھایي ریختند كھ صدایشان از خوبي در حد كمال است

اي مردم پسند، در نورنبرگ و دیگر شھرھا، از درامھا و آوازھ. اوقات فراغت مردم بدان صرف میشد
  . كارناوالھاي بزرگ ترتیب میدادند

; حملھور شدند) پولیفوني(ھاي عامیانھ روح خداترسي و تقوا متوسط بر مشكالت چند صدایي  ترانھ
در مسابقھ پرغوغاي آواز خواني با ) استاد آواز)) (مایستر زینگر((صنفھاي مختلف براي ربودن جایزه 
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در ماینتس دایر شد، سپس  ١٣١١مدرسھ معروف مایسترزینگر در سال  اولین. ھم بھ رقابت بر میخاستند
در ستراسبورگ، فرانكفورت آم ماین، و ورتسبورگ، زوریخ، آوگسبورگ، نورنبرگ، و پراگ مدارس 

)) زاینگر((و )) دیشتر((، ))شولفرویند((، ))شولر((دانشجویاني كھ از چھار مرحلھ . دیگري تشكیل شدند
. میگرفتند) استاد)) (مایستر((موفق بیرون میآمدند عنوان ) ، شاعر، و آوازھخوانشاگرد، دوست مدرسھ(

ھنگامي كھ شھرنشینان واقع گرایي پر شور خود را بر بالھاي آواز بستند، نغمات رمانیتك و ایدئالي 
  . غزلسرایان آلماني از آسمان بھ زمین كشیده شد

از آنجا كھ طبقھ سوداگر بر شھرھا تسلط داشت، تمام ھنرھا، بھ جز معماري كلیسایي، رنگ واقع گرایي بھ 
از این روي، پیكر . آب و ھواي سرد، و بیشتر اوقات مرطوب، براي برھنگي مناسبتي نداشت. خود گرفتند

رنسانس یا یونان باستان و بدن آدمي در ھنرھاي این منطقھ افتخار و ستایشي را كھ در ایتالیاي عھد 
را )) سلیمان و ملكھ سبا((ھنگامي كھ كونراد ویتس، اھل كنستانس، پرده . تحصیل كرده بود بھ دست نیاورد

بھ ھر حال، عدھاي از شھرھا چون . نقاشي كرد، بر آنان لباسي پوشاند كھ مناسب زمستان مناطق آلپ است
رگ، مونیخ، دارمشتات، بال، آخن، نورنبرگ، اولم، سالزبورگ، وورتسبورگ، فرانكفورت، آوگسبو

ھایي بھ  ھامبورگ، كولمار، و كولوني، در قرن پانزدھم، داراي مدارس نقاشي بودند و از ھمھ آنھا نمونھ
در این زمان، نقاش مشھوري در ((آمده است كھ  ١٣٨٠ھاي سال  در یكي از وقایعنامھ. جاي ماندھاند

صورت مردمان را چنان دقیق . و نظیر او در تمام كشور پیدا نمیشد كولوني میزیست كھ نامش ویلھلم بود
استاد ویلھلم یكي از چندین استاد پیشقدم این عھد .)) و استادانھ مینگاشت، كھ چون آدمھاي زنده مینمودند

، او و استاداني چون استاد برترام، استاد فرانكھ، استاد سنت ورونیكا، و استاد نمازخانھ ھایسترباخر; بود
كھ بیشتر زیرنفوذ مكتب فالندري قرار داشتند، شیوھاي در نقاشي دیواري آلمان پدید آوردند، و موضوعات 
انجیلي را با عواطف دیني، كھ لحن و آھنگ آن را نزد اكھارت و دیگر رازوران آلماني میتوان جست، در 

  . آمیختند

ت، این شیوه مقدماتي را بھ كمال رسانید، در كولوني چشم از دنیا فرو بس ١۴۵١شتفان لوختر، كھ در سال 
او را، كھ اینك مایھ )) ستایش مجوسان((تابلو . و با او ما بھ اوج نخستین مكتب نقاشي آلماني میرسیم

مباھات كلیساي جامع كولوني است، میتوان با بیشتر نقاشیھایي كھ قبل از نیمھ قرن پانزدھم كشیده شده، 
یك كودك ; ز مریم عذرا كھ در عین غرور محجوب و شرمناك استچھره ملیحي ا: است مقایسھ كرد

خردمندان مجوس مشرق كھ بشرھاي بھ سان مردان آلماني دارند، اما كامال خردمند و دانا جلوه ; شاداب
و رنگآمیزیي كھ، بر اثر بھ كار بردن رنگھاي آبي و سبز و طالیي، ; تركیب بندي اصیل تابلو; میكنند

، ))ھا حضرت مریم با بنفشھ((و )) مریم عذرا زیر سایبان گل سرخ((در تابلوھاي . روشن و تابناك است
ھا مادران ایدئال و جوان آلماني، با زیبایي لطیف و غرق در تفكر، با تمام استادیھاي فني ھنر قرون  چھره

 - VIآلمان در . وسطي، كھ بھ طور مشھود بھ سوي تجدد گام برمیداشت، تصویر شدھاند
  گوتنبرگ

چھ چیز بھ قرون وسطي پایان داد علل بسیاري در طي سھ قرن موجب شدند كھ دوره جدیدي در تاریخ 
توسعھ آشنایي اروپاي احیا شده با ; شكست در جنگھاي صلیبي: جھان آغاز شود و قرون وسطي بھ سرآید

مردمان مشرك  رستاخیز فرھنگ و تمدن; فتح قسطنطنیھ كھ بھ خوابھاي خوش اروپاییان پایان داد; اسالم
گسترش و توسعھ بازرگاني بر اثر مسافرتھاي ناوگان ھانري دریا نورد، كریستوف كلمب، و ; عھد كالسیك

توسعھ ; روي كار آمدن طبقھ سوداگر كھ از نظر مالي سبب تمركز حكومت سلطنتي شد; واسكو دو گاما
و فن ; یام پیروزمندانھ لوتر علیھ پاپھاحكومتھاي ملي كھ با قدرت و اقتدار فراملي پاپھا مبارزه میكردند، ق

  . چاپ

كتابھا گرانبھا . پیش از ظھور گوتنبرگ، تعلیم و تربیت و دانش اندوزي تقریبا تماما در دست كلیسا بود
تنھا معدودي از مولفان پیش . بودند، و نسخھ برداري كاري رنج خیز و اغلب ھمراه با بیدقتي و اشتباه بود
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ن مییافتند، آنان از راه تعلیم میزیستند، یا بھ فرقھاي از راھبان میپیوستند، با جیرگي از مرگ خواننده فراوا
ھا بھ دست میآوردند  و وظیفھاي كھ از طرف ثروتمندان میگرفتند، یا از طریق مشاغلي كھ در صومعھ

ند، یا اگر از ناشراني كھ آثارشان را چاپ میكردند پولي دریافت نمیداشت. زندگي خود را بھ سر میبردند
حتي اگر ناشري بدانھا حقالزحمھاي میپرداخت، حق چاپ آنھا محفوظ . میداشتند، سخت اندك و ناچیز بود

ھا، كلیساھاي جامع، مدارس، و برخي از شھرھا  صومعھ; ھا بسیار ولي كوچك بودند كتابخانھ. نبود
كتابھا را در اطاقھاي در . دمجموعھ، كتب اندك و ناچیزي داشتند كھ بندرت از سیصد مجلد تجاوز میكر
شارل پنجم، پادشاه فرانسھ، . بستھ نگاه میداشتند و برخي را بھ میزھا یا رحلھاي كلیسا زنجیر كرده بودند

ھامفري، دیوك آو . یعني نھصد و ده مجلد كتاب داشت; كتابخانھاي داشت كھ بھ كثرت كتاب مشھور بود
نھ كلیساي نایب نشین مسیح در كنتربري، كھ بزرگترین گالستر، در كتابخانھاش ششصد مجلد، و كتابخا

در . ، دو ھزار مجلد كتاب داشت١٣٠٠كتابخانھ بیرون از دنیاي بیرون از دنیاي اسالم بود، در سال 
وي . انگلستان كتابخانھاي كھ بیش از ھمھ شھرت عمومي داشت كتابخانھ ریچارد دو بري سنت ادمند بود

با محبت تمام از كتابھایش سخن میراند و از زبان آنھا، از بدرفتاري ) ١٣۴۵(در رسالھ دوستداري كتاب 
ھاي كتاني و ابریشمي  حیوانات دوپایي كھ زن نام دارند، شكایت میكند كھ اصرار دارند آنھا را با پارچھ

  . مرغوب معاوضھ كنند

طبقھ . یز افزایش یافتھا افزون شدند و میزان سواد مردم باال رفت، احتیاج بھ كتاب ن ھمین كھ مدرسھ
زنان طبقات متوسط و باال، از راه ; سوادگر، با سوادي را در عملیات صنعتي و بازرگاني سودمند یافت

، دیگر آن دوراني تقاضا و ١٣٠٠در سال . ھا و داستانھاي شورانگیز راه یافتند خواندن، بھ دنیاي افسانھ
افزون كاغذ و پیدایي یك نوع مركب روغني، راه را بھ احتیاج مبرم مردم بھ كتاب، بیشتر از فراواني روز 

مسلمانان در اسپانیا در قرن دھم، و در سیسیل در قرن دوازدھم، كارخانھ كاغذ . روي گوتنبرگ گشود
; این صنعت از آنجا در قرن سیزدھم بھ ایتالیا، و در قرن چھاردھم بھ فرانسھ رسید; سازي دایر كردند

در قرن . آمد، از عمر صنعت كاغذ سازي در اروپا صد سال میگذشتھنگامي كھ فن چاپ روي كار
ھاي آن، ماده خام ارزان قیمتي  ھاي كتاني در اروپا معمول شد، دور انداختھ چھاردھم چون بافت پارچھ

و در نتیجھ قیمت كاغذ تنزل پیدا كرد، و در دسترس بودن آن، ھمراه با توسعھ و ; براي ساختن كاغذ گشت
  . یزان سواد مردم، زمینھ را براي چاپ كتاب فراھم ساختباال رفتن م

بابلیھا كلمات یا عالمات را بر روي . خود چاپ، ھمچون مھر و باسمھ زني، از مسیحیت كھنسالتر است
ھا، بافندگان  كوزه گران بر كوزه. آجر، و رومیھا و بسیاري از ملل دیگر بر روي مسكوكات نقش میكردند

بزرگان عھد باستان یا دوران قرون . ن بر جلد كتابھا عالمات و نقوشي چاپ میزدندھا، و صحافا بر پارچھ
ھا و  در ایجاد نقشھ. وسطي چون اسناد را با مھر خویش ممھور میساختند، در حقیقت كار چاپ را میكردند

ا قدمت چاپ با حروف و نقوش و تصاویر باسمھاي چوبي ی. ورقھاي بازي از ھمین روشھا استفاده میشد
چینیھا پیش از قرن دھم، بھ این . فلزي در چین و ژاپن بھ قرن ھشتم مسیحي و حتي پیش از آن میرسد

در  ١٣٠٠در تبریز، و در حوالي  ١٢٩۴چاپ باسمھاي در سال . شیوه، پول كاغذي یا اسكناس چاپ زدند
ي، چون دیگر ولي مسلمانان خوشنویسي را بر چاپ ترجیح میدادند، و از این رو; مصر روي كار آمد

  . ھاي فرھنگي و ھمچنین تمدني كھ از مشرق بھ مغرب رسیده است، بھ تكامل و ترقي آن برنخاستند پدیده

فن حروفچیني یعني چاپ با حروف یا كلمات مجزا و قابل انتقال براي ھر كلمھ یا حرف دیر زماني پیش، 
چاپ كتابي در باب فالحت در  وانگ چن براي ١٣١۴در سال . ، در چین دایر بود١٠۴١یعني از سال 

وي نخست با نقشھاي فلزي آزمایش كرد، لیكن دریافت كھ . نقش چوبي متحرك بھ كار برد ٠٠٠,۶٠حدود 
چاپ با حروف قابل انتقال براي زباني كھ . قالبھاي فلزي بھ خوبي قالبھاي چوبي مركب بھ خود نمیگیرند

بنابراین، چاپ باسمھاي . مناسب بود و نھ مزیتي داشتكلمھ مجزا داشت نھ  ٠٠٠,۴٠داراي الفبا نبود ولي 
یك امپراطور كرھاي كتب بسیاري با  ١۴٠٣در سال . تا قرن نوزدھم در چین عمومیت و رواج داشت

نقش حروف و كلمات بر چوبھاي سخت كنده شد، از روي آنھا قالبھایي . حروف فلزي قابل انتقال چاپ كرد
  . این قالبھا ماده سازنده حروف فلزي را ریختندبا خمیر چیني درست كردند، و در 
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بنابر روایات ; در اروپا، چاپ كردن با حروف قابل انتقال نخست بایستي در ھلند رشد و توسعھ یافتھ باشد
یك سالنامھ  ١۴٣٠میرسد، الورنس كوستر، اھل ھارلم، در سال  ١۵۶٩ھلندي، كھ قدمت آنھا بھ سال 

، یعني ١۴٧٣دیگر تا سال . اما این روایت قطعیت ندارد; كرده است مذھبي با حروف متحرك فلزي چاپ
اما این افراد بایستي شیوه جدید . زماني كھ برپا كردند، نامي از چاپ با حروف قابل انتقال در ھلند نمیشنویم

، در ماینتس و در یك خانواده ١۴٠٠یوھان گوتنبرگ، در حوالي سال . را در ماینتس فرا گرفتھ باشند
قسمت . نام پدرش گنسفالیش بود، اما یوھان نام خانوادگي اصلي مادرش را ترجیح داد. بخت بھ دنیا آمدنیك

اعظم چھل سال اول زندگیش را در ستراسبورگ گذرانید، و چنان پیداست كھ در آنجا در كندن و ریختن 
بیست و دوم  در. شارمند ماینتس شد ١۴۴٨در حوالي . حروف فلزي مشغول تجربھ اندوزي بوده است

با یوھان فوست، زرگر ثروتمند، قراردادي بست و بھ موجب آن چاپخانھاش را در نزد فوست  ١۴۵٠اوت 
بھ احتمال قوي، آمرزشنامھاي . سكھ بالغ شد، گرو گذاشت ١۶٠٠سكھ طالي ھلندي، كھ بعدا بھ  ٨٠٠بھ 

چند نسخھ موجود ; شده بودمنتشر ساخت بھ وسیلھ گوتنبرگ چاپ  ١۴۵١كھ پاپ نیكوالوس پنجم در سال 
  . ١۴۵۴داراي قدیمترین تاریخ چاپند، یعني 

فوست استرداد پول خود را خواستار شد، و گوتنبرگ، چون از عھده پرداخت آن برنمیآمد،  ١۴۵۵در سال 
فوست بھ وسیلھ پتر شوفر، كھ گوتنبرگ وي را براي حروفچیني استخدام . چاپخانھاش را بھ وي تسلیم كرد

برخي معتقدند كھ این شوفر بود كھ، از این زمان بھ بعد، سبب پیشرفت و . ، كار را ادامھ دادكرده بود
براي ھر یك از حروف، اعداد، و عالمات نقطھ گذاري، میخھایي از : تكامل افزارھا و فن جدید چاپ شد

ا در یك قالب فوالد ساخت كھ شكل آن حروف، یا عدد، و یا عالمت بر شانھ آن نقر گشتھ بود، این میخھ
  . فلزي جاي میافتادند و سپس قالب بزرگتري این قالب و حروف را مرتب در خود نگاه میداشت

در این چاپخانھ، ھمان . ، گوتنبرگ، با پولي كھ قرض كرد، چاپخانھ دیگري بھ راه انداخت١۴۵۶در سال 
باشد، بھ چاپ  گوتنبرگقدس سال یا سال بعد، اولین كتاب چاپي خود را، كھ نسخھ معروف و زیباي كتاب م

سپاھیان آدولف  ١۴۶٢در سال . صفحھ بزرگ دو ستوني دارد ١٢٨٢رسانید و آن كتاب عظیمي است كھ 
ند و این فن جدید را در سراسر چاپخانھ داران و كارگرانشان گریخت. ناسویي شھر ماینتس را غارت كردند

  . آلمان منتشر كردند

. ، در ستراسبورگ، كولوني، بال، اوگسبورگ، نورنبرگ، و اولم چاپخانھ وجود داشت١۴۶٣بھ سال 
وي با بحرانھاي . گوتنبرگ ھم، كھ یكي از پناھندگان بود، در التویل مستقر شد و كار خود را از سر گرفت

 ١۴۶۵ریبانگیرش میشدند، با رنجي جانكاه مبارزه كرد، تا اینكھ آدولف در مالي، كھ یكي پس از دیگري گ
یك مقرري كلیسایي در بدون تردید، اگر گوتنبرگ ھم زاده نمیشد، فن چاپ با حروف قابل انتقال بھ وسیلھ 

و این واقعیت نھ تنھا در مورد ; دیگران ترقي و تكامل مییافت، زیرا زمان ضرورت آن را ایجاب میكرد
بھ وسیلھ گیوم فیشھ، اھل  ١۴٧٠نامھاي كھ در سال . اپ، بلكھ درباره تمام اختراعات صادق استچ

در آلمان روش شگفت : ((پاریس، نوشتھ شده است استقبال پرشور مردم را از این اختراع نشان میدھد
ر ماینتس فرا انگیز جدیدي براي چاپ كتاب ابداع شده است، و آنھا كھ در این كار استادند این فن را د

اما .)) نور این اختراع بزودي از آلمان بر تمام نقاط جھان خواھد تافت... گرفتھ و در دنیا پراكندھاند
كاتبان بھ اعتراض برخاستند كھ رواج چاپ وسیلھ معاش آنھا را از . عدھاي نیز آن را خوش نداشتند

ابتذال میكشاند، دشمني داشتند و از اینكھ اشراف با آن، بھ نام آنكھ كار كتاب را بھ . دستشان گرفتھ است
زمامداران و . ھا، كھ ھمھ از نسخ خطي تشكیل شده بودند، كاھش میپذیرفت میترسیدند قیمت كتابخانھ

. ھاي مخرب باشد، مضطرب و دلواپس شده بودند روحانیان، از اینكھ ممكن بود این فن وسیلھ انتشار اندیشھ
، دو نفر آلماني چاپخانھاي در ١۴۶۴در . روزمندانھ راه خود را گشودبا وجود ھمھ اینھا، صنعت چاپ پی

سھ تن  ١۴٧٠در ; دو نفر آلماني چاپخانھاي در ونیز گشودند ١۴۶٩یا اینكھ پیش از سال ; رم دایر كردند
 ١۴٧٣بھ سویس، در  ١۴٧٢، بھ ھلند،در ١۴٧١این اختراع در ; آلماني اختراع جدید را بھ پاریس آوردند

بھ سوئد، و  ١۴٨٣بھ دانمارك، در  ١۴٨٢بھ انگلستان، در  ١۴٧۶بھ اسپانیا، در  ١۴٧۴ستان، در بھ مجار
چاپ و انتشار كتب در نورنبرگ با سعي و كوشش خاندان كوبوگر، در . بھ قسطنطنیھ رسید ١۴٩٠در 

و فروبن، در پاریس با خاندان استین، در لیون با دولھ، در ونیز با آلدوس مانوتیوس، در بال با آمرباخ 
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دیري نگذشت كھ نیمي از . زور یخ با فروشاوئر، و در لیدن با خاندان الزویر رواج و رونق بسیار یافت
یك دانشمند . اروپا بھ خواندن افتاد، و عشق بھ كتاب یكي از عناصر پرھیجان عصر اصالح دیني گشت

ار كالسیك، از بھترین چاپھاي در ھمین لحظھ، یك گاري پر از آث((اھل بال براي دوستش مینویسد كھ 
زیرا . چیزي نمي خواھي اگر میخواھي بھ من بنویس و فورا پول بفرست. آلدینھ، از ونیز فرا رسیده است

مردم فقط قیمت كتاب را میپرسند و . ھمین كھ بار خالي شود، براي ھر كتاب سي خریدار قد علم میكنند
بھ این طریق، انقالب چاپ با حروف قابل انتقال .)) رندبراي بھ دست آوردنش چشم یكدیگر را بیرون میآو

  . ادامھ یافت

بیان داشتن تمام نتایجي كھ از این انقالب حاصل آمد بیرون از حوصلھ این كتاب است، زیرا باید وقایع 
; اراسموس آن را بزرگترین ھمھ اختراعات جھان شمرد. نیمي از تاریخ فكري دنیاي جدید را تحریر كرد

د در این گفتار اختراعاتي چون زبان، آتش، چرخ، كشاورزي، خط، قانون، و حتي ابداع كوچكي ولي شای
صنعت چاپ، متون ارزان قیمت را، كھ با سرعت ھم افزایش . چون اسم عام كوچك شمرده شده باشند

 نسخ چاپي دقیقتر و خواناتر از نسخ خطي بودند، و. مییافت، جایگزین نسخ خطي خصوصي و نایاب كرد
با یكدیگر چنان تشابھ داشتند محققان كشورھاي مختلف میتوانستند، با مراجعھ دادن یكدیگر بھ صفحات 

اغلب، كیفیت فداي كمیت میشد، اما اولین . مشخص از چاپ معیني، با ھم معاضدت و ھمكاري كنند
ر كتب ارزان فن چاپ، با انتشا. كتابھاي چاپي، از ھر لحاظ، نمونھ و سرمشق ھر چاپ و صحافي بودند

راجع بھ دین، ادبیات، تاریخ، و علوم، مردم را با این امور آشنا ساخت و بھ صورت بزرگترین و 
درست است كھ رنسانس زاده . ھاي آن بھ روي ھمھ كس گشوده بود ارزانترین دانشگاھي درآمد كھ دروازه

ورھاي متحد آمریكا و فرانسھ را این فن شریف نبود، اما راه دوران روشنگري و انقالبات آزادیخواھانھ كش
فن چاپ، كتاب مقدس را در دسترس و تملك ھمھ قرار داد و مردم را براي . صنعت چاپ ھموار ساخت

بعد از ; شنیدن دعوات لوتر، كھ آنھا را از پیروي پاپ بھ تبعیت از كتاب مقدس فرا میخواند، آماده ساخت
فن چاپ بھ سلطھ روحانیان بر . دس بھ عقل توسل جویندآن نیز خرد گرایان را اجازه داد كھ از كتاب مق

زبان و ادبیات عامیانھ را رواج ; علم و دانش، و نیز بھ استیالي آنھا در امر تعلیم و تربیت، پایان بخشید
. داد، زیرا زبان التیني نمي توانست تعداد خوانندھاي را كھ براي اشاعھ صنعت چاپ الزم بود فراھم آورد

در كمیت و كیفیت ادبیات موثر افتاد، . المللي و معاضدت و ھمكاري دانشمندان را آسان ساختارتباطات بین
زیرا نویسندگان و مصنفان را، ذوقا و ماال بیش از مخدومان و حامیان طبقھ اشراف و روحاني بر طبقات 

  صل ھشتمفمتوسط متكي و محتاج گردانید و، پس از گفتار، آسانترین وسیلھ براي انتشار و اشاعھ 

  

  اسالوھاي مغرب 

١- ١٣٠٠۵١٧  

I - بوھم  

پیش از این اسالوھا چون كاالھاي آب آوردھاي بودند كھ ھمراه امواج گاھي بھ جانب مغرب، بھ سوي 
ھاي اورال، و حتي بھ  الب، گاھي بھ جانب جنوب، بھ سوي مدیترانھ، زماني بھ سوي مشرق، بھ طرف كوه

وتوني و سپس، در قرن سیزدھم، شھسواران ت; سوي شمال، بھ طرف اقیانوس شمالگان، روان بودند
در قرن چھاردھم، بوھم پیشواي . لیوونیایي در مغرب، و مغولھا و تاتارھا در مشرق جلو آنھا را گرفتند
و لھستان با كشور وسیعي چون ; امپراطوري مقدس روم و رھبر جنبش اصالح دیني پیش از لوتر بود

آن را مردمي سخت فھمیده لیتواني متحد شد و بھ صورت قدرت عظیمي بیرون آمد كھ طبقھ باالي اجتماع 
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در قرن پانزدھم، روسیھ خود را از زیر سلطھ تاتارھا بیرون كشید و . و با فرھنگ تشكیل میدادند
اسالوھا، چون موج عظیمي كھ از مد . قلمروھاي درو افتادھاش را بھ صورت كشور پھناوري سامان داد

  . دریا برخیزد، ناگاه وارد صحنھ تاریخ شدند

پس از مقدمھ و . ا مرگ ونسسالوس سوم، سلسلھ باستاني پرمیسل در بوھم بھ سر آمد، ب١٣٠۶در سال 
پیش درآمدي كھ با روي كار آمدن شاھان كوچكي سپري شد، شوراي برگزینندگان، كھ از بارونھا و 

) . ١٣١٠(روحانیان تشكیل میشد، با انتخاب یوھان لوكزامبورگي بھ شاھي، سلسلھ جدیدي را آغاز نھادند
براي وي . امات و كارھاي دالورانھ او مدت یك نسل كشور بوھم را خواه ناخواه پایگاه شوالیھ گري كرداقد

و چون این مبارزات چنانكھ باید قانعش نمي كردند، بھ ھر نقطھ اي از ; زیستن بدون تورنواھا سخت بود
تعانت خداوند و پادشاه، بوھم بدون اس((در آن روزگار این یك لطیفھ شایع شده بود كھ . اروپا لشكر میكشید

شھر برشا ھنگامي كھ در محاصره سپاه ورونا افتاد، از او درخواست كمك .)) ھیچ كاري نمي توان كرد
. سپاھیان ورونایي، باخبر شدن از آمدن او، دست از محاصره باز كشیدند; و وي وعده آمدن داد; كرد

ایت خود، وي را، در ازاي حمایت از آنھ سلطان برشا، برگامو، كرمودنا، پارما، و حتي میالن، بھ رض
آنچھ را كھ فردریك اول، ملقب بھ و فردریك دوم، ملقب بھ اعجوبھ جھان، نتوانستھ . متبوع خود شناختند

. بودند بھ زور سپاه و سالح بھ دست آوردند، این پادشاه، تنھا با سحر و جادوي نام خود، بھ دست آورد
لیكن، بھ تاوان آن ، محبت مردم را از روي سلب ; قلمرو بوھم افزودند جنگھاي دلیرانھ وي بر وسعت

كردند مردمي كھ نمي توانستند او را ببخشایند، زیرا غالبا از كشورشان دور مانده ، اداره امور آن را بھ 
، ھنگامي كھ در ١٣٣۶در . دست فراموشي سپرده و حتي سخن گفتن بھ زبان مردم آنجا را فرا نگرفتھ بود

با وجود این، چون شنید كھ . یتواني بھ یك جھاد مذھبي میرفت، بھ مرضي گرفتار شد كھ او را نابینا كردل
ادوارد سوم پادشاه انگلستان در نورماندي پیاده شده و بھ سوي پاریس در حركت است، با پسرش شارل و 

پدر و پسر در جبھھ كرسي علیھ . پانصد شھسوار بوھمي از اروپا گذر كرد تا بھ یاري پادشاه فرانسھ بشتابد
چون سپاھیان فرانسھ عقب نشیني آغاز كردند، پادشاه نابینا فرمان داد تا دو تن از . انگلستان جنگیدند

شھسواران اسبشان را از دو طرف بھ اسب او بر بندند و وي را بھ مقابلھ انگلیسیھاي پیروزمند برند، و 
.)) ت، مردم نباید بگویند كھ پادشاه بوھم از میدان نبرد گریختاراده خداوند بر این تعلق گرفتھ اس((گفت 

خود نیز زخمھاي كاري برداشت، و در لحظھ اي كھ ; پنجاه تن از شھسوارانش پیرامون او كشتھ شدند
: ادوارد جنازھاش را با این پیام شاھوار بھ نزد شارل فرستاد. میمرد، او را بھ چادر پادشاه انگلستان بردند

شارل چھارم در پھلواني بھ پاي پدر نمي رسید، ولي از او .)) دیھیم شوالیھ گري سرنگون گشتامروز ((
معاملھ و مذاكره را بر جنگ ترجیح میداد، ولي چندان جبان نبود كھ بھ ھر مصالحھ اي تن . خردمند تر بود

تش اسالوھا و در دوران سي و دوسالھ سلطن. با وجود این، مرزھاي پادشاھیش را گسترش داد. در دھد
حكومت را ساماني نو داد، دادگستري را اصالح كرد، و . آلمانھا را در صلح و آرامشي نامنتظر نگاه داشت

در آنجا، بھ سبك قصر لوور، كوشكي شاھانھ و دژ . پراگ را یكي از شھرھاي زیباي اروپا گردانید 
این جواھرات براي . ي پي افكندمعروف كارلشتین را بھ عنوان خزانھ اسناد دولتي و جواھرات سلطنت

تظاھر و تبختر نبودند، بلكھ براي آنكھ بنیھ مالي شایستھ و محفوظي براي پشتوانھ پول رایج مملكت تشكیل 
وي ماتیو دو آراس را براي طرح كلیساي جامع سن ویتوس، و تومازو دامودنا . دھند در آنجا قرار گرفتند

كشاورزان را از ظلم و ستم مصون داشت و تجارت . خھا فراخواندرا براي نقاشیھاي دیواري كلیساھا و كا
چیزھاي مفیدي را كھ خود از تمدن و فرھنگ ; )١٣۴٧(دانشگاه پراگ را بنیاد نھاد. و صنعت را رونق داد

ھاي فكري و عقالیي را كھ در  فرانسھ و ایتالیا كسب كرده بود بھ ملت خویش انتقال داد و تخم آن انگیزه
دربار وي مركز اومانیستھاي بوھمیي شد كھ پیشوایشان . ھا كاشت یان منفجر گشت در اندیشھانقالب ھوس

اسقف جوواني داسترزا، دوست پترارك بود، پترارك شاعر مشھور ایتالیایي، شارل را بیش از تمام 
اما ; بندددر پراگ با وي دیدار كرد و از او خواست كھ بھ تسخیر ایتالیا كمر . پادشاھان عصر خود میستود

در كلیساي ; شارل بھتر از وي سلطنت او، با وجود صدور منشور زرین، عصر طالیي تاریخ بوھم بود
جامع پراگ مجسمھ نیمتنھ باشكوه و زیبایي از او باقي است كھ لبخندي بر لب دارد و از سنگ آھك 

نگامي كھ پدرش، شارل ونسسالوس چھارم ھ. این مجسمھ یاد او را زنده نگاه میدارد; تراشیده شده است
حسن خلق و عشقي كھ بھ رعایایش داشت، اعتدال وي در وضع . ھجده سال داشت) ١٣٧٨(چھارم، مرد
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مالیات برآنان، و زیركي و فراستش در اداره امور مملكت ھمھ را دوستدار او گردانید، جز نجبا و اشراف 
  . كندرا كھ میاندیشیدند محبوبیت وي امتیازات آنھا را بھ خطر میاف

عصبانیت و تندخوییھاي اتفاقي، و اعتیاد و تمایل وي بھ مشروبات براي آنان بھانھ و دستاویزي شد كھ وي 
ناگھان از قصر ییالقیش سربر آوردند، او را بھ زندان افكندند، و تنھا  ١٣٩۴در . را از سلطنت بردارند

ي دست نیازد، دوباره بھ سر كارش بدان شرط كھ بدون اجازه شورایي از نجبا و روحانیان بھ ھیچ كار
وي . نجبا سیگیسموند، شاه مجارستان، را بھ یاري فرا خواندند; كشمكشھاي تازه اي رخ دادند. آوردند

ونسسالوس چند سال بعد از ) . ١۴٠٢(ونسسالوس، برادرش، را دستگیر ساخت و در حبس بھ وین برد
مردم واقع شد، و تاج و تخت خویش را بھ دست زندان گریخت و بھ بوھم بازگشت، مورد استقبال شدید 

  . بقیھ تاریخ سلطنت او با تراژدي حیات یان ھوس آمیختھ است. آورد

II -١۴١۵- ١٣۶٩: یان ھوس   

ونسسالس، بھ خاطر آنكھ آلمانھا را با دیده خشم و بیزاري، و بدعتگذاري را با تسامح و اغماض 
نفوذ سریع معدنچیان، صنعتكاران، سوداگران، و بر اثر . مینگریست، ھم منفور بود و ھم محجوب

اگر یان ھوس . دانشجویان آلماني بھ بوھم، میان توتونھا و چكھا خصومت نژادي شدیدي ایجاد شده بود 
نماد قیام و مقاومت مردم علیھ استیال قدرت آلمانھا نمي بود، اینھمھ مورد حمایت و پشتیباني آنھا و شاھان 

وس ھیچ گاه از یاد نمي برد كھ این اسقفھاي آلماني بودند كھ شورشي را كھ منجر ونسسال. قرار نمي گرفت
خواھرش، آن، بھ ازدواج ریچارد دوم پادشاه انگلستان درآمده، . بھ خلع وي از سلطنت شد رھبري كردند

اھي اقدامات ویكلیف را براي جدا ساختن انگلستان از كلیساي كاتولیك رومي دیده، و یحتمل از آن ھواخو
آدلبرت رانكونیس وجوھي براي فرستادن دانشجویان بوھمي بھ دانشگاه پاریس  ١٣٨٨در سال . كرده بود

برخي از این دانشجویان در انگلستان آثار ویكلیف را بھ چنگ آوردند، از آنھا . یا آكسفرد بھ ارث گذاشت
رمزیر، و كونراد والدھاوزر دور میلیچ، اھل ك. رونویس تھیھ كردند، و با خود بھ بوھم بھ ارمغان آوردند

. افتادن عامھ و روحانیان را از جاده اخالق بھ باد نكوھش گرفتند و مردم پراگ را از خواب بیدار ساختند
امپراطور و حتي ارنست، قبول . ھاي آنان را ادامھ دادند ماتیاس، اھل یانوف، و توماس شتیتني موعظھ

نام نمازخانھ بیت لحم در پراگ تاسیس شد تا جنبش اصالح  كلیساي ویژه اي بھ ١٣٩١و در ; نگریستند
وي در دھكده ھوزینتس . یان ھوس سخنران و واعظ این نمازخانھ شد ١۴٠٢در سال . كلیسا را رھبري كند

زاده شده بود، و از این روي بھ یان ھوزینتسي شھرت داشت، لیكن بعدھا خود این اسم را بھ ھوس كوتاه 
براي تحصیل بھ پراگ آمد و، چون بضاعتي نداشت، از راه خدمت بھ كلیساھا  ١٣٩٠در حدود سال . كرد

قصدش آن بود كھ كشیش شود، مع ھذا، بھ رسم زمانھ، بھ آنچھ كھ فرانسویان . معیشت خود را میگذرانید
درجھ فوق لیسانس گرفت و بھ  ١٣٩۶در . جوانان دانشگاھي نامیدند گروید)) بوھمي((بعدھا شیوھخوش 

بھ مدیریت داخلي دانشكده ھنرھا و فنون دانشكده مطالعات  ١۴٠١در . در دانشگاه پرداخت  تدریس
در ھمان سال بھ مقام كشیشي رسید و زندگي خود را بھ صورت زندگي آمیختھ با . كالسیك برگزیده شد

ار از آنجا كھ رئیس نمازخانھ بیت لحم بود، نامورترین خطیب پراگ بھ شم. ریاضت یك راھب درآورد
بسیاري از مشاھیر و بزرگان دربار جزو مستمعین او بودند، و ملكھ سوفیا وي را كشیش . میرفت

ھوس بھ زبان چك وعظ میكرد و بھ جماعت پیرو خود یاد داده بود كھ با خواندن . مخصوص خود گردانید
  . سرودھاي مذھبي در اداي فریضھ شركت جویند

كردند كھ، از ھمان آغاز كار، ھوس تشكیالت ویكلیف را درباره  آنان كھ وي را متھم ساختند بعدھا تاكید
بدون . ناپدید شدن نان و شراب از میان عناصر مخصوص و متبرك آیین قرباني مقدس، بازگو كرده بود

تردید، وي بعضي از آثار ویكلیف را خوانده و از آنھا رو نوشتھایي تھیھ كرده بود كھ ھنوز با حواشي و 
من یقین ((':ھنگامي كھ او را محاكمھ میكردند، اعتراف كرد كھ. بر آنھا نوشتھ موجودند یادداشتھایي كھ

دارم كھ ویكلیف رستگار میشود، اما حتي اگر میاندیشیدم كھ او رستگار نیست، بلكھ از جملھ محكومین و 
در دانشگاه  عقاید ویكلیف چندان ١۴٠٣در سال .)) مردودین است، باز آرزو میكردم كھ روحم با وي باشد
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ھاي او چھل و یك مورد استخراج كرد و تسلیم استادان  پراگ قبول عام یافت كھ دفتر كلیسا از نوشتھ
چند تن از استادان، از . دانشگاه كرد و پرسید كھ آیا باید از شیوع این عقاید در دانشگاه جلوگیري شود یا نھ

ھ ھیچ یك از اعضاي دانشگاه، چھ بھ طور جملھ ھوس، پاسخ منفي دادند، اما اكثریت مقرر داشتند ك
ھوس این . خصوصي و چھ بھ طور عمومي، نباید از این چھل و یك عقیده دفاع یا ھواخواھي كنند

روحانیان پراگ از ژبینك، اسقف اعظم، خواستند  ١۴٠٨زیرا در سال ; ممنوعیت و قدغن را نادیده گرفت
اعظم، كھ در آن ھنگام با پادشاه در مجادلھ بود، با  اسقف. كھ وي را از این بابت سرزنش و مالمت كند

ولي ھنگامي كھ ھوس از عقاید و نظریات ویكلیف علنا جانبداري كرد، . احتیاط تمام بدین كار پرداخت
و چون آنان بھ وظیفھ كشیشي خود ادامھ دادند، ; )١۴٠٩(ژبینك او و چند تن از یارانش را تكفیر كرد 

دویست نسخھ از آثار ویكلیف ; ویكلیف را جمع آوري كنند و بھ وي تحویل دھند ژبینك فرمان داد تالیفات
ھوس بھ یوآنس بیست و سوم، كھ تازه . یافتند و بھ نزد او آوردند و ژبینك آنھا را در حیاط قصرش سوزاند

یكن یوآنس وي را فراخواند تا در برابر دربار پاپي حاضر شود، ل; برمسند پاپي نشستھ بود، شكایت برد
  . ھوس نپذیرفت

، پادشاه ناپل، بھ پول احتیاج داشت، اعالم )الدیسالوس(پاپ، كھ براي جھاد علیھ النسلو  ١۴١١در سال 
چون این خبر در پراگ اعالم شد، از آنجا كھ بھ . ھاي جدیدي بھ مردم اعطا خواھد شد كرد كھ آمرزشنامھ

آمرزشنامھ را بھ خاطر پول میفروشند، ھوس و  نظر اصالح طلبان چنان میآمد كھ نمایندگان و عمال پاپ
پشتیبان بزرگش ژروم پراگي علنا برضد فروش آمرزشنامھ بھ موعظھ پرداختند، وجود برزخ را مورد 

ھوس در . پرسش قرار دادند، و بھ اقدام كلیسا كھ براي گردآوري پول خون مسیحیت را میریخت تاختند
قسمت . ر رفت و او را دزد و غاصب و حتي ضد مسیح نامیدكار نكوھش و مالمت پاپ از این نیز پیشت

اعظم مردم طرفدار نظرات ھوس بودند و عمال پاپ را چنان مورد استھزا و فحاشي قرار دادند كھ پادشاه 
سھ تن جوان كھ این حكم را نادیده گرفتند . ھر گونھ وعظ یا عملي را علیھ اعطاي آمرزشنامھ قدغن كرد

ھوس از آنان شفاعت كرد و گفت كھ سخنرانیھاي او آنھا را ; ن شھر فراخوانده شدندبراي محاكمھ بھ انجم
  . لیكن محكوم گشتند و آنھا را گردن زدند; برانگیختھ است

پاپ در این ھنگام ھوس را تكفیر كرد، و چون ھوس آن را نادیده گرفت، یوآنس روحانیان ھر شھري را 
ھوس، بھ نصیحت شاه، پراگ را ). ١۴١١(ت مذھبي منع نمودكھ ھوس در آن توقف میكرد از انجام خدما

  . ترك گفت و مدت دو سال در روستاھاي بیرون شھر منزوي زیست

تقریبا در . در این دو سال، وي بزرگترین آثار خود را، برخي بھ زبان التیني و بعضي بھ زبان چك، نوشت
بدعتھایي را میدھند كھ بازماندگان فرقھ  تمام آثار، الھامبخش وي ویكلیف است، و بعضي نیز شاید بوي

ھوس پرستش شمایل و مجسمھ، . والدوسیان در قرون دوازدھم و سیزدھم با خود بھ بوھم آورده بودند
با تھدید و مالمت آلمانھا و . اعتراف سرگوشي، و آب و تاب بیش از اندازه مراسم دیني را مردود شمرد

در رسالھ اي بھ نام خرید و . قومي و مردمپسندانھ اي دادطرفداري از اسالوھا بھ نھضت خویش رنگ 
فروش اشیاي متبرك، روحانیاني را كھ بھ خرید و فروش اشیاي مقدس و مقامات كلیسایي مشغول بودند 

در كتاب خطاھاي ششگانھ مزد گرفتن كشیشان را براي انجام وظایف مذھبي در ; مورد حملھ قرار داد
عده اي از روحانیان پراگ را بھ فروختن ; ازدواج، و یا تدفین محكوم ساختھنگام تعمید، تایید، قداس، 

و عقیده ویكلیف را، كھگفت كشیشي كھ مرتكب خرید و فروش اشیاي متبرك بشود ; روغن مقدس متھم كرد
رسالھ درباره كلیسا ھم . نمیتواند اعمال و شعایر مذھبي را بھ طور صحیح انجام دھد، مورد تایید قرار داد

بدعتھا و از ویكلیف، بھ تقدیر ازلي معتقد بود و، مانند . اوست و ھم سبب نابودي او شد)) دفاعیھ((سالھ ر
مانند كالون معتقد . ویكلیف، مارسیلیوس، و ویلیام آكمي، میگفت كھ كلیسا نباید داراي مایملك دنیوي باشد

رستگاران و نجات یافتگان است چھ در  بود كھ كلیسا نھ روحانیان بتنھایي و نھ ھمھ مسیحیان، بلكھ مجموع
و راھنماي مسیحیان كتاب مقدس ; پیشوا و رئیس كلیسا نیز مسیح است، نھ پاپ; آسمان و چھ در زمین

او ; پاپ، چھ از نظر ایمان و چھ از نظر اخالق، معصوم و مصون از خطا و لغزش نیست. است، نھ پاپ 
در آن زمان افسانھ اي در افواه شایع بود كھ در نزد عده . دنیز ممكن است گناھكاري لجوج یا بدعتگذار باش

بنابراین افسانھ، پاپ قالبي، یوآنس ھشتم، در خیابانھاي ; )حتي در نزد ژرسون(اي صحت و اعتبار داشت 
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ھوس این افسانھ را ; رم، بي ھیچ مقدمھ اي، كودكي بھ دنیا آورد و جنسیت خویش را آشكار ساخت
ماحصل كالم ھوس آن بود كھ وقتي باید از پاپي تبعیت و اطاعت . ھا تاختن گرفتدستاویز كرد و بر پاپ

وگرنھ شوریدن علیھ پاپ خطا كار اصل ((ھاي مسیح باشند،  كرد كھ دستورھایش مطابق قوانین و گفتھ
 ١۴١۴ھنگامي كھ در سال .)) است و قیام كردن برضد او، در حقیقت، اطاعت كردن از مسیح است

كلیسا براي خلع سھ پاپ متخاصم در شھر كنستانس تشكیل شد و برنامھ اصالح كلیسا را شوراي عمومي 
امپراطور . طرح افكند، بھ نظر میآمد كھ فرصت مناسبي براي آشتي دادن ھوسیان و كلیسا پیش آمده است

سیگیسموند، كھ وارث مسلم ونسسالوس چھارم بدون فرزند بود،براي برقرار ساختن وحدت مذھبي و 
از این روي، پیشنھاد كرد كھ ھوس بھ كنستانس برود و براي . ح و آرامش در بوھم دلواپس بودصل

مصالحھ با كلیسا اقدام كند، و تعھد كرد كھ در این سفر خطرناك، براي رفتن بھ كنستانس و، در صورتي 
در شورا بھ وي نیز ; كھ كھ راي شورا مورد قبول او نبود، در بازگشت بھ بوھم بھ وي تامین جاني بدھد

با وجود آنكھ یارانش او را از این . اجازه داده شود كھ، علنا و در برابر مردم، منویات خویش را بیان دارد
سفر برحذر میداشتند و نگران او بودند، ھوس ھمراه سھ تن از نجباي چك و عده اي از دوستان عازم 

دشمنان و مخالفان بوھمي دیگر ھوس بھ در ھمان زمان، شتفان پالچي و ). ١۴١۴اكتبر (كنستانس شد 
  . كنستانس رفتند تا با ادعانامھاي كھ تنظیم كرده بودند وي را در برابر شورا متھم كنند

اما وقتي كھ شتفان پالچي صورتي از بدعتھاي . در آغاز ورود با ھوس در نھایت ادب و آزادي رفتار شد
ملحدانھ ھوس را در برابر شور گذاشت، وي را فرا خواندند و مورد بازجویي قرار دادند و از پاسخھاي او 

ھوس در . ھ زندانش افكنندبرایشان مسلم شد كھ با بدعتگذاري بزرگ سروكار دارند، و فرمان دادند تا ب
پاپ یوآنس بیست و سوم پزشك مخصوص خود را . زندان بیمار شد، چنان كھ بھ مردنش چیزي نمانده بود

سیگیسموند، از اینكھ شورا امان نامھ اي را كھ وي بھ ھوس داده نقص كرده . براي معالجھ وي گسیل داشت
سا حق دارد كھ، براي بھ محاكمھ كشیدن دشمنان اما از اقتداري وي خارج است، و كلی; است، شكایت كرد

در ماه آوریل، ھوس را بھ قلعھ گوتلیبن، كھ بر كنار راین قرار . دین، قوانین مملكتي را نادیده بگیرد
در این . در آنجا او را بھ زنجیر بستند، و چنان بدو اندك غذا دادند كھ بار دیگر بیمار شد; داشت، بردند

ھاي شھر، كلیساھا، و  وي، ژروم پراگي، با شتاب وارد كنستانس شده، بر دروازهمیان، دوست بدعتگذار 
ھاي كاردینالھا درخواست نامھ اي میخ كرده، و از امپراطور و شورا تقاضا نموده بود كھ بھ وي خط  خانھ

بر اثر اصرار دوستان ھوس، شھر را ترك گفت و رھسپار . امان و اجازه صبحت در مال عام داده شود
. لیكن در بین راه توقف نمود و علیھ طرز رفتار و سلوك شورا با ھوس وعظ و سخنراني كرد; وھم شدب

  . وي را گرفتند و بھ كنستانس بازگردانیدند و بھ زندان افكندند

در پنجم ژوئیھ، و سپس در ھفتم و ھشتم، پس از ھفت ماه بازداشت، ھوس را با زنجیر در برابر شورا 
و را درباره چھل و پنج مطلبي كھ از آراي ویكلیف استخراج شده و از آراي مردوده نظر ا. حاضر كردند

آنگاه مطالبي را كھ از كتاب خود وي، . بودند جویا شدند، اكثر موارد را رد و معدودي را تصدیق كرد
ا با وي اظھار تمایل كرد كھ از ھر رایي كھ شور; درباره كلیسا، بیرون كشیده بودند در برابرش نھادند

شورا ).درست كاري كھ لوتر در شوراي و رمس كرد(استناد بھ كتاب مقدس رد كند، وي نیز دست بكشد 
اظھار داشت كھ كتاب مقدس را ھمھ كس نمي تواند تعبیر و تفسیر كند، بلكھ این كار بھ عھده اولیا و 

، بدون ھیچ گونھ واز ھوس خواست كھ تمام مطالب و آراي مستخرج از كتابش را; پیشوایان كلیساست
و ھنگامي كھ اعالم داشت كھ پیشوا و مرجع دنیوي ; ھوس امتناع ورزید. كتمان و پرده پوشي، تكذیب كند

یا روحاني وقتي مرتكب گناه و لغزش كبیر شود دیگر حاكم و فرمانرواي شرع و قانوني بھ شمار نمي آید، 
  . ت دادنیت خیري را كھ امپراطور مردد درباره او داشت نیز از دس

اینك سیگیسموند ھوس را آگاه ساخت كھ اگر شورا وي را محكوم كند، خط امان او نیز خود بھ خود باطل 
پس از سھ روز بازجویي و اسنتطاق، و كوششھاي بیھودھاي كھ از جانب امپراطور و . خواھد شد

شورا بھ وي و . اندندھایش شد، او را بھ زندانش باز گرد كاردینالھا براي واداشتن او بھ انكار و تكذیب گفتھ
بھ اعضاي خود چھار ھفتھ مھلت داد تا مسئلھ را خوب وارسي كنند، زیرا تصمیم گرفتن درباره آنچھ پیش 

چطور میشد بدعتگذاري را زنده گذاشت و بر تمام . آمده بود براي شورا دشوارتر و بغرنجتر از ھوس بود
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ھ داغ بطالن نكشید و آنھا را جنایات غیر انساني سیاستھایي كھ بھ اتھام بدعتگذاري در گذشتھ صورت گرفت
ندانست این شورا، كھ پاپھا را از مسند فرمانروایي بھ زیر كشیده بود، چگونھ میتوانست قبول كند كھ یك 

كشیش ساده بوھمي از اطاعت او امرش سر باز زند آیا كلیسا، ھمچنانكھ دولت سالح جسماني اجتماع 
معھ نبود و مسئولیت نظام اخالقي اجتماع را، كھ بھ قدرت و مرجعي غیر محسوب میشد، سالح روحاني جا

قابل انكار و بحث نیازمند مرجع و مصدر در نظر شورا گناه آشكار بود، ھمچنانكھ سالح برگرفتن برضد 
 ھا تكامل پذیرند و لوتر بتواند یك قرن دیگر وقت الزم بود تا عقاید و اندیشھ. شاه خیانت مسلم محسوب میشد

  . ھمین سخنان را در دفاع از خویش بازگوید وزنده بماند

. براي آنكھ ھوس، بھ صورت ظاھر ھم كھ شده است، آراي خویش را پس بگیرد، اقدامات بیشتري شد
اما وي ھمیشھ ھمان پاسخ . امپراطور پنھاني گماشتگاني بھ نزد او فرستاد تا با وي در این باره گفتگو كنند

حاضر بود ھر یك از نظراتش را كھ از روي كتاب مقدس نادرست تشخیص داده شود  او; نخستین را میداد
، در كلیساي جامع كنستانس، اعضاي شورا ویكلیف و ھوس را ١۴١۵در ششم ژوئیھ سال . پس بگیرد

ھاي ھوس را بسوزانند، و خود او را براي مجازات بھ مقامات دولتي  محكوم كردند، فرمان دادند تا نوشتھ
ھاي ھیزم را براي  در حال، جامھ روحانیت را از تن او كندند و وي را بھ بیرون شھر، كھ توده. سپردند

براي آخرین بار، بھ او پیشنھاد شد كھ از عقاید خود برگردد و . سوزاندنش برھم انباشتھ بودند، كشانیدند
  . جان خویش را برھاند، لیكن نپذیرفت

  . یخواند در میان گرفتھاي آتش او را در حالي كھ سرود م شعلھ

ژروم در لحظھ اي كھ وحشت و ترس بر او چیره شده بود، و از این لحاظ درخور بخشایش است، در 
در زندان . دوباره بھ زندانش بردند). ١۴١۵سپتامبر  ١٠(برابر شورا از تعلیمات دوست خود تبري جست 

ت كرد، و پس از درنگي طوالني او تقاضاي صحب. بھ تدریج ترسش زایل شد و شجاعت خود را بازیافت 
اما بھ جاي آنكھ بھ وي اجازه دھند كھ درباره وضع خود سخن ; )١۴١۶مھ  ٢٣(را در شورا حاضر كردند 

ژروم با فصاحتي . گوید، نخست از او خواستند كھ بھ چند اتھامي كھ بر او زده شده است پاسخ گوید
شكاك ولي سیاسي ایتالیایي كھ بھ عنوان منشي پاپ، شورانگیز، كھ پودجو براتچولیني را آن اومانیست 

یوآنس بیست و سوم، در شوراي كنستانس حضور یافتھ بود بھ ھیجان آورد، بھ عمل شورا اعتراض كرد و 
  : گفت

این چھ بیعدالتي است كھ مرا از اینكھ ساعتي مجال دھید تا از خویشتن دفاع كنم محروم میسازید من سیصد 
ني كثیف بودھام، بي آنكھ وسیلھ اي براي دفاع از خود داشتھ باشم، در حالي كھ و چھل روز در زندا

اذھان شما علیھ من، بھ عنوان یك بدعتگذار، . دشمنان من ھمیشھ گوش شما را با سخنان خود آكنده اند
، شما پیش از آنكھ بدانید من چگونھ مردي ھستم و بر چھ راه و رسمي میباشم. شایبھ تعصب پذیرفتھ است

. میرایید، نامیرا و ابدي نیستید; مع ھذا، شما انسانید شما خدا نیستید. در قضاوت خویش محكومم ساختھاید
ھر چھ ادعاي شما بر اینكھ چراغ راه بشریتتان بشمارند بیشتر . شما، ھمچون ھمھ آدمیان، خطا پذیرند

من، كھ دعوایم در این دادگاه . باشیدباشد، باید براي نشان دادن عدالت و حقانیت خود بھ جھانیان محتاطتر 
; و نیز براي خویشتن سخن نمیگویم، زیرا مرگ پایان زندگي ھمھ ماست; مطرح است، عقبھ و خلفي ندارم

اما معتقدم كھ این ھمھ مردان خردمندي كھ در این شورا گرد آمده اند نباید بھ عملي زیرا عمل آنھا، با بنیان 
  . ي، بیش از كیفري كھ مرا بدان مجازات میكنند بھ بشریت زیان میرساندنھادن پیشینھ اي براي بیعدالت

سرانجام، چون بدو . اتھامات را یك یك بر او خواندند، و او ھمھ را پاسخ گفت، بي آنكھ از آنھا تبري جوید
. اجازه داده شد كھ سخن بگوید، صمیمیت و شور و التھابش ھمھ اعضاي شورا را تحت تاثیر قرار داد

; م برخي از حوادث تاریخي را، كھ در آنھا مرداني را بھ خاطر اعتقاداتشان كشتھ بودند، بررسي كردژرو
و اعالم داشت كھ ; خاطر نشان ساخت كھ چھ سان قدیس استفانوس را روحانیان بھ مرگ محكوم كردند

شورا امیدوار  .گناھي بزرگتر از این نیست كھ جمعي از روحانیان دست بھ خون روحاني دیگري بیاالیند
اما ژروم، بھ جاي طلب غفران، . بود كھ وي، با درخواست بخشش، جان خویش را از مرگ برھاند
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تبریھاي سابق خود را انكار، و ایمان و اعتقاد خویش را بھ آراي ویكلیف و ھوس تاكید كرد و سوزاندن 
شورا چھار . الت بھ در میآمدھوس را جنایتي دانست كھ بزودي دست خداوند، بھ انتقام آن، از آستین عد

چون از گفتار خود توبھ نكرد، محكوم . ھاي خویش تجدید نظر و دقت كند روز بدو مھلت داد تا در گفتھ
ھنگامي كھ دژخیمان بھ پشت سر . بیدرنگ، او را بھ ھمانجا بردند كھ ھوس را سوزانده بودند). مھ ٣٠(شد

اگر از ; بیایید و آنھا را در برابرم بیفروزید: ((بدانھا فرمان دادھا را آتش زنند، ژروم  او رفتند تا توده ھیمھ
  . و بھ ترنم سرودھاي دیني پرداخت، تا آنكھ دود او را خفھ كرد.)) مرگ میترسیدم، ھرگز بدینجا نمي آمدم

III - ١۴٣۶-١۴١۵: انقالب بوھم  

مجمعي از نجباي بوھم و . چون خبر مرگ ھوس بھ وسیلھ پیكھا، بھ بوھم رسید، یك انقالب ملي برپا شد
سپتامبر  ٢(موراوي نامھاي بھ امضاي پانصد تن از بزرگان چك رسانیدند و بھ شوراي كنستانس فرستادند 

بنابراین استشھاد نامھ، ھوس یك كاتولیك متدین و درستكار بود كھ كشتن او توھین بھ كشور وي ; )١۴١۵
داشتھ بودند كھ تا جان در بدن دارند، براي دفاع از  از این رو، امضا كنندگان نامھ اعالم; محسوب میشد

در بیانیھ دیگري، . قوانین و تعلیمات مسیح در برابر عقاید و تعلیمات خود ساختھ انسانھا، خواھند جنگید
اعضاي مجمع اعالم داشتند كھ از این پس تنھا از آن عده از احكام پاپ تبعیت خواھند كرد كھ با نص كتاب 

خود دانشگاه . اشند، و قضاوت در باب این توافق و سازگاري بر عھده دانشگاه پراگ استمقدس سازگار ب
. بر ھوس، بھ عنوان شھید راه حق، درود فرستاد و زبان بھ تحسین و ستایش ژروم، كھ در بند بود، گشود

كھ بدان  شوراي كنستانس فرمان داد كھ نجباي شورشگر در برابر دادگاه حاضر شوند و بھ اتھامات بدعتي
  . منتسبند پاسخ گویند

  . لیكن اكثریت استادان و دانشجویان ھمچنان بھ كار خویش ادامھ دادند; حكم كرد

یكي از پیروان ھوس بھ نام یا كو بك شترژیبویي پیشنھاد كرده بود كھ خوب است  ١۴١٢در حوالي سال 
صورت، یعني ھم با نان و ھم با شیوه مسیحیان صدر مسیحیت كھ مراسم آیین قرباني مقدس را بھ ھر دو 

ھوس نیز، ھنگامي كھ این اندیشھ . شراب، معمول میداشتند در سراسر عالم مسیحیت از نو عمل شود
شوراي كنستانس این رسم را قدغن . درمیان پیروانش از باال تا پایین طرفدار پیدا كرد، آن را تصدیق نمود

ین كار خطر ریختن خون مسیح را بھ ھمراه دارد، الزم كرد و دست كشیدن از آن را، بھ دستاویز آنكھ ا
پس از مرگ ھوس، دانشگاه پراگ و نجبا، بھ پیشوایي ملكھ سوفیا، بھ جاي آوردن مراسم تناول . شمرد

و جام شراب عشاي ; عشاي رباني را بھ ھر دو شیوه، بنابر دستور خود مسیح، بدون اشكال اعالم داشتند
)) مواد چھارگانھ پراگ((، قطعنامھ ١۴٢٠طرفداران ھوس، در سال . شد)) كیاناوترا((رباني نماد انقالب 

بھ جاي آوردن مراسم : این مواد چھارگانھ عبارت بودند از. را بھ عنوان خواستھاي اساسي خود ارائھ دادند
خرید تنبیھ و كیفر بدون درنگ كساني كھ بھ ; آیین قرباني مقدس بھ ھر دو صورت ھم با نان ، ھم با شراب

تبلیغ بدون مانع و رادع كالم خداوند، بھ عنوان تنھا معیار و ماخذ ; و فروش مقامات كلیسایي دست میزنند
پایان دادن بھ مالكیتھاي مادي بي حد و حصر كشیشان و راھبان، اقلیت دو آتشھ اي ; حقایق و اعمال دیني

م، اعتقاد بھ برزخ، و بھ جاي آوردن از میان انقالبیون احترام گذاشتن بھ اشیاي متبرك، مجازات اعدا
در انقالب ھوسیان تمام عناصر جنبش اصالح دیني لوتري . مراسم قداس را براي مرده مردود شمردند

  . جمع بود

پادشاه وقت، ونسسالوس، كھ در آغاز، احتماال بھ علت آنكھ این نھضت اموال و امالك كلیسا را بھ دولت 
كرده بود، اینك چون میدید اقتدار و سلطھ روحاني و مدني ھر دو بھ منتقل مي ساخت، از آن ھواخواھي 

ي كھ بر پراگ افزوده بود تنھا اشخاص ضد ھوسي را بھ ))شھر جدید((در . خطر افتاده است، متوحش شد
عضویت انجمن شھر برگماشت، و اینان قوانین و احكام جزایي شاقي براي سركوبي بدعتگذاران صادر 

، جماعتي از ھوسیان بھ درون شھر جدید ریختند، بازور راه خود را بھ سوي ١۴١٩ھ ژوئی ٣٠در . كردند
ھا بھ بیرون افكندند، و در آنجا یارانشان كار آنھا را ساختند  مقر انجمن گشودند، اعضاي انجمن را از پنجره
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وس ونسسال. مجمعي از مردم شھر تشكیل شد وعدھاي از ھوسیان را بھ عضویت انجمن شھر برگزید. 
نجباي بوھم پیشنھاد كردند كھ ). ١۴١٩(انتخاب جدید را معتبر شمرد، و سپس بر اثر سكتھ قلبي در گذشت 

. بھ پادشاھي خویش برمي گزینند. سیگیسموند را، در صورتي كھ مواد چھارگانھ پراگ را معتبر شناسد
و یك نفر ; كلیسا درآیند از تمام مردم چك خواست كھ بھ اطاعت كامل; سیگیسموند با آنھا مخالفت كرد

پاپ جدید، مارتینوس . سر باز زده بود، سوزاند)) جام مخصوص عشاي رباني((بوھمي را كھ از انكار 
پنجم، علیھ بدعتگذاران بوھم اعالم جھاد كرد، و سیگیسموند با لشكري جرار عازم پراگ شد سپاھي تشكیل 

یان زیزكا، شھسوار یكچشم ; ر جدید گسیل شدنداز تمام شھرھاي بوھم و موراوي، سربازان پرشو; دادند
آنھا دوبار سپاھیان سیگیسموند را . شصت سالھ، آنھا را تعلیم داد و بھ فتوحاتي باور نكردني رھبري كرد

سیگیسموند لشكري دیگر تدارك دید، اما چون خبر رسید كھ مردان زیزكا پیش مي آیند، . در ھم شكستند
  . بدون آنكھ اصوال چشمش بھ دشمن افتد، پا بھ ھزیمت نھاد سپاه جدید با بینظمي تمام، و

پیرایشگران زیزكا، سرمست از این پیروزیھا، اكنون این اندیشھ را از مخالفان خود اخذ كردند كھ 
چون طوفاني ویرانگر، سراسر بوھم و موراوي وسیلزي را ; اختالفات مذھبي را باید با زور از میان برد

. را غارت، راھبان را قتل عام، و مردم را بھ قبول مواد چھارگانھ پراگ وادار كردندصومعھ ھا ; نوردیدند
در . آلمانھاي ساكن بوھم، كھخواستند ھمچنان كاتولیك بمانند، شكارھاي مناسبي براي سپاھیان ھوسي شدند

ضادي با عناصر مغایر و مت. ، بوھم بدون شاه بود)١۴١٩١۴٣۶(تمام این احوال، و مدت ھفده سال تمام 
بوھمیان بومي بھ ثروت و غرور و تبختر آلمانیھاي ساكن . ھم جمع شده و انقالب بوھم را پدید آورده بودند

نجبا . كشورشان بھ چشم نارضایتي مینگریستند، و آرزو میكردند كھ آنھا را از سرزمین خویش برانند
پرولتاریا بر آن ; و محرومیت میدانستندآرزوي امالك كلیسا و روحانیان را میبردند، و آنھا را مستحق طرد 
و طبقھ متوسط در آن آرزو كھ قدرت ; امید بود كھ خویشتن را از زیر یوغ اربابان طبقھ متوسط رھا سازد

ناچیز خویش را، در برابر قدرت اشراف در دیتي كھ بر پراگ حكومت میراند و گاھي حكومت بوھم را 
آنھا كھ در امالك متعلق بھ كلیسا كار میكردند، خواب تقسیم و سرفھا، خاصھ . تعیین میكرد، افزایش دھد

  . تصاحب آن سرزمینھاي مقدس رادیدند

عده اي از روحانیان فرو دست، كھ مورد اجحاف و چپاول روحانیان عالیقدر قرار گرفتھ بودند، بھ طور 
ھ كلیسا بھ جاي آوردنش را ضمني انقالبیون را پشتیباني میكردند و براي آنھا مراسم و شعایر مذھبي را، ك

  . قدغن كرده بود، بھ جاي میآورند

ھنگامي كھ ھوسیان با تكیھ بھ قدرت و سپاه خود بر قسمت اعظم بوھم تسلط یافتند، اختالف مقاصد آنھا را، 
نجبا پس از آنكھ بیشتر امالكي . ھایي كھ بھ خون یكدیگر تشنھ بودند، پراكنده و متفرق كرد بھ صورت دستھ

ھاي روحاني اصیل آیین بودند تصاحب كردند، احساس نمودند كھ باید آتش انقالب  در تصرف دستھ را كھ
در ھمان حال كھ سرفھایي كھ این . را خاموش كنند و از وضعي كھ زمانھ پیش آورده است سود جویند

سب آزادي غوغا زمینھا و امالك را براي كلیسا شخم میزدند و میكاشتند براي تقسیم آنھا در میان خود و ك
انگیختھ بودند، نجبایي كھ صاحب امالك كلیسا شده بودند میخواستند كھ كشاورزان با ھمان شرایط پیشین 

زیزكا بھ حمایت از كشاورزان برخاست و، براي مدتي، این اوتراكیان . براي اربابان جدید كار كنند
، تن بھ مصالحھ در داد، سپاھش را چون از ستیزه خستھ شد. محافظھ كار را در پراگ بھ محاصره گرفت

در  ١۴٢۴ھنگامي كھ در سال . بھ مشرق بوھم عقب كشید، و فرقھ چھارگانھ پراگ و كشتن آلمانیھا بود
  . گذشت، وصیت كرد كھ از پوستش یك كوس جنگي بسازند

ن در شھر تابور دستھ دیگري از ھوسیان تشكیل شد كھ مدعي بود الزمھ مسیحیت واقعي، داشتن سازما
ھاي كوچكي از والدوسیان، بگارھا، و دیگر فرق  مدتھا پیش از ظھور ھوس، گروه. حیات كمونیستي است

این . بدعتگذار رام نشدني در بوھم میزیستند كھ آرمانھاي دیني را با آرمانھاي كمونیستي در آمیختھ بودند
شھرھاي بوھم برانداخت، در  دستھ ، تا زماني كھ سپاھیان زیزكا قدرت و سلطھ كلیسا را در بسیاري از

ولي اینك عقاید خود را آشكار ساخت و پیشوایي و رھبري دیني و عقیدتي ; آرامش و سكوت بھ سر میبرد
  . تابور را بھ دست گرفت
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بیشتر افراد این دستھ منكر حضور واقعي مسیح در مراسم عشاي رباني بودند، و اعتقاد بھ برزخ، نماز 
آیینھاي مقدس، جز تعمید و تناول عشاي رباني، را مردود میشمردند، و احترام  خواندن براي مرده، و كلیھ

قصدشان آن بود . ھا، و قدیسان را مورد سرزنش قرار میدادند گذاشتن بھ اشیاي متبرك، تصاویر، مجسمھ
 كھ آداب و مراسم مذھبي ساده كلیساي عھد حواریون را بازگردانند و با تمام شعایر و تشریفاتي كھ در

ھا، ارگھا، و تزیینات پرشكوه كلیسا اعتراض  بھ نمازخانھ. صدر مسیحیت وجود نداشت مخالفت میكردند
آنھا، مانند پروتستانھاي آینده، . داشتند و این تزیینات را، در ھر كجا كھ بھ دستشان میرسید، نابود میكردند

و . عظ، و ترنم سرود محدود كردندپرستش خداوند را بھ تناول عشاي رباني، نماز، خواندن كتاب مقدس، و
این فرایض بھ وسیلھ روحانیاني كھ از لحاظ پوشش و جامھ با مردم غیر روحاني فرقي نداشتند راھبري 

بیشتر تابوریان مرام اشتراكي را از اعتقاد بھ ھزاره رجعت و سلطنت مسیح نتیجھ گرفتند و استنباط . میشد
وت خود را در زمین برقرار سازد، در شاھنشاھي او مالكیت بزودي مسیح مراجعت میكند تا ملك: كردند

معنا نخواھد داشت، نھ كلیسا خواھد بود و نھ دولت، نھ امتیازات طبقاتي و نھ قوانین انساني،نھ مالیات و نھ 
و براستي مسیح چھ خوشحال میشد اگر وقتي باز میگشت، میدید كھ امتش مدینھ فاضلھ آسماني او ; ازدواج

این اصول و فروض را در تابور و چند شھر جامھ عمل . ش بر روي زمین بھ وجود آورده اندرا پیشاپی
ھمھ چیز اشتراكي است، ھیچ كسي بتنھایي ((یكي از استادان آن زمان دانشگاه پراگ میگوید كھ ; پوشانیدند

د برادران و آنان میگویند كھ ھمھ بای. مالكیت گناه غیرقابل بخششي بھ شمار میرود; مالك چیزي نیست
از فلسفھ ھم قدم ; یك كشاورز بوھمي، بھ نام پتر خلچیكي، فیلسوف شد.)) خواھران ھمشان یكدیگر باشیم

فراتر گذاشت و سلسلھ رساالتي، چون رساالت تولستوي، بھ زبان چك بھ رشتھ تحریر كشید و نوعي 
ورد حملھ قرار داد، جنگ و وي اقویا و توانگران را م. آنارشیسم صلحجویانھ را تبلیغ و توصیھ كرد

مجازات اعدام را جنایت شمرد، و خواستار اجتماعي شد كھ در آن خاوند، سرف، و قانون وجود نداشتھ 
تنھا افراد بالغ : پیروان خود را دستور داد كھ مسیحیت را طابقالنعل كتاب عھد جدید مییابند، بپذیرند. باشند

از سوگند خوردن، دانش اندوزي، ; رسم آن پشت بگردانندبھ مال دنیا و راه و ; را غسل تعمید دھند
كندن و كاشتن ; در فقر ارادي زندگي كنند; امتیازات طبقاتي، سوداگري، و زندگي شھرنشیني بپرھیزند

تابوریان این فلسفھ . و دولت را بكلي بھ فراموشي سپارند)) تمدن((و ; زمین را بر دیگر كارھا ترجیح نھند
مترقیان (بھ رادیكالھاي معتدل و مترقي تقسیم شدند ; و خوي خود سازگار ندیدند صلحجویي را با خلق

با گذشت چند . ، و سرانجام كار دو دست از گفتگو بھ نزاع كشید)برھنگي و اشتراك زنان را تبلیغ میكردند
و پیشوایان ; دسال، از عدم تساوي لیاقتھا و استعدادھا، نابرابري قوا و امتیازات و باالخره اموال حاصل آم

صلح و آزادي جاي خود را بھ قانونگذاران بیرحم و ستمگري دادند كھ نیروي مستبدانھ خویش را بخوبي بھ 
  . كار گرفتند

بارونھا و . جھان مسیحیت با ترس و وحشت بھ نغمھ این مسیحیت اشتراكي تصوري گوش میكرد
ھ عنوان یگانھ سازمان نیرومندي كھ شھرنشینان ھوسي در بوھم آھستھ آھستھ وجود كلیساي رم را، ب

و از این روي، ھنگامي . میتوانست از انحالل قریبالوقوع نظام موجود اجتماع جلوگیري كند، آرزو كردند
ھیئتي از جانب شورا، بدون دستور و تایید . كھ شوراي بال آنان را بھ مصالحھ دعوت كرد، شادمان گشتند

این پیمانھا چنان بودند كھ ھم ھوسیان مھربان ; ھ پیمانھا پرداختپاپ، بھ بوھم آمد و بھ امضاي یك سلسل
حاضر بھ خدمت میشدند، و ھم كاتولیكھا میتوانستند آنھا را، بھ لحاظ رد و قبول مواد چھارگانھ پراگ، 

چون تابوریان از تصدیق و تصویب این معاھدات سرباز زدند، ھوسیان ) . ١۴٣٣(تفسیر و تاویل كنند 
ھاي متدین و مومن بوھم ھمدست شدند، برتابوریان منشعب شده تاختند و آنھا در ھم  ا دستھمحافظھ كار ب

دیت بوھم با سیگیسموند از در صلح و آشتي در ). ١۴٣۴(شكستند، و بھ تجربھ اشتراكیشان خاتمھ دادند 
  ). ١۴٣۶(آمد و او را بھ پادشاھي پذیرفت 

در . ا تاجي از پوچي بر سر نھد، سال بعد در گذشت اما سیگیسموند، كھ عادت داشت پیروزیھایش را ب
سردار محلي . اغتشاش و آشفتگي پس از مرگ او، گروه متدینین اصیل آیین، در پراگ قدرت یافتند

مقتدري بھ نام ژرژ پودبرادي سپاھي از ھوسیان تشكیل داد، پراگ را فتح كرد، یان روكیكانا را، كھ از 
اسقف اعظم نشین مستقر ساخت، و خود زمام فرمانروایي بوھم را بھ دست اوتراكیان بود، دوباره در مقر 

ھنگامي كھ پاپ نیكوالوس پنجم از بھ رسمیت شناختن روكیكانا ابا ورزید، اوتراكیان بر ). ١۴۵١(گرفت 
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آن شدند كھ بھ كلیساي ارتدوكس یوناني بپیوندند، اما سقوط قسطنطنیھ بھ دست تركان نقشھ آنھا را برھم 
، چون مشاھده كرد كھ زمامداري مدبرانھ ژرژ پود برادي نظم و آرامش را ١۴۵٨دیت بوھم، در سال . زد

  . در كشور مستقر ساختھ است، او را بھ پادشاھي برگزید

با موافقت دیت، سفیري . ژرژ پود برادي اینك نیروي خود را براي استقرار آرامش مذھبي بھ كار انداخت
را تصدیق و تصویب )) پیمانھاي پراگ((و تقاضا كرد كھ پاپ ) ١۴۶٢(تاد بھ دربار پاپ پیوس دوم فرس

ژرژ پودبرادي بھ توصیھ یك حقوقدان آلماني، گرگور . پاپ در ھر نقطھ اي كھ باشد، قدغن كرد. كند
از تمام شاھان اروپا دعوت كرد كھ فدراسیوني دایمي از تمام دول اروپایي  ١۴۶۴ھایمبورگ، در سال 

ھ داراي قوه مقننھ و مجریھ، ارتش، و قوه قضائیھ نیرومندي باشد، تا بھ قدرت آن بتوان تمام تشكیل دھند ك
زیرا دستگاه حكومت پاپھا، ; پادشاھان بدین دعوت پاسخي نداند. مشاجرات بینالمللي آینده را سامان بخشید

پاپ . نافرماني از آن باشدكھ از نو نیرو گرفتھ بود، قویتر از آن بود كھ اتحادیھ ملل قادر بھ مخالفت و 
پیوس دوم ژرژ پودبرادي را بدعتگذار اعالم داشت،رعایاي او را در شكستن پیمان بیعت آزادي بخشید، از 

ماتیاس كوروینوس شاه مجارستان عھده دار این مھم ). ١۴۶۶(قواي مسیحي درخواست عزل وي را كرد 
ژرژ پودبرادي ). ١۴۶٩(اج شاھي بر سرش نھادند شد و بھ بوھم حملھ برد، و عده اي از نجباي كاتولیك ت

تاج و تخت را بھ الدیسالوس، فرزند كازیمیر چھارم پادشاه لھستان، سپرد و خود، در حالي كھ مصایب 
بوھم ). ١۴٧١(جنگ و رنج استسقا و فرسودھاش ساختھ بود، در سن پنجاه و یك سالگي درگذشت 

رگترین پادشاه خود میداند و بھ افتخار و احترام از او یاد چكوسلواكي فعلي وي را پس از شارل چھارم بز
  . میكند

نجبا از ضعف پادشاه، . دیت بوھم الدیسالوس دوم را بھ شاھي قبول كرد، و ماتیاس بھ مجارستان بازگشت
شمار نمایندگان ;كھ زاده جواني او بود، سود جستند و قدرت سیاسي و اقتصادي خویش را استحكام بخشیدند

قصبات را در دیت بوھم كاستند و كشاورزاني را كھ خواب مدینھ فاضلھ دیده بودند بیش از پیش بھ  شھر و
ھزاران تن از مردم بوھم در گیرودار انقالب، و عكسالعمل ناشي از آن، بھ . زیر یوغ سرفداري كشیدند

اوتراكیان و كاتولیكھا عھدنامھ كوتناھورا را امضا كردند و  ١۴٨۵در سال . گریختندكشورھاي دیگر 
  . خویشتن را متعھد صلح سي سالھ اي ساختند

تشكیل دادند و ))كلیساي برادري((پیروان خلچیكي در مشرق بوھم و موراوي فرقھ مسیحي جدیدي بھ نام 
 ١۴۶٧این فرقھ در . وقف زندگي ساده دھقاني كردند)) عھد جدید((خویشتن را، بر مباني تعلیمات 

با انكار برزخ ; كشیشاني از آن خود را بھ خدمات كلیسایي گماشت; مرجعیت كلیساي كاتولیك را رد كرد
و نخستین كلیساي صد ; ورد پرستش قدیسان، بر لوتر و اعتقاد وي بھ داوري از روي ایمان سبقت گرفت

در گیرودار جنگ سي سالھ تقریبا بكلي )) برادران موراویایي((این . ھزار تن عضویت آن را پذیرفتند
ھنوز ھم بھ صورت جماعات متفرقي و ; برافتادند، اما تحت پیشوایي یان كومنیوس زندگي از سر گرفتند

در اروپا، افریقا، و امریكا وجود دارند با بردباري و اغماض مذھبي، دینداري و خداپرستي متواضعانھ، و 
وفاداري صلحجویانھ نسبت بھ اصولي كھ تعلیم میكنند دنیاي فاجر و شكاك ما را دچار حیرت و اعجاب 

  . ساختھ اند

IV  -١۵٠۵- ١٣٠٠: لھستان  

; ح، حتي در مناطقي كھ موانع طبیعي وحدت و مصونیت آنھا را تامین كرده است، دشوار استحفظ صل
حال بیندیشید كھ حفظ آن در سرزمینھایي كھ مرزھایش از یك سو، یا سوھاي مختلف ھمجوار ھمسایگان 

ي، مجار، لھستان قرن چھاردھم در زیر فشار شھسواران توتوني، لیتوانیای. آزمند است چھ دشوارتر میباشد
ھنگامي كھ الدیسالوس : موراویایي، بوھمي، و آلماني كھ بر مرزھایش ھجوم میآوردند نیمھ جان شده بود

  . ، خود را با دشمنان متعددي رو بھ رو دید)١٣٠۶(كوتاه امیر بزرگ لھستان كوچك لھستان جنوبي شد 
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نگجویان توتوني، دانتزیگ و ج; آلمانیھا در لھستان بزرگ لھستان باختري از اطاعت او سرباز زدند
و ونسسالوس ; ماركگراف براندنبورگ براي از میان برداشتن او توطئھ چید; پومراني را تسخیر كردند

الدیسالوس، درمیان این دریاي مشكالت، راه خود را بھ . سوم، پادشاه بوھم، مدعي تاج و تخت لھستان بود
لھستان كوچك و بزرگ را بھ صورت كشور ; ودزور اسلحھ، بھ نیروي سیاست، و از راه ازدواج گش

چون در ھفتاد و سھ ). ١٣٢٠(واحدي یگانگي بخشید و در كراكو، پایتخت جدید شاھنشاھي، تاج برسر نھاد
، اورنگ نا آرام سلطنت خود را براي یگانھ پسرش، كازیمیر كبیر، بھ ارث )١٣٣٣(سالگي درگذشت 

  . گذاشت

زیرا او معاملھ و مصالحھ را بر جنگ ترجیح . یر سوم غبطھ خوردندكازیم)) كبیر((شاید بعضي بر لقب 
  . میداد

سیلزي را بھ بوھم، و پومراني را بھ جنگجویان توتوني واگذاشت و خویشتن را با بھ دست آوردن گالیسي، 
وي دوران سلطنت سي و ھفت . نواحي اطراف لووف، مازوویا، و نواحي اطراف و رشو دلخوش ساخت

كشور چون دیگر ((سالھ خود را وقف مملكتداري كرد، مناطق مختلف را زیر یك قانون آورد، چنانكھ 
عده اي از حقوقدانان، تحت رھبري او، قوانین متغایر و آداب و رسوم متفاوت .)) اژدھاي چند سر نمینمود

وحدت بخشیدند و این نخستین قانون نامھ لھستاني است و، )) قوانین كازیمیر((ایاال مختلف را بھ صورت 
كازیمیر از . یانھ رو و معتدل استھاي معاصر، نمونھ اي از بشر دوستي م در مقایسھ با قانون نامھ

یھودیان، ارتدوكسھاي یوناني، و دیگر اقلیتھاي نژادي و دیني حمایت كرد، تحصیل علم و ھنر را تشویق و 
، و در سراسر كشور چنان بناھاي محكمي برپاي داشت )١٣۶۴(دانشگاه كراكو را بنیان نھاد . ترویج نمود

. ي از چوب و تختھ یافت، ولي از نو آن را از سنگ ساختكھ میگفتند چون بھ سلطنت رسید، لھستان
)) پادشاه كشاورزان((كازیمیر چنان خردمندانھ ھمھ جوانب اقتصاد مملكت را ترقي داد كھ دھقانان وي را 

و ھمھ طبقات بھ او لقب كبیر ; بازرگانان، در امنیت صلح، كارھا را بر وفق مراد خویش مییافتند; مینامیدند
   .داده بودند

از آنجا كھ فرزند ذكور نداشت، تاج و تخت خود را بھ برادرزادھاش لویي بزرگ شاه مجارستان، سپرد 
بدان امید كھ كشور فرھنگي و تمدني كھ سلسلھ آنژون از ایتالیا و فرانسھ بھ ارمغان آورده بود ) ١٣٧٠(

براي آنكھ نجباي . ي سپرداما لویي چنان در مجارستان گرفتار بود كھ لھستان را بھ فراموش. نصیب برد
آنھا را از پرداخت ) ١٣٧۴)) (امتیاز كوشیتسھ((مغرور را در غیاب خود مطیع نگاه دارد، با فرمان 

  . مالیات معاف داشت و بھ مقامات عالیھ اختیار مطلق داد

پارلمان كشور، كھ سیم نامیده میشد، ; ، بر سر جانشیني او جنگ در گرفت)١٣٨٢(پس از مرگ لویي 
اما آشوب و اغتشاش وقتي فرونشست كھ یاگیلو، امیر ; شناخت)) شاه((تر یازدھسالھاش یادویگا را دخ

یاگیلو سرزمین وسیع خود را با لھستان وحدت بخشید ). م ١٣٨۶(بزرگ لیتواني، با یادویگا ازدواج كرد 
  . و، در كار حكومت، شخصیت مقتدري از خود نشان داد

گدیمیناس و پسرش . رویدادھاي مھم قرن چھاردھم محسوب میشود ترقي و توسعھ لیتواني یكي از
آلگیرداس تقریبا تمام نواحي روسیھ باختري پولوتسك،پینسك، سمولنسك، چرنیگوف، والیني، كیف، 

این وضع براي بعضي از ایاالت قرین . پودولیا، و اوكرائین را ضمیمھ حكومت مشركانھ خویش كردند
، كھ روسیھ )آلتون اردو(ھ شھریاران بزرگ از سلطھ اردوي زرین تاتارھا مسرت بود، زیرا با پیوستن ب

، )١٣٧٧(ھنگامي كھ یاگیلو جانشین آلگیرداس شد . خاوري را در تیول داشتند، در امان میماندند
امپراطوري لیتواني، كھ پایتخت آن ویلنا بود، از دریاي بالتیك تا دریاي سیاه، و تقریبا تا خود مسكو، امتداد 

این ھدیھ اي بود كھ یاگیلو بھ ھمسرش یادویگا پیشكش كرد لھستان جھیزي بود كھ یادویگا بھ خانھ . داشت
وي یك كاتولیك رومي بار آمده و در محیطي ; یادویگا ھنگام عروسي فقط شانزده سال داشت. او برد

سي وشش سال داشت  یاگیلو. پرورش یافتھ بود كھ از فرھنگ و تمدن التیني عھد رنسانس برخوردار بود
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اما بھ مسیحیت گروید، تعمید یافت، نام مسیحي الدیسالوس دوم بر خود نھاد، و قول ; و بیسواد و كافر بود
  . داد كھ ھمھ مردم لیتواني را بھ آیین مسیحیت در آورد

فرقھ . ((این وصلت بموقعي بود، زیرا پیشروي شھسواران توتوني ھر دو كشور را بھ خطر میافكند
كھ در اصل خود را وقف مسیحي كردن اسالوھا كرده بود، اینك تبدیل بھ جماعتي از فاتحان )) صلیب

نظامي شد كھ كارشان آن بود كھ بھ زور شمشیر ھر جا را كھ میتوانستند از كافران یا مسیحیان میگرفتند و 
ن سرور از تختگاه مھی ١۴١٠در . نظام سرفداري ستمگرانھاي بر كشاورزان آزاد آن دیار تحمیل میكردند

خود در مارینبورگ بر استوني، لیوونیا، كورالند، پروس، و پومراني خاوري فرمان میراند و راه لھستان 
سپاھیان استاد بزرگ و یاگیلو، كھ ھریك بنابر روایات از صد )) جنگ شمالي((در . را بھ دریا بستھ بود

شھسواران ). ١۴١٠(تاننبرگ باھم روبرو شدندھزار مرد جنگي تشكیل شده بود، در نزدیكي گرونوالد یا 
توتوني شكست یافتند و چھارده ھزار اسیر و ھجده ھزار كشتھ بھ جاي گذاشتند مھین سرور نیز در میان 

از آن روز، فرقھ صلیب با سرعت راه انحطاط پیمود، تا آنجا كھ در پیمان صلح تورون . كشتگان بود
  . آزاد دانتزیگ را بھ عنوان دروازه دریا بھ لھستان واگذاشت پومراني، پروس باختري، و بندر) ١۴۶۶(

. لھستان بھ اوج وسعت، قدرت، و ھنر خود رسید) ١۴۴٧١۴٩٢(در دوران سلطنت كازیمیر چھارم 
كازیمیر با آنكھ خود بیسواد بود، پسران خود را مجال تحصیل كامل داد و از این راه بھ تحقیر و مالمت 

ملكھ یادویگا، در ھنگام مرگ، تمام جواھرات . موختن را عار میداشتند، پایان دادشھسواران، كھ سواد و آ
یان دلوگش . ادبیات، ھمچنین فلسفھ و علوم، بھ زبان التیني تدریس میشد. قرن بعد كوپرنیك را میپرورد

فایت شتوس، اھل نورنبرگ، بھ  ١۴٧٧در سال ). ١۴٧٨(خود را بھ التیني نوشت )) تاریخ لھستان((
راكو دعوت شد، وي مدت ھفده سال در آنجا توقف كرد و شھر را در عالم ھنر آن زمان بھ مقام ارجمندي ك

نیمكت براي ھمسرایان، یك محجر محراب عظیم بھ ابعاد  ١۴٧شتوس در كلیساي حضرت مریم . رسانید
تیسین ندارد، متر، با تصویري از صعود مریم عذرا كھ در گیرایي دست كمي از نقاشیھاي  ١٠در  ١٢و ٢

و ھجده قاببند چوبي، كھ زندگي مریم و فرزندش را نشان میدھند، نقاشي و كنده كاري كرد قاببندھاي 
شتوس، با آنكھ از چوبند، با درھاي مفرغي كار گیبرتي، كھ یك نسل پیش براي تعمیدگاه فلورانس ساختھ 

  . شده بودند، در خور مقایسھ اند

قبر فوقالعاده زیبایي از مرمر سرخ رگھ دار براي كازیمیر چھارم  وي در كلیساي جوامع كراكو سنگ
در دوران پادشاھي . با این آثار، مجسمھ سازي گوتیك در لھستان بھ اوج و پایان خود رسید. تراشید

، ھنر لھستاني شیوه رنسانس ایتالیایي را پذیرفت مذھب )١۵٠۶١۵۴٨(پسركازیمیر، سیگیسموند اول 
  . لمان نفوذ یافت، و دوران جدیدي آغاز شدلوتري نیز از راه آ

   فصل نھم ھجوم

  

  تركان عثماني 

١- ١٣٠٠۵١۶   

I - ١٣٧٣-١٢۶١: شكوفایي دوباره بیزانس   

بدون خونریزي در زیر فرمان سلسلھ جدید پاالیولوگوس قرار  ١٢۶١امپراطوري روم شرقي، كھ در سال 
قلمرو متصرفات آن، بر اثر پیشروي . گرفت، بي آنكھ خود بخواھد، در حدود دو قرن دیگر دوام آورد

pymansetareh@yahoo.com



ن بخشھایي از مسلمانان در آسیا و اروپا، گسترش قلمرو اسالوھا در پشت مرزھاي آن، و قطعھ قطعھ شد
قسطنطنیھ را غارت كردند،  ١٢٠۴آن بھ دست دشمنان مسیحي نورمانھا، جنوواییھا، و ونیزیھا كھ در 

صنعت در شھرھاي امپراطوري آھستھ آھستھ جنب و جوشي داشت، اما محصوالت و . كاھش پذیرفت
از طبقھ متوسط، كھ . سانیدندكاالي تولیدي آن بار كشتیھاي ایتالیایي میشدند كھ منفعتي بھ خزانھ دولت نمیر

زماني از شماره بیرون بود معدودي بیش باقي نمانده بودند باالتر از طبقھ متوسط، اشراف و نجبا و 
نخستكشیشان مسرف و ولخرج قرار داشتند كھ لباسھاي فاخر و مجلل میپوشیدند و از حوادث تاریخ درس 

پایینتر از طبقھ متوسط، طبقھ . راموش كرده بودندعبرت نگرفتھ، جز امتیازات طبقھ خویش، ھمھ چیز را ف
راھباني كھ بھ دینداري و خداپرستي چاشني سیاست میزدند، كشاورزاني : متالطم و بي آرامي قرار داشت

كھ از مالكیت بھ اجارھگیري افتاده بودند زارعاني كھ از اجارھگیري بھ ظلمات نظام سرفداري لغزیده 
مدینھ فاضلھاي را میدیدند كھ در آن برابري و مساوات باشد در سالونیك بودند، پرولترھایي كھ خواب 

اشرافیت را تار و مار كرد، كاخھا و كوشكھا را دستخوش یغما ساخت و یك ): ١٣۴١(انقالبي در گرفت 
حكومت جمھوري نیمھ اشتراكي روي كار آورد كھ مدت ھشت سال رتق و فتق امور را بھ دست گرفت و 

قسطنطنیھ ھنوز مركز پر جنب و جوش . ھیاني كھ از پایتخت فرا رسیدند سركوب شدسپس بھ دست سپا
ھاي ویران  خانھ((از  ١٣٣٠یك سیاح مسلمان در سال . تجارت و بازرگاني بود، اما چون گذشتھ آباد نبود
روي گونثالث د كالویخو، دیپلمات ; سخن میگوید)) بسیار، و مزارعي كھ در داخل شھر كشت شدھاند

در داخل پایتخت ھمھ جا قصرھا، كلیساھا، و : ((در باب آن مینویسد ١۴٠٩انیایي در حوالي سال اسپ
  . بلي، رخت بربستھ بود.)) ھاي بزرگ و باشكوه قرار دارند اما بیشتر آنھا ویران و مخروبند صومعھ

نتھاي بیزانسي در در گیرودار این انحطاط و زوال سیاسي میراث نامیراي ادبي و فلسفي یونان باستان با س
معماري و نقاشي بھ ھم آمیخت تا واپسین نغمھ پرشكوه فرھنگ و تمدن امپراطوري روم شرقي را ساز 

گر چھ از غور . در مكتبھاي آنجا ھنوز آثار افالطون، ارسطو، و زنون رواقي تفسیر و تاویل میشدند. كند
شمندان و ادیبان متون كالسیك را اصالح در آثار اپیكور، بھ عنوان فیلسوفي ملحد، پرھیز میكردند دان

ماكسیموس پالنودس، سفیر روم شرقي در ونیز، مجموعھ اشعار . میكردند و بر آنھا تفسیرھاي نو مینوشتند
یوناني را بھ چاپ رسانید، متون كالسیك التیني را بھ یوناني ترجمھ كرد و میان امپراطوري روم شرقي و 

سیرت زندگاني تئودوروس متوكیتس این رنسانس دوران . رار ساختایتالیا رابطھ فرھنگي جدیدي برق
وي در عین حال كھ صدر اعظم آندرونیكوس دوم بود، یكي . ساللھ پاالیولوگوس را بھ خوبي نشان میدھد

نیكفوروس گرگوراس، كھ خود عالم و . از دانشمندترین و پركارترین محققان زمان خویش بشمار میرفت
از صبح تا شام، بھ تمامي و با شور و اشتیاق، خود را : ((ست، درباره او میگویدتاریخنویس نامداري ا

اما در شب بعد از آنكھ كاخ را ; وقف كارھاي جامعھ میكرد، گویي با دانشاندوزي ھرگز رابطھاي نداشت
ه ترك میگفت، یكسره غرق در مطالعھ میشد، چنان كھ گویي دانشمندي است كھ بكلي از عالیق دنیوي برید

تئودوروس، بھ یوناني فصیح و زیبایي كھ در قرن چھاردھم نظیر نداشت، كتب بسیار در تاریخ و )) است
وي نیز مقام و . در انقالبي كھ بھ عزل مخدوم ولینعمت او انجامید. فلسفھ و نجوم نوشت و اشعار نغز سرود

ا چون بیمار شد، بدو اجازه شورشیان وي را بھ زندان افكندند، ام. ثروت و خانھ خویش را از دست داد
دادند بھ صومعھ سن ساویر در كورا، كھ دیوارھاي آن را با زیباترین موزائیكھاي تاریخ امپراطوري روم 

در عالم فلسفھ، جدال در میان . شرقي زینت و جالل بخشیده بودند، برودو تا آخر عمر در آنجا بماند
ر یوحناي ششم، كانتاكوزنوس، مدافع ارسطو بود، در امپراطو; افالطونیان و ارسطوییان باز باال گرفت

گمیستوس شناختھ شدھترین فیلسوف سوفسطایي . حالیكھ افالطون خداي گمیستوس پلتون بھ شمار میرفت
فلسفھ را در بورسھ واقع در آسیاي صغیر، ھنگامي كھ آن شھر مركز پیشرفت و ترقي ; یوناني جدید بود

چون بھ زادگاه ; از استادي یھودي اصول تعلیمات زردشت را فراگرفتتركان عثماني بود، آموخت و نیز 
در میسترا . خود پلوپونز آن زمان مورئا بازگشت، بھ احتمال قوي دیگر بھ مسیحیت اعتقادي نداشت

رسالھ اي در فلسفھ نوشت كھ، مانند یكي از  ١۴٠٠در سال . استقرار جست و مقام قضا و استادي یافت
وامیس نام داشت در این رسالھ، گمیستوس بر آن شده بود كھ دین باستاني یونان را رساالت افالطون، ن

با این فرق كھ، جز زئوس، خدایان اولمپ را مظھر متشخص فرایندھاي ; جایگزین مسیحیت و اسالم سازد
ھذا، مع . پلتون نمي دانست كھ دین ساختني نیست، بلكھ بھ وجود آمدني است. شمرده بود)) مثل ((خالق یا 

بساریون و . شاگردان بسیاري بود كھ یكي از آنان، یوآنس بساریون، در ایتالیا كاردینالي اومانیست گردد
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گمیستوس، ھر دو، ھمراه امپراطور یوحناي ھشتم، براي شركت در شوراي كلیساھاي رومي و یوناني، كھ 
ار گذاشتھ و باھم در آشتي در براي لحظھ اي اختالفات خود را در مسائل مربوط بھ االھیات و سیاست كن

در فلورانس، گمیستوس براي جمعي از گزیدگان و ). ١۴٣٨(آمده بودند، بھ فرارا و فلورانس رفتند 
. بزرگان در باب افالطون تقریراتي كرد و آتش رنسانس ایتالیا را، كھ مقدمات آن فراھم بود، مشتعل ساخت

صورت التیني (و پالتون ) پر(اي بھ گمیستوس  را، كھ اشاره) كامل(در آنجا بود كھ لقب پلتون 
چون بھ میسترا بازگشت، از جر و بحث در باب االھیات دست . داشت، بر نام خویش افزود ))) افالطون((

  ). ١۴۵٠(كشید، اسقف اعظم شد، و در نودوپنج سالگي درگذشت 

موضوعات و اشكال آثار . ستتجدید حیات ھنر، ھمچون تجدید جواني ادبیات، از وقایع برجستھ این عھد ا
ھنري ھنوز رنگ روحاني داشتند، لیكن گاھي منظره اي، پرتوي از طبیعت گرایي، یا گرمي رنگھا و 

آن دستھ از این آثار كھ اخیرا در صومعھ كورا . لطافت طرحھا بھ موزائیكھا حیات و طراوت میبخشید
شار از زندگیند كھ تاریخنویسان مغرب بھ معرض تماشا گذاشتھ شده اند چنان سر) مسجد جامع كھریھ(

در ساختن فرسكو، كھ آھستھ آھستھ جایگزین . زمین معترفند كھ در آنھا اثري از نفوذ ھنر ایتالیایي میبینند
موزائیك در تزیین كلیساھا و كوشكھا میشد، سلطھ موضوعات روحاني و مذھبي سستي گرفت و تصاویر 

ھاي مذھبي و زندگي قدیسان، جلوه گري آغاز  ي، در كنار افسانھتجملي و خیالي و رویدادھاي غیر روحان
ھایي  شمایلسازان بھ شیوه باستاني یوناني چنگ زدند و آثاري پدید آوردند با پیكرھاي الغر و چھره. كردند

كھ بھ نور تقوا و تدیني بي آالیش درخشان بودند چیزي كھ در اخالق مردم زمانھ ذره اي از آن یافت نمي 
اشي مینیاتور بیزانسي در این زمان دستخوش انحطاط شدیدي بود، اما بافتن طرحھایي با ابریشم شد نق

خرقھ آستین گشاد معروف . ھنوز بھ ایجاد شاھكارھایي میانجامید كھ در دنیاي غرب ھمال و نظیر نداشتند 
بریشم آبي رنگ، بر زمینھ اي از ا: از كارھاي قرن چھاردھم یا پانزدھم است)) خرقھ شارلماني((بھ 

ھنرمندي طرح و نقشھ اي ریختھ، و صنعتگر چیره دستي نخھاي سیمین و زرین را در زمینھ ابریشمین 
در سالونیك، صربستان، . ھایي از زندگي مریم، مسیح، و قدیسان مختلف را پدید آورده است بافتھ، و صحنھ

  . ھاي برازندھاي از این قبیل بافتھ شدند ھایي با طرحھا و نقشھ مولداوي، و روسیھ نیز در این عھد پارچھ

ھمچنانكھ قرن سیزدھم بھ پایان خود نزدیك میشد، . اكنون یونان بار دیگر، مركز ھنرھاي بزرگ شده بود
فرانكھا، كھ با قالع ممتاز و مشخص خود اماكن باستاني را اشغال كرده بودند، راه را براي احیاي قدرت 

امپراطور یوحناي پنجم، پاالیولوگوس، پسرش مانوئل  ١٣۴٨در سال . امپراطوري روم شرقي باز كردند
وي مقر خویش را . زمام حكومت آنجا را بھ دست گیرد)) دسپوتس((را بھ مورئا فرستاد تا بھ عنوان 

اشراف، اربابان پیشین، راھبان، ھنرمندان، دانشوران، و فالسفھ بھ پایتخت . برفراز تپھاي قرار قدیم بود
  . شدند جدید روان

ھاي معظم بنا شدند، كھ سھ تا از آنھا فرسكوھاي قرون وسطایي خود را در دل كلیساھایشان  صومعھ
محفوظ داشتھ اند، فرسكوھاي دیر متروپولیس و پریبلپتوس از قرن چھاردھم، و دیر پانتاناسا از آغاز قرن 

طراحي دقیق، زیبایي و . نسي ھستنداینھا زیباترین نقاشیھاي دیواري در تاریخ طوالني ھنر بیزا. پانزدھم
لطافت سیال نقشھا،و عمق و درخشش رنگھا این آثار را با بھترین فرسكوھاي ھمین ایام در ایتالیا قابل 

در حقیقت، چھ بسیار ممكن است كھ اینھا مقداري از لطف و تازگي خود را ; مقایسھ و برابري میسازند
  . خود ھمھ سخت مدیون بیزانس میباشند مرھون چیمابوئھ، جوتر، یا دوتچو باشند كھ

بر ساحل خاوري یونان، برفراز ارتفاعات كوه آتوس، در قرن دھم و از آن پس در بیشتر قرون 
در قرن چھاردھم صومعھ باشكوه پانتوكراتور و در قرن پانزدھم صومعھ : ھایي برپا شده بودند صومعھ

ھجدھم بھترین نقاشي دیواري موجود در این  یوناني از قرن)) راھنماي نقاشي((یك . معظم سن پول
وي در ھنر خویش چنان مھارت و : ((ھا را بھ مانوئل پانسلینوس، اھل سالونیك، منسوب میدارد نھانگاه

اما از زمان زندگي و آثار مانوئل ھیچ گونھ اطالع .)) استادي نشان داد كھ سرآمد ھنرمندان قدیم و جدید شد
و نیز كسي نمي تواند بگوید كدام ; ي از نقاشان قرن یازدھم یا شانزدھم باشدشاید و; موثقي در دست نیست

  . یك از نقاشیھاي كوه آتوس اثر سرپنجھ ھنرمند اوست

pymansetareh@yahoo.com



در ھمان حال كھ ھنر بیزانسي در این شور و شوق واپسین سر میكرد، دولت امپراطوري روم شرقي راه 
كشتیھاي جنووایي و . یروي دریایي در حال تباھيارتش از ھم پاشیده و نامنظم بود و ن. زوال میسپرد

ونیزي بر دریاي سیاه نظارت داشتند، و دریازنان در دریاي اطراف مجمع الجزایر یونان تاخت و تاز 
 ١٣٠۶، در سال ))گروه بزرگ كاتالونیایي((دستھ اي از سربازان مزدور كاتالونیا، بھ نام . میكردند

جارت در تنگھ داردانل را ممنوع كردند، و در آتن حكومتي جمھوري گالیپولي را بھ تصرف در آورند، ت
ھیچ حكومتي از عھده آنان برنیامد، و چندان بھ حال خویش ماندند كھ ; )١٣١٠(از دزدان تشكیل دادند

، پاپ كلمنس پنجم توطئھ اي چید و با فرانسھ، ١٣٠٧در سال . قدرت و شدت علمشان سبب نابودیشان شد
  . اي فتح مجدد قسطنطنیھ ھمدست شدناپل، و ونیز بر

توطئھ نگرفت، اما امپراطوران روم شرقي را چنان از دنیاي مسیحیت غرب بھ وحشت افكند كھ براي 
تنھا وقتي این ترس از میان رفت كھ . جلوگیري از پیشرفت مسلمانان نیرو و شجاعتي از خود نشان ندادند

  . بودندھاي امپراطوري رسیده  تركان عثماني بھ دروازه

امپراطور یوحناي ششم،  ١٣۴٢در سال . برخي از امپراطوران خود سبب نابودي خویشتن گشتند
اورخان كشتیھاي ; كانتاكوزنوس، كھ گرفتار جنگھاي داخلي بود، از اورخان سلطان عثماني كمك خواست

، كھ زن یا زنان امپراطور، بھ نشانھ سپاسگزاري، دختر خود تئودورا را بھ وي. جنگي خویش را بھ آورد
  . دیگري نیز داشت، بھ زني داد

ھنگامي كھ یوحناي پنجم، پاالیولوگوس، بھ خلع وي كمر . سپاھي دیگر براي وي فرستاد ٠٠٠,۶سلطان 
مرد جنگي  ٠٠٠,٢٠بست، یوحناي ششم، كانتاكوزنوس، كلیساي قسطنطنیھ را غارت كرد، براي گسیل 

در آن لحظھ كھ . دژي نیز در شبھ جزیره تراكیا بدو وعده داددیگر براي سلطان عثماني پول فرستاد، و 
انقالبي یكشبھ او . بظاھر پیروزي یافتھ بود، مردم قسطنطنیھ او را خائن شمردند و برضدش بھ پاي خاستند

در صومعھ اي اعتزال جست و، بھ عنوان واپسین ). ١٣۵۵(را از امپراطوري بھ تاریخنگاري كشاند 
  . دشمنانش، بھ نوشتن تاریخ دوران خود پرداختكوشش براي غلبھ بر 

چون سائلي بھ دربار رم . یوحناي پنجم، پاالیولوگوس، از وقتي كھ بھ تخت نشست، یك دم آسایش نداشت
و، درازاي دریافت كمك علیھ تركان عثماني، وعده كرد كھ تمام رعایاي خود را بھ اطاعت )١٣۶٩(رفت 

راب بلند كلیساي سان پیترو، بیعت خویش را از كلیساي ارتدوكس در برابر مح. دستگاه پاپي در آورد
  . یوناني پس گرفت

پاپ اوربانوس پنجم، علیھ كافران ترك، بھ او قول مساعدت داد و بھ تمام شھریاران مسیحي توصیھ كرد 
در عوض كمك، یوحنا را در ونیز، بھ . اما اینان خود بھ كارھاي خویش گرفتار بودند. كھ بھ او كمك كنند

; ورد و پدر را آزاد ساختپسرش، مانوئل، پولھاي وام را آ. غرامت وامھاي یونان، گروگان نگاه داشتند
یوحنا تھیدست تر از پیش بھ قسطنطنیھ بازگشت و، بھ علت شكستن پیمان آیین ارتدوكس، مطرود رعایایش 

ھنگامي كھ در اقدام بعدي خود براي كسب كمك از مغرب نیز نومید شد، مراد اول، سلطان . واقع شد
بھ سپاھیان عثماني كمك نظامي كند و فرزند عثماني، را قیم و فرمانرواي خود شناخت و پیمان كرد كھ 

سلطان مراد براي مدتي آرام شد، از تسخیر روم . دلبند خود، مانوئل، را بھ گروگان پیمان خویش فرستاد
  . شرقي چشم پوشید، و در پي بھ اطاعت درآوردن بالكان رفت

II -١٣٩۶- ١٣٠٠: تركان عثماني در بالكان  

اسالوھاي سخت كوش درواالكیا، بلغارستان، . تا این زمان، قرن چھاردھم اوج تاریخ ملل بالكان بود
صربستان، بوسني، و آلباني جنگلھا را میبریدند، بھ استخراج معدن میپرداختند، زمین را بھ زیر كشت 

یاي آدریاتیك تا دریاي از در. میبردند، گلھ چراني میكردند، و مجدانھ برشمار جانشینان خویش میافزودند
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سیاه، و از دریاي سیاه تا دریاي بالتیك، اسالوھا، ایتالیاییھا، مجارھا، بلغارھا، یونانیھا، و یھودیھا دست 
  . اندر كار تجارت میان شرق و غرب بودند و در مسیر راه آنان شھرھاي جدید سر از خاك بھ در میكردند

پدرش، ستفان او روش سوم، وي را با . ستفان دوشان است بزرگترین مرد تاریخ صربستان، در این عھد،
ھنگامي كھ . تجاوز از را بر او گذاشت و، بھ عنوان وارث مسلم خویش، تاج والیتعھدي برسرش نھاد

فرزندي مشروعتر براي او روش زاده شد، و او نیز نامي كھ نشان عالقھ مندي پدر بود دریافت داشت، 
دستور داد كھ خفھاش كنند و خود مدت یك نسل با قدرت تمام بر ; ردستفان پدر را از سلطنت خلع ك

وي از ھمھ مردان عھد خویش بلند قامت تر، و ((یكي از معاصرانش مینویسد كھ . صربستان حكومت راند
مردم صربستان ھمھ قصور و عیوب او را میبخشیدند، زیرا .)) نگریستن بھ وي وحشتناكتر بود

كر بزرگي تشكیل داد و تربیت كرد، استادانھ آن را سپھساالري نمود، و بوسني، لش. پیروزمندانھ میجنگید
; پایتختش را از بلگراد بھ سكوپلیھ برد. آلباني اپیروس، آكارنانیا، آیتولیا، مقدونیھ، و تسالي را تسخیر كرد

حكومت او را  در آنجا مجلسي از نجبا تشكیل داد، و فرمان داد كھ این مجلس قوانین ممالك مختلف قلمرو
بود، مرحلھاي از تكامل حقوقي و ترقیات )) قانون نامھ تزار دوشان((نتیجھ این كوشش، كھ ; یكسان سازد

ھنر صربي، كھ از نظر مالي و احتماال . مدني را نشان میدھد كھ دست كمي از اروپاي باختري ندارد
ن چھاردھم، باھنر معاصر خود در انگیزه و الھام از این ارتقا و اعتالي سیاسي سیراب میشد، در قر

كلیساھاي معظمي پي افكنده شدند كھ موزائیكھاي آنھا آزادتر و . قسطنطنیھ و مورئا برابري میكرد
دوشان  ١٣۵۵در سال . جاندارتر از آن بودند كھ روحانیت محافظھ كار مركز یونان معموال اجازه میداد

ن پرسید كھ ترجیح میدھند بھ كجا حملھ برند، بھ از آنا; سپاھیان خود را براي آخرین بار گردآورد
: و او فریاد برآورد; سربازان پاسخ دادند كھ بھ ھر جا وي برگزیند. امپراطوري روم شرق یا مجارستان

  . ولي در راه بیمار گشت و مرد!)) پیش بھ سوي قسطنطنیھ((

یز ھوش با نیرویي منظم امپراطوري وي چندان ناجور و متباین بود كھ رھبریش جز بھ دست مردي ت
بوسني كناره گرفت و تحت فرمانروایي ستفان ترتكو، براي یك لحظھ افتخارآمیز، بر دیگر . امكان نداشت

بلغارستان، در زمان حكومت جان آلكساندر، واپسین دوران عظمت و . نواحي بالكان تفوق حاصل كرد
طوري روم شرقي بود، خود را جدا ساخت ایالت واالكیا، كھ زماني جزو امپرا. بزرگي خود را طي كرد

مولداوي تبعیت خود را نسبت بھ مجارستان . و بر دلتاي حاصلخیز و بارور دانوب مسلط شد) ١٢٩٠حد (
  ). ١٣۴٩(شكست 

بلیھ ترك بر این دولتھاي كوچك كھ از تمركز میگریختند، حتي قبل از آنكھ یوحناي پنجم، پاالیولوگوس، 
سلیمان، پسر جنگاور سلطان . یول سلطان مراد اول اعالم دارد، نازل شدامپراطوري روم شرقي را ت

اورخان، لشكریان ترك را بھ یاري یوحناي ششم، كانتاكوزنوس، بھ پیش راند و، بھ عنوان پاداش، قلعھ 
ھنگامي كھ ) . ١٣۵٣(ژیمپ را، كھ در جانب اروپایي داردانل قرار داشت، دریافت و یا تسخیر كرد

. وھاي شھر گالیپولي را كھ در آن نزدیكي قرار داشت فرو ریخت، سلیمان بھ شھر بیپناه تاختزمینلرزه بار
بھ دعوت او مستعمره نشینھاي ترك از آناطولي گذشتند و بر ساحل شمالي دریاي مرمره تا خود قسطنطنیھ 

ست كھ تركان از آن جا. سلیمان با این شھر را پایتخت اروپایي امپراطوري خویش ساخت. پراكنده شدند
  . عثماني، مدت یك قرن، ملل متفرق بالكان را ھدف حمالت خود قرار میدھند

پاپ اوربانوس پنجم بھ اھمیت نفوذ و گسترش تدریجي تركان در اروپا پي برد، و جھان مسیحیت را بھ 
ھ جنگ صلیبي دیگري فراخواند، لشكري مركب از سپاھیان صربستان، مجارستان، و واالكیا دلیرانھ ب

در گیرودار باده نوشي و ; در كناره رود ماریتسا، پیشرفت بیمانع خود را جشن گرفتند. سوي ادرنھ راندند
بسیاري پیش از آنكھ . عیش و عشرت، سپاه نسبتا كوچكي از تركان با شبیخون خود غافلگیرشان كرد

; نشیني كنند، غرق گشتند و بسیاري كھ كوشیدند با عبور از رود عقب; بتوانند سالح برگیرند، كشتھ شدند
صوفیھ تسلیم شد و نیمي از بلغارستان بھ دست تركان عثماني  ١٣٨۵در سال ). ١٣٧١(بقیھ فرار كردند 

ھاي سراسر یونان بھ  سالونیك را گرفتند، و با فتح آن، دروازه ١٣٨٧نیش، و در  ١٣٨۶تركان در . افتاد
  . روي آنان گشوده شد
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ستفان ترتكو . ، براي مدت یك سال، جلو سیل تركان عثماني را گرفتبوسني با دفاع قھرمانانھ خود
نیروھاي خود را با سپاھیان صربي، بھ فرماندھي الزار اول، متحد ساخت و تركان را در پلوچنیك شكست 

  ). ١٣٨٨(داد 

و، در كوسوو. یك سال بعد، سلطان مراد با لشكري كھ مسیحیان بسیاري جزو آن بودند بھ جانب مغرب راند
یك . با لشكر موتلف صربستان، بوسني، مجارستان، واالكیا، بلغارستان، آلباني و لھستان روبھ رو شد

جنگجوي صربي، بھ نام میلوش كوبیلیچ چنان نمود كھ سربازي مطرود است و میخواھد بھ سلطان اخباري 
انشین مراد، بایزید پسر و ج. بھ چادر سلطان راه یافت، وي را كشت، و خود نیز كشتھ شد; گزارش كند

شاه الزار بھ دست تركان افتاد و . اول، تركان را با شجاعتي خشماگین بھ جنگ رھبري كرد و پیروز گشت
صربستان خراجگزار تركان گشت و پادشاه جدیدش، ستفان الزارویچ، مجبور شد كھ ; سرش برباد رفت

الكیا، كھ تحت حكومت جان شیشمن بود، ایالت وا ١٣٩٢در سال . سپاه و سالح براي سلطان بایزید بفرستد
تنھا بلغارستان و امپراطوري روم شرقي ھنوز از خویشتن . در زمره ایاالت خراجگزار عثماني درآمد

  . دفاع میكردند

پس از یك محاصره سھ ماھھ، ترنووو، پایتخت آن، . سلطان بایزید بھ بلغارستان ھجوم برد ١٣٩٣در سال 
اعیان بزرگ شھر بھ مجلس مذاكره اي ; و كاخھاي آن طعمھ حریق گشتند كلیساھا بیحرمت،; سقوط كرد

، شاه /پاپ دوباره جھان مسیحیت را بھ جھاد خواند و سیگیسموند. دعوت شدند و جملگي بھ قتل رسیدند
فرانسھ با آنكھ گرفتار جنگ مھلكي با . مجارستان، اروپا را بھ برگرفتن سالح و بسیج سپاه دعوت كرد

كنت ھوھانزولرن مھین سرور شھسواران ; ود، سپاھي تحت فرماندھي كنت دو نور گسیل داشتانگلستان ب
جان ; برگزیننده كاخنشین دستھ اي از اسبان باواریابي ھدیھ آورد; مھمان نواز با پیروانشان فرا رسیدند

تان را در مرد جنگي بود، صربس ٠٠٠,۶٠شیشمن از متابعت با سلطان سرباز سپاه متحدین، كھ مشتمل بر 
جنگجویان فرانسوي كھ سري گرم از باده و . نوردید و پادگان تركان را در نیكو پول در حصار گرفت

عشق زنان داشتند، چون اطالع یافتند كھ بایزید با سپاھي گران از آسیا پیش میآید تا حلقھ محاصره را درھم 
دند كھ اگر آسمان بھ زیر افتد، آن را با و چنین الف ز; شكند، وعده كردند كھ او و سپاھش را نابود كنند

بایزید نیز، بھ نوبھ خود، سوگند خورد كھ آخور اسبش را بر . ھایشان بھ جاي خود خواھند نھاد نیروي نیزه
  . محراب بلند كلیساي سان پیترو، در رم، قرار خواھد داد

ران فرانسوي در ابتدا آنھا، شھسوا. ھنگھاي ضعیف سپاه خود را، براي فریفتن دشمن، در مقدمھ قرار داد
آنگاه، دلیرانھ بھ فراز . سواره نظام ترك را تار و مار كردند ٠٠٠,۵یني چري، و بعد  ٠٠٠,١٠و سپس 

تپھاي تاختند و، درست در آن سوي، خویشتن را با قسمت اعظم و اصلي لشكر عثماني مقابل دیدند 
  . مرد نیزه دار ۴٠,٠٠٠

و پیاده نظام متحدین، بر اثر فرار و ; ھ یا اسیر شدند، یا بھ ھزیمت رفتندنجبا شرافتمندانھ جنگیدند، كشت
لیكن در ھمین ; با وجود این، آلمانھا و مجارھا تركان را عقب راندند. عقب نشیني آنھا دچار بینظمي شد

مسیحي بھ جنگ ھمكیشان خود آمد و جنگ بزرگ  ٠٠٠,۵ھنگام، ستفان الزارویچ، پادشاه صربستان، با 
  ). ١٣٩۶(وپول را بھ نفع سلطان تمام كرد نیك

سلطان بایزید با دیدن اجساد بیشمار سربازان خود در میدان نبرد و شنیدن سخن افراد پادگان نجات یافتھ، 
اسیر جنگي را  ٠٠٠,١٠كھ میگفتند محاصره كنندگان اسراي ترك را كشتھاند، دیوانھ شد و فرمان داد تا 

تن از شھسواران، بھ خاطر خونبھایي كھ وعده كردند، از كشتن نجات  ٢۴كنت دو نور و . قتل عام كنند
از طلوع آفتاب تا بعد از ظھر، درمیان تشریفاتي خونین، چندین ھزار مسیحي را گردن زدند، تا . یافتند

از آن روز تا سال . عاقبت، سركردگان ترك سلطان را واداشتند كھ از ریختن خون بقیھ صرف نظر كند
پس از این پیروزي، بایزید قسمت اعظم یونان . رستان ایالتي از ایاالت امپراطوري عثماني بودبلغا ١٨٧٨

  . را مسخر ساخت، و آنگاه قصد قسطنطنیھ كرد
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III - ١۴۵٣- ١٣٧٣: آخرین سالھاي قسطنطنیھ   

از آنجا كھ . در تاریخ جھان، ھیچ دولتي چون دولت روم شرقي، سزاوار سقوط و اضمحالل نبوده است
اده آن را نداشت كھ از خود دفاع كند، و نیز قادر نبود كھ یونانیان سفسطھ گر را متقاعد سازد كھ جنگیدن ار

و مردن در راه وطن شیرین و افتخارآمیز است، براي لشكریان مسیحي، نھ در نبرد ماریتسا و كوسووو و 
ي سلطان تجھیز كرد، و این دوازده ھزار سرباز برا ١٣٧٩در سال . نھ در جنگ نیكوپول، مددي نفرستاد

سپاھیان امپراطوري روم شرقي بودند كھ بھ فرمان یوحناي ھفتم، پاالیولوگوس، شھر فیالدلفیا را در آسیاي 
  ). ١٣٩٠(تركان عثماني كردند 

از امپراطوري روم شرقي، جز پایتختش، ) ١۴٠٢(ھنگامي كھ بایزید محاصره قسطنطنیھ را از سر گرفت
فرمان سلطان بایزید بر دو سوي ساحل دریاي مرمره و تقریبا بر تمام آسیاي صغیر : ودچیزي باقي نمانده ب
داردانل را زیر نظارت داشت، و در میان دو پایتخت آسیایي و اروپایي خویش تاخت و . و بالكان روان بود

  . تاز میكرد

انیان، كھ از گرسنگي یون. چنان بھ نظر میآمد كھ واپسین ساعت عمر شھر محصور بھ پایان رسیده است 
مشرف بھ مرگ بودند، از باروھاي شھر بھ پایین میلغزیدند و، براي سیر كردن شكمشان، خود را بھ 

پیدا شد و دنیاي مسیحیت را نجات )) كافر كیشي((ناگاه، از شرق مسلمان، منجي . تركان تسلیم میكردند
چون سیل . دولت عثماني را بگیرداین شخص تیمور لنگ بود كھ قصد داشت جلو بسط و جسارت . داد

سپاھیان تاتار بھ جانب غرب خروشید، بایزید دست از محاصره قسطنطنیھ كشید و با شتاب بازگشت تا 
بایزید ; )١۴٠٢(دو سپاه ترك و تاتار در آنكارا باھم مصادف شدند . نیروي خود را در آناطولي جمع آورد

بھ نظر میرسید كھ خداوند ; دت یك نسل فروكش كردسیل تركان عثماني م. شكست خورد و گرفتار گشت
  . باالخره بھ فریاد مسیحیان رسیده است

در دوران فرمانروایي خردمندانھ مانوئل دوم، امپراطوري روم شرقي بیشتر نواحي یونان و قسمتي از 
سلطان مراد  اما سلطان محمد اول، دیگر بار، ارتش ترك را نظام بخشید و. تراكیا را دوباره بھ دست آورد

مسلمانان ھنوز از این . دوم، پس از شكستي بزرگ، آن را بھ سوي پیروزیھاي درخشاني رھبري كرد
اگر بھشت و حورالعیني ھم . عقیده الھام میگرفتند كھ اگر در راه اسالم كشتھ شوند، بھ بھشت میروند 

اما مسیحیان . آنھا را میكردندموجود نمي بود، اشكالي نداشت، زیرا دختران و زنان زیباي یوناني كار 
  . چنین اغماض و گذشتي نداشتند

ھنگامي كھ ونیزیھا در . كاتولیكھاي یوناني از كاتولیكھاي رومي بدشان میآمد، و خود نیز منفور آنھا بودند
كرت كاتولیكھاي یوناني را گرفتار ساختند و بھ خاطر آنكھ كلیساي رم و قدرت پاپي را بھ رسمیت 

قتل عام كردند، پاپ اوربانوس پنجم در تھنیت گفتن بھ فرمانرواي ونیز، بھ خاطر حمایتي كھ از نمیشناختند 
توده مردم و روحانیان دون پایھ ). ١٣۵٠(یگانھ كلیساي حقیقي كرده بود، با پترارك ھماواز شد 

د مخالفت امپراطوري روم شرقي با ھر گونھ اقدامي كھ براي اتحاد مجدد مسیحیت یوناني و التیني میش
و یكي از نجباي روم شرقي اعالم داشت كھ ترجیح میدھد ترك عمامھ بھ سر را در قسطنطنیھ ; میورزیدند

بیشتر كشورھا و ایاالت بالكان از ھمسایگان خود بیش از تركان . ببیند تاكاردینال سرخ كاله رومي را
زیرا جزیھ اي كھ اینان از آنھا  نفرت داشتند، و بعضي ترجیح میدادند كھ بھ اطاعت مسلمانان درآیند،

بھ عالوه، كسي را بھ جرم ; میطلبیدند بمراتب كمتر از مالیاتھایي بود كھ فرمانروایان مسیحي میخواستند
  . ارتداد و الحاد مجازات نمیكردند، و گرفتن چھار زن را ھم جایز میشمردند

حناي ھشتم، پاالیولوگوس، با دادن و یو; بالكان در گرفت او را مجبور ساخت كھ دست از محاصره بكشد
سلطان مراد یونان و سالونیك . خراج سالیانھ ھنگفتي بھ تركان، توانست با آرامشي نسبي بھ سلطنت پردازد

; صربستان، تحت رھبري ژرژ برانكوویچ مردانھ ایستادگي نمود. و قسمت اعظم آلباني را دوباره فتح كرد
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ماندھي یانوش ھونیادي، مراد را در كونوویتزا شكست داد سپاه متحدي از صربھا و مجارھا، بھ فر
مراد پس از . ، بر صربستان حكومت راند)١۴۵۶(و برانكویچ تا آخر عمرش، یعني نود سالگي ) ١۴۴۴(

بھ دست آورد، با امپراطور قسطنطین یازدھم، ) ١۴۴٨(پیروزیھایي كھ در وارنا و در جنگ دوم كوسووو 
  ). ١۴۵١(بست، بھ ادرنھ بازگشت، و درگذشت پاالیولوگوس، معاھده صلحي 

عھدنامھ اي . سلطان محمد دوم، ملقب بھ فاتح، در بیست و یك سالگي بھ تخت امپراطوري عثماني نشست
را كھ قسطنطین بستھ شده بود معتبر شمرد،و برادرزاده خود، اورخان، را گسیل داشت تا در دربار 

ھنگامي كھ دیگر دولتھاي اسالمي ). ي او را فرستاده بودشاید ھم براي جاسوس(قسطنطنیھ پرورش یابد
قدرت وي را در آسیاي باختري بھ خطر افكندند، سلطان محمد سپاه خود را از تنگھ بوسفور عبور داد و 

قلمرو فرمانروایي خود را در اروپا بھ وزیرش خلیل پاشا سپرد كھ بھ دوستداري امپراطوري روم مترقي 
كھ متاسفانھ خردش بھ اندازه شجاعتش نبود، بھ وزیر اطالع داد كھ اگر مستمري قسطنطین، . معروف بود

و جیرگي نگاھداري برادرزاده سلطان دو برابر نشود، امپراطوري روم شرقي اورخان را، بھ عنوان 
ظاھرا قسطنطین پنداشتھ بود كھ انقالب آسیا فرصت . مدعي تاج و تخت سلطنت عثماني، برخواھد انگیخت

اما وي فراموش كرده بود كھ با ممالك غرب یا ; براي ضعیف گردانیدن قدرت تركان در اروپاست مناسبي
سلطان محمد با دشمنان مسلمان خود، و ھمچنین با ونیز، واالكیا، بوسني، و . جنوب از در اتحاد درآیند

سطنطنیھ، چون بھ اروپا بازگشت، قلعھ مستحكمي بر ساحل بوسفور، مشرف بر ق. مجارستان صلح كرد
ساخت و بھ این طریق عبور بالمانع لشكریان خود را از میان دو قاره آسیا و اروپا تضمین كرد و تجارت 

آھنگران مسیحي . ھشت ماه تمام سپاه و سالح و لوازم گرد آورد. دریاي سیاه را سراسر زیر نظر گرفت
این توپھا میتوانستند ; د بھ خدمت گرفتھاي توپي كھ تا آن زمان دیده شده بو را براي ریختن بزرگترین لولھ

اعالم  ١۴۵٢سلطان محمد در ژوئیھ سال . كیلو بر باروھاي دشمن فرو ریزند ٣۶٠ھایي بھ وزن  گلولھ
  . سپاه، براي آخرین بار، قسطنطنیھ را در محاصره گرفت ٠٠٠,١۴٠جنگ داد و با 

بازان خویش را، كھ ھفت ھزار تن سر. قسطنطین، با عزمي ناشي از نومیدي، بھ دفاع از شھر برخاست
بیش نبودند بھ توپھاي كوچك، نیزه، تیروكمان، مشعلھاي سوزان، و سالحھاي آتشین ناھنجاري كھ 

شبھا، جز اندكي، نمي خوابید و كار . ھاي سربي كوچكي بھ اندازه گردو پرتاب میكردند مجھز ساخت گلولھ
با وجود . وارھاي شھر وارد میآوردند نظارت میكردمرمت خرابیھایي را كھ روزھا توپھاي عثماني بر دی

در بیست . این، استحكامات دفاعي جنگي خمپاره انداز و توپھاي عظیم تركھا ھر لحظھ بیشتر ویران میشد
و نھم ماه مھ، تركان نبردكنان از میان خندقي كھ انباشتھ از جسد كشتگانشان بود عبور كردند و از شكاف 

فریاد محتضران در نالھ شیپورھا و كوسھاي جنگي گم . شھر وحشتزده ریختند باروھاي ویران بھ درون
امپراطور جوان ھمھ جا در معركھ نبرد شمشیر میزد، و ; یونانیان، در پایان كار، دلیرانھ جنگیدند. شد

د چون تركان درمیانش گرفتند، فریا. بزرگاني كھ با وي بودند، تا آخرین نفر، در دفاع از او جان سپردند
قباي شاھانھاش را از تن بیرون )) آیا یك تن مسیحي پیدا نمي شود كھ سر مرا از تن جدا سازد: ((برآورد

كرد، چون سربازي ساده جنگید، و در میان سپاه كوچك بھمریختھاش گم شد، و دیگر كسي از او نشاني 
  . بازنیافت

آنگاه وحشیانھ . ت از مقاومت بازداشتندتركان پیروزمند ھزاران نفر را قتل عام كردند، تا آنكھ مردم دس
درمیان مغلوبان، ھر فرد بالغي را كھ . دست بھ یغماي شھر، كھ سالھاي دراز بدان امید بستھ بودند، گشودند

ھا را چون دیگر زنان مورد تجاوز قرار  در جنون بیتفاوت ھتك، راھبھ; كارآمد یافتند بھ غنیمت گرفتند
حي، عاري از لباسھایي كھ مقام و طبقھ آنھا را مینمودند، چشم باز كردند و اربابان و رعایاي مسی. دادند

ھنگامي كھ ; غارت و چپاول شھر بي حساب و كتاب نبود. یكدیگر را ھمشان و بالتفاوت در بردگي یافتند
سلطان محمد دوم مسلماني را دید كھ، از راه دینداري، مرمر سنگفرش صحن كلیساي سانتاسوفیا را نابود 

یكند، با شمشیر شاھي وي را بھ دیار عدم فرستاد و اعالم داشت كھ تمام بناھا باید سالم بمانند تا بعدا، سر م
  . صبر، سلطان مصالح آن را بھ یغما برد

pymansetareh@yahoo.com



در آن ھر چھ ; كلیساي سانتاسوفیا، پس از تغییرات و تطھیرات خاصي، بھ صورت مسجد ایاصوفیھ درآمد
و موزائیكھاي آن در زیر پرده سفیدي از گچ، مدت پانصد سال، در  نشان از مسیحیت بود محو گردید

در روز فتح شھر، یا در جمعھ بعد، موذني از بلندترین مناره ایاصوفیھ باال رفت و . فراموشي ماندند
سلطان محمد دوم، در مشھورترین . مسلمانان را براي گزاردن نماز بھ درگاه خداي پیروزمند فراخواند

  . یت، فریضھ اسالمي بھ جاي آوردعبادتگاه مسیح

سدي كھ اروپا را بیش از ھزار سال از . فتح قسطنطنیھ پشت تمام شاھان اروپایي را بھ لرزه افكند
آن دین و دولتي كھ صلیبیون امیدوار بودند آن را بھ . سیالبھاي آسیا حفظ كرده بود، شكستھ شده بود
شھ امپراطوري روم شرقي، و از میان كشورھاي بالكان، تا درونیترین بخش آسیا بتازانند، اینك از فراز ال

دستگاه پاپي، كھ در آرزوي آن بود كھ دنیاي مسیحیت . ھاي مجارستان راه خود را گشوده بود پشت دروازه
یوناني بھ فرمان رم گردن نھد، اینك با ترس و وحشت میدید كھ میلیونھا تن از مردم اروپاي جنوب خاوري 

ھاي بازرگاني، كھ زماني بر روي كشتیھاي تجارتي كشورھاي غربي گشوده  راه. گروندبھ دین اسالم می
بودند، اكنون بھ دست بیگانگان افتادند و میتوانستند در زمان صلح با باجھا و عوارض سنگین، و در ایام 

  . جنگ با توپ و آتش بھ روي آنھا بستھ شوند

مھاجرت دانشوران . و، در مغرب زمین ناپدید شدنددر حالي كھ نفوذ و عظمت آن، ھرد; پناھگاه یافت
و ایتالیا را با . شروع شده بود، اینك سرعت بیشتري یافت ١٣٩٧یوناني بھ ایتالیا و فرانسھ، كھ از 

از یك لحاظ ھیچ چیز از میان نرفت تنھا آنچھ باید . رھاوردي كھ از یونان باستان آورده بودند پربار ساخت
و در جریان پیشرفت ; روم شرقي نقش خود را در تاریخ جھان بھ پایان بردامپراطوري . بمیرد مرد

  . قھرمانانھ اما خونین، و بزرگوارانھ اما پست بشریت، جاي بھ دیگري پرداخت

IV - ١۴۵۶-١٣٨٧: یانوش ھونیادي   

تن میشد، تركیب ناثابت و متغیري بود از  ٠٠٠,٧٠٠جمعیت مجارستان، كھ در قرن چھاردھم بالغ بر 
، كروآتھا، روسھا، ارمنیھا، )كومانھا(، قیچاقھا)پاتسیناكھا(مجارھا، سلوواكھا، بلغارھا، خزرھا، پچنگھا 

قلیتي از قوم مجار بر اكثریتي بھ طور خالصھ، ا: واالكھا، و صربھا، و اھالي پانونیا، اسالوونیا، و بوسني
در شھرھاي تازه و نوظھور، در قرن چھاردھم، سوداگران طبقھ متوسط . از قوم اسالو فرمانروایي میكرد
و از آنجا كھ بیشترشان از مھاجران آلماني، فالندري، و ایتالیایي بودند، ; و پرولتاریاي صنعتي پدید آمدند

  . بق افزوده شدتعصبات قویم جدیدي بر معماي نژادي سا

بھ پایان آمد، ) ٩٠٧١٣٠١(ھنگامي كھ اندراش سوم چشم از جھان فرو بست و با مرگش سلسلھ آرپاد 
و مجارستان تنھا وقتي روي صلح و ; جنگي كھ بر سر تاج و تخت در گرفت سبب تفرق بیشتر ملت گردید

و تاج قدیس ستفان را بر  آرامش بھ خود دید كھ طبقھ اعیان و نجبا سلطنت را امري انتخابي كردند
ھاي  ھاي فئودالیسم و شوالیھ گري را از فرانسھ، و ایده شارل اندیشھ). ١٣٠٨(آنژو نھادند /سرشارل روبر د

معادن طالي مجارستان را توسعھ داد، اقدامات . صنعتي و تجارتي را از ایتالیا با خویشتن بھ ارمغان آورد
ثبات بخشید، دستگاه دادگستري را تصفیھ كرد، و وضع اداري  بزرگ را تشویق نمود، پول رایج مملكت را

كشور مجارستان در دوران سلطنت شارل و پسرش لویي بھ . مملكت را برمبناي شایستھ اي بنیان نھاد
كشوري غربي تبدیل شد كھ خواستار جلب كمك دول غرب علیھ مشرق زمیني بود كھ با سرعت بسط 

  . مییافت

) نھ بدان خوبي(، و )١٣۴٢١٣٨٢)) (چھل سال با میمنت در مجارستان((ولتر میگوید كھ لویي اول 
دادند، و وي براستي شایستھ این ) بزرگ(رعایایش بھ وي لقب . دوازده سال در لھستان حكومت راند((

مردماني نبود كھ مع ھذا، این شھریار را در اروپاي باختري كمتر میشناسند، زیرا فرمانرواي . عنوان بود
چھ معدودند كساني كھ میدانند در قرن چھاردھم . بتوانند فضایل و ناموري او را در میان ملل دیگر بپراكنند
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. شھریاري بھ نام لویي بزرگ در سلحشوري، شور و غیرت سربازي، و درك عالي بھ ھم آمیختھ بودند
یا بنادر دالماسي را از ونیز، كھ مجارستان را  گاھي براي آنكھ انتقام قتل برادر خویش را در ناپل بگیرد،

از دست داشتن بھ دریا محروم ساختھ بود، بازستاند، و گاھي با آوردن ایاالت كروآسي، بوسني، و 
بلغارستان شمالي بھ زیر حكومت مجارستان، بھ منظور جلوگیري از توسعھ طلبي صربھا و تركھا، دست 

ي و جوانمردي را، با صدور احكام و دادن سرمشق، درمیان طبقھ آرمانھاي شوالیھ گر. بھ جنگ مییازید
در طي سلطنت او و پدرش، سبك گوتیك بھ . اشراف رواج داد و سطح اخالق و رفتار مردم را باال برد

ھاي برجستھ و ممتازي،  نیكوالي كلوژي و پسرانش مجسمھ; زیباترین صورتي در مجارستان جلوه گر شد
لویي دانشگاه پچ را بنیاد  ١٣۶٧در سال . ھ اینك در پراگ است، تراشیدندچون مجسمھ قدیس جورج ك

اما این بنا و بسیاري از مفاخر قرون وسطایي مجارستان، در منازعات توانفرساي آن كشور با ; نھاد
  . تركھا، از میان رفت

استي كھ بھ وي امكان اتخاذ سی) ١٣٨٧١۴٣٧(سیگیسموند اول، داماد لویي، سلطنت درازي یافت 
لشكر عظیمي بھ جنگ بایزید بھ نیكوپول برد، و از . دوراندیشانھ میداد، اما كارھاي او بیش از قدرتش بود

او تشخیص داده بود كھ پیشرفت تركان بزرگترین مشكل فعلي . آن مھلكھ تنھا خود جان سالمت باز آورد
گفت صرف كرد، و در ملتقاي براي محكم ساختن مرز جنوبي كشور، توجھ بسیار و پولھاي ھن; اروپاست

اما چون بھ امپراطوري بر گزیده شد، ناچار مجارستان ; رود دانوب و ساوا دژ بزرگ بلگراد را پي افكند
و مسئولیت وي با الحاق سلطنت بوھم بھ ; را، در طي غیبت طوالنیش در آلمان، بھ فراموشي سپرد
  . شد امپراطوري، بي آنكھ توانایي او افزون شده باشد، بیشتر

در این گیرودار و آشفتگیھا، نامدارترین . دو سال پس از مرگ او، تركان مھاجم بھ مجارستان حملھ بردند
یانوش ھونیادي نام خود را از قلعھ ھونیادي، كھ در ترانسیلواني واقع . قھرمان ملي مجارستان ظھور كرد

یانوش از ھمان آغاز . شده بوداست، دارد و آن دژي بود كھ بھ پدرش، بھ پاس خدمات نظامي، اعطا 
بر اثر پیروزیي كھ در نبرد زمندریھ بر تركان عثماني بھ دست آورد، خویشتن . جواني تربیت جنگي یافت
الدیسالوس پنجم، وي را فرمانده كل نیروھاي دفاعي : و پادشاه جدید مجارستان; را از اقران ممتاز ساخت

ھنگامي كھ تركان وارد . اصلي و اساسي زندگي او بود دفع تركان عثماني ھدف. در برابر تركان كرد
. ترانسیلواني شدند، وي سپاھیان تعلیمدیده جدیدي را كھ از میھن پرستي و سپھساالري او الھام گرفتھ بودند

در این جنگ سیمون كمني، مردي كھ محبوبترین قھرمان ادبیات مجارستان است، براي . بھ جنگ آنھا برد
سیمون كھ دریافتھ بود كھ تركان در پس شناختن ھونیادي و . جان خود را قربان كرد نجات فرمانده خویش

ھایشان را با یكدیگر بدل كنند، و در زیر حمالت و ضربات متمركز  كشتن او ھستند، خواھش كرد كھ جامھ
اد سلطان مر). ١۴۴٢(دشمن جان سپرد، در حالي كھ ھونیادي لشكریان را بھ فتح و پیروزي رھبري كرد 

سپاھي جدید بھ جبھھ عقب نشیني دروغین، آنان را فریفت و بھ معبر باریكي كشاند كھ ھر  ٠٠٠,٨٠دوم، 
سلطان مراد، . بار جز بخشي از آنھا نمي توانستند جنگید، و باز حیلھ جنگي او موثر افتاد و پیروز گشت

دادن غرامت جنگي معتنابھي  كھ اغتشاشات آسیا او را بھ وحشت افكنده بود، پیشنھاد مصالحھ كرد و بھ
شاه الدیسالوس و متحدینش با نمایندگان سلطان مراد در شھر سگد پیمان متاركھ اي امضا . رضایت داد

الدیسالوس بھ كتاب مقدس، و فرستادگان ترك بھ قرآن ; كردند كھ متعاھدین را بھ حفظ صلح ملزم میساخت
  ). ١۴۴٢(سوگند خوردند

ني، نماینده پاپ در بودا، با در نظر گرفتن وضع موجود، موقع را براي حملھ اماكاردینال جولیانو چزاری
یك ناوگان جنگي ایتالیایي میتوانست در داردانل راه ; مراد سپاھیان خود را بھ آسیا برده بود. مناسب میدید

میگفت كھ كاردینال چزاریني، كھ در كفایت و درستي خود را انگشتنما ساختھ بود، . بازگشتن او را ببندد
ھونیادي طرفدار صلح بود، و سپاھیان صربي از نقض . پیمان بستن با كافر، مرد مسیحي را مقید نمیكند

سفراي دول غربي با چزاریني ھمداستان بودند و وعده فرستادن پول و سپاه . معاھده صلح سر باز زدند
قواي . بھ مواضع تركان حملھ برد الدیسالوس تسلیم عقیده آنان شد و شخصا. براي این جھاد مقدس میدادند

مرد جنگي بود،  ٠٠٠,۶٠لشكر عثماني، كھ بالغ بر . جدیدي كھ سفراي محترم وعده كرده بودند نرسیدند
مراد در وارنا، واقع بر ساحل دریاي سیاه، شكست . دریاساالر ایتالیایي را اغفال كرد و داخل اروپا شد
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در این نبرد پرچمدار سپاه ترك پیمان نامھ ) ١۴۴۴. (د كردنفري الدیسالوس وار ٠٠٠,٢٠مدھشي بر سپاه 
ھونیادي پیشنھاد عقب نشیني كرد، الدیسالوس فرمان . بیحرمت شده صلح را بر سرنیزه اي كرده بود

ھونیادي تقاضا كرد كھ پادشاه در عقبھ لشكر بماند، الدیسالوس بھ جلو جبھھ جنگ شتافت و ; پیشروي داد
  . ھ در نبرد جان سپرد، لیكن آبرو و شرف از دست رفتھاش را باز نیافتچزاریني گرچ. كشتھ شد

چھار سال بعد، ھونیادي براي جبران خسارات كمر ھمت بر میان بست، راه خود را از میان صربھا، كھ 
نبرد سھمگیني رخ داد ; بھ چشم دشمن در او مینگریستند، گشود، و در ناحیھ كوسووو با تركان مقابلھ كرد

. لشكریان مجارستان تارومار شدند ھونیادي، در فرار، با آنھا ھمداستان شد. روز تمام بھ طول كشیدكھ سھ 
جنگجویان . چند روزي در باتالقھا پنھاني زیست و چون از گرسنگي بھ مردن افتاد، از خفا بیرون آمد

رفتند كھ دیگر ھیچ گاه بھ تركان از او قول گ. صربي وي را شناختند، او را گرفتند و بھ تركان تحویل دادند
  . این سوي صربستان سپاه نراند، و آزادش ساختند

سلطان محمد دوم گلولھ توپھایي را كھ باروھاي . بلگراد را محاصره كردند ١۴۵۶تركان در سال 
. اروپا ھرگز چنان باراني از گلولھ ندیده بود . قسطنطنیھ را شكافتھ بودند متوجھ ارك شھر گردانید

. با شجاعت و مھارتي كھ از صفحھ شعر و ادب مجارستان محو نخواھد شد، بھ دفاع برخاستھونیادي، 
سرانجام، محاصره شدگان وحشت جنگ را بر رنج مرگآور گرسنگي ترجیح دادند، از دژ بیرون تاختند 

جنگ كنان بھ سوي توپھاي دشمن خصم را تارومار و نابود كردند كھ از آن پس، تا شصت سال، 
. ھونیادي چند روز بعد از این دفاع دلیرانھ، تب كرد و مرد. از حملھ مسلمانان در امان بود مجارستان

  . كشور مجارستان ھمیشھ از وي بھ عنوان یكي از بزرگترین مردان تاریخ با افتخار یاد میكند

V- ١۴٨١- ١۴۵٣: اوج ھجوم  

از پا درآمد و تا  ١۴۵٩م در سال صربستان سرانجا. تركان در این زمان تسخیر بالكان را از سر گرفتند
سلطان محمد دوم كورنت را با محاصره آن، و آتن را بي . در زمره متصرفات تركان باقي ماند ١٨٠۴

سلطان فاتح، چون قیصر، با آتنیھا، بھ احترام نیاكانشان، ). ١۴۵٨(آنكھ دستي بھ شمشیر رود فتح كرد 
میبایست ھم كھ چنین بمدارا و . ي عالمانھ مبذول داشتبمدارا رفتار كرد و بھ آثار باستاني آنھا توجھ

. مالیمت رفتار كند، زیرا نھ تنھا انتقام جنگھاي صلیبي، بلكھ انتقام نبرد ماراتون را ھم بازستانده بود
آتن اسالوونیك ((بھ علت شیوه فرھنگ و تمدنش ) راگوزا(بوسني، كھ پایتخت و بندرگاه آن، دوبروونیك 

پذیرفت و با چنان آساني و سرعتي بھ دین اسالم گروید كھ  ١۴۶٣، حكومت تركیھ را در یافتھ بود)) جنوب
  . مغرب زمین را بھ حیرت افكند

نام حقیقي او ژرژ كاستریوتا، و . دلیرترین دشمن تركان در نیمھ دوم قرن پانزدھم اسكندر بیگ آلبانیایي بود
ھایي كھ براي ھموطنانش سخت گرانبھایند او را  سانھاما اف. محتمال از یك دودمان متوسط اسالوونیایي بود

گویند كھ در عھد كودكي بھ عنوان گروگان بھ . از خون شاھان اپیروت، و جواني حادثھ جو معرفي میكنند
سلطان دالوري و رفتار او را چندان . سلطان مراد دوم داده شد و در دربار عثماني در ادرنھ پرورش یافت

مانند فرزند خویش رفتار مینمود، و او را یكي از سركردگان سپاه تركان كرد،  دوست میداشت كھ با وي
پس از آنكھ بارھا سپھساالري تركان را در نبرد با . ژرژ بھ دین اسالم گروید و اسكندر بیگ نام یافت

و از دین اسالم دست باز كشید . مسیحیان بر عھده داشت، از ارتداد خود توبھ نمود و فرار اختیار كرد
پایتخت آلباني، كرویھ، را از دست فرمانرواي ترك آن بیرون آورد و رسما سر بھ شورش برداشت 

سلطان محمد دوم، براي تادیب وي، پي در پي سپاه فرستاد، و اسكندر بیگ، با سرعت و نبوغي ). ١۴۴٢(
گرفتار  سرانجام، سلطان محمد، كھ; كھ در بھ كار بردن نیرنگھاي جنگي داشت، ھمھ را شكست داد

اما مجلس سناي ونیز و پاپ ). ١۴۶١(مجادالت بزرگتري بود، با وي بھ متاركھ دھسالھاي رضایت داد 
سلطان محمد مسیحیان را ). ١۴۶٣(پیوس دوم اسكندر بیگ را بھ نقض صلح و تجدید جنگ ترغیب كردند 

  . كافر و بي ایمان و پیمانشكن خواند، و بھ محاصره كرویھ باز آمد
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گ چنان با حدت و شدت از شھر دفاع كرد كھ سلطان مجبور شد بار دیگر از محاصره آن دست اسكندر بی
  . و آلباني بھ صورت ایالتي از ایاالت تركیھ درآمد

در (در این گیرودار، سلطان محمد، سلطان سیریناپذیر عثماني، مورئا، طرابوزان، لسبوس، نگروپونتھ 
یكي از لشكرھاي او از ایزونتسو گذشت و ایتالیاي  ١۴٧٧در سال  .، و كریمھ را تسخیر كرد)قدیم، ائوبویا

شمال خاوري را تا سي و پنج كیلومتري و نیز غارت كرد و سپس، گرانبار از غنایم، بھ صربستان 
ونیز وحشتزده، كھ براي حفظ تملكات خویش در دریاي اژه و دریاي آدریاتیك زماني دراز و . بازگشت

تمام ادعاھاي خود بر كرویھ و سكوتاري صرف نظر كرد و غرامتي در حدود  لجوجانھ جنگیده بود، از
  . دوكات بھ تركان تقدیم داشت ٠٠٠,١٠

اروپاي باختري، كھ در وقت ضرورت از یاري ونیز دریغ كرده بود، اینك از آن بھ خاطر صلح با كافران 
بودند، و فقط آبھایي كھ قیصر با تركھا اكنون بھ دریاي آدریاتیك رسیده . و حفظ آن صلح بیزاري میجست

سلطان  ١۴٨٠در سال . كرجیھاي پارویي از آن عبور كرده بود آنان را از ایتالیا، رم، و واتیكان جدا میكرد
آنھا بآساني . محمد سپاھي از تركان را از این آبھا گذر داد تا پادشاھي ناپل را مورد حملھ قرار دھد

تن سكنھ آن را كشتند، بقیھ را بھ بردگي بردند، و اسقف اعظمي را  ٠٠٠,٢٢اوترانتو را گرفتند، نیمي از 
  . چون خیار تر بھ دو نیم كردند

اول، شاه ناپل، ) فرانتھ(فردیناند . سرنوشت مسیحیت و تكگاني در ترازوي قضا و قدر باال و پایین میرفت
سلطان . رفتن اوترانتو فرستادبھ منازعات خود با فلورانس خاتمھ داد و بھترین نیروھاي خود را بھ بازگ

رودس تا ; محمد سرگرم محاصره رودس بود، ولي در گیرودار آن كار خطیر چشم از جھان فروبست
). ١۴٨١(تركان اوترانتو را ترك گفتند و بھ آلباني بازگشتند ; زمان سلطان سلیمان قانوني مسیحي باقي ماند

   .سیل پیشروي تركان عثماني براي لحظھاي راكد ماند

VI  -١۴٩٠-١۴۵۶: رنسانس مجارستان   

در نیم قرن امنیت و آسایشي كھ ھونیادي براي مجارستان تامین كرده بود، پسرش، ماتیاس، كوروینوس، 
ماتیاس ھنگامي كھ بھ تخت نشست، شانزده سال بیش . ملت مجارستان را بھ دوره تاریخ خود رسانید

پاھایش نسبت بھ باالتنھاش كوتاه بودند، و از این : دنداشت و از چھره و اندام شاھواري برخوردار نبو
اما بھ ھر حال سینھ و بازو و قوت و شجاعت یك . روي تنھا ھنگامي كھ بر اسب مینشست بلند قامت مینمود

از تاجگذاریش دیري نگذشتھ بود كھ با یك شھسوار آلماني، كھ پیكري ستبر و زوري . گالدیاتور را داشت
قبل از نبرد، . بقھ قھرماني بودا بر تمام رقیبان چیره گشتھ بود، تن بھ تن مبارزه كردبسیار داشت و در مسا

ماتیاس شھسوار آلماني را تھدید كرد كھ اگر با تمام قدرت و مھارتش نجنگد، دستور خواھد داد وي را 
، سرباز و ماتیاس چون بالغ شد. تاریخنویسان مجارستان بر رقیب غول پیكر خود پیروز شد. مجازات كنند

موراوي و سیلزي را ; ھر كجا با تركان روبھ رو شد، آنھا را شكست داد; سپھساالر نیكي از آب درآمد
چھار بار با امپراطور فردریك سوم جنگید، وین را گرفت، و . تسخیر كرد، اما از عھده فتح بوھم برنیامد

ھنگري از مردم مجارستان  نخستین امپراطور اتریش; )١۴٨۵(اتریش را ضمیمھ قلمرو خویش ساخت 
  . بود

در اینجا نیز، ; پیروزیھاي او، براي مدت گذرایي، قدرت سلطنت را بر اعیان و اشراف چیره گردانیدند
در بودا، و در كاخ . مانند اروپاي باختري، تمركز دولت و ایجاد حكومت مركزي مسئلھ عمده كشور بود

. دربارھاي آن عصر، از عظمت و شكوه بھرھمند بودشاھي ویسگراد، دربار سلطنتي ماتیاس، چون ھمھ 
و سفیران و فرستادگان دربارش با ; بزرگاني از درجات مختلف سمت خدمتگزاري و نوكري او را داشتند

سیاست و . ھاي مجلل، و ملتزمین با دبدبھ و كوكبھشان مشھور خاص و عام بودند لباسھاي فاخر، كالسكھ
آنچھ را كھ بھ دست ; ھ، غیر رسمي، دلپذیر، و سخاوتمندانھ بودخط مشي زمامداري ماتیاس زیركان
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در عین حال، وي فرصت آن را یافت كھ، با . آوردنش از راه جنگ گرانتر تمام میشد با پول میخرید
ھاي دولتي را از نو سامان بخشد و شخصا چون مدیري محتاط و دقیق و داوري  عالقھمندي، تمام دستگاه

با لباس مبدل در میان مردم، سربازان، و درباریان . ر خویشتن ھموار سازدبیطرف، رنج كار را ب
رفتار و طرز سلوك ماموران دست اول را بازرسي میكرد، و نارساییھا، بیكفایتیھا، و بیعدالتیھا ; میگشت

براي حمایت ضعفا در برابر اقویا، و رعایا . را بدون ترس و بدون رعایت آشنایي و دوستي جبران میكرد
در ھمان حال كھ كلیسا ھمچنان مدعي مالكیت كشور . در برابر اربابان آزمند، ھر آنچھ میتوانست انجام داد

بود، ماتیاس روحانیان را خلع و نصب میكرد و تحت انضباط در میآورد، و ھنگامي كھ یك پسر ھفتسالھ 
بازرگانان فرارا، . را دریافتایتالیایي را بھ سر اسقفي مجارستان نصب كرد، براي یك لحظھ لذت دیوانگي 

  . با مطایبتي كھ برازنده انتصاب ماتیاس بود، براي اسقف اعظم جدید یك دست اسباب بازي فرستادند

ماتیاس با بئاتریچھ، شاھزاده آراگون، ازدواج كرد و روحیھ بشاش ناپلي و سلیقھ و ذوق  ١۴٧۶در سال 
وصلت میان مجارستان و ناپل بھ . تان خوشامد گفتلطیف ایتالیایي نوه آلفونسو بزرگمنش را بھ مجارس

مناسبت وابستگي پادشاھان دو كشور بھ خانواده آنژون صورت گرفت، و بیشتر بزرگان دربار بودا تربیت 
ماتیاس خود، چھ از نظر تمایالت فرھنگي، و چھ از نظر زمامداري بر شیوه ماكیاولي، . یافتھ ایتالیا بودند

لورنتسو د مدیچي براي او دو لوحھ مفرغي برجستھ . دوره رنسانس ایتالیا بود)) محكمرانان خودكا((شبیھ 
ولودوویكو ایل مورو بھ لئوناردو داوینچي سفارش داد كھ براي پادشاه ; از كارھاي وروكیو فرستاد

وي ارزش تصاویر بزرگ ((مجارستان تابلویي از حضرت مریم بكشد، و بھ نقاش ھنرمند اطمینان داد كھ 
چنان خوب باز میشناسد كھ تنھا حضرت مریم براي ماتیاس كوروینوس نقاشي كرد، و شاگردانش كاخ را 

  . شاھي را در استرگوم با فرسكوھا آراستند

احتمال میرود كھ زرگر مشھور میالني، ; یك مجسمھ ساز ایتالیایي از بئاتریچھ مجسمھ نیمتنھ زیبایي ساخت
بند تو دامایانو . ثري استادانھ است، در استرگوم طرح افكنده باشدكارادوسو، مصلوب كردن مسیح را، كھ ا

تزیینات كاخ پادشاه را در بودا حجاري كرد، و ھنرمندان مختلف ایتالیایي طاقچھ محراب كلیساي قسمت 
  . قدیمي پایتخت را بھ سبك رنسانس ساختند

حتي در شھرھاي ; پادشاه تاسي جستند نجبا و اسقفان نیز، در حمایت و پشتیباني ھنرمندان و دانشمندان، بھ
ساختمانھاي زیبا، چھ عمومي و چھ كلیسایي، نھ . معدني، توانگراني بودند كھ ثروتشان را وقف ھنر كردند

صدھا مجسمھ ساز و . تنھا در بودا، بلكھ در ویسگراد، تاتا، استرگوم، نادي واراد، و واچ پیافكنده شدند
ھاي برجستھاي از یانوس ھونیادي و دیگر  جوواني دالما تا مجسمھ .نقاش این عمارات را تزیین كردند

در آنجا براي سكوي مرتفع . در كوشیتسھ مكتبي واقعي از ھنرمندان تشكیل شد. قھرمانان مجارستان تراشید
و ھنرمندان دیگر جدار پشت محراب عظیم و پر كاري )) استاد ستفان((محراب كلیساي سنت الیزابت، 

ھاي وسط آن، در تراش و لطافت و زیبایي، كامال مانند  كھ مجسمھ) ١۴٧۴١۴٧٧(ند كنده كاري كرد
در كلیساي بخش بستر چبانیھ، دستھ دیگري از ھنرمندان لوحھ سنگي بزرگي . ھاي ایتالیایي ھستند مجسمھ

یھاي نقاش. بھ نام مسیح در زیتونستان تراشیدند كھ جزئیات دقیق و تاثیر در اماتیك آن اعجابانگیز است
مجارستان نیز، كھ از آن عھد بھ جاي ماندھاند، داراي ھمان حدت گیرایي و ھنري ھستند، چنانكھ در پرده 

تقریبا تمام . ، كھ اینك در موزه بوداپست است، مشھود میباشد))اس.ام.استاد((دیدار مریم با الیصابات، كار 
قرن شانزدھم تركان عثماني نابود یا  آثار ھنري مجارستان در این دوره پرعظمت، در یورشھا و حمالت

  . ھا در استانبول ھستند، و آنھا را تركان فاتح بدین شھر آوردھاند بعضي از مجسمھ. ناپدید شدند

در دربار خود از . ماتیاس بیشتر بھ ادبیات عالقھمند بود تا نقاشي و مجسمھ سازي و دیگر ھنرھا
ل میكرد و، از درآمد دولت، براي آنھا مقرریھاي كافي مقرر اومانیستھا، خواه بیگانھ و خواه بومي، استقبا

یانوش ویتز، . آنتونیو بونفیني تاریخي درباره سلطنت او، بھ سبك لیویوس، بھ زبان التیني نوشت. میداشت
اسقف اعظم استرگوم، كتابخانھاي از آثار كالسیك تشكیل داد و اعتباري براي فرستادن دانشجویان بھ 

یكي از این دانشجویان اعزامي، كھ یانوش پانونیوس . راگرفتن زبان یوناني، تخصیص دادایتالیا، جھت ف
; نام داشت، ھفت سال در فرارا بھ سر برد و اجازه ورود بھ مجمع لورنتسو را در فلورانس بھ دست آورد

pymansetareh@yahoo.com



یلي كھ بھ و چون بھ مجارستان بازگشت، درباریان را با شعرھاي نغزي كھ بھ زبان التیني میسرود، و رسا
  . زبان یوناني مینوشت، بھ حیرت افكند

چون پانونیوس بھ زبان یوناني سخن میگوید، انسان گمان میبرد كھ در قلب آتن زاده : ((بونفیني مینویسد
شده میشد مجمعي از دانشوران و ھنرمندان را چون مجمعي كھ جیرگي و معیشت خود را از دربار ماتیاس 

در بودا تشكیل شد، یكي از قدیمیترین  ١۴٩٧انجمن ادبي دانوب، كھ در سال . دریافت میداشتند پیدا كرد
  . انجمنھاي ادبي دنیاست

ھا و  كاخ او موزه مجسمھ. ماتیاس كوروینوس، مانند مدیچیھاي معاصرش، كتاب و اثار ھنري جمع میكرد
براي خرید كتاب، كھ ) دالر ٠٠٠,٧۵٠(فلورین  ٠٠٠,٣٠بنابر روایات، وي ساالنھ . آثار ھنري شده بود

مع ھذا، مانند فدریگو دا مونتھ فلترو، . اكثرا نسخ خطي مذھب و مصور گرانقیمت بودند، صرف میكرد
، یعني سھ سال قبل از آنكھ صنعت چاپ بھ انگلستان ١۴٧٣در ; دوك اوربینو، با آثار چاپي مخالفتي نداشت

كھ ھنگام مرگ ماتیاس ده ھزار جلد كتاب  كتابخانھ كوروینوس،. برسد، چاپخانھاي در بودا برپا كرد
این كتابھا در قصر بودا، در دو . داشت، بھترین كتابخانھ قرن چھاردھم در كشورھاي خارج از ایتالیا بود

. ھاي آنھا، با شیشھ بندیھاي منقوششان، مشرف بر دانوب بودند تاالر بزرگ، جاداده شده بودند كھ پنجره
اري شده، و در جلو كتابھا، كھ اكثر با پوست گوسالھ صحافي و تجلید شده ھاي كتابھا سراسركنده ك قفسھ

بھ نظر میرسد كھ ماتیاس برخي از كتابھا را خوانده . ھاي دیوار كوب مخملي آویختھ شده بودند بودند، پرده
ا بھ یكي از اومانیستھ. حداقل كتاب لیویوس، براي ترغیب خواب، مورد استفاده او بوده است; بوده است

شما براي رسیدن بھ جالل و شكوھي كھ آلوده بھ خون ! آه شما دانشمندان چھ خوشبخت ھستید:((مینویسد
كوشش شما بر آن است تا تاج خداوندان ; براي بھ دست آوردن تاج شاھي نمیكوشید; است تالش نمیكنید

لغلھ جنگ را بھ شما حتي میتوانید ما را بر آن دارید كھ آشوب و غ. شعر و فضیلت را بر سر نھید
) ١۴٩٠(قدرت متمركزي كھ ماتیاس ایجاد كرد تنھا چند صباحي پس از مرگش .)) فراموشي سپاریم

اشراف متنفذ بر الدیسالوس دوم تسلط یافتند و عایداتي را كھ صرف ھزینھ سپاھیان میشد بھ . برقرار ماند
نجبا و اشراف، كھ از پرداخت . دسربازان بھ خانھ رفتن. ارتش سر از فرمانبرداري باز زد. جیب زدند

مالیات معاف شده بودند، درآمد و نیروي خود را در عیاشي و ھرزگي بھ ھدر میدادند، در حالي كھ سپاه 
 ١۵١۴در سال . اسالم بر مرزھا فشار میآورد، و دھقانان استثمار شده اندیشھ انقالب در سر میپروراندند

دھقانان، كھ مرگ و زندگي برایشان تفاوتي . و داوطلب خواست دیت مجارستان علیھ تركان اعالم جھاد داد
چون خویشتن را مسلح یافتند، این اندیشھ در سرشان . نداشت، گروه گروه، بھ خدمت زیر صلیب در آمدند

افتاد كھ در وقتي كھ دشمنان خانھ زادشان، اربابان منفور، این قدر نزدیكند، چرا بھ كشتن تركان بروند 
سراسر مجارستان را ; وحشیانھ رھبري كرد)) ژاكري((م گیورگي دوژا آنھا را بھ نوعي سربازي بھ نا

لگدمال ساختند، قصرھا را سوختند، و از نجبا و اعیان ھر كھ را بھ چنگشان افتاد، از زن و مرد و كودك، 
آنھا را مسلح  نجبا از تمام اطراف و اكناف تقاضاي كمك نمودند، سربازان مزدور گرفتند و. قتل عام كردند

دوژا . ساختند و بر دھقانان انقالبي و بي انضباط و تشكیالت چیره شدند، و وجھي مورد شكنجھ قرار دادند
سپس دوژا را بر تختي آھنین كھ چون آتش سرخ بود ; و یارانش را دو ھفتھ بي خورد و خوراك نگاه داشتند

و بھ یاران ; نتي تافتھ از آھن در دستش نھادندنشاندند، تاجي از آھن تافتھ بر سرش نھادند، و عصاي سلط
بلي، . گرسنھاش اجازه دادند كھ گوشت كباب شده تن او را، در حالي كھ ھنوز ھوشیار بود، بكنند و بخورند

  . از توحش بھ تمدن راھي دراز است، اما از تمدن بھ توحش گامي بیش نیست

مقرر داشت ) ١۵١۴)) (قانون سھ جانبھ((اما ; ي نبوددھقانان را قتل عام نكردند، زیرا از وجود آنھا گریز
براي ھمیشھ داغ بي ایماني و پیمانشكني بر پیشاني زارعان نھاده است، و آنان از این ... انقالب اخیر((كھ 

زمان آزادي خود را از دست دادھاند و براي ھمیشھ، و بدون ھیچ گونھ قید و شرطي، برده و خدمتگزار 
و ; ھمھ چیز، از ھر نوع كھ باشد، ملك طلق ارباب است و زارع را بر آن حقي نیست. ..اربابانشان ھستند

  فصل دھم .)) نیز، حق ندارد كھ علیھ ارباب اقامھ دعوي كند
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  پرتغال انقالب بازرگاني را آغاز میكند 

١٣٠٠١۵١٧  

كشور كوچك پرتغال، تنھا بھ خاطر امتیازي طبیعي، كھ ساحلي بودن آن است، و در سایھ شجاعت و اقدام 
بھ كارھاي خطیر، و دیگر ھیچ، در این عھد خود را یكي از نیرومندترین و توانگرترین كشورھاي اروپا 

، حكومت، زبان، و تمدن و بھ عنوان یك كشور پادشاھي بنیاد یافتھ بود ١١٣٩از آنجا كھ در سال . گردانید
، كھ مدبر، مصلح، ))كشاورز((فرھنگ آن در دوران سلطنت محبوبترین فرمانرواي آن، دینیز معروف بھ 

. سازنده، مربي، حامي ھنر، و استادي كارآزموده در ادبیات و عشق بود، صورت مستقر و پایداري یافت
ي كریمانھ آغاز نھاد كھ در آن، افزایش تجارت و پسر او، آلفونسو چھارم، پس از چند قتل احتیاطي، سلطنت

چنانكھ ھم اكنون نیز ادامھ ; داد و ستد با انگلستان دو كشور را از نظر مناسبات سیاسي بھ ھم نزدیك ساخت
آلفونسو از روي حزم، براي تاكید اتحاد خویش با ایالت كاستیل كھ رو بھ ترقي بود، پسر پدرو را بھ . دارد

  . وستانزا مانوئل برانگیختازدواج با دوناك

پدرو، با این شاھزاده خانم ازدواج كرد، اما ھمچنان بھ اینس دكاسترو، كھ خود از دودمان شاھي بود، مھر 
آلفونسو پس ; پس از مرگ كوستانزا، اینس خار راه دومین ازدواج مصلحتي و سیاسي پدرو بود. میورزید

، كاموئش، كھ میلتن پرتغال بھ شمار میرود، شرح این )١٣۵۵(از تردیدھاي زیاد، دستور داد او را بكشند 
  : داستان مشھور را در حماسھ ملي خویش لوزیاد آورده است

  ... بدین گونھ، آن گروه خون آشام براي كشتن اینس پیش آمدند

  ... شمشیرھاي آن درندگان در سینھ سپید او بھ خون آغشتھ شدند

  . ن ساختند، ھنوز دست انتقام االھي بر سر آنھا فرود نیامده استو، در خشمي دیوانھ وار، خود را سرخگو

جنایتكاران را بھ قتل رسانید، جنازه ; اما پدرو دو سال بعد، چون بھ تخت و تاج رسید، انتقام او را بازستاند
شاھزادگان دوباره بھ خاك سپرد و با سختگیري و خشونتي كھ از این حادثھ سوگآور سرچشمھ میگرفت بھ 

  . طنت پرداختسل

فردیناند . داستان عاشقانھ دیگري، كھ البتھ این اندازه اعتال ندارد، پادشاھي جانشین او را از ھم پاشید
نامزدي خود را با یك شاھزاده . اول دل و جان در راه لئونور، ھمسر امیر پومبیرو، از دست داد) فرناندو(

پس از مرگ . ت شوھرش و كلیساي رسوا، ازدواج كردخانم كاستیلي بھ ھم زد، و با لئونور، علیرغم مخالف
، لئونور مقام نیابت سلطنت یافت، دخترش بئاتریس را ملكھ ساخت و بھ خوان اول، شاه )١٣٨٣(فردیناند 

  . كاستیل، بھ زني داد

مجمع قانونگذاري كویمبرا سلطنت ; مردم از اینكھ در آتیھ تابع حكومت كاستیل خواھند شد، شوریدند
دولت كاستیل بر آن شد . را انتخابي اعالم داشت و ژان، پسر پدرو و اینس، را بھ پادشاھي برگزیدپرتغال 

تن كماندار از انگلستان  ۵٠٠ژان بر فور لشكري تدارك دید، . كھ بئاتریس را با اعمال زور بر تخت نشاند
كست داد مردم پرتغال در آلژوبرو تا ش ١٣٨۵بھ یاري خواست، و لشكریان كاستیلي را در چھاردھم اوت 

  . از آن زمان ھر سال این روز را بھ عنوان روز استقالل پرتغال جشن میگیرند

pymansetareh@yahoo.com



سلطنت چھل و ھشت سالھاي را آغاز كرد، و با پادشاھي او سلسلھ سلطنتي اویش، )) ژاك بزرگ((اكنون 
داد، و قانون و  امور اداري مملكت را سازماني نو. كھ دو قرن بر پرتغال حكومت راند، روي كار آمد

در اینجا نیز، چون . زبان پرتغالي زبان رسمي، و ادبیات پرتغالي آغاز شد. دستگاه قضایي را اصالح كرد
اما واسكو دا لوبیرا، بھ زبان بومي خویش، داستاني . اسپانیا، دانشوران تا قرن ھجدھم بھ التیني مینوشتند

ھ ترجمھ آن یكي از مردمپسندترین كتابھاي غیر دیني ك) ١۴٠٠حد (پھلواني را بھ نام آمادي دو گل نوشت 
ھنر ملي در كلیساي سانتاماریا ویكتوریا، كھ بھ وسیلھ ژان اول در بطالیھ بھ یادبود نبرد . اروپا شد

این كلیسا در اندازه با كلیساي جامع میالن، و در ; آلژوبروتا ساختھ شده بود، بھ نحو فاخرانھاي تجلي یافت
در سال . ھاي تزئیني نوتردام در پاریس برابري میكند اري شكوھمند پشتبندھا و سر منارهتودرتویي و پرك

شاه ((نمازخانھاي با طرح و تزییناتي بسیار ظریف و زیبا بر این كلیسا افزوده شد تا استخوانھاي  ١۴٣۶
  . را در آن دفن كنند)) حرامزاده

جانشین او شد و تقریبا بھ ھمان خوبي زمامداري  دوارتھ. پسرانش نیز سبب بزرگداشت و افتخار وي گشتند
ھانري دریانورد انقالب بازرگانیي را كھ مقدر بود ; پدر و مجموعھ قوانیني براي كشور تنظیم داد; كرد

، ھانري )١۴١۵(ھنگامي كھ ژان اول سبتھ را از مورھا گرفت . نقشھ كره زمین را تغییر دھد آغاز نھاد
ن فرمانده آن پایگاه مھم سوق الجیشي، كھ درست آن سوي تنگھ جباللطارق بیست و یك سالھ را بھ عنوا

  . است، باقي گذاشت

توصیفات مسلمانان از تمبوكتو، سنگال، و طال و عاج و بردگاني كھ در ساحل افریقاي باختري یافت 
بھ جانب رود سنگال، كھ مطلعین او را از آن خبر داده بودند، امكان داشت كھ . میشدند پرتغال سازد

در این صورت، میشد از ; ھاي نیل و ایالت مسیحي حبشھ، جریان داشتھ باشد مغرب، بھ طرف سرچشمھ
آنگاه، ; میان آفریقا راھي دریایي از دریاي آدریاتیك بھ دریاي سرخ، و بنابراین بھ ھندوستان، گشود

. بزرگ دریایي میشد انحصار تجارت مشرق، كھ اینكھ در دست ایتالیا بود، میشكست و پرتغال قدرت
مناطق تسخیر شده ھمھ مسیحي میشدند، آفریقاي اسالمي را دولتھاي مسیحي از دو جانب شمال و جنوب 

ھانري . در حصار میگرفتند، و دریاي مدیترانھ براي تجارت و دریانوردي مسیحیان امن و بیخطر میشد
  . یخي كارش ھمین شداندیشھ آن نداشت كھ راھي بھ دور آفریقا بیابد، اما نتیجھ تار

در ساگرش، در منتھاالیھ جنوب خاوري پرتغال و اروپا، یك موسسھ تھاتري  ١۴٢٠ھانري در حدود سال 
چھل سال تمام او و یارانش، كھ گروھي از . غیر رسمي براي كسب اطالعات و اقدامات دریایي بنیاد نھاد

ند، نظریات و شرحھا و توصیفات سیاحان و ستاره شناسان و نقشھكشان اسالمي و یھودي در زمره آنھا بود
مالحان را گردآوري و بررسي كردند و كشتیھاي كم قدرتي را،كھ بھ نیروي بادبان و زدن پارو حركت 

یكي از . میكردند و گنجایش بیش از سي تا شصت تن را نداشتند، بھ تحقیق در دریاي پرخطر فرستادند
دریانوردان جنووایي ھفتاد سال پیش بدان رسیده و سپس از  مادرا را، كھ ١۴١٨ناخدایان ھانري در سال 

مستعمره نشینھاي پرتغالي بھ توسعھ و بسط منابع آن پرداختند، و دیري ; یادش برده بودند، كشف كرد
نگذشت كھ شكر و دیگر محصوالت مادرا ھزینھاي را كھ صرف مستعمره ساختن آن شده بود جبران 

تغال را بر آن داشت كھ تقاضاھاي ھانري را براي پول و اعتبار بھ نظر و این استفاده دولت پر; كردند
دیده بود، بھ گونزالو  ١٣۵١ھانري كھ جزایر آسور را بر روي یك نقشھ ایتالیایي سال . قبول تلقي كند

این گوھرھاي  ١۴۴۴تا  ١۴٣٢این كار انجام گرفت و از . كابرال ماموریت داد كھ برودو آنھا را پیدا كند
  . نقدر دریایي، یكي پس از دیگري، تاج شاھي پرتغال را آراستندگرا

اما آنچھ كھ بیش از ھر چیز دیگر ھانري را بھ خود میخواند و در دل او فتنھ برمیانگیخت، افریقا 
كیلومتري ساحل باختري، یعني تا بجادور، را سیاحت  ١۴۵٠دریانوردان كاتالونیایي و پرتغالي تا .بود

در آنجا تحدب و پیشآمدگي بیش از اندازه قاره بزرگ در دل دریاي آدریاتیك، ). ١٣۴١١٣۴۶(كرده بودند 
ناچار بھ اروپا ; مالحان و دریانوردان را از اینكھ در پي یافتن راھي بھ جنوب بر آیند مایوس میكرد

یاي پر بازمیگشتند، در حالي كھ براي معذوریت خویش داستانھاي ھراس انگیزي از بومیھاي خوفناك و در
از نمك، كھ پارو بسختي سینھ آبھایش را میشكافد، حكایت میكردند و بھ مستمعین خود اطمینان میدادند كھ 
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ناخدا ژیلیانش دستور داد كھ از سرزمینھا . ھر فرد مسیحي كھ پا از بجادور آن سوتر گذارد، زنگي میشود
بھ این ترتیب . براي او بیاوردو دریاھاي ممنوعھ آن سوي دماغھ بجادور اطالعات صحیح و روشني 

، و سخت متعجب شد )١۴٣۵(كیلو متري آن طرف بجا دور پیش رود ٢۴٠٠ژیلیانش وادار شد كھ تا 
ھاي ارسطو و بطلمیوس در زیر آفتاب سوزان آن جز  ھنگامي كھ در آن منطقھ از استوا، كھ بنابر گفتھ

شش سال بعد، نونوتریشتاون . خرم یافتصحراي خشك نمیتوانست وجود داشتھ باشد، ھمھ جا را سبز و 
باز ھم دورتر رفت و بھ دماغھ بالنكو رسید، و با خویشتن برخي از سیاھپوستان تنومند و قوي ھیكل آنجا 

خاوندھاي فئودال آنھا را در . این بومیان بالفاصلھ تعمید یافتند و بھ بردگي گرفتھ شدند; را باز آورد
نخستین نتیجھ مھم زحمات و كوششھاي ھانري، افتتاح تجارت برده ; دكشتزارھاي پرتغال بھ كار گماشتن

كشتیھایش اسما براي سیاحت و اكتشاف . اینك، شاھزاده دریانورد پشتوانھ مالي تازھاي پیدا كرد. آفریقا بود
با  ١۴۴۴ناخدا النزاروتھ در سال . و اشاعھ دین بھ سفر میرفتند، و در عمل طال و عاج و برده میآوردند

)) عیسي مسیح((آورد كھ بھ كشت و زرع زمینھاي فرقھ نظامي و رھباني )) صورسیاه(( ١۶۵ود خ
  :را چنین وصف میكند)) مورھاي سیاه((گمارده شدند، یك پرتغالي معاصر اسارت این 

و خود را بر روي آنھا افكندند و ھر كھ را ! پرتغال! سان ژرژه! سانت یاگو: ((یاران ما فریاد برآوردند
در آنجا مادراني را میدیدید كھ كودكانشان را بھ سینھ چسبانیده بودند و . نستند كشتند یا گرفتار كردندتوا

ھر كس بھ بھترین ; فرار میكردند، شوھراني را میدیدید كھ دست زنانشان را گرفتھ بودند و میگریختند
دند كھ خویشتن را در زوایاي بقیھ بر آن ش; بعضي خود را بھ دریا افكندند. وجھي كھ میتوانست، میدوید

ولي یاران ما ... ھاي انبوه مخفي كردند عدھاي دیگر كودكانشان را در زیر بوتھ; ھایشان پنھان سازند كلبھ
باالخره خداوند، كھ بھ ھمھ پاداش میدھد، بھ مردان ما نیز در آن روز بر دشمن پیروزي عطا . آنھا را یافتند

تن را، از زن و  ١۶۵تعالي او كشیده بودند، بھ غیر از آنچھ كشتند، كرد و، بھ جبران رنجي كھ در راه 
  . مرد و كودك، گفتار ساختند

در اینجا باید اضافھ كنیم كھ مسلمانان . برده آفریقایي بھ پرتغال آورده شدند ٩٠٠بیش از  ١۴۴٨تا سال 
اھپوستان افریقا خود از شمال آفریقا در بسط تجارت برده پیش كسوت مسیحیان بودند، و روساي قبایل سی

در دست ددان آدمي نام، انسان كاالیي شد براي خرید . پرتغالیھا برده میخریدند و بدانھا طال و عاج میدادند
  . و فروش

النزاروتھ  ١۴۴۶در ; رسید) دماغھ سبز(، دینیز دیاش بھ دماغھ بلندي بھ نام راساالخضر ١۴۴۵در سال 
در ھمین سال . كاداموستو جزایر كیپ ورد را كشف نمود ١۴۵۶ در; دھانھ رود سنگال را سیاحت كرد

شاھزاده ھانري درگذشت، ولي اقدامات وي، بر اثر جنبشي كھ بدان بخشیده بود، ونیز منافع اقتصادیي كھ 
دیوگوسائو بھ رودخانھ كنگو ; )١۴٧١(ژوآئو دا سانتارم از خط استوا گذشت . از آن عاید میشد، ادامھ یافت

و نیم قرن بعد از نخستین سفر اكتشافي ھانري، بارتولومئو دیاش، در میان طوفانھا و ; )١۴٨۴(رسید 
در آنجا از اینكھ میدید ). ١۴٨۶(كشتي شكستنھا، راه خود را گشود و جنوبیترین نقطھ آفریقا را دور زد 

تقریبا در ھندوستان درست در رو بھ رو قرار داشت و ; میتواند بھ جانب شرق پیش براند، خوشحال شد
بارتولومئو، بھ سوگ . لیكن مردان خستھ و مضطربش وي را بھ بازگشتن مجبور كردند; دسترس او بود

یاراني كھ دریاي متالطم و طوفان خیز كشتیھایشان را شكستھ بود، راس جنوبي قاره آفریقا را دماغھ 
میدید، نام این پیشرفتگي را دماغھ ولي شاه ژان دوم، كھ ھندوستان را در انحناي این منطقھ ; طوفانھا نامید
  . امید نیك نھاد

دیاش و پادشاه ھیچ یك زنده نماندند تا تحقق این رویا را رویاي یك راه سراسر آبي بھ ھندوستان كھ اینك 
، شاه مانوئل، كھ نسبت بھ ثروت و ١۴٩٧در سال . ھمھ پرتغال را بھ ھیجان آورده بود مشاھده كنند

مب نصیب اسپانیا كرده بود غبطھ میخورد، واسكو دو گاما رامامور ساخت تا افتخاري كھ كریستوف كل
ناخداي ھشت سالھ، بر اثر طوفان، مجبور شد كھ راه . آفریقا را دور بزند و بھ ھندوستان برود

كیلومتر راه آبي، بھ دماغھ امید نیك  ٨٠٠٠روز و طي  ١٣٧غیرمستقیمي را در پیش گیرد، و پس از 
روز دیگر  ١٧٨كیلومتر راه،  ٧٢۵٠گذشتن از صدھا خطر و تحمل ھزاران محنت و طي سپس، با . رسید
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در آنجا، در روز . بھ كالیكات، كھ نقطھ ارتباطي مھم تجارت شرق غرب و شمال جنوب در آسیا بود، رسید
بھ  ھمینكھ قدم. ، یعني ده ماه و دوازده روز بعد از حركت از لیسبون، لنگر انداخت١۴٩٨بیستم مھ سال 

با شجاعت . خشكي گذاشت، بھ عنوان دزد دریایي توقیف شد، و بزحمت از كیفر و مرگ حتمي نجات یافت
و سخنوري قابل تحسیني بر سو ظن ھندیان و حسادت مسلمانان چیره گشت و براي كشور خود، پرتغال، 

ھندي واحجار  بار گراني از ادویھ فلفل، زنجبیل، دارچین، میخك، و جوز; اجازه تجارت تحصیل كرد
. و در بیست و نھم اوت، كالیكات را براي سفر دشوار یكسالھاي بھ لیسبون ترك گفت; كریمھ بركشتي زد 

عاقبت، پرتغالیھا راھي بھ ھندوستان یافتند و از ھزینھ سنگین انتقال كاال از یك كشتي بھ كشتي دیگر و 
ز ایتالیا تا مصر یا عربستان و یا ایران دادن باج و عوارض راه و صدمات راه خشكي و آبي قدیم، كھ ا

نتایج اقتصادي كشف این را، مدت یك قرن، براي اروپا مفیدتر از نتایجي بود كھ از . میگذشت، آزاد گشتند
  . كشف آمریكا عاید شده بود

پرتغال، مغرور از اینكھ بھ ھندوستان واقعي رسیده است در حالي كھ دریانوردان اسپانیایي اشتباھا در 
بھ ھیچ وجھ كوششي براي یافتن یك معبر  ١۵٠٠ریاي كارائیب بھ جزایر ھند غربي افتادھاند، تا سال د

اما در این سال، پدرو كابرال، كھ در مسیر خود بھ سوي ھند از راه افریقا دور افتاده . غربي بھ خرج نداد
در سال . دور را كشف كردو باز در ھمان سال، گسپار كورتھ رئال البرا; بود، تصادفا بھ برزیل رسید

آمریگووسپوتچي، كھ در زیر جنوبي را كشف نمود كھ اینك نام او را برخود دارد، اما زمامداران  ١۵٠٣
پرتغال در برزیل چندان سودي نمیدیدند، در حالي كھ ھر محمولھاي كھ از ھندوستان میرسید خزانھ 

  . سلطنتي و جیب سوداگران و دریانوردان را پر میساخت

از آنجا كھ بازرگاني در آن زمان ھمیشھ احتیاج شدید بھ حمایت ارتش داشت، دولت پرتغال تجارت جدید 
ھایي براي  تجار مسلمان، از دیر زماني پیش، در ھندوستان پایگاه. را زیر نظارت كامل خود قرار داد

جنگ و ; ھا ھمدست شدندھاي تواناي ھند علیھ پرتغالیان با آن برخي از راجھ. خویشتن درست كرده بودند
آلفونسو  ١۵٠٩در سال . تجارت و پول و خون در انقالب بازرگاني وسیعي كھ در گرفتھ بود بھ ھم آمیخت

وي در جنگھاي پي در پي خود با مسلمانان و ھندیان، عدن و . آلبوكرك نسختین حكمران ھند پرتغال شد
ھاي  شبھ جزیره مالھ تسخیر كرد و در آنھا پایگاهھرمز را در ساحل عربي، گوآ را در ھند، و ماالكا را در 

بھ این طریق، پرتغال مدت صدو . از ماالكا یك میلیون دوكات غنیمت بھ پرتغال آورد. پرتغالي ساخت
بازرگانان پرتغالي قلمرو . پنجاه سال فرمانرواي مسلم تجارت اروپا با ھندوستان و جزایر ھند شرقي شد

و از اینكھ جوزھندي، جوز بویا، و ) ١۵١٢(تا جزایر مولوك بسط دادند تجاري خود را در جانب خاور 
آلبوكرك . را از محصوالت ھند مطبوعتر و ارزانتر یافتند خوشحال گشتند)) جزایر ادویھ((میخك این 

جھانخواري سیري ناپذیري داشت، با بیست كشتي بھ دریاي سرخ رخت سیاحت بربست، و بھ پادشاه 
كرد كھ مشتركا ترعھاي از نیل علیا بھ دریاي سرخ حفر، و بھ این طریق، با  مسیحي حبشھ پیشنھاد

برگردانیدن مسیر رود نیل، مصر مسلمان را بھ بیابان خشكي مبدل كنند، آشفتگي اوضاع سبب شد كھ 
ھاي تجارت  سال بعد، دوارتھ كویلیو دروازه. ، مرد١۵١۵وي در ھمانجا، بھ سال ; آلبوكرك بھ گوآ برگردد

فرنائو پرز د آندراده باكانتون و پكن روابط  ١۵١٧و در ; نشین و سیام را بھ روي پرتغالیان گشودكوش
  . تجارتي برقرار كرد

امپراطوران پرتغال نخستین نمونھ امپریالیسم جدید اكنون بھ بزرگترین درجھ بسط خود در جھان رسیده 
ھاي یك چنین امپراطوریي بھ رویش  مریكا دروازهبود، و تنھا رقیب آن در این باب اسپانیا بود كھ با كشف ا

لیسبون مركز پر رونق تجارت شد، و بر آبھاي آن كشتیھاي بازرگاني، از سرزمینھاي . گشوده شده بودند
بازرگانان اروپاي شمالي میتوانستند بیشتر اجناس و كاالھاي آسیایي را . مختلف دور دست، پھلو میگرفتند

ایتالیا بر زماني كھ تجارت مشرق . نھ در ونیز و یا جنووا. مت بھ دست آورنددر اینجا با ارزانترین قی
رنسانس ایتالیا، كھ كریستوف كلمب، واسكو دو گاما، و لوتر . زمین بكلي در انحصارش بود نوحھ میكرد

ضربات مھلك خود را در یك نسل بر آن فرود آورده بودند، آھستھ آھستھ رنگ میباخت، در حالي كھ 
. و اسپانیا فرمانروایان دریاھاي در سایھ این عظمت و جالل، ادبیات و ھنر نیز بازارگرمي یافت پرتغال

مشغول نوشتن كتاب پر حجم خود بھ نام كروناكاس بود، ) ١۴٣۴١۵۵۴(فرنائولوپس، كھ مدت بیست سال 
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برابري میكنند، تاریخ پرتغال را بھ گیرایي یك داستان، و یا قدرت توصیف و تجسمي كھ با سبك فرواسار 
ھاي كوچكي كھ براي  ژیل ویسنتھ باب درام نویسي رادر ادبیات پرتغال با نمایشنامھ. بھ رشتھ تحریر كشید

یك مكتب نقاشي ). ١۵٠٠حد (دربار، و صحنھ ھایي كھ براي جشنھاي عمومي مینوشت افتتاح كرد 
ود، موفق شد با خصوصیات و سجایاي پرتغالي، كھ انگیزه و راھنمایي كار را از نقاشان فالندري گرفتھ ب

در تابلو چند لتھ با ابھتي كھ براي صومعھ سن و ) ١۴۵٠١۴٧٢مط (نونوگونسالوس . ویژه خود پدید آورد
شش قاببند آن از لحاظ منظره و تجسم ابتدایي : نسان كشیده است، بامانتنیا، و حتي وان آیك رقابت میكند

سیم نموده است، و بھترین آنھا تك چھره ھانري دریانورد است، است، اما پنجاه و پنج تك چھرھاي كھ تر
شاه مانوئل، ملقب بھ نیكبخت، براي آنكھ خاطره سفر . قدرت واقع گرایي ھنر او را مشخص میسازند

پیروزمندانھ واسكودوگاما را زنده نگاه دارد، ژوآئو دكشتیلیو را برگماشت تا در نزدیكي لیسبون، بھ سبك 

  فصل یازدھم پرتغال بھ ). ١۵٠٠حد(، صومعھ پر شكوه و معظم بلم را پي افكند گوتیك شعلھ سان

  

  اسپانیا 

١- ١٣٠٠۵١٧   

I  -١۴۶٩-١٣٠٠: صحنھ اسپانیا  

آن را از حمالت خارجي : ھاي اسپانیا حافظ و در عین حال مسبب سرنوشت غمانگیز آن بودند كوه
مصونیتي نسبي بخشیدند، لیكن پیشرفت اقتصادي و وحدت سیاسیش را معوق گذاشتند، و از انباز گشتن آن 

ت نیمھ در زاویھ كوچكي از شمال غرب، جمعی. در اندیشھ و فكر اروپایي جلوگیري بھ عمل آوردند
ھاي گوسفند خود را، ھماھنگ با انقباض و انبساط فصول، از دشتھا بھ تپھ سارھا  بیابانگردي از باسكھا گلھ

با آنكھ بسیاري از باسكھا سرف بودند، ھمھ ادعاي . باال میبردند و از تپھ سارھا بھ دشت باز میگردانیدند
ي نامنسجم ایالت كاستیل یا ناوار، حكومتي از بزرگزادگي میكردند و ایاالت سھگانھ آنان، تحت فرمانروای

ایالت ناوار بھ صورت پادشاھي جداگانھاي باقي ماند، تا آنكھ فردیناند كاتولیك بخش . خویشتن داشتند
 ١٣٢۶ساردني در سال . ، و بقیھ تابع حكومت فرانسھ گشت)١۵١۵(جنوبي آن را ضمیمھ كاستیل ساخت 

. بدین سرنوشت گرفتار آمدند ١۴٠٩، و سیسیل در ١٣۵۴ن بالئار در بھ دنبال آ; بھ تصاحب آراگون درآمد
آراگون با صنعت و بازرگاني واالنس، تاراگونا، ساراگوسا، و بارسلون پایتخت ایالت كاتالونیا در قلمرو 

كاستیل وسیعترین و نیرومندترین پادشاھي اسپانیا بود و بر شھرھاي پرجمعیت . آراگون توانگر میشد
. ون، بورگوس، والیاذولیذ، ساالمانكا، قرطبھ، سویل، و تولدو، كھ پایتختش بود، استیال داشتاوویذو، لئ

پادشاھان كاستیل در اسپانیا بر بیشترین جمعیت حكومت میراندند و براي بھ دست آوردن بزرگترین 
  . ھا قمار سلطنت میباختند حصھ

و محاكم كاستیل را اصالح نمود، جنگجویي حكومت كرد، قوانین  ١٣۵٠تا  ١٣١٢آلفونسو یازدھم، كھ از 
نجبا و اعیان را متوجھ مورھا كرد، ادبیات و ھنر را زیر حمایت گرفت، و خویشتن را بھ عشق معشوقھاي 

زنش براي او پسر مشروعي زایید كھ در گمنامي، غفلت، و آزردگي بزرگ شد و . پرزا سرگرم ساخت
چنان نھ فرزند ) ١٣۵٠(تخت نشستن پذرو در پانزدھسالگي  بھ. آینده گشت) پذرو ستمگر(پذرو ال كروئل 

حرامزاده دیگر آلفونسو را كھ عروس پذور، بالنش دو بوربون، بدون دعوت از فرانسھ فرا رسید، پذرو با 
و ) ١٣۶١(وي ازدواج كرد، دو شب با او بھ سرآورد، سپس فرمان داد تا بھ اتھام توطئھ مسمومش كردند 

ھا زیباییش چندان مستي بخش و فریبنده بود كھ  یا د پاذیلیا، ازدواج كرد كھ بنابر افسانھبا معشوقھ خود، مار
پذرو . شھسواران درباري آبي را كھ وي در آن آبتني كرده بود، در جذبات عشق، بھ جاي شراب مینوشیدند
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; وجیھ الملھ بوددر نزد طبقات پایین، كھ تا لحظھ تلخ واپسین طرفدار و پشتیبانش بودند، سخت گرامي و 
اما سو قصدھاي مكرري كھ نابرادریھا، براي عزل وي كردند او را بھ چنان نیرنگھا، جنایات، و اھانتھایي 

سرانجام ھانري، كنت تراستامارا، . سوق داد كھ مانع از آن شد كھ داستان این دوستي رنگ و رونق بگیرد
را بھ دست خویش بھ قتل آورد، و بھ نام ھانري بزرگترین پسر لئونورا، بھ قیام متشكلي دست زد، پذرو 

  ). ١٣۶٩(دوم براریكھ سلطنت كاستیل تكیھ زد 

قضاوت درباره ملتھا از روي رفتار و كردار پادشاھانشان كاري است دور از انصاف، زیرا پادشاھان با 
كھ فرمانروایان  در ھمان حال. ماكیاولي ھم عقیدھاند كھ اخالق براي سالطین ساختھ و پرداختھ نشده است

بھ ده میلیون تن بالغ میشدند، تمدن  ١۴۵٠دست اندركار قتل و جنایت بودند، مردم خواه فرد یا ملت، كھ در 
با اینكھ بھ پاكي خون خویش میبالیدند، تركیب ناپایداري از سلتھا، فنیقیھا، كارتاژیھا، . اسپانیا را میآفریدند

پستترین طبقھ اجتماع را بردگاني معدود و . ربرھا، و یھودیھا بودندرومیھا، ویزیگوتھا، واندالھا، عربھا، ب
باالتر از آنھا، صنعتگران، صاحبان ; بھ صورت سرف بودند ١۴٧١كشاورزاني تشكیل میدادند كھ تا 

باالدست آنھا، بھ ترتیب بزرگي و اھمیت، شھسواران، نجباي متكي ; ھا، و سوداگران شھرھا بودند كارگاه
در برابر طبقات غیر روحاني، روحانیان نیز براي خود سلسلھ ; باي مستقل قرار داشتندبھ شاه، و نج

ھر شھر . مراتبي داشتند كھ از كشیش بخش تا اسقف، رئیس دیر، اسقف اعظم، و كاردینال را شامل میشد
س داراي انجمن و شوراي مخصوص خود بود و نمایندگاني براي ملحق شدن بھ نجبا و روحانیان بھ كورت

از لحاظ نظري، فرمان و اجكام شاھان براي آنكھ حكم قانون . ایالتي و ملي میفرستاد) مجلس نمایندگان(
مزد، شرایط كار، قیمت اجناس، و نرخ سود بھ وسیلھ . یابند، میبایست از تصویب این كورتسھا بگذرند

عدم رونق و جنب و عوامل زیادي باعث . انجمنھاي شھرداري یا شوراي اصناف تعیین و تنظیم میشد
انحصارطلبي شاھان، عوارض دولتي و محلیي كھ بر صادرات و واردات : جوش در امر بازرگاني بودند

تعقل میگرفت، اختالف مقیاس اوزان و مقادیر، بي اعتباري پولھاي رایج، راھزنان، دریازنان مدیترانھ، 
تجارتي در دستشان بود و یھودیان كھ حرمت مذھبي ربح، و تعقیب و آزار مسلمانان كھ كارھاي صنعتي و 

یك بانك دولتي در بارسلون گشایش یافت و دولت  ١۴٠١در سال . بر اقتصاد و مالیھ كشور استیال داشتند
ھاي بانكي آن را اسپانیاییھا، ھمچنانكھ روح آنتي سمیتیسم را با اصل و نسب سامي بھ ھم آمیختند،  سپرده

ن خویش محفوظ داشتند، و مانند بربرھا بھ نادره گویي و شدت عمل حرارت و گرمي افریقا را نیز در خو
ھوشي تیز و ذھني كنجكاو داشتند، در عین حال سخت زودباور بودند و بھ نحو دھشتناكي . مایل بودند

ھایشان را، حتي در ھنگام فقر و  استقالل و استغناي غرورآمیز روح و شكوه و كوكبھ كالسكھ. خرافاتي
جوینده و مكتسب بودند، و میبایست باشند، اما بینوایان را تحقیر نمیكردند و . مینھادندمحنت، از دست ن

كار را عار میداشتند و از آن روي میگردانیدند، لیكن با بردباري تمام سختي و . تملق توانگران را نمیگفتند
تشنھ . فتح كردند تناسان و تن پرور بودند، مع ھذا نیمي از دنیاي جدید را. مشقت را تحمل میكردند

از استقبال خطر، حتي اگر استقبال كننده كس دیگري میبود، لذت . ماجراجویي، بزرگي، و عشق بودند
گاو بازي، كھ بازمانده یك سنت كرتي و رومي بود، تقریبا بازي و ورزش ملي محسوب میشد، ; میبردند

ولي . و تیزھوشي میآموختزیرا تظاھري باشكوه، پرزرق و برق، و دقیق بود و شجاعت و مھارت 
لذات و شادمانیھاي خود را بھ ) و برعكس انگلیسیھاي عصر الیزابت(اسپانیاییھا مانند انگلیسیھاي امروز 

ھا در افسردگي خشك خلق و  ھاي دامنھ سراشیب كوه خشكي خاك و سایھ. نحو اسفناكي بھ دست میآوردند
ھمھ ; و كامل بود و از بھداشتشان بمراتب بھتر رفتار و سلوك افراد، موقر. خوھا انعكاس یافتھ بود

كارھا و مسابقات . اسپانیاییھا بزرگوار و شریف بودند، ولي معدودي از آنھا مرد حمام و گرمابھ بودند
زنان در اسپانیا ; شرافت و پاكدامني وجھھ مذھبي یافت; پھلواني در میان ناپاكي عوام پیدایش پذیرفت

ھا، كھ در روزھاي ھفتھ ساده و سنگین بود، در روزھاي  یان طبقات باال، جامھدرم. خدایاني بودند زنداني
ھاي پر چین، دامنھاي باد  ھا، یقھ یكشنبھ و ایام جشنھا و عیدھا با جلوه و زرق و برق ابریشمھا، منگولھ

دند و مردان كفشھاي پاشنھ بلند میپوشی. كرده، یراق دوزیھا، و زردوزیھا شكوه و عظمت دیگري مییافتند
زنان، كھ از سحر و فریبایي طبیعي خویش راضي نبودند، با بزك و زینت و ; بھ خویشتن عطر میزدند

كشش و كوششھاي جنسي، بھ ھزار صورت و . نقابھاي مرموز مردان را مسحور فریفتھ خویش میساختند
ت و پاكدامني جلو تھدیدھاي ھراس آور روحانیت، حكم اعدام، و حفظ شراف; بھ ھزار لباس، در جریان بود
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لیكن، ونوس بر ھمھ چیرگي داشت، و باروري زنان از ; ھاي دیوانھوار را میگرفت عشقھا و پویھ
  . حاصلخیزي زمین در میگذشت

بھ پاپھاي رم چندان اعتنایي نداشت و بارھا، حتي در آن حال . در اسپانیا، كلیسا متحد جداییناپذیر دولت بود
كھ آلكساندر ششم، آن مرد اصالحناپذیر، را بر اریكھ سلطنت پاپي مینشاند، خواستار اصالح و تصفیھ 

ھایي را كھ بھ وسیلھ پاپ  نامھكاردینال خیمنث انتشار و توزیع آمرزش ١۵١٣در سال ; دستگاه پاپي بود
در نتیجھ، شاه رئیس كلیساي . یولیوس دوم، براي تجدید بناي كلیساي سان پیترو، صادر شده بود قدغن كرد

در اسپانیا براي متحد ; در این باب فردیناند منتظر آن نشد كھ ھنري ھشتم بھ وي تعلیم دھد. اسپانیا شد
كلیساي اسپانیا تحت لواي حكومتي كھ براي حفظ . اصالح نبودساختن كلیسا و دولت، مذھب احتیاجي بھ 

نظم اخالقي، ثبات، استحكام جامعھ و سر بھ راه نگاه داشتن توده مردم آگاھانھ بدان تكیھ كرده بود، از 
ھاي كوچك، تنھا مطیع و تابع  اعضاي آن، حتي در فرقھ. امتیازات اساسي ویژھاي برخورداري داشت

  . حاني بودندمحاكم كلیسایي و رو

از محصول و درآمد دیگر . زمینھاي وسیعي از مملكت را در تصرف خود داشت كھ مستاجر نشین بودند
نیز از ; مستملكات عشریھ دریافت میكرد، و از این عشریھ تنھا یك سوم را بھ خزانھ دولت میپرداخت

اخالقیات . لیا، توانگرتر بوددر مقایسھ با دولت، از كلیساي دیگر كشورھا، جز ایتا. مالیات معاف بود
لیكن، ; كشیشان و قوانین انضباطي دیرھا ظاھرا در سطحي باالتر از حد معمول قرون وسطي قرار داشت

زھد و . مانند جاھاي دیگر، متعھگیري كشیشان امري رایج بود و بدان بھ چشم اغماض نظر كرده میشد
حتي . انحطاط میرفت، در اسپانیا مداومت داشت ھاي پیرنھ رو بھ ریاضت، در ھمان حال كھ در شمال كوه

عاشقان، خود را تازیانھ میزدند تا مقاومت دلبرھاي دلسوز و محجوب را درھم بشكنند، یا از لذت 
  . مازوخیستي برخوردار گردند

مردم نسبت بھ شاه و كلیسا سخت وفادار بودند، زیرا براي آنكھ بتوانند با دلیري و پیروزمندي با دشمنان 
نزاع بر سر غرناطھ بھ گونھ یك ; سیار قدیمي خود یعني مورھا بجنگند، احتیاج بھ نظم و آرامش داشتندب

در روزھاي مقدس مذھبي، زن و مرد و كودك، از توانگر تا بینوا، در . ارائھ گشت) جھاد مقدس(سانتافھ 
ھا و خیابانھاي  ن كوچھپشت سر عروسكھاي بزرگي كھ مظھر مریم عذرا یا یكي از قدیسان بودند، در میا

بھ دنیاي روحاني، بھ عنوان سرمنزل واقعي . شھر، با وقار و طمانینھ، خاموش یا سرود گویان راه میافتادند
از . در مقابل آن، زندگي خاكي خوابي اھریمني و ناپایدار بود; و جایگاه ابدي خود، اعتقاد مبرم داشتند

ن بھ وحدت و جنبش ملي میدانستند، و بر سوزانیدن آنھا بدعتگذاران سخت نفرت داشتند و آنھا را خائ
زیرا سوزاندن آنھا كمترین كاري بود كھ میتوانستند براي خداي خشمناك خود ; اعتراض و ایرادي نداشتند

و اگر ھم میدیدند، تحصیالتشان تقریبا ; طبقات پایین كمتر مدرسھ و مكتب بھ خود میدیدند. انجام دھند
  . سراسر مذھبي بود

كورتز نیرمند، كھ در میان مشركان مكزیكي بھ مراسمي شبیھ آیین قرباني مقدس مسیحیان برخورده بود، 
  . شكوه میكرد كھ شیطان این رسم را بدانھاآموختھ تا فاتحان را مشوش سازد

حدت و شدت آیین كاتولیك در اسپانیا بر اثر رقابتھاي اقتصادي با مسلمانان و یھودیان، كھ رویھمرفتھ 
مورھا غرناطھ حاصلخیز را در . تقریبا یك دھم جمعیت اسپانیاي مسیحي را تشكیل میدادند، افزون گشت

بدتر از آن، مدجنون بودند، یعني آن دستھ از ; دست داشتند، و از لحاظ اسپانیاییھا این وضع بسیار بد بود
نیامده بودند و مھارت و چیره مورھایي كھ در میان اسپانیاییھاي مسیحي میزیستند و ھنوز بھ مسیحیت در 

دستي آنان در كار و صنعت و فالحت مایھ غبطھ مردمي بود كھ بیشترشان بھ طرق ابتدایي و توانفرسا 
  . پایبند زمین بودند

: اسپانیاي مسیحي ھزار سال تمام آنھا را مورد تعقیب و آزار قرار داده بود. یھودیان اسپانیایي بودند
ر آنھا تحمیل كرده بود، بزور از آنھا وام گرفتھ بود، امالك و اموالشان را مصادره مالیاتھاي غیر عادالنھ ب
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ھا و  ھا آنھا را بھ استماع خطابھ كرده و خودشان را كشتھ یا اجبارا تعمید داده بود، حتي در كنیسھ
ي را كھ ھاي مسیحي مجبور كرده و بزور مسیحي گردانیده بود و در عین حال كیفر قانوني مسیحیان موعظھ

از آنھا براي مباحثھ با عالمان االھي مسیحي نامنویسي میكردند . بھ دین یھود بگروند مرگ قرار داده بود
جایي كھ مجبور بودند میان شرم و خجالت شكست و ھالكت و خطر پیروزي، یكي را انتخاب كنند، اغلب 

جامھ خویشتن بدوزند، و آن معموال  بر) غیار(بھ آنھا و مدجنون فرمان داده شده بود كھ عالمت ممیزھاي 
یھودیان حق استخدام و بھ مزدوري . وصلھ دایره شكل سرخي بود كھ بر سر شانھ قباھایشان میدوختند

پزشكان آنھا نمیتواستند بیماران مسیحي را معالجھ كنند یا برایشان . گرفتن خدمتگزار مسیحي را نداشتند
  . مسیحي وصلت میكرد یا ھمخانھ میشد، سزایش مرگ بودنسخھ بنویسند، اگر یك مرد یھودي با زني 

ھاي راھبي از فرقھ فرانسیسیان مسیحیان استال در ناوار را بھ قتل عام پنج ھزار  خطبھ ١٣٢٨در سال 
ھاي فرنان مارتینث مردم را، در تمام  موعظھ ١٣٩١در سال . یھودي و سوزاندن خانھ ھایشان بر انگیخت

بھ كشتن ھر یھودیي كھ بھ چنگشان میافتاد و از گرویدن بھ مسیحیت امتناع  مراكز مھم اسپانیا تحریك
والیاذولیذ، و سپس دیگر شھرھا، تحت تاثیر فصاحت بیان ویثنتھ فرر، آن مرد  ١۴١٠در . میورزید كردند

كھ )) جودریھ((یا )) الحما((ھاي بخصوصي  مقدس متعصب، دستور دادند كھ یھودیان و مورھا را در محلھ
احتمال میتوان داد كھ این اقدام، ; ھاي آن از غروب تا طلوع آفتاب فردا بستھ بودند، زنداني كنند وازهدر

  . یعني منفك ساختن آنھا از خیل مسیحیان، براي حفظ و مصونیتشان بوده است

یھودیان بردبار و زحمتكش و تیزھوش، حتي در زیر این تضییقات و فشارھا، از ھر فرصتي براي تكامل 
بعضي از شاھان كاستیل، چون آلفونسو یازدھم و پذرو . پیشرفت سود جستند و افزودنتر و داراتر شدند و

ال كروئل، آنھا را تحت حمایت گرفتند و یھودیان نام آور و ھوشمند را، در كار حكومت، مناصب عالي 
  . دادند

ام شموئیل بن وقار را طبیب آلفونسو دون یوسف اثیخایي را وزیر مالیھ خود كرد و یھودي دیگري بھ ن
اینان از مقامات خویش سو استفاده كردند، بھ توطئھ علیھ شاه و مملكت محكوم ; مخصوص خویش ساخت

وي در زمان سلطنت ; شموئیل ابوالعفیا نیز بھ ھمین سرنوشت دچار شد. شدند، و در زندان جان سپردند
سھ سال پیشتر، . بھ فرمان شاه بھ قتل رسید پذرو خزانھ دار كل مملكت بود، ثروت بیكراني اندوخت، و

آن را در زمان فردیناند بھ كلیساي ال ; ، شموئیل در تولدو كنیسھ زیبا و سادھاي ساختھ بود١٣۵٧یعني در 
. ترانسیتو مبدل ساختند، و اینك بھ عنوان یادبود ھنر عبري موري اسپانیا، بھ وسیلھ دولت نگھداري میشود

تولدو، (یھودي را قتل عام كردند  ١٢٠٠ستامارا، او را خلع كرد، سربازان فاتح حمایت پذرو از كنت ترا
ھاي پست  را كھ بھ وسیلھ دو گكلن از میان طبقات و توده)) یاران آزاده((و ھنگامي كھ ھانري ). ١٣۵۵

تن از ھزاران . فرانسھ اجیر گرفتھ شده بودند بھ اسپانیا آورد، كشت و كشتارھاي فجیعتري بھ وقوع پیوست
این . یھودیان اسپانیایي تعمید یافتن را بر وحشت بدرفتاري و قتل عام با برنامھ قبلي ترجیح دادند

، چون شرعا مسیحي شناختھ شدند، از نردبان اقتصادي و سیاسي راه بھ باال بردند و در ))نوكیشان((
نیان بلند مرتبھ، و بعضي دیگر برخي از آنھا روحا. مشاغل دولتي، و حتي در كلیسا، مقامات واالیي یافتند

استعداد و شایستگي آنھا در امور مالي سبب شد كھ در گرد آوري و ترتیب . رایزن و مشاور پادشاه گشتند
بعضي خویشتن را در . عایدات دولت مقام مقام برجستھ و ممتازي یابند، و حسادت دیگران را برانگیزند

ي اموال و امالك خویشتن را، بھ نحوي اھانتآمیز، بھ رخ رفاه و آسایشھاي اشرافي غرقھ ساختند، و بعض
ھاي مسیحي  با وجود این، خانواده. دادند) خوك(كاتولیكھاي خشمناك بھ نوكیشان نام مارانو . دیگران كشیدند

كھ بیش از ثروت داراي اصل و نسب بودند و یا بھ شایستگي و لیاقت یھودیان احترام میگذاشتند، با آنھا 
. از این راه، مردم اسپانیا، بویژه طبقات باال، خونشان با خون یھودیان آمیخت. اج میبستندپیوند ازدو

پاپ پاولوس چھارم، . فردیناند كاتولیك و تور كماذا، مامور تفتیش افكار، در تبار خویش رگھ یھودي داشتند
  . نامید)) تخم ھرزه یھودیھا و مورھا((ھنگام جنگ با فیلیپ دوم، او و اسپانیاییھا را 

II -١۴٩٢- ١٣٠٠: غرناطھ   
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باغھاي ... شھري است كھ در دنیا چون آن شھري نیست: ((ابن بطوطھ غرناطھ را چنین وصف میكند
بناھاي باشكوه ((و در آن .)) میوه، درختستانھا، مرغزارھاي پر گل، و تاكستانھا شھر را در میان گرفتھاند

فاتحانش بدان نام مسیحي گراناذا دادند كھ بھ معني ; معني نام آن در عربي معلوم نیست.)) ساختھاند
غرناطھ نھ تنھا شھر،بلكھ ایالتي . است و این شاید بھ علت داشتن درختان انار فراوان بوده است)) پردانھ((

را كھ خرث د ال فرونترا، خائن، آلمریا، ماالگا و قصبات دیگر جزو آن بودند شامل میشد و بر روي ھم 
پایتخت این منطقھ وسیع، با جمعیتي كھ یك دھم كل جمعیت آن . چھار میلیون نفر داشت جمعیتي در حدود

و این دره بھ علت آبیاري دقیق و كشاورزي ; بود، مانند برج دیده باني، مشرف بر درھاي پھناور بود
. تبارویي، با ھزار برج، شھر را از حملھ دشمنان در امان میداش. علمي، سالي دو بار محصول میداد

در میدانھاي عمومي، آبنماھا حرارت و سوزش ; اشراف در بناھاي وسیع با طرحھاي زیبا سر میكردند
و در تاالرھاي معظم قصر الحمرا، امیر یا سلطان یا خلیفھ با درباریانش ; آفتاب را خنكي میبخشیدند

مانروایان و نجبا فر. یك اداره اقتصادي و رھبري نظامي، بھ كیسھ طبقھ حاكمھ ریختھ میشد. میزیست
مقداري از درآمد خود را بھ ھنرمندان، شاعران، دانشوران، علما، تاریخنویسان، و فالسفھ میدادند، و 

ھزینھ دانشگاھي راكھ دانشوران مسیحي و یھودي در آن كرسي استادي، و گاھي ریاست، داشتند تامین 
دانش : جھان بر چھار چیز نھاده شده استبنیان :((بر سر در مدرسھ در پنج سطر نوشتھ شده بود. میكردند

زنان نیز آزادانھ از زندگي فرھنگي جامعھ .)) دانایان، دادگري بزرگان، نیایش نیكان، و دلیري دالوران
اما دانش ; در میان مورھاي غرناطھ نام زنان دانشور بفراواني بھ گوش میخورد. برخورداري داشتند

ن بھ عشقھاي پر شور و حتي كارھا و سر سپردگیھاي شھسوارانھ اندوزي و تحصیل، زنان را از برانگیخت
زنان بھ خاطر موزوني اندامھا، زیبایي بدنھا، مواجي و :((یكي از مردم آن زمان میگوید. باز نمیداشت

فریبندگي و شیریني گفتار ، و عطر نفسھایشان ... بلندي گیسوان، سپیدي دندانھا لطافت و سبكي حركات
پاكیزگي و نظافت و نظافت فردي و بھداشت عمومي از جھان مسیحیت معاصر فراتر .)) ممتاز و معروفند

مسابقھ ھاي قھرماني ،و یا . مردم لباسھاي فاخر میپوشیدند و رفتار و آدابي بزرگوارانھ داشتند. بود
ري مدار اخالقیات بر بردباري و آسانگی.نمایشھاي باشكوه ،روزھاي جشن واعیاد را روشني میبخشیدند 

و تندي و تعدي نیز یكباره رخت برنبستھ بود، اما سخاوت و شرافتمندي مورھا چندان بود كھ مسیحیان ; بود
بھ دستكاري و ((غرناطھ )) شھرت اھالي:((یك تاریخنویس اسپانیایي میگوید. را بھ ستایش بر میانگیخت

در میان این ترقیات .)) د اعتماد كردامانت چندان بود كھ بھ گفتار و قول آنھا بیش از سند كتبي خود ما میش
و بروز ناھمسازیھا ; عالي، عشرتطلبي و خوشگذراني براي رشد خود شیره حیات و قدرت ملت را میمكید

  . و اختالفات داخلي زمینھ را براي حمالت خارجي آماده میساخت

ر توانگري و ثروتش اسپانیاي مسیحي، كھ آھستھ آھستھ امارتھاي خود را استحكام و وحدت میبخشید و ب
میافزود، بدین نواحي مسلمان نشین محصور در قلمروھایش، كھ دینشان بھ مسیحیت رنگ شرك و بي 

ھاي خطرناكي بودند كھ بھ روي سپاھیان دشمن كافر باز بودند، با  اعتقادي میزد و بندرھایشان دروازه
لخیز اندلس میتوانست خشكي و از این گذشتھ، كشتزارھاي پربار و حاص. خصومتي رشگآمیز مینگریست

ھاي مختلف و  تنھا بھ علت آنكھ اسپانیاي كاتولیك میان دستھ. لم یزرعي زمینھاي بایر شمال را جبران كند
حتي در این ھنگام نیز این امارت . پادشاھان متخاصم دچار تفرقھ بود، غرناطھ چنین در آزادي میزیست

امیر گردنكشي  ١۴۴۶ھنگامي كھ در . استیل خراجي بفرستدكھ سالیانھ بھ ك) ١۴۵٧(نشین آزاده پذیرفت 
بھ نام علي ابوالحسن از فرستادن این خراج كھ ضامن صلح بود سرباز زد،ھانري چھارم بیش از آن درباده 

اما فردیناند و . خواري وھرزگري غرق بود كھ بتواند وي را بھ اطاعت و فرمانبرداري مجبور سازد
اھي كاستیل نشستند، سفیراني بھ نزد امیر فرستادند و تجدید خراج گذشتھ را ایزابل، ھمینكھ بر تخت ش

بگویید امیران غرناطھ كھ خراج میدادند مردھاند، حاال ضرابخانھ ما، بھ جاي سكھ، تیغھ شمشیر ضرب 
امیر بیپرواي غرناطھ آگاه نبود كھ فردیناند بیش از تمام آھنھاي ضرابخانھ مورھا اراده و .)) میزند

امیر تاخت و تاز مرزي مسیحیان را بھانھ ساخت، بھ قصبھ مرزي مسیحي زھرا تاخت، آن ; تقامت دارداس
ماركي كادیث كار او ). ١۴٨١. (را تسخیر كرد، و تمام اھالي آن را بھ غرناطھ آورد و بھ بردگي فروخت

  . ھ شروع شداز ھمین جا، فتح غرناط). ١۴٨٢(را با نھب و غارت قلعھ مورھاي عالمھ تالفي كرد 
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ابوالحسن چنان فریفتھ یكي از كنیزكان خود گشت كھ زنش، . عشق، جنگ را دشوار و بغرنج ساخت
سلطانا عایشھ، مردم را بھ خلع او و بھ تخت نشاندن پسرش ابوعبدا محمد یازدھم، كھ اروپاییان او را 

اسپانیایي براي محاصره ماالگا یك سپاه . ابوالحسن بھ ماالگا گریخت. ١۴٨٢(بوئبدیل مینامند، برانگیخت 
رھسپار آن دیار شد، لیكن در معابر كوھستاني آجاركیھ، بھ دست سپاھیاني كھ نسبت بھ امیر وفادار مانده 

ابوعبدا محمد، كھ از فتوحات نظامي پدرش بھ رشك آمده بود، با سپاھي . بودند، تقریبا سراسر نابود شد
. ي مسیحي، كھ در نزدیكي لوسنا موضع گرفتھ بودند، حملھ بردگران از غرناطھ بیرون آمد تا بھ نیروھا

دلیرانھ جنگید، اما شكست یافت و اسیر شد، و آزادي خود را با وعده كمك بھ مسیحیان علیھ پدرش و دادن 
در این میان، عمویش ابوعبدا، معروف بھ . دوكات خراج ساالنھ بھ حكومت اسپانیا بھ دست آورد ٠٠٠,١٢

میان پدر و پسر و عمو بر سر غرناطھ جنگي سھ جانبھ . ، خویشتن را امیر غرناطھ گردانید)دالور(الزغل 
پدر مرد، پسر الحمرا را گرفت، عمو بھ گواذیخ عقب نشست و از آنجا، ھرگاه كھ فرصتي . درگرفت

لت اسپانیا ابوعبدا محمد، بھ تقلید از پدر، تعھد خود را با دو. مییافت، بھ سپاھیان اسپانیایي حملھ میبرد
شكست و از فرستادن خراج سر باز زد و پایتخت خود را براي مقاومت در برابر ھجوم گریزناپذیر 

  . مسیحیان آماده ساخت

سپاھي را بھ ویران كردن دشتھایي كھ آذوقھ غرناطھ را بھ عمل میآورند  ٠٠٠,٣٠فردیناند و ایزابل 
  . برگماشتند

سپاھیان . تانھا، زیتونستانھا، و باغھاي مركبات پایمال و ویران شدندآسیاھا، انبارھاي غلھ، كشتزارھا، تاكس
اسپانیایي ماالگا را در حصار گرفتند، مبادا از آنجا بھ غرناطھ، یا از غرناطھ بھ آنجا، مواد غذایي حمل 

د ھایي را كھ در شھر یافت میشدن و این محاصره آن قدر ادامھ یافت كھ اھالي اسبھا و سگھا و گربھ; شود
فردیناند . ھا و صدھا جان سپردند، یا بر اثر ابتال بھ امراض مردند كشتند و خوردند، و سپس از گرسنگي ده

اھالي را بھ تسلیم بدون قید و شرط مجبور كرد، دوازده ھزار تن از بازماندگان را بھ اسیري گرفت، اما 
اینك . الزغل تسلیم شد. ونبھا آزاد گذاشتاعیان و بزرگان را با گرفتن تمام ثروت و مایملك آنھا بھ عنوان خ

  . تمام امارت نشین غرناطھ، بھ جز پایتخت آن، در دست مسیحیان بود

فردیناند و ایزابل، فرمانروایان كاتولیك، برگرد ارگ محصور، براي سپاھیان خود، شھري واقعي بھ نام 
رون تاختند و شھسواران اسپانیایي را بھ سواران مور از غرناطھ بی. سانتافھ بنا بود بھ چنگ آنھا در اندازد

اما فردیناند، ; شھسواران، با شھامت و شجاعتي ھمانند آنھا، پاسخ مثبت دادند. نبرد تن بھ تن فراخواندند
ابوعبدا محمد، با : چون دید كھ جنگجویانش یكي یكي بھ خاك ھالك میغلتند، بدین بازي خطرناك خاتمھ داد

از سالطین تركیھ و . محاصرین حملھ برد، لیكن شكست یافت و عقب نشست دستھاي از سپاھیان خود، بر
  . اسالم نیز چون مسیحیت گرفتار تفرقھ شده بود. مصر درخواست كمك كرد، اما بھ تقاضایش جوابي نرسید

ابوعبدا محمد عھد نامھاي را امضا كرد كھ افتخار و احترام غیر  ١۴٩١در بیست و پنجم نوامبر 
بھ موجب آن، مردم غرناطھ میتوانستند اموال، زبان، لباس، مذھب، و . فاتحان ساخت منتظرھاي نصیب

ھاي بومي و بھ وسیلھ دادرسان و قوانین خودشان  دعاوي آنھا در دادگاه; آداب و رسوم خود را حفظ كنند
مانروایان تا سھ سال از پرداخت مالیات معاف بودند و پس از آن تنھا ھمان قدر كھ بھ فر; رسیدگي میشدند

اسپانیاییھا شھر را اشغال میكردند، ولي ھمھ مورھا میتوانستند، اگر . مسلمان میپرداختند از آنان اخذ میشد
و براي آنان كھ قصد كوچیدن بھ افریقاي مسلمان را داشتند ; دلشان بخواھد، از آنجا رخت سفر بربندند

  . وسیلھ رفتن فراھم میشد

و این ; سلیم شدن ابوعبدا محمد اعتراض كردند و سر بھ شورش برداشتندبا وجود این، مردم غرناطھ بھ ت
ژانویھ  ٢(شورش چنان ابوعبدا محمد را بھ وحشت افكند كھ كلیدھاي شھر را بھ فردیناند تسلیم كرد 

و خود، ھمراه با خویشاوندان و پنجاه سوار، از میان صفوف سپاھیان مسیحي گذشت و رھسپار ) ١۴٩٢
ستانیي شد كھ بھ عنوان یك فرمانرواي تابع كاستیل میبایست بر آن حكومت كند، ھنگامي امارت نشین كوھ
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ھا میگذشت، برگشت تا براي آخرین بار بھ غرناطھ، آن شھر شگفت انگیزي كھ از  كھ از میان گردنھ
  . دستش رفتھ بود، بنگرد

بھ خاطر سركشي كھ اینك از  مادرش او را. نامیده میشود)) آخرین آه امیرمور((این نقطھ مرتفع ھنوز 
چونان زني، بر آنچھ بھ مردانگي نتوانستي حفظش كني اشك :((چشمش روان بود مالمت كرد و گفت

كاردینال مندوثا صلیب سیمین . در این میان، سپاھیان اسپانیایي بھ درون شھر سرازیر شدند.)) میریزي
در میدان بزرگ شھر زانو زدند تا سپاس  بزرگي برفراز قصر الحمرا برافراشت، و فردیناند و ایزابل

  . سال اسالم را از اسپانیا برانداختھ بود بھ جاي آورند ٧٨١خداوندي را كھ پس از 

III  - فردیناند و ایزابل  

، و جلوس فردیناند بر تخت آراگون، براي )١٣٧٩(یك قرن فاصلھ میان مرگ ھانري، كنت تراستامارا 
روي كارآمدن عدھاي فرمانرواي ناتوان سبب شد كھ نجبا و اعیان با  .اسپانیا ایام آیش و آمادگي بود

; انتقام گیریھاي خصوصي رواج داشت; و فاسد بود; منازعات خویش شیرازه نظم كشور را از ھم بگسلند
ھا براي بازرگاني نا امن شدند، و مزارع آن قدر  جنگھاي داخلي چندان مكرر بھ وقوع پیوستند كھ جاده

بھ دنبال حكومت طوالني خوان دوم، شاه . یان شد كھ زارعان آنھا را ناكشتھ میگذاشتندلگدكوب سپاھ
، كھ بھ موسیقي و شعر بیشتر از آنكھ بتواند بھ امور مملكت رسیدگي كند عالقھ )١۴٠۶١۴۵۴(كاستیل 

م داشت، سلطنت مصیبتزاي ھانري چھارم آغاز شد كھ بر اثر عدم لیاقت در اداره امور، فساد، نامنظ
ساختن پول رایج، و اتالف درآمد و عایدي كشور در راه طفیلیھایي كھ در چشمش عزیز بودند لقب 

وي، بنابر وصیت، تاج و تختش را بھ خوانا، كھ وي را دختر خود مینامید، . یافت)) ھانري بیكفایت((
دند و خوان را بر آن نجبا و اعیان مالمتگر اصل و نسب و شایستگي او را مورد ایراد قرار دا. واگذار كرد

مشروعیت ) ١۴٧۴(اما خوان در ھنگام مرگ . داشتند كھ خواھر خود، ایزابل، را بھ جانشیني برگزیند
ایزابل و فردیناند از ھمین اغتشاش و آشفتگي، كھ ھر . نسبت و حكومت خوانا را بار دیگر تایید كرد

ك قرن اسپانیا را نیرومندترین دولت كوششي را عقیم میگذاشت، نظم و حكومتي پدید آوردند كھ مدت ی
  . اروپا گردانید

مقدمات ) ١۴۶٩(سیاستمداران با ترغیب ایزابل ھجده سالھ بھ ازدواج با پسر عموي ھفده سالھاش فردیناند 
  . عروس و داماد ھر دو از پشت ھانري، كنت تراستامارا، بودند. این پیروزي و موفقیت را فراھم ساختند

از این روي، ; فردیناند، در ھنگام ازدواج، شاه سیسیل بود و با مرگ پدر حكومت آراگون را نیز مییافت
پاپ پاولوس دوم از دادن . ازدواج او و ایزابل سھ ایالت را بھ صورت پادشاھي نیرومندي بھ ھم پیوست

; دارد خودداري كردفرماني كھ ازدواج پسر عمو و دختر عمو را از نظر دستگاه پاپي مشورع اعالم 
پس از تكمیل مراحل ازدواج، . فردیناند، پدرش، و اسقف اعظم بارسلون سند مورد احتیاج را جعل نمودند

مشكل دوم ازدواج آنھا از یك سو فقر عروس بود، كھ . سند اصیلي از پاپ سیكستوس چھارم تحصیل كردند
گر نداري داماد كھ پدرش سرگرم جنگ بود برادرش بھ ازدواج او بھ چشم قبول نمینگریست، و از سوي دی

یك وكیل دعاوي یھودي راه این سیاست بارور و سودمند را با . و نمیتوانست عروسي شاھانھاي تدارك بیند
این ) ١۴٧۴(ھموار ساخت، و ایزابل ھنگامي كھ ملكھ كاستیل شد  سوئلدو ٠٠٠,٢٠دادن قرضھاي بھ مبلغ 

  . دین را ادا كرد

جنگي كھ در تورو . آلفونسو پنجم، شاه پرتغال، كھ با خوانا ازدواج كرده بود، مدعي تاج و تخت كاستیل شد
غرناطھ و  اینك سراسر اسپانیا، جز. سھ سال بعد، آراگون بھ فردیناند بھ ارث رسید). ١۴٧۶(در رسانید 

فردیناند بر آراگون، ; ایزابل ھمچنان ملكھ كاستیل باقي ماند. ناوار، در زیر فرمان یك حكومت بود
اداره امور داخلي . ساردني، و سیسیل فرمانروایي داشت و در حكومت كاستیل نیز با زنش شریك بود

ختیار ھر دو بود، و بر روي كاستیل را ایزابل در دست داشت، لیكن صدور فرمانھا و احكام سلطنتي در ا
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صفات و سجایاي آنھا، كھ مكمل و متمم یكدیگر بود، . ھاي جدید سر ھر دو فرمانروا ضرب شده بود سكھ
درباریانش میگویند كھ ایزابل در زیبایي بینظیر بود و معني این . آنھا را موثرترین جفت تاریخ گردانید

. چشماني آبي، و گیسواني شاه بلوطي كھ بھ سرخي میزدقامتي میانھ، : حرف آن است كھ نسبتا زیبا بود
. ایزابل بیش از فردیناند بھ مدرسھ رفتھ و درس خوانده بود، اما كم ھوشتر و در عوض دلرحمتر از او بود
ایزابل میتوانست حمایتگر شاعران باشد و با فیلسوفان محتاط بھ گفتگو پردازد، اما ھمصحبتي كشیشان را 

براي اعترافات و راھنمایي خود، سختگیرترین و ترشروترین كشیشان عالم . یح مینھادبر این ھر دو ترج
با آنكھ با شوھري بیوفا ازدواج كرده بود، گمان میرود كھ تا پایان عمر بھ پیماني كھ . اخالق را بر میگزید
شت ،ام او گر چھ در عھدي میزیست كھ چون دوران ما اخالقیات سستي تمام دا. بستھ بود وفادار ماند

درمیان ماموران و كارگزاران فاسد و سیاستمداران گمراه، او تنھا كسي . نمونھ شرم و آزرم حبنسي بود
ایزابل ; مادرش او را سخت اصیل آیین و پارسا بار آورده بود. بود كھ بیپروا، رك، و فسادناپذیر باقي ماند

، و در دفع و سركوب بدعتگذاري ھمان این صفات را در وجود خویش تا سر حد زھد و تورع پرورش داد
نسبت بھ كودكانش سراپا مھر و مالطفت، . اندازه سختگیر و بیرحم بود كھ در امور دیگر مھربان و دلجو

ھا، و بیمارستانھا بیدریغ كمك  بھ كلیساھا، صومعھ. و براي دوستانش ستوني از وفاداري و حقشناسي بود
بعضي از پاپھاي عھد رنسانس را مطرود و ملعون ندارد مانع  ایمان و تعصبش وي را از اینكھ. میكرد
با نجباي قدرتمند و گردنكش درافتاد و ; شجاعت اخالقي و جسمانیش از تمام اطرافیانش بیش بود. نمیشد

خانمان براندازترین فقدانھاو مصیبتھا را با آرامش تحمل مینمود و با ; آنھا را بھ تسلیم و انضباط واداشت
حفظ عظمت وجالل . بھ دیگران نیز سرایت میكرد با سختیھا وخطرات جنگ روبھ رو میشد شجاعتي كھ

ھاي شاھانھ فوق العاده گزاف میپوشید و  و جامھ; شھبانویي را، در میان مردم ،كاري خردمندانھ میدانست
وقات لیكن در خلوت، ساده و حتي با امساك لباس میپوشید و ا. جواھرات بیبدیل بھ خویشتن میآویخت

رنج كارھاي خطیر . فراغتش را بھ برودري دوزي براي كلیساھایي كھ دوست میداشت صرف میكرد
در اصالحات اساسي پیشقدم میشد و عدالت را با ; حكومت را، با آگاھي و شعور، برخود ھموار میساخت

قانون شكني میخواست كشورش را از بینظمي ناشي از ; سختگیریھایي كھ شاید الزم نمیبود اجرا میكرد
خارجیان . نجات دھد و مطیع و فرمانبردار قانون سازد، و بھ این طریق بدان صلح و آرامش بخشد

معاصرش، او را در ردیف تواناترین فرمانروایان عصر میگذراند و بھ زنان قھرمان و شكوھمند عھد 
  . باستان مانند میكنند

  . یرفتند، او را میپرستیدندرعایایش، در ھمان حال كھ با شاه بزحمت بھ یك جوال م

حتي در آن ھنگام . مردم كاستیل فردیناند را، بھ علت آنكھ یك نفر بیگانھ آراگوني بود، نمیتوانستند ببخشند
كھ از پیروزیھاي ناشي از زمامداري، سیاستگري، و جنگجویي او میبالیدند، در او لغزشھا و خطاھاي 

ي را با مھرباني و گرمي ملكھ، ناراستیھاي از روي حساب او آنھا اخالق سرد و محتاط و. بسیار میدیدند
را با رفتار صریح ملكھ، امساك وي را با گشاده دستي ملكھ، تنگ چشمي و خرده نگري او نسبت بھ 

یارانش را با پاداشھاي سخاوتمندانھاي كھ ملكھ بھ خدمتگزارانش میداد، و عشق ورزیھا و ھرزگیھاي بعد 
گمان نمیرود كھ بھ . صمت و پاكدامني ملكھ میسنجیدند و آنھا را زننده و گران مییافتنداز ازدواج او را با ع

دلیل استقرار و تاسیس دستگاه تفتیش افكار، یا استفادھاي كھ او از احساسات و تعصبات دیني آنھا در جنگ 
تح غرناطھ، اخراج آنھا از جھاد علیھ بیدیني، ف. میكرد، نسبت بھ او اظھار بیمیلي و تنفر نموده باشند

مردم آن كارھا و اقدامات فردیناند را كھ . یھودیھا و مورھایي كھ بھ مسیحیت نگرویده بودند استقبال كردند
آیندگان نمیپسندیدند دوست میداشتند، در ھیچ كجا اعتراضي مناسب با شدت و شاقي قوانین، از قبیل بریدن 

آنھا متوجھ این امر بودند كھ وي، ھر . ي لواط، نمیبینیمزبان بھ علت كفر گویي، و زنده سوزانیدن بھ جزا
در ; جا پاي امتیازات شخصي یا سیاست ملت در میان نباشد، میتواند دادگر و حتي مالیم و آسانگیر باشد

نظر داشتند كھ وي گر چھ بیشتر مایل است مغزھا را در مذاكرات و معاھدات بھ كار بیندازد تا سربازان 
و متوجھ بودند كھ خست و امساك او ; ا میتواند سپاھیانش را با چابكي و بیمھابا رھبري كندرا در جنگھا، ام

نھ براي آن است كھ پولھا را صرف تجمالت و راحت طلبیھاي شخصي كند، بلكھ براي این است كھ آن را 
  . بھ زخم اقدامات خطیر و پر خرجي كھ مایھ عظمت و بزرگي اسپانیاستبزند
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عادت پارسایانھاش، ثبات و پایداریش در بدبختي و : و قبول بھ خصلتھاي او مینگریستند مردم با چشم رضا
ادبار، میانھ رویش در ھنگام توانگري، بینایي و بصیرتش در انتخاب یاران و ھمدستان، وقف خستگیناپذیر 

توام با خویش در كار حكومت، و تعقیب مقاصد دیر رس و صعب الوصول بھ وسایل احتیاطآمیز و ابرام 
مگر نھ این ; ھاي مكررش را، بھ عنوان یك مرد سیاسي، نادیده میگرفتند دورویي و خلف وعده. انعطاف

ھا میكوشیدند تا وي را بفریبند و اسپانیا را چپاول كنند وي با  بود كھ فرمانروایان دیگر با ھمین شیوه
احمق دروغ میگوید، من ; را فریفتھام پادشاه فرانسھ شكایت میكند كھ دوبار او:((قیافھاي سھمگین میگفت

ماكیاولي زندگي فردیناند را با دقت مورد مطالعھ قرار داد، .)) ده بار، و بلكھ بیشتر، او را گول زدھام
ستود، و )) كھ ھمھ بزرگ و برخي فوق العاده بودند... كارھایش را((زیركي و ھوشمندي او را نشان داد،

اختالف بزرگي وجود داشت، و چھ ژرف و نھاني مقاصد و احكام  بزرگترین پادشاه جھان چھ((وي را 
بعضي فردیناند را مردي نیكبخت میدانستند، اما در حقیقت بختیاري او .)) خود را بھ منصھ ظھور میرسانید

ھنگامي كھ . نتیجھ تدارك و تجھیزات دقیق براي مقابلھ با حوادث، و استفاده آني و بیدرنگ از فرصتھا بود
رذایل او را براي سنجش در كفھ ترازو مینھیم، آنچھ مسلم مینماید آن است كھ وي از ھر  فضایل و

وسیلھاي، خواه زشت وخواه زیبا، براي ارتقاي اسپانیا از تفرقھ و ناتواني بھ قدرت و یگانگي، سود جستھ 
  . است قدرت و وحدتي كھ اسپانیا را، در یك نسل بعد، دیكتاتور اروپا گردانید

استقرار امنیت مالي وجاني در كاستیل، احیاي فرقھ : ھا با ایزابل ھمكاري میكرد د در كلیھ زمینھفردینان
ھا، پایان  جلوگیري در راھزني در جاده; بھ عنوان یك میلیشیاي محلي براي حفظ نظم)) برادري مقدس((

صالح قانون، ھاي قضایي و ا دادن بھ روابط نامشروع جنسي در دربار، سازمان دادن مجدد دستگاه
و باالخره مجبور كردن نجبا و ; بازگرفتن امالك دولتي كھ پادشاھان پیشین بھ نور چشمیھا بخشیده بودند

در این جا نیز، مانند فرانسھ و انگلستان، آزادیھا و آشفتگیھاي . اعیان بھ اطاعت كامل از مقام سلطنت
بخشھاي شھرداریھا نیز . لطنت مطلقھ دادنددوران فئودالیسم ناچار جاي خود را بھ یك امنیت مركزي و س

مجامع و محاكم ایالتي بندرت تشكیل میشدند، و اگر ھم میشدند، تنھا بھ ; امتیازات خود را تسلیم كردند
در زیر لواي حكومت این پادشاه سختگیر، دموكراسي . خاطر آن بود كھ بھ لوایح مالي دولت راي دھند

  . جان سپردسست بنیاد موجود دست و پایي زد و 

از برخي از اموال، و از تمام حقوق و امتیازات )) شھریاران كاتولیك((حتي كلیساي اسپانیا در برابر این . 
القیات كشیشان كمر بست ایزابل با شدت و حدت تمام بھ اصالح و تصفیھاخ; دادرسي كشوري محروم شد

پاپ سیكستوس چھارم مجبور شدكھ حق انتصاب روحانیان عالیقدر كلیسا را در اسپانیا بھ حكومت ;
واگذارد، و روحانیان قدرتمندي چون پذرو گونثالث د مندوثا و خیمنث د ثیسنروس تا بدانجا رسیدند كھ در 

  . عین حال ھم اسقف اعظم تولدو وھم صدر اعظم كشور بودند

از آنجا كھ در خانواده شریف اما تھیدست . كاردینال خیمنث، مانند پادشاه، شخصیتي مقتدر و مثبت داشت
در بیست سالگي از دانشگاه ساالمانكا در رشتھ قانون مدني . متولد شده بود، در كودكي بھ كلیسایش سپردند

مندوثا در اسقف نشین سیگوئنثا مدتي نایب اسقف و سرپرست . و قانون كلیسایي ھر دو، درجھ دكترا گرفت
  . بود

چون با وجود موفقیت و پیروزمندي مردي دل افسرده و بي اعتنا بھ مال و منال و مقامات دنیوي بود، وارد 
تنھا زھد و ریاضت او را ; فرقھ فرانسیسیان شد)) مواظبین((ریاضت كشترین گروه رھباني اسپانیا گروه 

سفت میخوابید، پي در پي روزه میگرفت، خود را تازیانھ میزد، و بر روي زمین سرد و : دلخوش میساخت
خیمنث پذیرفت، . پیراھني الغر اندام ریاضت كش را بھ عنوان كشیش اقرار نیوش و راھنماي خود برگزید

بھ شرط آنكھ بھ وي اجازه داده شود ھمچنان در دیر بماند و بھ زندگي راھبانھ خویش بر طبق سنت 
  . دھدفرانسیسیان ادامھ 

فرانسیسیان وي را بھ عنوان پیشواي محلي خود برگزیدند و بھ فرمان او بھ اصالحات دشواري تن در 
  . دادند
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لیكن پس از ; ، از قبول آن امتناع ورزید)١۴٩۵(ھنگامي كھ ایزابل وي را نامزد اسقف اعظمي تولدو كرد 
در این ھنگام نزدیك بھ شصت . نمودشش ماه مقاومت، بھ فرمان پاپ كھ او را بھ خدمت میخواند، قبول 

با آنكھ رھبر . سال داشت، و گمان میرود آرزویش از صمیم قلب آن بود كھ چون راھبي زندگي كند
در زیر . روحانیان اسپانیا و رئیس شوراي سلطنتي بود، ھمچنان بھ زھد و ریاضت كشي ادامھ میداد

قباي ساده و خشن راھبان فرقھ فرانسیسیان، و  ھاي با شكوه و پر زرق و برقي كھ الزمھ شغلش بود جامھ
با وجود مخالفت روحانیان عالیرتبھ، ولي بھ . در زیر آن پیراھن مویین قدیم را كماكان بر تن داشت

مثل آن بود . پشتیباني ملكھ، اصالحاتي را كھ از خود شروع كرده بود در تمام جماعات رھباني اجرا كرد
از فروتني و افتادگیش، ناگھان قدرت و استعداد قدیس برنار و قدیس كھ بھ قدیس فرانسیس، صرف نظر 

  . دومینیك داده شود

این مرد مقدس موقر و اندوھناك را خوش نمیآمد كھ دو تن یھودي بھ مسیحیت نگرویده را در دربار مورد 
حاق ابراونل او و اس. یكي از مشاوران بسیار معتمد و مطمئن ایزابل، آبراھام سنیور بود. عنایت ببیند

شاه و . عایدات و درآمدھاي كشور را براي فردیناند جمع كردند و ھزینھ نبرد غرناطھ را فراھم ساختند
ملكھ در این ھنگام توجھ خویش را مخصوصا بھ نوكیشان معطوف داشتھ بودند و امید داشتند كھ گذشت 

وص، دستور داده بود كھ براي تعلیم ایزابل، بخص; زمان این نو آیینھا را بھ مسیحیان پاكدلي مبدل سازد
با وجود این، بسیاري از آنھا پنھاني ; آنھا كتابي حاوي مسائل مذھبي، بھ صورت پرسش و پاسخ، تھیھ كنند

. بھ دین قدیم خویش وفادار بودند و این وفاداري بھ معتقدات اجدادي را بھ فرزندانشان منتقل میساختند
مید نیافتھ بودند براي مدتي فرونشست، در حالي كھ بیزاریشان از نفرت كاتولیكھا از یھودیاني كھ تع

، قرطبھ )١۴٧٠(، والیاذولیذ )١۴۶٧(آشوبھا و شورشھایي علیھ آنھا در تولدو . باال گرفت)) نومسیحیان((
  . درگیر شد) ١۴٧۴(، و سگوویا )١۴٧٢(

ودند كھ براي تقلیل آشوب و مشكل مذھبي رنگ نژادي نیز پیداكرد، و شاه و ملكھ جوان در اندیشھ آن ب
و . بینظمي، و متحد و متجانس ساختن اقوام، زبانھا، و عقاید، و ایجاد امنیت و آرامش اجتماعي راھي بیابند

  . راھي بھ خاطرشان نرسید جز آنكھ دستگاه تفتیش افكار را در اسپانیا مستقر سازند

IV - ھاي دستگاه تفتیش افكار شیوه   

و مقصد جھان و آدمي چندان مشكوكیم، و عقایدمان متفاوت است كھ در بیشتر نقاط امروز ما در باب منشا 
  . از سیاست و آزار مردمي كھ معتقدات دیني مخالفي دارند دست باز كشیدھایم

تعصب كنوني ما بیشتر دامنگیر آن كساني میشود كھ بر اصول و مبادي سیاسي و اقتصادي ما ایراد كنند، 
خویش را بر این زمینھ توجیھ میكنیم كھ ھر گونھ شك و تردید در این اصول و  و وحشت عقیدتي و فكري

مفروضات جا افتاده، وحدت ملي و بقاي ما را بھ خطر میافكند، تا نیمھ قرن ھفدھم، مسیحیان، یھودیان، و 
رین و شرایع و االھیات آنان ستودنیت; مسلمانان با حدت و شدتي بیش از ما بھ مسائل مذھبي توجھ داشتند

و بھ آنان كھ بر این اصول و معتقدات ایراد میگرفتند، چون كسي مینگریستند كھ ; موثقترین مایملكشان بود
ھر دستھ، در جزمیت اعتقادات خویش، بھ . بر بنیان و شالوده نظم جامعھ و ریشھ حیات بشریت تیشھ زند

   .تعصب آبدیده شده بود و بر پیشاني دیگران داغ كفر و بیدیني میزد

دستگاه تفتیش افكار در میان مردمي كھ اصول معتقدات مذھبي آنھا از تاثیر تعلیم و تربیت و سیر و 
تقریبا تمام . سیاحت بر كنار مانده و خردشان پاي بستھ عادات واوھام است سریعتر و زودتر بسط مییابد

ند كھ كتاب مقدس، مسیحیان قرون وسطي، تحت تاثیر تحصیالت كودكي و محیط پیرامونشان، معتقد بود
از این . كلمھ بھ كلمھ، گفتھ خداست و عیسي، كھ پسر خدا باشد، مستقیما كلیساي مسیحت را بنیاد نھاده است

خداوند خواستار مسیحي شدن تمام ملتھاست، و عمل بھ دستور : دو مقدمھ نتیجھاي كھ حاصل میآمد این بود
از این گذشتھ، . بزرگ بھ ذات باري تعالي استو تعالیم مذاھب غیر مسیحي بخصوص ضد مسیحي اھانتي 
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و براستي عدھاي (چون بدعت بایستھ عذاب و كیفر جاوداني بود، كیفردھندگان آن میتوانستند معتقد باشند 
كھ با یافتن و مجازات كردن ملحدان، عدھاي از بیدینان بالقوه، و شاید شخص ) اعتقاد قلبي بدین امر داشتند

  . بدي دوزخ میرھانندخویشتن، را از عذاب ا

احتمال میرود ایزابل نیز، كھ در پرتو تعلیمات و مصاحبت متشرعان زندگي میگذاشت، در این معتقدات 
اما فردیناند، از آنجا كھ مردي جھاندیده و سختي كشیده بود، شاید در پارھاي از این عقاید شك . سھیم بود

ي كار حكومت بر اسپانیا را آسانتر میكند و وي را داشت، لیكن وي ظاھرا معتقد بود كھ وحدت عقاید دین
، ١۴٧٨پاپ سیكستوس چھارم بھ تقاضاي او و ایزابل، در اول نوامبر . براي دفع دشمنان توانگرتر میسازد

توقیعي صادر كرد و بدانھااختیار داد كھ شش كشیش را كھ در قانون كلیسایي و االھیات صاحب درجھ 
یكي از . برگزینند و بدعتگذاران را بجویند، استنطاق كنند، و بھ كیفر برسانند باشند، بھ عنوان ھیئت مفتشھ

خصوصیات مھم این توقیع آن بود كھ اجازه انتخاب و انتصاب اعضاي دستگاه تفتیش افكار را، كھ قبال از 
در . رده بودھاي دومینیكیان یا فرانسیسیان بود، بھ فرمانروایان اسپانیا اعطا ك اختیارات محلي روساي فرقھ

اما . اینجا، مانند آلمان پروتستان و انگلستان قرن بعد، براي سھ نسل، مذھب مطیع و دست نشانده دولت شد
صورت ظاھر قضیھ چنین بود كھ فردیناند و ایزابل مفتشین را معین مینمودند، و آنگاه پاپ فرمان انتصاب 

بھ این طریق، دستگاه ; از ھمین فرمان پاپ بود مرجعیت و دستگاه تفتیش افكار ناشي; آنھا را صادر میكرد
تفتیش افكار یك موسسھ روحاني و عضوي از اعضاي كلیسا بود كھ خود عضوي از اعضاي دولت بھ 

. برعھده حكومت بود كھ ھزینھ این دستگاه را بپردازد و درآمد آن را كال دریافت بدارد. شمار میرفت
ارت و مراقبت میكردند، و از حكم و راي آن میشد بدانھااستیناف فردیناند و ایزابل بر جزئیات كار آن نظ

انگیزه و محرك وي . از میان تمام وسایل حكومت و فرمانروایي، این یكي در نزد فردیناند گرامیتر بود. داد
البتھ اموال محكومین مصادره میشد و بھ ضبط او درمي . در این خوشایندي، در اصل، مالي و مادي نبود

ھاي ھنگفت از متھمان ثروتمند براي نسخ كردن حكم دستگاه  ا وي، در عین حال، از گرفتن رشوهآمد، ام
  . ھدف او نفع مادي نبود، بلكھ اتحاد و یگانگي اسپانیا بود. امتناع میورزید

بھ اعضاي دستگاه تفتیش افكار اختیار داده شده بود كھ، از میان روحانیان و غیر روحانیان، كساني را بھ 
سراسر دستگاه تفتیش افكار  ١۴٨٣پس از سال . وان مامور تحقیق و مامور اجرا بھ یاري خود برگزینندعن

مفتش ((زیرنظر یكي از عمال دولت، یعني مفتش عالي دستگاه تفتیش افكار، قرار گرفت كھ معموال بھ او 
  . گفتھ میشد)) كل

دستگاه بھ یھودیان یا ; یحیان اسپانیا میشدصالحیت قضایي و حوزه عمل دستگاه تفتیش افكار شامل تمام مس
تھدیدھاي آن متوجھ نوكیشاني بود كھ گمان میرفت ; مورھایي كھ بھ مسیحیت نگرویده بودند كاري نداشت

تا سال ; بھ دین قدیم خود، یعني یھودیت یا اسالم، بازگشتھاند، و یا مسیحیاني كھ متھم بھ بدعتگذاري بودند
كشیشان راھبان، و . حیت نگرویده بودند مصونتر از تعمیدیافتگان بودندیھودیاني كھ بھ مسی ١۴٩٢

یسوعیان مدت نیم قرن در ; فرایارھا درخواست معافیت از تفتیش افكار نمودند، اما در خواست آنھا رد شد
تنھا قدرتي كھ فوق قدرت مفتش . برابر صالحیت قانوني آن ایستادگي كردند، لیكن سرانجام از پاي درآمدند

دستگاه تفتیش افكار از . و در قرنھاي بعد، حتي این قدرت نیز نادیده گرفتھ شد; كل بود، مقام سلطنت بود
  . تمام ماموران غیر روحاني مساعدت و ھمكاري میطلبید، و معموال جواب مساعد میشنید

ت آن در پیش از آنكھ دیوان محاكما. دستگاه تفتیش افكار قوانین و آیین دادرسي خاص خود را داشت
را بھ گوش مردم میرسانید و از آنھا میخواست )) فرمان ایمان((شھري تشكیل شود، از فراز منابر كلیساھا 

آنھا را بھ خبرچیني و بھ ; كھ ھر كس بدعتگذاري سراغ دارد بھ سمع اعضاي دستگاه تفتیش افكار برساند
در قرن شانزدھم، اتھام . (ردمتھم ساختن ھمسایگان، دوستان، و خویشاوندان تحریض و تشویق میك

و آن كس كھ ; بھ خبرچینان قول رازپوشي كامل و حمایت داده میشد.) خویشان نزدیك پذیرفتھ نبود
بدعتگذاري را میشناخت و اورا رسوا نمیساخت یا در خانھ خویش پنھان میداشت، بھ لعن و تكفیر و نفرین 

اگر آیین ; مدن مسیحاي دیگري را در سر میپرورانیداگر یھودي تعمید یافتھاي ھنوز امید آ. گرفتار میشد
اگر اعیاد مقدس یھودي را، بھ ; یھودي پرھیز از غذا را رعایت روز جامھ زیرین خویش را عوض میكرد
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اگر فرزندانش را ختنھ میكرد یا بدانھا نامي عبري میداد، یا بي آنكھ ; ھر صورت كھ باشد، جشن میگرفت
اگر با حركت دادن سر، نماز بھ جاي میآورد، یا یكي از ; دعا و تبرك مینمود نشان صلیب رسم كند آنھا را

اگر ھنگام مرگ رو بھ ; مزامیر كتاب مقدس را، بي آنكھ سرود تسبیح یا ستایش را بر آن بیفزاید، میخواند
ستي فورا اینھا و اعمال دیگري از این قبیل، كھ مفتشان نشانھ بدعت پنھاني میشمردند، میبای: دیوار میكرد

نامیده میشد، ھر آن كس )) شرح بخشایش((بھ موجب قانوني كھ . بھ دستگاه تفتیش افكار گزارش داده شوند
. كھ خویشتن را در مظان اتھام بدعتگذاري احساس میكرد میبایست بیاید و بھ تقصیر خویش اعتراف كند

اما اگر چنین شخصي ; امي داشتنددر این صورت او را جریمھ میكردند، و یا بھ كفاره گناھش بھ كاري و
  . بدعتگذار دیگري را لو میداد، بخشوده میشد

مفتشان مدارك و اسنادي را كھ بھ وسیلھ خبرگزاران و ماموران تحقیق در اختیار آنھا گذاشتھ میشدند 
ھنگامي كھ اعضاي محكمھ بر جرم بدعتگذاري كسي متفق میشدند، حكم بازداشت او را ; بررسي میكردند

متھم را دور از دیگران نگاه میداشتند و بھ كسي، جز عمال و ماموران محكمھ، اجازه ; ر مینمودندصاد
او را ملزم میساختند كھ براي خود بستر . معموال او را بھ زنجیر میكردند. دیدار و گفتگو با او را نمیدادند

ول كافي نمیپرداخت، بھ حد اگر براي این منظور پ; بیاورد و ھزینھ حبس و نگاھداري خود را بپردازد
بقیھ اموال و دارایي او نیز بھ وسیلھ ماموران دستگاه تفتیش افكار ; كفایت از اموال وي حراج میكردند

در . ضبط میشد، مبادا كھ چیزي از آن مخفي كنند و یا آنكھ، براي فرار از مصادره، بھ فروش رسانند
ھداري آن عده از افراد خانواده او كھ نمیتوانستند كار بعضي موارد مقداري از دارایي متھم را، براي نگا

  . كنند، میفروختند

ھنگامي كھ زنداني را براي محاكمھ میآوردند، دادگاه، كھ راي خود را صادر كرده و او را مجرم شناختھ 
تھم محاكمھ محرمانھ و پنھاني بود، و م. بود، از وي میخواست تا برائت خویش را از جرم منتسبھ ثابت كند

اقاریر شھود . را سوگند غالظ و شداد میدادند كھ در صورت آزاد شدن، چیزي از جریان آن فاش نسازد
مفتشان، براي حفظ و حمایت خبرگزاران، خویشتن را از این عمل ; علیھ وي، و نام آنھا بھ وي گفتھ نمیشد

  . معذور میدانستند

تنھا از او میخواستند كھ كوتاھي و قصور خویش . انددر آغاز بھ متھم نمیگفتند كھ چھ اتھاماتي بر او زدھ
اگر . رااز معتقدات و عبادات مقرر اعتراف كند و نام تمام كساني را كھ بھ بدعتگذاري میشناسد بازگوید

اگر از اقرار . اعتراف و اقرار وي ھیئت دادرسي را قانع میساخت، بھ كیفري غیر از مرگ محكوم میشد
در این حین، او را در ; زه میدادند تا براي دفاع از خود وكیل مدافعي برگزیندبھ وي اجا. سر باز میزد

. در بسیاري از موارد، براي آنكھ از او اقرار بگیرند، شكنجھاش میكردند. زنداني مجرد محبوس میكردند
ر آنچھ كھ ھا بھ و زندان مجرد و غل و زنجیر كافي بود كھ متھم را بھ اعتراف و اقرا معموال محاكمھ را ماه

  . مورد نظر اعضاي محكمھ بود وادار سازد

متھم را تنھا وقتي مورد شكنجھ قرار میدادند كھ اكثریت اعضاي محكمھ، بر مبناي اینكھ شواھد و مدارك 
اغلب حتي بعد از فتواي محكمھ . موجود بر احتمال جرم اما نھ بھ طور یقین داللت دارد، موافقت مینمودند

مید آنكھ ترس و وحشت ناشي از نام شكنجھ متھم را بھ اعتراف وا دارد، بھ تعویق نیز شكنجھ را، بھ ا
چنین مینماید كھ اعضاي محكمھ از صمیم قلب معتقد بودند كھ شكنجھ بھ منفعت متھمي است كھ . میافكندند

; شوددر واقع مجرم شناختھ شده است، زیرا از راه مجبور ساختن بھ اقرار جزا و كیفر سبكتري نصیبش می
حتي اگر بعد از اعتراف و اقرار بھ مرگ محكوم شود، میتواند از بخشش و آمرزش كلیسا، در ھنگام 

در ھر صورت اقرار بھ جرم كافي . مردن، برخورداري یابد و روح خویش را از عذاب دوزخ برھاند
مرتكب شده  براي مجبور ساختن متھم بھ معرفي ھمدستانش در امر بدعتگذاري و یا در جرمي كھ; نبود

شھود ضد و نقیض گورا شكنجھ میكردند تا معلوم شود كدام یك . بود، باز از شكنجھ كمك گرفتھ میشد
. غالمان و كنیزان را شكنجھ میكردند تا علیھ ولینعمتان خویش گواھي و شھادت دھند; حقیقت را میگویند

ھشتاد سالھ را یكسان عذاب دختر سیزدھسالھ و زن ; قید سني نمیتوانست كسي را از شكنجھ برھاند
اما قوانین دستگاه تفتیش افكار اسپانیا معموال شكنجھ زن شیرده، یا اشخاص ضیعفالقلب، و یا آنھا ; میكردند
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. را كھ بھ بدعتگذاریھاي كوچك، چون اعتقاد بھ اینكھ زنا از گناھان صغیره است، متھم بودند منع كرده بود
و ھر وقت كھ پزشك ; ھ شكنجھ شونده را فلج سازد یا از كار بیندازدشكنجھ نمیبایست چندان ادامھ یابد ك

شكنجھ تنھا میبایست در حضور مفتشاني كھ ; حاضر در شكنجھگاه دستور میداد، بایستي متوقف گردد
طرق شكنجھ در . مامور رسیدگي بدان جرم بودند، یك سردفتر، یك كاتب، و نماینده اسقف محل اجرا شود

گاه میشد كھ دستھاي متھم را بھ پشتش میبستند، و سپس با آنھا . ختلف متفاوت بودندجاھا و زمانھاي م
ممكن بود كھ او را ببندند، چنان كھ نتواند حركت كند، و آنگاه چندان آب در گلویش بریزند كھ . میآویختندش

م كنند كھ در ممكن بود كھ طنابي چند بر اطراف بازوان و ساقھایش ببندند و چندان محك; بھ خفگي افتد
ھایي كھ از طرف دستگاه تفتیش افكار اسپانیا  میگویند شكنجھ. گوشتھاي تنش فرو رود و بھ استخوان برسد

ھاي غیر روحاني آن  ھایي بود كھ قبال توسط تفتیش افكار پاپھا و محكمھ اعمال میشد مالیمتر از شكنجھ
   .شكنجھ اصلي و عمده، ھمان حبس طوالني بود. عصر اجرا میشد

دستگاه تفتیش افكار تنھا مدعي، قاضي، و دادرس نبود، بلكھ احكام اخالقي و دیني نیز منتشر میكرد و 
در بسیاري از موارد، قسمتي از مجازات را بھ عذر سن، جھل، فقر، . براي مجازاتھا درجاتي قایل میشد

باالتر از آن، مجبور . مستي، و یا خوشنامي متھم و تایب میبخشید، كمترین مجازات، توبیخ رسمي بود
معموال تایب ملزم بود در مراسم قداس بھ . ساختن متھم بھ شخص بیگناه را نیز تا آخر عمر نشاندار میكرد

)) سان بنیتو((طور مرتب شركت جوید و قبایي كھ تصویر صلیب مشتعلي بر آن نقش شده بود، و آن را 
نھاش را برھنھ كرده و گناھانش را بر آن نقش كرده ممكن بود او را در حالي كھ باالت. مینامیدند، بپوشد

گاه میشد كھ اخالف وي را براي ھمیشھ از كارھاي عمومي محروم . بودند در كوي و برزن بگردانند
تا حدي كھ بر تندرستیش ((گاه او را . ممكن بود از شھر، و گاھي بندرت از اسپانیا، تبعید كنند. میكردند

این مجازات درباره زنان نیز چون مردان اجرا ; دویست ضربھ تازیانھ میزدند صد یا)) لطمھاي وارد نیاید
ممكن بود بھ زندان و یا اعمال شاقھ محكوم شود و این مجازات اخیر را فردیناند بھ حال دولت . میشد

و ممكن بود كھ بھ پرداخت غرامتي سنگین و یا مصادره اموالش محكوم شود، در چند . مفیدتر میدانست
، كھ تني چند از مردگان بھ بدعتگذاري متھم شدند، متھمان را پس از مرگ محاكمھ كردند و بھ ضبط مورد

بھ كساني كھ از بدعتگذاري . اموالشان محكوم ساختند، و بھ این طریق وارثان آنھا از ارث محروم ماندند
. تیش افكار میافتاد میدادندمردمان فوت شده خبر میدادند، سي تا پنجاه درصد آنچھ را كھ بھ دست دستگاه تف

خانوادھیي كھ از این داوري و قضاوت مرجوع بھ گذشتھ میترسیدند، بھ مفتشان بھ عنوان بیمھ، علیھ ضبط 
ثروت بالي جان صاحبش بود و وسوسھگر . میپرداختند)) وجھ المصالحھ((و مصادره ماتركشان، 

اه تفتیش افكار جاري شد، دیگر براي چون پول بھ كیسھ اعضاي دستگ. خبرچینان، مفتشان، و حكومت
حفظ دین، بھ اندازه بھ دست آوردن طال، حرارت بھ خرج نمیدادند، و فساد، از راه دینداري، در ھمھ جا 

  . پیچید

این مجازات خاص كساني بود كھ بھ بدعتگذاریھاي بزرگ متھم . زنده سوزانیدن، كیفر و جزاي نھایي بود
یا خاص ; بوده، مجرم شناختھ شده، و قبل از اعالم راي نھایي دادگاه بھ گناھان خود اعتراف نورزیده بودند

قرار گرفتھ و از گناه تطھیر  آنھایي بود كھ بموقع بھ تقصیر خویش اعتراف ورزیده، و چون مورد بخشایش
دستگاه تفتیش افكار ادعا میكرد كھ خود كسي را بھ . یافتھ بودند، دوباره پیرامون بدعتگذاري گشتھ بودند

اما بھ ھر حال دستگاه میدانست كھ قوانین . قتل نرسانده، بلكھ محكومان را تحویل مقامات دولتي داده است
را، در صورتي كھ مجرم بھ گناه اعتراف نورزیده و توبھ نكرده  جنایي مملكت كیفر بدعتگذاریھاي بزرگ

  . باشد، سوختن قرار دادھاند

حضور رسمي ماموران كلیسا در مراسم سوزاندن، مسئولیت و دخالت كلیسا را در این كار بروشني نشان 
و موثر تنھا برسوزاندن اطالق نمیگشت، بلكھ سراسر جریان وحشتناك )) اجراي قانون دین. ((میدھد

و غرض از آن تنھا ترسانیدن و ; محكومیت و كیفردھي شخص بدعتگذار با این عنوان خوانده میشد
مرعوب ساختن گناھكاران بالقوه نبود، بلكھ بھ خاطر نشان دادن شمھاي از داوري روز قیامت و دادن 

نھا را كھ بھ مرگ آ: جریان محاكمھ و كیفردھي در آغاز ساده بود. درس عبرت و اخالق بھ مردمان بود
محكوم گشتھ بودند بھ میدان بزرگ شھر میبردند تفتیش افكار بر سكویي در روبھ روي محكومان با جالل 
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براي آخرین بار بھ محكومان فرصت اقرار و اعتراف داده میشد، سپس حكم دادگاه ; و جبروت مینشستند
اما چون این سوزاندنھا . ن پایان میدادندھا را آتش میزدند و بھ زجر و عذاب محكوما ھیمھ; اعالم میگشت

مكرر گشت و مقدار زیادي از ابھت و نیرویي را كھ از لحاظ روانشناسي داشت از دست داد، جریان 
ھر وقت . محاكمھ و كیفردھي مفصلتر و پر ابھتتر شد و بھ صورت یك صحنھ مجلل و عظیم نمایشي درآمد

گذاري، ازدواج، و یا آمدن یك شاه، ملكھ، و یا شاھزاده امكانپذیر بود، اجراي آن را ھمزمان با تاج
اعضاي دولت و شھرداري، افراد دستگاه تفتیش افكار، كشیشان و راھبان محلي . اسپانیایي قرار میدادند

در شب كیفردھي، این بزرگان بھ . دعوت میشدند و در نتیجھ ملزم بودند تا در این تشریفات شركت جویند
ا تشریفات پر ابھتي در خیابان اصلي شھر راه میافتادند تا صلیب سبزرنگ دستگاه ھم ملحق میشدند و ب

براي آخرین بار، كوشش . تفتیش افكار را بر فراز محراب كلیساي جامع یا كلیساي عمده شھر نصب كنند
، یا بسیاري در این ھنگام تسلیم میشدند و محكومیت آنھا بھ زندان ابد; میشد كھ از محكوم اقرار بگیرند

صبح فردا زندانیان را، كھ عبارت بودند از شیادان، . زندان براي مدت معیني، تخفیف پیدا میكرد
كفرگویان، مردان دوزنھ یا زنان دو شوھره، بدعتگذاران، مرتدھا، و بعدھا پروتستانھا، از میان انبوه 

تخوان اشخاصي را كھ گاھي تمثال محكومان غایب و صندوق اس. متراكم جمعیت بھ میدان شھر میبردند
در میدان، برفراز . پس از مرگ بھ بیدیني محكوم گشتھ بودند، در زمره زندانیان، بھ میدان میآوردند

سكویھاي جایگاه، اعضاي دستگاه تفتیش افكار، كشیشان و راھبان، و مقامات و ماموران دولتي و كشوري 
خطابھاي تقریر میشد، و پس از آن از تمام . گاھگاھي، شاه نیز در این مراسم حضور مییافت; مینشستند

حضار سوگند و پیمان وفاداري بھ دستگاه مقدس تفتیش افكار میگرفتند و آنان را ملزم میساختند كھ 
پس از آن، زندانیان را یك بھ . بدعتگذاري را بھ ھر صورت و در ھر جا كھ باشد تعقیب كنند و خبر دھند

اگر تصور كنیم كھ محكومان از خود . دادگاه را بر آنھا میخواندندیك در برابر محكمھ میآوردند و حكم 
گمان میرود كھ زندانیان در این مرحلھ روحا و جسما، چندان ; دلیرانھ دفاع میكردھاند، بھ خطا رفتھایم

حتي در این زمان اگر كسي بھ خطا و جرم خود . فرسوده بودھاند كھ توانایي دفاع از خویشتن را نداشتھاند
در این صورت، دستگاه تفتیش افكار بھ تازیانھ زدن، ضبط اموال، و . ر میكرد، از مرگ نجات مییافتاقرا

اگر شخص گناھكار پس از اعالم حكم تن بھ اقرار میداد، وي را ترحما، پیش از . حبس ابد بسنده میكرد
ن محكوم بندرت اتفاق و چون این اقرارھاي بازپسین دم زیاد بود، زنده سوزانید; سوزاندن، خفھ میكردند

آنان كھ جرمشان بدعتگذاري عمده بود اما تا دم آخر منكر آن میشدند، از آخرین آیینھاي مقدس . میافتاد
. محروم میشدند و بھ این طریق، بھ تصور دستگاه تفتیش افكار، براي ھمیشھ در كام دوزخ عذاب میكشیدند

ماموران محكومان . خوني ریختھ شود برحذر میداشتند; دتایبان و تطھیریافتگان را دوباره بھ زندان میبردن
را از میان جمعیت انبوھي كھ از اطراف براي دیدن این منظره تماشایي گرد آمده بودند بھ خارج شھر 

وقتي بھ محلي كھ براي كیفردھي آماده شده بود میرسیدند، آنان را كھ اقرار كرده بودند خفھ . میبردند
بھ آتش آنقدر . دند، و آنان را كھ اعتراف نكرده بودند زنده طعمھ آتش میساختندمیكردند و سپس میسوزان

سوخت میدادند كھ از اجساد جز خاكستر چیزي باقي نماند، و آن را نیز بر دشتھا یا بر روي نھرھا 
بھ كفاره  در حالي كھ معتقد بودند،; ھایشان باز میگشتند كشیشان بھ كلیساھا، و تماشاگران بھ خانھ. میپاشیدند

  . قرباني كردن انسان از نو رواج یافتھ بود. بدعتھاي اھانتآمیز، پیشكشھاي مناسبي بھ خداوند تقدیم داشتھاند

V- ١۵١۶-١۴٨٠:پیشرفت دستگاه تفتیش افكار   

براي ناحیھ سویل منصوب  ١۴٨٠نخستین اعضاي دستگاه تفتیش افكار را فردیناند و ایزابل در سپتامبر 
  . كردند

اینان مایل بھ . ي از نوكیشان سویل بھ دھستانھا گریختند و بھ دامن خاوندھاي فئودال در آویختندبسیار
حمایت پناھندگان بودند، ولي اعضاي دستگاه تفتیش افكار بھ تكفیر و مصادره اموال تھدیدشان میكردند، و 

یشان بر آن شدند كھ بھ در خود شھر، عدھاي از نوك. خاوندھا، از ترس، پناھندگان را تسلیم مینمودند
كساني كھ در توطئھ دست داشتند گرفتار آمدند و ; مقاومت مسلحانھ دست یازند، لیكن رازشان فاش گشت

و نخستین ; محاكمات با شتابي خشم آلود، پشت سرھم، آغاز شد. دیري نگذشت كھ سیاھچالھا پر شدند
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با سوزانیدن شش زن و  ١۴٨١ششم فوریھ مراسم سوزاندن در آتش دستگاه تفتیش افكار اسپانیا در روز 
  . تن بھ حبس ابد محكوم شدند ٧٩تن طعمھ آتش گشتند و  ٢٩٨تا چھارم نوامبر ھمان سال، . مرد برپا شد

، بھ تقاضا و معرفي فردیناند و ایزابل، پاپ سیكستوس چھارم، فرایاري از فرقھ دومینیكیان ١۴٨٣در سال 
وي خشكھ مقدس . است دستگاه تفتیش افكار سراسر اسپانیا برگماشترا، بھ نام توماس دتوركماذا، بھ ری

فسادناپذیر و متعصبي بود كھ تجمل و خوشگذراني را خوار میداشت، با حرارت كار میكرد، و خوشحال 
اعضاي . بود كھ در موقعیت فعلي میتواند با تعقیب و ریشھ كن كردن بدعتگذاران بھ مسیح خدمت كند

بسیاري از تبرئھ شدگان را ; را بھ خاطر مالیمت و مداراگریشان بھ باد سرزنش گرفتدستگاه تفتیش افكار 
دوباره بھ محاكمھ خواند، و دستور داد تا از ربیھاي یھودي تولدو بھ زور شكنجھ، حتي اگر تا سرحد مرگ 

در آغاز تالش و پاپ آلكساندر ششم، كھ . باشد، نام نوكیشاني را كھ دوباره بھ دین یھود گرویدھاند بازجویند
استغراق وي را در كارھایش بھ دیده تحسین نگریستھ بود، اینك از شدت عمل و سختگیریھاي او لرزه بر 

تور كماذا نفوذ خود را بر این دو دستیار حفظ كرد و . بدو شریك سازد ١۴٩۴پشتش افتاد، و در سال 
امپراطوریي در ((آن را بھ صورت  ھمچنان رئیس و پیشواي با عزم دستگاه تفتیش افكار باقي ماند، و

. در آورد كھ قدرتش پھلو بھ پھلوي قدرت فرمانروایان اسپانیا، یعني فردیناند و ایزابل، میزد)) امپراطوري
تن را  ۵٢، )١۴٨٣١۴٨۶(بھ تحریك وي، دستگاه تفتیش افكار در سیوداد رئال طي دو سال 

  . ایب را بھ مجازات رسانیدت ١٨١پناھنده را مصادره كرد، و  ٢٢٠سوزانید،امالك 

نفر از یھودیان تعمیدیافتھ  ٧۵٠مفتشان چون مركز خود را بھ تولدو منتقل ساختند، در ظرف یك سال 
رابازداشت، و یك پنجم داراییشان را ضبط كردند، و محكومشان ساختند كھ در لباس توبھ كاران، شش 

ھمان سال، ). ١۴٨۶(نھ خویشتن را تازیانھ زنند جمعھ، از كوي و بر زن شھر عبور كنند و با الیاف شاھدا
ھمین كارھا در . تن دیگر برشمار تایبان افزوده گشتند ١۶۵٠مراسم سوزاندن در تولدو برگذار شد و 

  . والیاذولیذ، گواذالوپھ، و دیگر شھرھاي كاستیل بھ موقع اجرا گذاشتھ شد

كالنتران شھر تروئل . افكار مقاومت كرد آراگون با شجاعتي ناشي از نومیدي در برابر دستگاه تفتیش
این امر سبب شد كھ كلیسا كشیشان را از بھ جاي ; ھا را بھ روي اعضاي دستگاه تفتیش افكار بستند دروازه

فردیناند حقوق و مستمري شھرداریھا را نپرداخت و، ; آوردن فرایض و شعایر دیني در شھر باز دارد
كشاورزان اطراف، كھ ھمیشھ با شھریھا . پاھي بدانجا گسیل داشتبراي مجبور ساختن مردم بھ اطاعت، س

زیرا بھ آنھا وعده داده شده بود كھ با متھم ساختن ; خصومت داشتند، بھ یاري دستگاه تفتیش افكار شتافتند
تروئل تسلیم شد، و فردیناند بھ اعضاي . اربابانشان، از پرداخت اجاره و دیوني كھ دارند آسوده میشوند

ه تفتیش افكار اختیار داد كھ ھر كس را كھ گمان میكنند در این مخالفت دست داشتھ است از شھر دستگا
بھ اعتراض علیھ دستگاه تفتیش )) نومسیحیان((با )) كھنھ مسیحیان((در ساراگوسا بسیاري از . تبعید كنند

ن محاكمات خود را ھنگامي كھ، علي رغم اعتراض آنھا، دستگاه تفتیش افكار دیوا; افكار ھمدست شدند
این اشتباه مرگ آوري بود، زیرا اھالي ). ١۴٨۵(تشكیل داد، بعضي از نوكیشان یكي از اعضا را كشتند 

اسقف اعظم محل، با دادن ))! نوكیشان را بسوزانید((وحشتزده بھ خیابانھا ریختند و فریاد برآوردند كھ 
یك ; ھگران گرفتار شدند و بھ مجازات رسیدندتقریبا تمام توطئ; وعده رسیدگي سریع مردم را آرام ساخت

دیگري شیشھ ; تن از فراز برجي كھ در آنجا محبوسش كرده بودند خود را بھ پایین افكند و جان سپرد
كورتس شھر واالنس . ھاي آن را بلعید، و ماموران او را در زندانش مرده یافتند چراغي را شكست و خرده

فردیناند بھ عمال خود دستور داد كھ ھمھ مزاحمین را ; خودداري كرداز دادن اجازه عملیات بھ مفتشان 
پادشاه، بھ پشتیباني از دستگاه تفتیش افكار، عناصر . در نتیجھ، واالنس نیز تسلیم شد; گرفتار سازند

اتفاق كلیسا و سلطنت اسلحھ تكفیر و ; استقالل طلب آراگون را یكي پس از دیگري مورد تجاوز قرار داد
پاپھا بھ  ١۴٨٨در . اھیان تواناتر از آن بود كھ ایالت یا شھري بنتھایي در برابرش مقاومت ورزدشمشیرسپ

استفاده از دستگاه تفتیش افكار بھ عنوانافزاري در دست دولت چگونھ مینگریستند بدون شك، از نظارت 
شد و در برابر غرامتھاي و از قرار معلوم شفقت آنھا برانگیختھ می; مقامات دولتي در این كار بیزار بودند

  . سنگیني كھ براي تبرئھ از حكم دستگاه تفتیش افكار بھ دولت پرداختھ میشد ساكت نمیتوانستند بنشینند
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چند تن از پاپھا كوشیدند تا جلو پیشرفت آن را بگیرند، و در چند مورد قربانیان آن را تحت حمایت خود 
  . گرفتند

عي صادر كرد كھ اگر اجرا میشد، بساط دستگاه تفتیش افكار از پاپ سیكستوس چھارم توقی ١۴٨٢در سال 
وي شكایت كرده بود كھ ماموران دستگاه تفتیش افكار، بیش از آنكھ دلسوز دین و . آراگون برچیده میشد

مذھب باشند، شیفتھ طال و پولند و مسیحیان خوب و مومن را، بھ شھادت مشكوك دشمنان و غالمانشان، 
وي فرمان داد كھ در آینده ھیچ مفتشي نباید بدون حضور و . نجھ كرده، و سوزانیدھاندزنداني ساختھ، شك

; و نام وادعاي تھمت زنندگان باید بھ اطالع متھم برسد; موافقت نماینده اسقف محلي دست بھ كارتفتیش بزند
و ; د محبوس گردندو زندانیان دستگاه تفتیش افكار باید در زندانھایي كھ زیر نظر اسقف نشین اداره میشون

بھ آنھا كھ بھ حكم دستگاه تفتیش افكار اعتراض دارند باید اجازه داده شود كھ از مقام پاپ تقاضاي 
و تمام كساني كھ ; دادخواھي كنند و، در این صورت، جریان محاكمھ تا صدور فرمان پاپ باید معوق بماند

توبھ كردند، باید مورد بخشایش قرار گیرند و بھ بدعتگذاري متھمند، چون بھ گناه خویش اقرار نمودند و 
تمام محاكمات و احكامي كھ در گذشتھ برخالف این مقررات و . ازآن پس از تعقیب و آزار در امان باشند

شرایط جاري شده بودند باطل و ملغا شدند، و اعالم شد كھ تمام كساني كھ از آن بھ بعد این مقررات را 
  . رعایت نكنند تكفیر خواھند شد

این فرمان فرمان روشنبینانھاي بود و كمال و تمامي آن نشان میدادكھ از روي خلوص و صفاي باطن 
مع ھذا، باید درنظر آوریم كھ این فرمان منحصر بھ آراگون بود شھري كھ نوكیشانش . صادر شده است

ن سرپیچید و مامور ھنگامي كھ فردیناند از اجراي فرما. براي تحصیل آن رادمردانھ بھ پاي خاستھ بودند
ابالغ آن را توقیف كرد و بھ اعضاي دستگاه تفتیش افكار دستور داد كھ چون سابق بھ كار خویش ادامھ 

  . دھند، پاپ سیكستوس قضیھ را دیگر دنبال نكرد و، پنج ماه بعد، اجراي توقیع خود را معلق ساخت

ضار و احكام دستگاه تفتیش افكار تامین و نوكیشان ناامید و مستاصل سیل پول بھ رم روان ساختند و از اح
رم پولھا را پذیرفت، براي آنھا امان نامھ و آمرزشنامھ فرستاد، اما اعضاي دستگاه ; بخشودگي خواستند

و پاپھا، كھ بھ دوستي فردیناند و خراج ساالنھ ; تفتیش افكار اسپانیا، بھ حمایت فردیناند، بدان اعتنایي نكردند
ھا، كھ مردم  آمرزشنامھ. م داشتند، براي اجراي احكام خود پافشاري بھ عمل نیاوردنداسپانیا احتیاج مبر

گاھگاھي، پاپھا بر سر فرمانھاي . براي بھ دست آوردن آنھا پول میدادند، ابتدا صادر و سپس لغو میشدند
ندر ششم كوشید كھ پاپ آلكسا. خود میایستادند و مفتشین را، بھ اتھام عدم اجراي آنھا، بھ رم فرا میخواندند

پاپ لئو، آن . از سختگیریھاي بھ نام لوثرو، بھ جرم خطاكار محاكمھ كنند، نیز مفتشان تولدو را تكفیر كرد
  . مرد شریف و دانشمند، عقیده بھ سوزانیدن بدعتگذاران را بدعتي قابل سرزنش و توبیخ اعالم كرد

چھ واكنشي نشان دادند طبقات باال و اقلیت  اینك ببینیم مردم اسپانیا در برابر دستگاه تفتیش افكار
  . قاطبھ مسیحیان با عملیات آن موافق بودند; تحصیلكرده در برابر آن اندكي مقاومت و مخالفت نمودند

جز دشمني ونفرت نسبت بھ محكومان، . جمعیتي كھ ھنگام برگزاري مراسم سوزاندن بھ تماشاگرد میآمدند
بعضي نقاط، ھمین تماشاگران بر سر قربانیان میریختند و آنھا را  در. اظھار ترحم و شفقتي نمیكردند

مسیحیان درخرید اموال حراجي . میكشتند، مبادا با اعتراف و طلب بخشایش از سوختن نجات یابند
تا  ١۴٨٠تعداد آنھا را در خالل سالھاي  لورنتھشماره قربانیان چقدر بود . محكومان سر و دست میشكستند

تا  ١۴٨٠تن محكوم بھ مجازاتھاي دیگر، و در فاصلھ سالھاي  ٩۶۴٩۶تن سوختھ و  ٨٠٠,٨بھ  ١۴٨٨
این ارقام اغلب . تن محكوم بھ مجازاتھاي سنگین تخمین میزند ۴۵٠,٢٩١سوختھ و  ٩١٢,٣١بھ  ١٨٠٨

یك . را بكلي مخدوش و اغراق گویي میدانندحدسي ھستند، و امروز تاریخنویسان پروتستان آنھا 
را دو ھزار تن، و از آن تاریخ تا  ١۵٠۴و  ١۴٨٠تاریخنویس كاتولیك شماره سوختھ شدگان بیان سالھاي 

ارناندو د پولگار، دبیر مخصوص ایزابل، تعداد سوختگان پیش از . را نیز دوھزار تن دیگر میداند ١٧۵٨
ثوریتا، یكي از دبیران دستگاه تفتیش افكار، الف میزد كھ تنھا . یزندرا بھ دوھزار تن تخمین م ١۴٩٠سال 

البتھ در بیشتر شھرھا و حتي نواحي تابع اسپانیا، مانند . در سویل چھار ھزار تن رابھ كام آتش افكندھاند
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بھ بعد،  ١۵٠٠از سال . بالئار، ساردني، سیسیل، ھلند، و امریكا، قربانیان دستگاه تفتیش افكار فراوان بودند
اما ھیچ آماري نمیتواند نشان دھد كھ مردم اسپانیا در آن شبان . تعداد آنان كھ طعمھ آتش میشدند تقلیل یافت

اشخاص، چھ مرد و چھ زن، حتي در جرگھ خانوادگي . و روزان در چھ ترس و وحشتي سر میكردند
دآمیز، برحسب اتفاق، آنھا را بھ خویش مراقب و مواظب كلمھ بھ كلمھ سخنان خود بودند، مبادا سخني انتقا

تفتیش افكار فشاري فكري و ذھني بود كھ در تاریخ . یكي از زندانھاي دستگاه تفتیش افكار روان سازد
  . نظیر نداشت

آیا دستگاه تفتیش افكار در آنچھ میخواست موفق شد بلي، در رسیدن بھ ھدفي كھ خود اعالم داشتھ بود، 
آنان كھ میاندیشند دستگاه تفتیش افكار ھمیشھ . بدعتگذاري آشكار، توفیق یافتیعني رھایي دادن اسپانیا از 

ھمین دستگاه تفتیش افكار بود كھ آلبیگاییان و ھو گنوھا را در فرانسھ، كاتولیكھا را در انگلستان . میفریبند
در اسپانیا بھ عصر الیزابت، و مسیحیان را در ژاپن نابود ساخت و، در قرن شانزدھم، جماعات قلیلي راكھ 

از سوي دیگر، بھ احتمال قوي، ھمین دستگاه تفتیش افكار . نھضت پروتستان التفاتي داشتند مضمحل كرد
بود كھ نھضت پروتستان را در آلمان، اسكاندیناوي، و انگلستان، بر اثر ترسي كھ از استقرار آیین كاتولیك 

  . در مردم بھ وجود میآورد، تقویت نمود

ییم دستگاه تفتیش افكار در پایان دادن بھ عصر درخشان و طالیي تاریخ اسپانیا، مشكل است كھ بگو
اوج اعتالي این . چھ سھمي داشت) ١۴٩٢١۶۶٠(عصري كھ از كریستوف كلمب تا والسكوئز ادامھ یافت 

، صد سال پس از استقرار و گسترش )١۵۶٢١۶٣۵(و لوپھ دوگا ) ١۵۴٧١۶١۶(عصر باظھور سروانتس 
دستگاه تفتیش افكار معلول و در عین حال علت تمایالت انحصاري و . در اسپانیا، فرا رسیدتفتیش افكار 

)) كافر((و این روحیھ مذھبي بر اثر قرنھا مجادلھ با مورھاي ; شدید مردم اسپانیا نسبت بھ آیین كاتولیك بود
  . در آنھا پرورش یافتھ بود

شارل پنجم و فیلیپ دوم، و ضعف اقتصادي آن بر اثر  شاید ناتوان شدن اسپانیا بر اثر جنگھاي توانفرساي
پیروزیھاي بریتانیا بردریا، و سیاست و خط مشي پول دوستانھ حكومتش در زوال و انحطاط آن بیش از 

تعقیب و آزار جادوگران درمیان پروتستانھا، در شمال اروپا و . دستگاه تفتیش افكار موثر بوده باشد
بھ اعمال دستگاه تفتیش افكار در اسپانیا داشت و شگفت آن است كھ در نظر  انگلستان جدید، قرابت زیادي

دستگاه تفتیش افكار اسپانیا جادوگري توھم و فریبي بودكھ، بیش از آنكھ سزاوار تنبیھ و مجازات باشد، 
تفیتش افكار و تعقیب و سوزاندن جادوگران، ھر دو، مظھر عصري ھستند . درخور ترحم و دلسوزي بود

ھمچنانكھ قتل عامھاي میھن پرستانھ . رع و االھیات آن گونھ آدمكشي را كاري ضروري میدانستكھ ش
ما باید بكوشیم تا این . دوران ما ناشي از ضرورت آدمكشي بھ خاطر اعتقادات سیاسي و نژادي میشوند

یخي غیرقابل گونھ نھضتھا را در شرایط زماني آنھا بفھیم، ورنھ امروز این نھضتھا چیزي جزجنایات تار
  . براي فكر بشر، دشمني خطرناكتر و مرگ آورتر از ایماني خشك و اعتراضناپذیر نیست. بخشایش نیستند

VI  - خروج بني اسرائیل  

غرض دستگاه تفتیش افكار آن بود كھ ھمھ مسیحیان را، چھ كھنھ و چھ نو، بترساند و دست كم بھ رعایت 
تگذاري درنطفھ بمیرد، و دومین یا سومین نسل یھودیان ظواھر دین وادار سازد، بدان امید كھ بدع

بھ ھیچ وجھ قصد آن درمیان نبود كھ بھ یھودیان تعمید . تعمیدیافتھ از دین اجدادي خویش دست باز كشند
ھنگامي كھ اینان بر آن شدند كھ كوچ كنند، فردیناند و دستگاه تفتیش ; یافتھ اجازه خروج از اسپانیا داده شود

اگر بھ این عده اجازه داده میشد كھ . تن در اسپانیاي مسیحي باقي ماندند ٠٠٠,٢٣۵نھا در حدود افكار از آ
عبادات و مراسم دیني خود را بھ جاي آورند و آن را تبلیغ كنند، وحدت ملي چگونھ میسر میشد توركماذا 

بھ مسیحیت در آورند،  این وضع را امكانناپذیر میدانست، و سفارش كرد كھ یاھمگي را بزور تعمید دھند و
وي از ارزش اقتصادي استعداد یھودیان در بازرگاني و مالیھ . فردیناند مردد بود. یا از اسپانیا بیرون برانند

امابھ وي گفتھ بودند كھ آنان نوكیشان را شماتت میكنند و برآنند كھ، حتي اگر پنھاني ھم شده است، . آگاه بود
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زشك مخصوص وي، ریباس آلتاس، كھ یھودي تعمیدیافتھاي بود، متھم شد پ. آنان را بھ یھودیت بازگردانند
كھ بر طوق گردنش گلولھاي از طال آویختھ است كھ در آن تصویري از وي در حال بیحرمتي كردن بھ 

نامھ ). ١۴٨٨(مع ھذا، پزشك بیچاره را سوزاندند ; اتھامي باور نكردني بود; مسیح مصلوب قرار دارد
ھ در آنھا یك پیشواي یھودي اھل قسطنطنیھ بھ رئیس یھودیان اسپانیا توصیھ كرده بود ھایي جعل كردند ك

یك نوكیش را بھ اتھام آنكھ فطیر متبرك در كولھ . كھ از مسیحیان تا آنجا كھ میتوانند بدزدند و مسموم كنند
كرد كھ در آن ادعا او را چندان شكنجھ دادند كھ اقرار نامھاي را امضا ; بارش یافتھاند باز داشت كردند

میشد كھ شش تن نوكیش بھ ھمراه شش تن یھودي یك كودك مسیحي را كشتھاند تا قلبش را در یك آیین 
اعترافات شكنجھ . جادویي، كھ نتیجھاش مرگ تمام مسیحیان و اضمحالل مسیحیت بوده است، بھ كار برند

با وجود این، چھار یھودي ; یافت نشدشدگان با یكدیگر منافات داشت، وھیچ جا خبري از یك كودك گمشده 
و دو نفر از این چھارتن را، پس از آنكھ با گازانبرھاي داغ و آتشین تكھ پاره كردند، بھ آتش ; را سوزاندند

در ھر حال، این وقایع و ; ممكن است اینھا و اتھامات مشابھشان در فردیناند موثر افتاده باشد. افكندند
ھنگامي كھ غرناطھ . ي اخراج یھودیان تعمیدنیافتھ از اسپانیا آماده ساختاتھامات افكار عمومي را برا

و نتیجھ فعالیتھاي صنعتي و بازرگاني مورھا عاید اسپانیاي مسیحي گشت، ) ١۴٩١نوامبر  ۵(تسلیم شد 
در این میان، . سھمي كھ یھودیان مسیحي نشده در پیشرفت اقتصادي كشور داشتند ناچیز جلوه كرد

كھ مقدسي مردم، بر اثر مراسم سوزاندن و وعظھاي راھبان، چنان انگیختھ شد كھ صلح و تعصبات و خش
. امنیت جامعھ، بدون آنكھ دولت یھودیان را یا تحت حمایت گیرد و یا از اسپانیا بیرون راند، امكانناپذیر بود

فرمان تبعید را  ، كھ یكي از سالھاي پرھیاھوي تاریخ اسپانیاست،فردیناند و ایزابل١۴٩٢مارس  ٣٠در 
ژوئیھ  ٣١تمام یھودیان تعمید نیافتھ، از خرد و كالن و توانگر و ناتوان، میبایست تا روز . صادر كردند

دراین مھلت كوتاه، یھودیان . جزاي آن كھ باز میگشت مرگ بود; اسپانیا را ترك گویند و دیگر بازنگردند
آنھا تنھا میتوانستند . ش میرفت از سر خود باز كنندمیبایست اموال و امالك خود را بھ ھر قیمت كھ بھ فرو

اموال منقول و بروات و اسحاق ابراونل مبلغ ھنگفتي بھ فردیناند و ایزابل تقدیم داشتند تا فرمان تبعید را 
از طرف مقام سلطنت اتھامي بھ یھودیان زده نشد، جز قصد اغفال و . مسترد دارند، ولي آنھا نپذیرفتند

در فرمان متممي، مقرر شد كھ مالیاتھاي تا آخر سال تمام اموال و . كیشان بھ دین سابقبازگردانیدن نو
  . خرید و فروشھاي یھودیان اخذ شوند

طلبھاي آنان از مسیحیان یا مورھا تنھا در سر رسید قابل تادیھ بودند، و تبعیدیان میتوانستند بھ توسط وكیل 
، طلب خود را مطالبھ كنند و یا حوالھ مطالبات خود را، با یا نماینده خود، اگر چنین كسي پیدا میكردند
در این شتاب قھري، دارایي یھودیان بھ قیمت ناچیزي بھ . تنزیل، بھ مسیحیاني كھ خریدارآنند بفروشند

بعضي از یھودیان، . خانھاي در ازاي استري فروختھ شد، و تاكستاني بھ تكھ لباسي. چنگ مسیحیان افتاد
و بعضي دیگر خانھ ھایشان ) احتماال براي گرفتن حق بیمھ آن(ھاي خود را آتش زدند  ھاز شدت یاس، خان

ھا را مسیحیان بھ تصاحب در آوردند تو با اندك تغییري بھ كلیسا مبدل  كنیسھ. را بھ شھرداریھا واگذاشتند
كراني كھ طي چندماه، قسمت اعظم ثروت بی. گورستانھاي قوم یھود را بھ چراگاه بدل كردند. ساختند

قریب پنجاه ھزار تن از یھودیان قبول مسیحیت . یھودیان اسپانیایي در ظرف قرنھا گرد آورده بودند تباه شد
  . كردند و اجازه اسكان یافتند

  . بیش از صد ھزار تن اسپانیا را ترك گفتند و سفر دور و دراز و اندوه آوري را آغاز كردند

جوانان . ا كھ بیش از دوازده سال داشتند بھ عقد یكدیگر درآوردندقبل از خروج، تمام پسران و دختراني ر
سفر دور و دراز آنان بر پشت اسب و استر، یا .پیران را كمك كردند، و توانگران دست بینوایان را گرفتند

مسیحیان خوب و نیكدل چھ عامي و چھ روحاني در منازل میان راه، آنھا را . در گاري، و یا پیاده آغاز شد
اما ربیھا پاسخ رد دادند و پیروان خود را مطمئن ساختند كھ خداوند، . قبول تعمید و مسیحیت فراخواندندبھ 

با پدید آوردن معبري در دریا، آنھا را بھ سرزمین موعود رھبري خواھد كرد، ھمچنانكھ پدرانشان را 
  . رھبري نموده بود
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د بھ دریا چشم دوختند تا آب از ھم بشكافد و آنان، بي مھاجران، كھ در كادیث گرد آمده بودند، با یك دنیا امی
اما چون واقعیت رویاي شیرینشان را بر ھم زد، . آنكھ پر قبایشانتر شود، بھ آن سو، بھ افریقا، روان شوند

طوفان كشتیھاي آنھا را، كھ بیست و پنج فروند بودند، از ھم . براي عبور با كشتي پولھاي گزاف پرداختند
پانزده كشتي را دوباره بھ ساحل اسپانیا راند، و بسیاري از مسافران نومید این كشتیھا قبول دور ساخت و 

پنجاه تن از یھودیان، كھ كشتیشان در . تعمید كردند، زیرا سرگیجھ و دلھره دریا را از آن بدتر یافتھ بودند
. و بردگیشان فروختند نزدیكي سویل شكستھ بود، گرفتار و مدت دو سال زنداني شدند، و سپس بھ غالمي

ھزاران تن یھودي دیگر از جبل طارق، ماالگا، واالنس، و یا بارسلون گذشتند و دریافتند كھ، در سراسر 
  . جھان مسیحیت، تنھا ایتالیاست كھ بانوعدوستي آنھا را بھ خاك خود راه میدھد

ا وجود داشتند، و برخي از عده كثیري یھودي از قبل درآنج. مناسبترین مقصد براي مھاجران پرتغال بود
اما ژان دوم از كثرت یھودیاني كھ از اسپانیا آمده بودند در حدود ھشتاد ھزار تن . آنھا در رسیده بودند

  . متوحش شد

درمیان آنھا طاعون شیوع . بدانھا ھشت ماه مھلت توقف داد، بھ شرط آنكھ پس از آن پرتغال را ترك گویند
ژان، با فراھم . كرد، و آنھا اخراج بالدرنگ یھودیان را خواستار شدندیافت و بھ مسیحیان نیز سرایت 

اما آنھا كھ خود را بدین كشتیھا سپردند ; ساختن كشتیھاي ارزان قیمت، حركت مھاجران را تسھیل كرد
بسیاري را بر سواحل متروك افكندند تا از گرسنگي ; مورد تجاوز قرار گرفتند و اموالشان بھ غارت رفت

یكي از كشتیھا، كھ دویست و پنجاه یھودي بر آن بودند، بھ علت . رند و یا بھ غالمي مورھا در افتندجان سپا
آنكھ ھنوز طاعون درمیان مسافرانش بیداد میكرد، اجازه نیافت كھ در ھیچ بندري لنگر اندازد و چھار ماه 

ال مسافران رابھ یغما بردند، و دریازنان خلیج بیسكي كشتي دیگري را گرفتند، امو. تمام آواره دریاھا بود
در آنجا، كشیشان و دادرسان مسیحي یھودیان را مختار گذاشتند كھ یا قبول ; سپس كشتي را بھ ماالگا راندند

چون پنجاه تن از آنھا مردند، مقامات محلي آب و نانشان دادند، . مسیحیت كنند و یا از گرسنگي جان سپارند
ھنگامي كھ ھشت ماه مھلت بھ پایان رسید، ژان دوم آن . بادبان بر كشند و فرمان دادند كھ بھ سوي افریقا

كودكاني را كھ كمتر . دستھ از مھاجران یھودي را كھ ھنوز در پرتغال باقي مانده بودند بھ بردگي فروخت
از پنج سال داشتند از پدر و مادرشان جدا كردند و بھ جزیره سنت تامس فرستادند تا آنھا را مسیحي بار 

از آنجا كھ ھیچ التجا و التماسي نمیتوانست ماموران را از اجراي حكم باز دارد، برخي از مادران . آوردند
جانشین ژان، یعني مانوئل، نفس . خود و فرزندانشان را غرق كردند تا داغ جدایي آنان بر دلھایشان ننشیند

بود آزاد ساخت و واعظان را از تحریك آنھایي راكھ ژان بھ بردگي گرفتھ : نجاتبخشي بھ جان یھودیان دمید
ھا فرمان داد كھ از طرح دعاوي مربوط بھ قتل كودكان مسیحي بھ  بھ دادگاه; مردم علیھ آنان باز داشت

اما در این میان، . دست یھودیان خودداري كنند، زیرا این دعاوي داستانھاي كینھ توزانھاي بیش نیستند
ناند و ایزابل، نرد عشق باخت و خواب آن دید كھ دو پادشاھي رادر مانوئل بھ ایزابل، دختر و وارث فردی

فردیناند و ایزابل با ازدواج وي و دخترشان موافقت كردند، بدان شرط كھ تمام . زیر یك بستر متحد سازد
  . یھودیان تعمیدنیافتھ را، خواه بومي و خواه مھاجر، از پرتغال بیرون ریزد

از پي افتخار نصیبش شود، موافقت كرد و فرمان داد كھ تمام یھودیان و  مانوئل، كھ دوست میداشت افتخار
چون دید كھ تنھا معدودي قبول ). ١۴٩۶(مورھاي قلمرو او یا بھ مسیحیت گرایند، یا پرتغال راترك گویند 

تعمید نمودند، نیز چون نمیخواست شیرازه بازرگاني و صنعت كشور راكھ یھودیان با استعدادھاي عالي 
بھ ھم بافتھ بودند بگسلد، دستور داد كھ تمام كودكان كمتر از پانزده سال یھودي را از والدینشان جدا خود 

روحانیان كاتولیك بااین عقیده مخالفت ورزیدند، لیكن سودي نكرد و فرمان اجرا . كنند و اجبارا تعمید دھند
شان گرفتھ بودند و بھ لب حوض من بھ چشم خویش دیدم كھ كودكان را از گیسوان: ((اسقفي میگوید. شد

مانوئل خشمگین شد، موعد . تعمید از یھودیان، بھ اعتراض، نخست فرزندان و سپس خودشان را كشتند
مردان را از ریش، و زنان . عزیمتشان را بھ تعویق افكند، و سپس فرمان داد كھ ھمگي را بزور تعمید دھند

نوكیشان پرتغالي . چھ بسیار از آنھا كھ در راه خود را كشتند را از گیسوانشان گرفتند و بھ كلیسا كشاندند، و
از پاسخ وي ; عریضھاي براي پاپ آلكساندر ششم فرستادند و میانجیگري و شفاعت وي را خواستار شدند

بھ تمام ) ١۴٩٧مھ (احتمال دارد كھ مساعد حال یھودیان بوده باشد، زیرا مانوئل بعدا ; چیزي نمیدانیم
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ور تعمید یافتھ بودند بیست سال مھلت قانوني داد، كھ در طي این بیست سال نمي توانستند یھودیاني كھ بز
اما مسیحیان پرتغالي بھ رقابتھاي اقتصادي . آنھا را بھ اتھام پیروي از دین یھود بھ محاكمھ فراخوانند

كي از یھودیان در وجود ھنگامي كھ ی; یھودیان،خواه تعمید یافتھ و خواه نیافتھ، با دیده انزجار مینگریستند
معجزھاي كھ مسیحیان مدعي بودند دركلیسایي در لیسبون وقوع یافتھ شك كرد، مردم قطعھ قطعھاش 

دوھزار یھودي كشتھ، و صدھا تن زنده بھ ; سھ روز تمام، قتل عام یھودیان ادامھ داشت; )١۵٠۶(كردند 
و دو تن از ; گرفتند و مردود دانستندروحانیان عالیمقام كاتولیك شورش را بھ باد مذمت . گور شدند

ازاین . فرایارھاي فرقھ دومینیكیان را، كھ مردم را بھ شورش تحریك كرده بودند، بھ مرگ محكوم ساختند
  . واقعھ كھ بگذریم، مدت یك نسل تقریبا صلح و آرامش برقرار بود

مورھا : انتظار حاصل نیامد خروج پرمشقت بني اسرائیل از اسپانیا پایان پذیرفت، اما وحدت دیني مورد
اسقف . اگر چھ غرناطھ تسخیر گشتھ بود، لیكن آزادي مذھب اھالي مسلمان نیز تضمین شده بود. باقي بودند

اعظم، ارناندود تاالورا، كھ بھ فرمانروایي غرناطھ مامور شده بود، این ضمانت را با دقت زیاد رعایت 
خیمنث با چنین . دگستري، مردم را بھ مسیحیت درآوردمیكرد و بر آن بود كھ، از راه مھرورزي و دا

مسیحیتي مخالف بود، و ملكھ را تحریك كرد كھ حفظ عھد و پیمان با كافران لزومي ندارد، واورا بھ صدور 
خیمنث خود . وادار ساخت) ١۴٩٩(فرماني كھ مورھا را مجبور بھ قبول مسیحیت و یا ترك اسپانیا میكرد 

ھاي عربي را كھ بھ دستش  دست تاالورا زد، مساجد رابست، تمام كتب و نوشتھبھ غرناطھ رفت، باالي 
مورھا ھمینكھ از دیدرس . افتاد طعمھ آتش ساخت، و برتعمید دادن اجباري غیر مسیحیان نظارت كرد

در شھر و در ایالت شورشھایي . كشیشان خارج میشدند، آب مقدس را از چھره كودكانشان میستردند
از طرف مقام سلطنت صدور  ١۵٠٢مطابق فرماني كھ در دوازدھم فوریھ . ھم شكستھ شدبرخاست، و در 

. آوریل مھلت داشتند كھ میان مسیحیت و تبعید یكي را برگزینند ٣٠یافت، تمام مسلمانان كاستیل و لئون تا 
اندند، بھ مورھا زبان بھ اعتراض گشودند كھ نیاكان آنھا، ھنگامي كھ بر قسمت اعظم اسپانیا حكومت میر

  تمام مسیحیان تحت فرمانروایي خود، بدون استثنا، آزادي مذھب 

پسران كمتر از چھاردھسال، و دختران كمتر از دوازدھسال حق نداشتند با پدران و مادرانشان از اسپانیا 
خارج شوند، و بھ خاوندان فئودال اجازه داده شد كھ غالمان مور خود را، بھ شرط آنكھ بر آنھا غل و 

یھ، فیلسوفانھتر از یھودیان، تعمید ھزاران تن از مورھا اسپانیا را ترك گفتند، و بق. زنجیر نھند، نگاه دارند
پذیرفتند و بھ نام موریسكوھا، بھ جرم بازگشت بھ دین سابق، جاي یھودیان تعمید یافتھ را در تحمل 

در طي قرن شانزدھم سھ میلیون مسلمان بظاھر مسیحي شده اسپانیا . مجازاتھاي دستگاه تفتیش افكار گرفتند
نامید، اما فرایار بلدا آن را )) وحشیانھترین فرمان تاریخ((را  ١۵٠٢ كاردینال ریشلیو فرمان. را ترك گفتند

اكنون وحدت ((میدانست، و میافزود كھ )) برجستھترین حادثھ اسپانیا، از زمان حواریون بھ این طرف((
اسپانیا، با اخراج .)) مذھبي تامین گشتھ است، و دمیدن سپیده دوراني پر بركت و خجستھ نزدیك است

و ; ن، صنعتگران دانشوران، پزشكان، و علماي یھودي و مسلمان، گنجینھ بیحسابي را از دست دادبازرگانا
مردم اسپانیا، كھ . مللي كھ آنھا را پذیرا گشتند، ھم از نظر اقتصادي و ھم از نظر فكري، سود فراوان بردند

اندیشیدن را، جز در چارچوب از این زمان بھ بعد جز یك دین نمیشناختند، پاك تسلیم روحانیان شدند و حق 
در حالي كھ اروپا، بر ; خوب یا بد، اسپانیا در شرایط قرون وسطایي باقي ماند. سنن مذھبي، از دست دادند

  . اثر انقالبھاي اقتصادي، فكري، دیني، و اختراع چاپ، بھ سوي تجدد شتافت

VII -  ھنر اسپانیا  

مردم از . قرون وسطایي آن را بخوبي نشان میدھد معماري اسپانیایي، با سبك پابر جاي گوتیك، روحیھ
ھا كمك میكردند كھ پادشاھان و بزرگان، براي اداي دین یا  ھاي مراودي اكراھي نداشتند، زیرا این سكھ سكھ

ھا، و نقاشیھاي پرتزیین و با ابھت و گزاف  اجراي سیاست مذھبي خود، كلیساھاي جامع عظیم، مجسمھ
كلیساي . یا حضرت مریم،كھ این چنین پرشور مورد پرستش بود، بسازندبراي قدیسان محبوب خود و 
ھا و خیابانھاي  درمیان شلوغي كوچھ: آھستھ آھستھ باال آمد ١۴۴٨تا  ١٢٩٨جامع بارسلون میان سالھاي 
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كوچك، ستونھاي بلند، دروازده نامشخص، و گنبد باشكوھش سینھ بھ آسمان میساید، و ایوانھاي آن، با 
واالنس، تولدو، بورگوس، . متعدد، ھنوز ھم آدمي را از تالش و گرماي روز بھ خود پناه میدھندھاي  فواره

و در ھمان ; لریذا، تاراگونا، ساراگوسا، و لئون معابد پیشین خود را وسعت دادند و یا تعمیر و تزیین كردند
ن كلیساي پامپلونا از مرمر حال، در شھرھایي چون اوئسكا و پامپلونا عمارات جدیدي پي افكنده شدند ایوا

در سال . سفید ساختھ شده و با ظرافت تمام حجاري شده است و پھلو بھ پھلوي حیاطھاي قصر الحمرا میزند
چندان عظیم و زیبا ((مجمع عمومي كلیساي جامع سویل بر آن شد كھ كلیساي جامعي بنا نھد كھ  ١۴٠١

  باشد كھ چون آیندگان بدان بنگرند، ما را در 

   

  

  ، سویل)نمازخانھ اصلي(كلیساي جامع 
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معماران مسجدي را كھ میبایست كلیسا در جاي آن بنا شود ویران ساختند، لیكن .)) ساختن آن دیوانھ پندارند
در سراسر قرن پانزدھم سنگ روي سنگ ; بھ پیھا، كف بندي، و مناره خیر الداي باشكوه آن دست نزدند

عظمت این كلیسا چندان است كھ بھ ; درآمدعترین بناي گوتیك جھان باال رفت، تا عاقبت بھ صورت وسی
درھر )) كلیساي نوتردام دو پاري میتواند، با قامت برافراشتھ، در صحن آن قدم بزند: ((قول تئوفیل گوتیھ

مجسمھ  ۶٧. م دو پاري كامل است، در حالي كھ كلیساي جامع سویل وسیع استصورت، كلیساي نوتردا
  . نقاش، ازموریلیو تا گویا، براي تزیین این غار غول پیكر خدایان زحمت كشیدند ٣٨ساز و 

، گیلر موبوفي، یك از معماران اسپانیایي، بھ مجمع عمومي كلیساي جامع خرونا پیشنھاد ١۴١٠حوالي سال 
ھاي جانبي آن تقسیم میكنند بردارد و،  ا و قوسھایي را كھ اندرون كلیسا را بھ شبستان و راھھكرد كھ ستونھ

این كار انجام . متر، دیوارھا را در زیر سقف قرار دھد ٢٢و  ٢با زدن تنھا یك اطاق قوسي بھ عرض 
ن كار براي ای. گرفت واینك كلیساي جامع خرونا داراي بزرگترین طاق قوسي گوتیك دنیاي مسیحیت است

ھاي دیگري نیز، كھ البتھ این  در قرن پانزدھم عبادتگاه. فن مھندسي پیروزي، و براي ھنر شكست بود
 ١۴٧٢سگوویا در سال . اندازه حیرتانگیز نبودند، در پرپینیان، منرسھ، آستورگا، و والیاذولیذ ساختھ شدند

 ١۵٠٧یگوئنثا صومعھ مشھور خود را در س; با بناي یك كلیساي جامع دژنما بر جالل و عظمت خود افزود
  . بھ اتمام رسانید

تقریبا در تمام شھرھاي معتبر اسپانیا، بھ استثناي . ساختن كلیساي جدیدي را آغاز كرد ١۵١٣ساالمانكا در 
و ; مادرید، كلیساھاي جامعي ساختھ شدند كھ عظمت و ابھت نماي خارجي آنھا شكوه فوق العادھاي داشتند

ریكشان، كھ نور خورشید را بھ خود راه نمیدادند، ارواح وحشتزده را بھ خداپرستي و پارسایي اندرونھاي تا
مع ھذا، رنگھاي روشن و درخشان نقاشیھاي اسپانیایي، حجاریھاي الوان، و برق و تاللو ; میكشانید
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كھ، با ھمھ اینھا منازل روح اسپانیایي ھستند . جواھرات و طال و نقره بدانھادرخشش و روشني میدادند
  . تندپروازیھاي غرور، وحشتزده سرتسلیم فرود آورده است

با وجود این، شاھان، نجبا، و شھرھا براي ساختن كاخھا وبناھاي پرخرج پول كافي داشتند، پذروال 
كروئل، فردیناند و ایزابل، و شارل پنجم بناي القصر را در سویل، كھ بھ وسیلھ یك معمار مور در سال 

تجدید بناي القصر، كھ بكرات انجام گرفت، توسط مورھاي ; از نوساختند. كنده شده بودطرح اف ١١٨١
دون پذرو . و از این رو، این كاخ را میتوان نیمچھ خواھر قصر الحمرا دانست; غرناطھ صورت پذیرفت

طس انریكوئث نیز در سویل، بھ ھمین شیوه ساراسني، براي دوكھاي آلكاال بناي مجللي بھ نام قصر پیال
كھ تصور میشد قرینھ كاخي باشد، كھ پیالطس بر فراز رواق آن مسیح رابھ ) بھ بعد ١۵٠٠(بنیاد نھاد 

  در تاالر عام . دژخیمان سپرد تا بھ صلیب كشند
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كھ در شكوه زیبایي با تاالر بزرگ كاخ ) ١۵٠٠(جھت جلسات كورتس محلي بنیاد نھاده شده بود 
. دادگستري ونیز رقابت میكرد

ھاي مرمري، فلزي سنگي،  و كلیساھاي اسپانیا پر از مجسمھ; مجسمھ سازي ھنوز خادم معماري و دین بود
ھاي متعصب مذھبي، با  تورع و پرھیزگاري، در اینجا، بھ صورت چھره; و چوبي مریم عذرا بودند

ي رنگ و تاریكي و ھا ھا در زیر ورقھ ھایي ریاضت كشیده و زاھدانھ، تجسم یافتھ بود، كھ این چھره قیافھ
جدارھاي تزییني پشت محراب شباكھاي كندھكاري . اندوه شبستان كلیساھا شدت و مھابت بیشتري مییافتند

از خوف مرگ، بھ . توانگران. و نقاشي شده آن سوي سر در محراب مایھ فخر و مباھات ھنر اسپانیایي بود
. ن ھنرمند و چیره دست بھ ارث میگذاشتندھنگام مردن، مبالغ ھنگفتي براي گردآوري و نگھداري كارگرا

ھاي مجسمھ یا ضریح را مطال یا مرصع  كارگراني كھ سطوح و بدنھ)) دورادورھا((طراحان، كندھكاران، 
ھا بود و  آنان كھ مھارتشان در رنگامیزي ردا و لباس و تزیینات مجسمھ)) استوفادورھا((میساختند و 

ھا، بھ رنگ گوشت و پوست واقعي، تخصص  گ زدن بدن مجسمھھنرمنداني كھ در رن)) انكارنادورھا((
در پشت محراب مركزي . اینھا بنوبت یا ھمھ با ھم بر روي بقعھاي كار میكردند. داشتند از این زمره بودند

ھا و داستانھاي  كلیساي جامع سویل، جدار تزیینیي قرار دارد كھ داراي چھل و پنج خانھ است و افسانھ
. ھایي رنگین و یا زرین بھ سبك گوتیك، مجسم میسازد یت را، در قالب مجسمھمحبوب آیین مسیح

و در نمازخانھ سنت جیمز در كلیساي جامع تولد و داستان زندگي محترمترین قدیس ; )١۴٨٣١۵١٩(
 . اسپانیایي در چوب سیاه كاج، بھ ھمین سبك، كنده كاري و تذھیب و زراندود شده است

شیشان را نیز میساختند، اما تنھا بر سنگ گورشان كھ معموال در كلیساھا و مجسمھ شاھزادگان و نخست ك
از این روي، . دیرھا قرار میگرفت، زیرا بزرگان و امرا این اماكن را مدخل بھشت تصور میكردند

دونامنسیا انریكوئث، دوشس آلبوكرك، را در گوري از سنگ گذاشتند كھ بھ ظرافت تمام تراشیده شده بود و 
و پابلو اورتیث براي كلیساي جامع تولدو تابوت ; در موزه انجمن اسپانیایي، در نیویورك قرار دارد اكنون

در دیر كارتوزي میرافلورس، در . سنگي مجلل و منقوشي براي دون آلوارود لونا و ھمسرش ساخت
ادران ملكھ طرح نزدیكي بورگوس، خیل دسیلوئھ، بھ سبك ایتالیایي، مقبره باشكوھي براي پدر و مادر و بر

كھ (ایزابل چنان از این قبور شاھانھ خوشش آمد كھ ھنگامي كھ غالم بچھ محبوبش، خوان دپاذیلیا . افكند
، در نبرد غرناطھ تیر بھ سرش )مینامید)) احمق من((چندان جسور و بیپروا بود كھ ملكھ او را میلوكو 

مامور ساخت تا براي وي قبري چون قبور خورد و جان بھ جان آفرین تسلیم كرد، دسیلوئھ را دوباره 
و خیل براي بار دیگر موفق شد اثري بیافریند كھ با بھترین ; شاھان بتراشد، تا جسدش را در آن جاي دھند

  . تراشكاریھاي ایتالیایي آن زمان برابري كند

اسپانیا در عین حال، ھنر ھیچ كشوري چون ; ھنر ھیچ كشوري چون ھنر اسپانیایي مشخص و ممتاز نیست
نخست از نفوذ ھنر مورھا، كھ از دیر زماني پیش در آن شبھ جزیره . پذیراي نفوذ ھنر خارجي نبوده است

تحتتاثیر مورھا ; ھایش از ھنر ایران و بینالنھرین آب میخورده است، سخن باید گفت رواج داشتھ ولي ریشھ
ھنر ایبریایي شد، چنانكھ در ھنر ھیچ بود كھ ظرافت سبك و میل شدید بھ تزیین و ریزه كاري وارد شیوه 

در ھنرھاي كوچك ظریف، كھ تزیین و نقش و نگار مقام معتبري . یك از كشورھاي مسیحي نظیر ندارد
كوزه گري بھ تمام و كمال در . داشت، اسپانیا از استادان ساراسني تقلید كرد، و حد تقلید پا فراتر ننھاد

ساخت ظروف لعابدار، چینیھا بودند، و كاشیھاي رنگینشان،  دست مدجنون بود كھ تنھا رقیب آنھا، در
بخصوص كاشیھاي آبي، بھ سقفھا، دیوارھا، كفھا، حوضھا، و محرابھاي بناھاي اسپانیاي مسیحي جالل و 

نفوذ سبك و استادي ھنر مورھا منسوجات اسپانیھا نظیر مخمل و ابریشم توري را نیز در . شكوه داده بودند
در : ھاي زیادي خود را بروز میداد این نفوذ در زمینھ. ھاي عالم مسیحیت قرار داد افتھزمره زیباترین ب

چرمسازي اسپانیا، در سبك آرابسك شباكھاي فلزي، در ظرف نان عشاي رباني، در كندھكاریھاي چوبي 
 تاثیرات. جدارھاي تزییني پشت محراب، در نیمكتھاي جایگاه ھمسرایان، و ھمچنین در طاقھاي قوسي

. بعدي از ناحیھ نقاشي بیزانش و سپس نقاشي فرانسھ، بورگوني، ھلند، و آلمان در ھنر اسپانیا رخنھ كرد
نقاشي و مجسمھ سازي اسپانیایي واقع گرایي حیرتانگیز خود را از ھلندیھا و آلمانیھا گرفت مریم عذاري 

مسیح مصلوب باشد، پیر تصویر شده تابلوھاي اسپانیایي الغر و بھ گونھاي بارز، بدان حد كھ بتواند مادر 
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در قرن شانزدھم، تمام . است درست برخالف گفتھ میكالنژ كھ معتقد بود دوشیزگي مانع زوال جواني است
  . این نفوذھا و تاثیرات، در برابر پیروزي سبك ایتالیایي در تمام اروپا، ناچیز و محو شدند

و این شاید بدان علت بود كھ ; تكامل آن كند، بودنقاشي اسپانیایي نیز از این تحول پیروي كرد، اما 
فرسكوھاي كاتالونیایي، كھ در قرون . ھنرمندان مورد، در این زمینھ، دیگر یاري و راھگشایي نكردند

دوازدھم و سیزدھم بر روي گچ كشیده شدند، از نظر طرح از نقاشیھاي پیش از تاریخ غاز آلتامیرا پست 
ھزاران نقاش بھ ترسیم ; ھاردھم، بازار نقاشي اسپانیا سخت گرم بودبا وجود این، در قرن چ: ترند

 ١٣۴۵برخي از این آثار، كھ در حدود سال ; نقاشیھاي عظیم دیواري و محجرھاي محراب بزرگ پرداختند
یان وان آیك از اسپانیا دیدن كرد و با  ١۴٢٨در سال . ترسیم شدھاند، بیش از حد استحقاق باقي ماندھاند

; سھ سال بعد، شاه آراگون لویس دالمو را براي مطالعھ بھ بروز فرستاد. فالندري را بدانجا برد خود مكتب
از آن . را، كھ سراپا سبك فالندري دارد، ترسیم كرد)) مریم عذاري مشاوران((لویس چون بازگشت، تابلو 

تھ رنگھایشان را با پس نقاشان اسپانیایي، با آنكھ ھنوز رنگ بي روغن را ترجیح میدادند، آھستھ آھس
  . روغن میآمیختند

وي خیلي زود، یعني . بھ اوج خود رسید) ١۴٩٨' فت(دوره پیشقدمان نقاشي در اسپانیا با بارتولومھ برمخو 
كھ بر دیوار تاالر موزه پرادو آویختھ است، براي خود كسب )) سانتودومینگو((، با ترسیم پرده ١۴۴٧در 

، ))قدیس میكائیل((، كھ موزه گاردنر بستن آن را خرید، و تابلو ))انگراسیاقدیسھ ((تابلو . نام و شھرت كرد
اما بھتر . كھ جزو كلكسیون لیدي الدلو است، تقریبا با آثار رافائل كھ یك نسل بعد ظھور كرد برابري میكنند

است كھ در  در كلیساي جامع بارسلون) ١۴٩٠)) (پیتا((از این دو، و شاید بھتر از ھمھ آثار برمخو، تابلو 
آن ھیرونوموس با كلھ طاس و عینك، و مریم با چھره تیره بھ رنگ پوست زنان اسپانیایي، در حالي كھ 

پشت سر آنھا، برج و باروي . فرزند بیحال و الغر و مردني خود را در آغوش دارد، ترسیم شدھاند
تك چھره ستمگرانھاي از كانن  بیتالمقدس بھ دل آسمان فرو افتاده تابلو فرو رفتھ و در سمت راست تابلو

دسپال، با موي شانھ نكرده و ریش نتراشیده، نقاشي شده است كھ شبیھ یك دزد دریایي توبھ كار اما محكوم 
در اینجا لطافت و زیبایي سبك . دارد)) تصور زشت و درد انگیزي برمحو از بشریت((است و حكایت از 

میشود نفوذ سبك فالندري بھ وسیلھ فرناندو گالكوس ادامھ ایتالیایي بھ نیرو و شدت سبك اسپانیایي بدل 
حیرتانگیز میگوئال سیتیوم، یك نقاش فالندري )) شھسواري از فرقھ كاالتراوا((یافت، و این سبك در تابلو 

. ھاي گالري ملي در واشینگتن است این یكي از زیباترین تك چھره. كھ در خدمت ملكھ ایزابل بود، پدید آمد
آن، دگر باره، نفوذ سبك ایتالیایي، بر اثر بازگشت پذرو بروگتھ بعد از تجربھاندوزیھاي طوالني  اما پس از

وي در ایتالیا با پیرو دال فرانچسكاو ملوتتسودا فورلي كاركرد و تحت تاثیر شیوه . در ایتالیا، قوت گرفت
و نقاشي قصر خود پي نقاش ھنگامي كھ فدریكو، دوك اوربینو، براي تزیین . اومبریایي آنھا قرار گرفت

، پذرو شیوه )١۴٨٢(پس از مرگ دوك . را انتخاب كرد)) پیترو اسپانیایي((میگشت، یوستوس وان گان و 
ھنر اومبریایي را با خود بھ اسپانیا آورد و محجرھاي معروف محراب كلیساھاي تولدو و آویال را نقاشي 

والسكوئز ((ند بدو منسوبند شھرت فعلي او را بھ عنوان تابلوھایي كھ در لوور، بررا، پرادو، و كلیول. كرد
تایید نمیكنند، اما كارھاي او، از لحاظ طراحي و تركیب بندي، بر تمام آثاري كھ پیش )) شھریاران كاتولیك

  . از وي در اسپانیا بھ وجود آمدھاند رجحان دارند

ثار كاملتر آلونسو كوئلیو و ال گركو در ھاي خارجي با نبوغ بومي درآمیخت و راه را براي آ بتدریج انگیزه
عھد فیلیپ دوم، و پیروزیھاي درخشان والسكوئز، ثورباران، و موریلیو در قرن ھفدھم، كھ عصر طالیي 

نبوغ موھبتي فردي است از نیرو و اراده، اما در عین حال میراثي اجتماعي . اسپانیاست، آماده ساختند
نبوغ، ھم . ھ وجود میآید و بھ ھنگام رشد و ترقي جذب میشوداست از نظم و مھارت كھ در طي زمان ب

  . زاده و ھم ساختھ میشود

VIII - ادبیات اسپانیا  

pymansetareh@yahoo.com



در عالم ادبیات، نفوذ ایتالیا میبایست در انتظار بماند، در حالي كھ اسپانیا و فرانسھ قرون وسطي از یكدیگر 
قالبھا و تخیالت شعري خود را از مسلمانان و  احتمال میرود كھ تروبادورھاي پرووانس. تاثیر میپذیرفتند

با وجود این، خوان اول، شاه آراگون، سفیري بھ نزد شارل ششم شاه فرانسھ ; مسیحیان اسپانیا گرفتھ باشند
و خواھش كرد كھ عدھاي از تروبادورھا از تولوز بھ بارسلون بیایند و در آنجا انجمن ) ١٣٨٨(فرستاد 

در بارسلون و تورتوسا مسابقات . این كار انجام گرفت; تشكیل دھند)) دیبخشحكمت شا((خود را، بھ نام 
شعري بھ شیوه پرووانس برپا شد و سرودن و خواندن اشعار در میان اقلیت با سواد آراگون و كاستیل بھ 

سرایندگان دوره گرد غزلھاي عاشقانھ، جنگي، و دیني را ھمراه نغمھ ساده . صورت میلي سركش درآمد
  . یشان براي مردم میخواندندسازھا

در نسل بعد، خوان دوم، پادشاه كاستیل، از اشعاري كھ بھ پیروي از شعراي ایتالیایي سروده میشدند 
ھا و اوزان و مضامین شعري ایتالیایي از طریق ناپل و سیسیل، آنجا كھ اسپانیاییھا  جلوه. پشتیباني كرد

ھ جوانان اسپانیایي چون بورژیاھا در آنجا تحصیل میكردند، حكومت داشتند، و از طریق دانشگاه بولونیا، ك
. بھ شبھ جزیره ایبري راه یافتند و براي دانتھ و پترارك رقباي پرشوري در زیان كاستیلي پیدا شدند

ھایي كھ از نظر  ھایي از چكامھ مجموعھ)) (كانسیونروس((غزلھاي شعراي اسپانیایي، دوره بھ دوره، در 
ماركوئس دسانتیلیانا آن مرد . گرد آوري میشدند) و از نظر قالب و سبك پتراركي بودند احساسي شوالیھاي،

سیاستمدار، دانشمند، شاعر، و حامي شاعران قالب ترانھ را از شعر ایتالیایي گرفت و وارد ادبیات اسپانیا 
قلید از دانتھ، سرود ، بھ ت))البیرنت((خوان دمنا، با خلوص تمام، شعري حماسي بھ نام . كرد اسپانیا نوشت

دانتھ در )) كمدي االھي((كھ در استقرار زبان كاستیلي بھ عنوان یك زبان ادبي ھمان اھمیت را داشت كھ 
در این میان، دون خوان مانوئل با نوشتن داستانھاي در اماتیك بر بوكاتچو . جان دادن بھ زبان توسكاني

از یكي از ھمین )) رام كردن زن پتیاره((ا در شكسپیر افسانھ باور نكردني پتروكیو ر; سبقت گرفت
  . داستانھا گرفت

بھ وسیلھ گارثیا  ١۵٠٠در حدود سال )) آمادي دو گل. ((رمان ھمچنان مقبول طبع ھمھ نوع خوانندھاي بود
اردونث بھ اسپانیایي ترجمھ شد، و او خوانندگان خود را از اطمینان داد كھ در متن پرتغالي اصالحات 

آمادي را، . و از آنجا كھ این اثر گم شده است، سخن او را رد نمیتوانیم كرد; عمل آورده است فراواني بھ
یك ; كھ پسر نامشروع یك شاھزاده خانم خیالي بریتانیایي است، مادرش از ترس رسوایي بھ آب میسپارد

لیسوارت، شاه . میشودشھسوار اسكاتلندي او را از آب میگیرد و آمادي، در آینده، غالم بچھ ملكھ اسكاتلند 
انگلستان، ھنگامي كھ در قلمرو حكومت خود در تالش چیرگي بر یك یاغي غاصب است، دختر 

ملكھ اسكاتلند آمادي دوازدھسالھ را بھ خدمت او . دھسالھاش، اوریانا، را بھ دربار اسكاتلند میفرستد
او جواب داد كھ از این امر و .)) این كودكي است كھ بھ تو خدمت خواھد كرد: ((میگمارد و میگوید

و كودك این سخن را در دل نگاه داشت و خردمندانھ بھ حفظ آن كوشید، چندانكھ ھرگز آن . خوشحال است
و بھ این طریق، عشقشان . و ھیچ گاه در ھمھ زندگیش از خدمت كردن بھ اوریانا خستھ نشد...را از یاد نبرد

ي، كھ بھ ھیچ وجھ نمیدانست اوریانا وي را دوست میدارد، و اما آماد; تا زماني كھ زنده بودند دوام آورد
ھاي دروني خود را بھ اوریانا، بھ لحاظ بزرگي و زیبایي او، كاري  چھ اندازه دوست میدارد، گفتن اندیشھ

  . و از این روي، جرئت نكرد كھ سخني در این باب با وي بگوید; جسارتآمیز میپنداشت

ا در دل دوست میداشت، پایبند آن بود كھ با وي، بیش از آنچھ با دیگران اوریانا نیز، با آنكھ آمادي ر
اما دیدگانش از اینكھ بھ قلبش نشان میدادند چھ چیزي را در دنیا بیش از ھمھ ; میگوید، نباید گفتگو كند

  . میتواند دوست داشتھ باشد تشفي خاطر مییافتند

محنتھایي كھ قبل از ازدواج در افسانھ بھ ھمان اندازه  شاید مایھ آسایش باشد اگر بگوییم عشق آنھا، پس از
در این داستان طوالني، لحظات مھرباني . زیاد است كھ پس ازدواج در زندگي واقعي، بھ پیروزي میانجامد

و سروانتس، كھ سوگند خورده بود ھمھ رمانھاي این گونھ را نابود سازد، ; و عشق و بزرگواري زیاد است
  . عنوان بھترین آنھا صرف نظر كرداز این داستان بھ 
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رمان، براي درام، كھ بتدریج از قالب میستریھا، مورالیتیھا، فارسھاي عامیانھ، و ماسكھاي درباري بیرون 
است ھنگامي كھ  ١۴٩٢قدیمترین زمان در تاریخ درام اسپانیا سال . آمده بود، سرچشمھ و سر منشا گشت

فرناندود روخاس، یكي از نوكیشان، با . ھ روي صحنھ آورده شدندي خوان دل انسینا ب)گفتگوھا(دیالوگھا 
نمایشنامھ اخیر سراسر بھ صورت . قدم دیگري بھ سوي درام برداشت) ١۴٩٩)) (السلستینا((نوشتن 

اما ; گفتگو و بھ بیست و دو صحنھ تقسیم شده بود، آنقدر طوالني بود كھ نمیشد بھ روي صحنھاش آورد
كلیسا ھم >"color="#CCCCCCفتگوھاي گیراي متن، راه را براي كمدیھاي تجسم زنده شخصیتھا و گ

در ھمان حال كھ دستگاه تفتیش افكار در پي بازرسي . مروج و ھم مانع دانش اندوزي و تحصیل علوم بود
ایتالیاییھایي نظیر . اندیشھ ھا بود، روحانیان بلند پایھ در راه دانش و تعلیم و تربیت سعي وافر میكردند

و ; اخبار نھضت اومانیتسھا را بھ ارمغان آوردندبھ اسپانیا آمدند،  ١۴٨٧آنگیرا، كھ در سال /پیترو ماتیره د
اسپانیاییھایي كھ در ایتالیا تحصیل میكردند با شوربشر دوستانھ اي كھ در آنجا بدانھا سرایت كرده بود، بھ 

پیترو مارتیره بھ تقاضاي ملكھ، در دربار او براي تعلیم زبان و ادبیات كالسیك، . موطنشان باز گشتند
ھمچنان كھ ھفتصد سال پیش از او آلكوین چنین اقدامي در دربار شارلماني نموده ; دمدرسھ اي تاسیس كر

خود . شاھزاده خانم خوانا چنان ساعیانھ بھ تحصیل زبان و ادبیات التیني پرداخت كھ ره جنون پیمود. بود
بھ  ١۵٠۴( نوشت)) دربوس اوكنانیس ات نووو اوربھ((پیترو اولین تاریخ اكتشافات امریكا را تحت عنوان 

ازاین ) ١۵٠٢(ھمراه با استفادھاي كھ و سپوتچي قبال )) نووو اوربھ((دو كلمھ آخر این عنوان، یعني ; )بعد
  . پدید آید)) دنیاي جدید((اصطالح براي نامیدن امریكا كرده بود، سبب شد كھ 

یید و براي پیشبرد كاردینال خیمنث، كھ ایماني بھ استحكام و برندگي پوالد داشت، بھ نھضت كالسیك گرا
دانشگاه آلكاال  ١۵٠٨كالج سان ایلدفونسو، و در سال  ١۴٩٩وي در سال . آن بھ تكاپو و كوشش برخاست

نھ زبان شناس، زیر نظر خود او، بھ یكي از پیروزیھاي بزرگ  ١۵٠٢در آنجا در سال . را بنیان نھاد
بود نخستین  كومپلوتوممقدس چند زباني  و آن چاپ كتاب; عصر رنسانس در عالم تحقیق و تتبع نایل آمدند

مولفان بھ متن عبري عھد قدیم و متن یوناني عھد . چاپ كامل كتاب مقدس مسیحیان بھ زبانھاي اصلي
مھ التیني ھیرونوموس، وولگات و تفسیر سریاني جدید، موازي متون و یا در حاشیھ، ترجمھ ھفتادي و ترج

  . اسفار خمسھ راملحق ساختند

پاپ لئو دھم درب گنجینھ نسخ خطي كتابخانھ واتیكان را بھ روي ھیئت تحقیقي خیمنث گشود، و سھ تن 
 ١۵١٧كار تالیف و ترتیب كتاب در . یھودي تعمید یافتھ معلومات عبري خود را در اختیار آنان گذاشتند

خیمنث، كھ مرگ خود را پیش بیني میكرد، یاران . چاپ نشد ١۵٢٢ل گشت، اما شش مجلد آن تا سال كام
وقت را تلف مكنید تا كار بزرگي را كھ شروع كرده ایم بھ پایان بریم، مبادا ((دانشمند را ترغیب كرد كھ 

نان كھ خدمتشان در یا من خداي ناخواستھ بر عزاي آ; گردش روزگار حامي شما را از كفتان بھ در برد
واپسین مجلد این كار عظیم، ھمراه .)) نظرم از ھمھ ثروتھا و افتخارات جھان گرانبھاتر است سوگوار شوم

خیمنث بدانھا گفت كھ ھیچ یك از اقدامات . تعارفات دوستانش، چند ماه پیش از مرگ بھ وي ھدیھ شد
وي ھمچنین براي چاپ آثار ارسطو، . تھ استدوران وزراتش، بھ یمن كار آنھا، چنان نام و اعتباري نداش

  مرگ شاه -IXبر ھمین سیاق، و الحاق یك ترجمھ جدید التیني 

وي، با ھمھ سختگیریھایش، . ایزابل، در این ماجراي بزرگ، از وزیر پرشور و نیروي خود در گذشتھ بود
جانگزاتر بودند تحمل مصایب و سوگھایي را كھ از جنگ سنگینتر و ; زني بود كھ احساساتي عمیق داشت

از ده فرزندش، پنج تا یا مرده بھ دنیا آمدند و یا در دوران . مادرش را از دست داد ١۴٩۶در سال . میآورد
یگانھ پسرش، تنھا وارث و مایھ  ١۴٩٧در . دوتاي دیگر در اویل جواني جان سپردند; طفولیت مردند
د و شاید میتوانست بھ كشور و حدت و عزیزترین دخترش، كھ ملكھ پرتغال بو ١۴٩٨امیدش، و در 

درمیان این ضربات روحي فاجعھ دیوانھ شدن تدریجي دخترش . یگانگي بخشد، چشم از جھان فرو بستند
  . خوانا نیز، كھ اكنون وارث مسلم تاج و تخت بود، او را رنج میداد
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از وي دو ). ١۴٩۶(ده بود خوانا با فیلیپ زیبا، دوك بورگوني، پس امپراطور ماكسیملیان اول، ازدواج كر
فیلیپ بھ . یكي شارل پنجم و دیگري فردیناند اول; پسر، كھ امپراطوران آینده باشند، بھ دنیا آورده بود

عنوان تلون مزاج، یا بھ علت بیكفایتي خوانا، او را نادیده گرفت و با یكي از زنان دربار خود در بروكسل 
داد كھ موھاي سر زن افسونگر را بتراشند، و فیلیپ بر سر  خوانا دستور. رابطھ نامشروع برقرار ساخت

. ایزابل چون این اخبار را شنید، بیمار گشت. این كار سوگند خورد كھ دیگر ھرگز با زنش ھمبستر نشود
وصیتنامھاش را نوشت، و در آن مقرر داشت كھ وي را بھ سادھترین صورتي  ١۵٠۴در دوازدھم اكتبر 

ا كھ از این راه صرفھجویي میشود بھ فقرا بدھند، و او را در صومعھ فرانسیسیان بھ خاك سپارند و پولي ر
امااگر شاه، سرور من، جاي دیگري را براي استراحتگاه ابدي خود ((در قصر الحمرا دفن كنند، و افزود 

ندي باشد برگزید، وصیت من آن است كھ جنازه ام را بھ نزد او انتقال دھید تا نزدیكي جسمھاي ما نشانھ پیو
و شاید، بھ خواست خداي بزرگ، جانھاي ما در دنیاي دیگر از ; كھ در این جھان از آن برخورداري داشتیم

چشم از جھان فرو بست، و چنان كھ  ١۵٠۴وي در بیست و چھارم نوامبر سال .)) آن بھره مند باشند
او را بیرون آوردند و در كنار اما پس از مرگ فردیناند، استخوانھاي ; وصیت كرده بود بھ خاك سپرده شد

جھان گرامیترین گوھر : ((پیترو مارتیره در مرگ او نوشت . وي، در كلیساي جامع غرناطھ، دفن كردند
من از ھمجنسان وي، در اعصار گذشتھ و در حال، كسي را نمیشناسم كھ شایستھ . ...خود را از دست داد

مارگریت ملكھ سوئد ازدید پیترو .)) (ن برزبان آوردآن باشد كھ نامش را در ردیف این زن بیھمتا بتوا
ایزابل، در وصیتنامھ خود، فردیناند .) خیلي دور بود، و الیزابت ملكھ انگلستان ھنوز روي كار نیامده بود

فردیناند، بدان امید كھ از افتادن تاج . را در كاستیل نایب السلطنھ فیلیپ كھ در ھلند سخت مشغول بود و بود
انیا توسط پسر فیلیپ، یعني شارل بھ دست خاندان ھاپسبورگ جلوگیري كند، در سن پنجاه و سھ و تخت اسپ

اما این ; )١۵٠۵(سالگي با شتاب تمام با برادرزاده ھفدھسالھ لویي دوازدھم ، ژرمن دو فوا، ازدواج كرد 
رثش، در اوان ازدواج براكراه و نفرت بزرگان كاستیلي از مخدوم آراگوني آنان افزود و یگانھ و ا

بزرگان او را استقبال ; فیلیپ، كھ اینك ادعاي تاج و تخت كاستیل را میكرد، بھ اسپاینا آمد. طفولیت، مرد
سھ ماه بعد، فیلیپ بدرود حیات گفت و . و فردیناند ناچار بھ پادشاھي آراگون قناعت كرد) ١۵٠۶(نمودند 

خواناي دیوانھ اسما ملكھ باقي . تیل را از سرگرفتفردیناند، بھ نام دختر دیوانھ اش، نایب السلطنگي كاس
از ; بھ بعد ھرگز از كاخ شاھي، در تورذسیلیاس، خارج نشد ١۵٠٧زنده بود، لیكن از  ١۵۵۵ماند، تا سال 

استحمام و پوشیدن لباس ابا میكرد، و سرتاسر روز از میان پنجره اطاقش چشم بھ قبرستاني میدوخت كھ 
  . ري كھ ھنوز ھم دوستش میداشت، در آن دفن شده بودجنازه شوھر بیوفایش، شوھ

فارغ . فردیناند، در زمان نایب السلطنگي، مطلق العنانتر از زماني كھ عنوان شاھي داشت حكومت میراند
خود او، پیش از این، روسیون و . از نفوذ مالیمت بخش ایزایل، سجایاي مثبت و تند شخصیت او بروز كرد

ناپل را براي او  ١۵٠٣گونثالو دكورذووا نیز در سال ; )١۴٩٣(نگ آورده بودسرداني را دوباره بھ چ
  . تصرف كرد

این كار پیماني را كھ میان فیلیپ و لویي دوازدھم در لیون امضا شده و بھ موجب آن پادشاھي ناپل میان 
فیلیپ برخالف دستور اما فردیناند بھ جھانیان اطمینان داد كھ . اسپانیا و فرانسھ تقسیم شده بود نقض میكرد

با كشتي بھ ناپل آمد و شخصا تاج و تخت شاھان ناپل را متصرف ; او بھ بستن چنین پیماني پرداختھ است
  ). ١۵٠۶(شد 

آن ) ١۵٠٧(چون گمان میبرد كھ گونثالو تخت ناپل را براي خویشتن میخواھد، ھنگام بازگشت بھ اسپانیا
كاري كھ بیشتر مردم ; از رنج خدمت مرخصي اعطا كرد كاپیتان بزرگ را نیز با خود ھمراه آورد، و

  . اسپانیا آن را تحقیري ناشایست میدانستند

آھستھ آھستھ، سرچشمھ ھاي نیرو و اراده او . فردیناند برھمھ چیز، جز گردش ایام، تسلط یافتھ بود
  . میخشكید
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حكومت را بھ غفلت  كار. ساعات استراحتش طوالنیتر میشد، و خستگي زودتر بر جانش چیره میگشت
استسقا و . ناشكیبا و بي آرام گشت، و نسبت بھ وفادارترین خدمتگزارانش سوظني بیمار گونھ یافت; سپرد

بھ جنوب، بھ اندلس،  ١۵١۶در ژوئیھ . نفس كشیدن در شھر برایش مشكل بود; تنگي نفس او را ناتوان كرد
در راه مریض گشت، و ھمراھانش او . بگذراند شتافت و امیدش آن بود كھ زمستان را در ھواي آزاد آنجا

فرزند ; وي خیمنث را براي نیابت سلطنت كاستیل نامزد كرد. را براي پذیره شدن مرگ آماده ساختند
و در بیست و سوم ژوئیھ ; نامشروع خود، اسقف اعظم ساراگوسا، رانایب السلطنھ آراگون قرار داد

  . ھل و دوم سلطنتش، رخت از این سراي بیرون برد، در سن شصت و چھار سالگي و در سال چ١۵١۶

فردیناند مذھب را وسیلھ سیاست ملي و نظامي . را، بیش از آنكھ مولفش آن را نوشتھ باشد، بھ كار بست
قرار داد، احكام و دستورات خود را از عبادات خداپرستانھ پرساخت، لیكن ھیچ گاه نگذاشت كھ مالحظات 

ھیچ كس در لیاقت و استعدادش، شایستگیش . ھ امیال و منافع شخصیش باشنداخالقي مانعي براي رسیدن ب
در نظارت بر حكومت و انتخاب وزرا و سپھساالران، پیروزیھاي خدشھ ناپذیرش در كار سیاست و اجراي 

بیشتر شھوت قدرت طلبي داشت ; خودش شخصا نھ آزمند بود و نھ خسیس. قوانین جنگ نمیتواند شك كند
آزمندي او بھ خاطر كشورش بود كھ میخواست آن را بھ وحدت و ; شگذراني و تجمل پرستيتا میل بھ خو
در دوران حكومت او آزادیھاي محلي دستخوش فترت شدند ; بھ دموكراسي عقیدھاي نداشت. قدرت رساند

میتوان بر اعتقاد مسلم او آن بود كھ فقط با بسط و توسعھ رسوم و سنن و قوانین محلي قدیم ن. و از بین رفتند
پیروزي او و ایزابل آن بود كھ . ملتي با این ھمھ حكومتھا، ادیان و زبانھا پیروزمندانھ فرمانروایي كرد

وي راه را براي . حكومت سلطنتي را جایگزین آنارشیسم، و قدرت را جایگزین ضعف و ناتواني سازند
حفظ كرد، و براي فیلیپ دوم كھ شارل پنجم كھ با وجود غیبت طوالنیش از مملكت تفوق شاھانھ اش را 

براي رسیدن بدین ھدف، وي بھ آنچھ . تمام امور حكومت را در مغزي بیكفایت تمركز داد، ھموار ساخت
اما در نظر معاصرانش این ; ما امروز آن را تعصب وحشیانھ و ستمگري غیر انساني مینامیم متھم گشت

  . پیروزي درخشاني براي مسیحیت بود

ن نایب السلطنھ كاستیل، استبداد مطلق سلطنت را، شاید بھ مثابھ تنھا راه جلوگیري از خیمنث، بھ عنوا
با ارادھاي انعطاف ناپذیر حكومت كرد و . با آنكھ اكنون ھشتاد سال داشت. بازگشت فئودالیسم، حفظ كرد

. م كوبیدتمام اقدامات و كوششھاي فئودالھا و شھرداریھا را براي بھ دست آوردن قدرتھاي گذشتھ درھ
ھنگامي كھ بعضي از بزرگان و اعیان از او پرسیدند كھ بھ چھ حقي امتیازات آنھا را سلب كرده است، وي 

با وجود این، . بھ مقام خود اشاره اي نكرد،بلكھ توپھایي را كھ در حیاط قصر وجود داشتند بدانھا نشان داد
بارھا از شاه جوان، شارل، خواست كھ فالندر میل او بھ قدرت و مقام، كمتر از وظیفھ شناسیش بود، زیرا 

ھنگامي كھ شارل قصد آمدن كرد . ربا ترك گوید، بھ اسپانیا آید، و زمام حكومت را خود در دست گیرد
ولي مشاوران فالندري شارل با نجبا و . ، خیمنث براي دیدار او بھ شمال شتافت)١۵١٧سپتامبر ١٧(

بدي از وضع اداره امور و شخصیت حضرت كاردینال بھ شاه بزرگان كاستیل ھمداستان شدند و گزارش 
چندان كھ شاه، كھ جوان نپختھ ھفدھسالھ اي بود، نامھ اي بھ خیمنث فرستاد و از خدمات او تشكر ; دادند

نمود و وعده مالقات و گفتگو را بھ زماني دیگر موكول كرد، و دستور داد كھ بھ قلمرو اسقفي خود، تولدو، 
نامھ دیگري كھ این پیرمرد غیور را از تمام . راحتي كھ شایستھ سن و سال اوست بپردازدبرود و بھ است

مناصب و مقامات سیاسیش میافكند دیرتر از آن بدو رسید كھ زخم تحقیري را كھ در دل داشت عمیقتر 
كھ  ، در سن ھشتاد و یك سالگي مرده كھ چگونھ آن ھمھ ثروت را،١۵١٧زیرا وي در ھشتم نوامبر ; سازد

  . طبق وصیتنامھاش براي دانشگاه آلكاال گذاشت، جمع كرده است

حوادث . مرگ او دوراني را در اسپانیا پایان داد كھ سراسر آكنده از افتخار، وحشت، و مردان با اقتدار بود
بعدي نشان میدھند كھ پیروزي واسطھ سلطنت مطلقھ بر كورتس و مجالس محلي، آن وسیلھ و ماده اي را 

را ابراز و نگاھداري كند كھ شخصیت و منش اسپانیایي میتوانست بھ وساطت آن استقالل و باروري خود 
ھاي اصیل اسپانیایي در باب  وحدت دین بھ قیمت ركود و سركوفتگي اندیشھ; از دسترس او خارج ساخت

اخراج یھودیھا و مورھاي مسیحي نشده تجارت و صنعت اسپانیا را، ; بدایت و نھایت كاینات تمام شد
ي را ایجاب مینمود، از پاي بست ویران درست در آن ھنگام كھ كشف دنیاي جدید بسط و تكامل بازرگان
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و سپس آلمان و فالندر و (گرفتار شدن روزافزون اسپانیا در سیاست بازي و جنگ با فرانسھ و ایتالیا ; كرد
بھ عوض عطف توجھ و دست زدن بھ كارھاي خطیر براي پیشبرد و توسعھ مھاجر نشینھایش ) انگلستان

اما اینھا كھ ما میگوییم بھ . ر دوش بنیھ مالي و انساني ملت نھاددر امریكا، بار سنگین غیر قابل تحملي ب
ما با زباني درباره اسپانیاي دوران فردیناند و ایزابل . پشت نگریستن و قضاوت گذشتھ در حال است

در آن عھد، تمام جمعیتھاي . قضاوت میكنیم كھ براي تمام اقوام اروپایي ھمعصر آنھا نامفھوم بوده است
تمام ; استثناي معدودي از مسلمانان و آناباتیستھا، گرفتار تعصبات و خصومتھاي دیني بودندمذھبي، بھ 

حكومتھا فرانسھ و ایتالیاي كاتولیك، و آلمان و انگلستان پروتستان براي ایجاد وحدت مذھبي بھ زور 
و گسترش  ھمھ براي بقاي خود; تمام كشورھا گرسنھ طالھاي ھند غربي یا شرقي بودند; متوسل میشدند

مسیحیت، براي تمام . ھاي سیاسي دست میزدند مرزھا، یا افزون ساختن ثروتشان، بھ جنگ یا خدعھ
. حكومتھاي مسیحي، قانوني براي اخذ روش و شیوه سلوك نبود، بلكھ وسیلھ اي براي حكومت و قانون بود

  دھمفصل دوازدولت تا ; شاھان ماكیاولي را ترجیح میدادند; مسیح براي مردم بود

  

  پیشرفت دانش 

١- ١٣٠٠۵١٧   

I -  جادوگران  

دو قرني كھ تاریخ آن بھ طور اجمال در فصول پیشین این كتاب نگاشتھ شده است، ھنوز بخشي از دوراني 
است كھ، بنابرسنت، قرون وسطي نامیده میشود و میتوان آن را بتسامح دوران حیات اروپا از قسطنطین تا 

از آنجا كھ اكنون برآنیم تا وضع علوم، تعلیم و تربیت، و فلسفھ . تدانس) ٣٢۵١۴٩٢(كریستوف كلمب 
اروپاي باختري را در قرون چھاردھم و پانزدھم بھ طور مختصر مورد بررسي قرار دھیم، باید بھ یاد 

داشتھ باشیم كھ، در این عھد، علوم عقلي براي بھ دست آوردن خاك و ھوا در جنگل انبوه خرافھ و تعصب 
در میان قحطي، وبا، و جنگ، در ھرج و مرج نظام ناپایدار و . ار بھ منازعھ و تالش بودو ترس، ناچ

ازھم گسیختھ حكومت پاپھا، مردم، از زن و مرد، جواب و علت بدبختیھاي غیرقابل تعقل بشر را در قواي 
و ربط میخواستند بھ وساطت آنھا نیرو و قدرتي سحرانگیز براي ضبط ; مكنون و اسرار آمیز میجستند

در میان سحر . امور بیابند و مفرو گریزگاھي مرموز جھت گریختن از واقیعت تلخ و ناگوار بھ دست آورند
و جادوگري، احضار مردگان و كفبیني، گفتن حوادث بھ وسیلھ جمجمھ خواني و عدد خواني و عیبگویي و 

یمیایي و شفا بخشیھاي معجزه تطیر و پیشگویي، تعبیر خواب و قران سرنوشتساز ستارگان، استحالھ ھاي ش
آسا، وقواي مكنونھ حیواني و معدني و گیاھي، حیات عقالني جامعھ پیشرفتي مشكوك و مخاطره آمیز 

و ھر یك از ما، پنھاني، بھ یكي ; ھمھ این كارھاي عجیل و غریب تا زمان ما جاوید و پایدارمانده اند. داشت
ت، نفوذشان در اروپاي امروز بھ پاي سلطھ شان در قرون چیزي كھ ھس; از آن امور و معتقدات پا یبندیم

  . وسطي نمیرسد

در احوال ستارگان نھ تنھا براي راھنماییھاي دریایي و یا تعیین زمان اعیاد مذھبي، بلكھ براي پیشگویي 
تاثیرات نافذ و ساري آب و ھوا و فصول، . اتفاقات و وقایع زمیني و سرنوشتھاي فردي نیز مطالعھ میشد

تباط میان جذر و مد دریا با ماه، قمري بودن حیض زنان، و وابستگي و ارتباط فالحت و كشاورزي با ار
اوضاع و احوال آسمان، ادعاي علم احكام نجوم را، مبني براینكھ از روي كیفیت آسمان امروز میتوان 

) مثل حاال(میشدند  چنین پیشگوییھایي بھ طور مرتب و منظم چاپ. حوادث فردا را پیش موجھي جلوه میداد
شاھان و شاھزادگان پرواي آن نداشتند كھ بھ لشكركشي، جنگ، . و خواننده حریص و آزمند بسیار داشت
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سفر، و یا پي افكندن بنایي بپردازند، مگر آنكھ منجمان و اخترشناسان بھ آنھا اطمینان میدادند كھ ستارگان 
اطالع از وضع آسمان، ھمیشھ اسطرالبي با خود ھمراه ھنري پنجم، پادشاه انگلستان، براي . درمقام سعدند

در دربار . داشت، و ھنگامي كھ ملكھ وضع حمل میكرد، زایجھ و طالع كودك را از روي آن میدید
  . روشنفكر ماتیاس كوروینوس، علماي علم احكام نجوم ھمان اندازه گرامي بودند كھ اومانیستھا

راھنمایي میكنند، و ھوا پر است از ارواح نامرئي كھ برخي  مردم معتقد بودند كھ اختران را فرشتگان
; شیاطین و دیوان در ھمھ جا، بویژه درمیان بستر اشخاص، كمین كرده اند. بھشتیند و بعضي دوزخي

و ; بعضي از مردھا احتالم خود، و بعضي از زنھا آبستنیھاي بیمناسبت خود را بدانھا منسوب میداشتند
افراد ساده لوح و . اقعیت این ھمخوابیھاي دوزخي بھ چشم قبول مینگریستندعالمان االھي نیز بھ و

زودباور، درھر قدم و در ھر لحظھ، میتوانستند قدم از دنیاي محسوس بھ عالم موجودات و قواي جادویي 
كتابھاي مربوط بھ سحر و جادو . ھر شي طبیعي داراي صفات و خصوصیاتي فوق طبیعي بود. گذارند
  . كتابھاي روز بودند)) شترینپرفرو((جزو 

اسقف كائور را بھ اتھام جادوگري شكنجھ كردند، تازیانھ زدند، و پس از آنكھ اعتراف نمود كھ مجسمھ 
مومي پاپ یو آنس بیست و دوم را سوزانده است تا خود او نیز طبق قانون جادو چون تندیسش بسوزد، 

اگر قرص فطیر عشاي رباني را كھ كشیش متبرك  مردم معتقد بودند كھ). ١٣١٧(زنده زنده سوزانیدند 
  . ساختھ است بشكافند، از آن خون مسیح میچكد

شھرت كیمیاگران دستخوش فترت و زوال گشتھ بود، اما تحقیقات پرارج و مغلطھ ھاي پرزرق و برق آنھا 
در ھمان حال كھ فرمانھاي شاھان و پاپھا داغ بطالن برپیشانیشان میزدند، برخي از . ھمچنان ادامھ داشتند

پر خواھد ساخت، بھ جانبداري از شھریاران را، با وعده آنكھ علم كیمیا خزاین بھ تھ رسیده آنھا را از نو 
ساختھ آنھارا، كھ ضمانت شده بود ھمھ چیز را شفا )) طالي خوردني((و مردم ساده ; خود میفریفتند

طال ھنوز ھم بھ وسیلھ بیماران و پزشكان براي معالجھ باد .(میبخشد البتھ جز ساده لوحي را میبلعیدند
باعلم احكام نجوم و االھیات و دغلكاري حكیمباشیھا علم پزشكي، در ھر قدم، .) مفاصل بھ كار میرود

تقریبا ھمھ پزشكان علت مرض را با آن صورت فلكي كھ بیمار در آن زاده شده، . مجادلھ و منازعھ داشت
از این روي، شگفت نبود اگر گي دوشولیاك جراح بزرگ آن ; یا مبتال بھ مرض گشتھ بود مرتبط میدانستند

در وقتي كھ قمر در برج ثور است كسي در ناحیھ گردن زخم بردارد، اگر ): ((١٣۶٣(عصر نوشت 
در  ١۴۶٢یكي از قدیمیترین اسناد چاپي در این باره، تقویمي است كھ در .)) جراحتش خطر ناك است

امراض مسري . ماینتس چاپ شده و در آن، از نظر نجومي، ساعات سعد براي گرفتن خون معین گشتھ اند
ان منحوس ستارگان مسیحیان، شاید بھ علت آنكھ از پزشكي خیري نمیدیدند، متوجھ را بیشتر نتیجھ اقتر

ھزاران تن از كساني كھ بھ مرض خنازیر گرفتار بودند بھ نزد پادشاه فرانسھ یا . درمانھاي ایماني شدند
تقدس و ظاھرا آغاز این رسم با لویي یازدھم بود كھ . انگلستان میرفتند تا بر اثر مسح آنان شفا یابند

پارسامنشي وي مردم را بدین اعتقاد میافكند كھ میتواند بھ كارھاي معجزه آسا دست یازد، و تصور میكردند 
كھ این قدرت او بھ اعقاب و جانشینانش رسیده است و فیض آن از طریق ایزابل دو والوا، ما در ادوارد 

ا بھ زیارت قبور قدیسان میشتافتند، و عده بیشتري براي شف. سوم، شاھان انگلستان را ھم شامل گشتھ است
مثال نمازخانھ سن ویتوس پاطوق بیماران . برخي از قدیسان را بھ صورت متخصص درمان در آوردند

قبر پیر دو لوكزامبورگ، كاردینالي كھ . داالرقص بود، زیرا وي را متخصص درمان این بیماري میدانستند
و خانھ حاجات شد و، ظرف پانزده ماه پس از مرگش، از  در ھجدھسالگي بر اثر ریاضت مرده بود، مقصد

حكیمباشیھاي حقھ باز كارشان رواج . تن بیمار شفا یافتند ١٩۶۴خاصیت معجزه انگیز استخوانھایش، 
راجر كلرك را كھ ادعا میكرد امراض را با بھ كار بردن  ١٣٨٢در سال . گرفت، اما قانون سد راھشان شد

حكوم ساختند كھ ظروف قاروره بر گردنش آویزند و سواره بر گرد شھر لندن افسونھایي درمان میكند، م
  . بگردانند

بیشتر اروپاییان بھ سحر و جادو، یعني قدرت اشخاص در مطیع ساختن ارواح پلید و كمك گرفتن از آنھا، 
س آگوبار قدیس بونیفاكیوس و قدی: قرون تیرگي، از این لحاظ، نسبتا دوره روشنگري بود. اعتقاد داشتند
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شارلماني براي متھمان بھ سحر و جادو، كیفر اعدام ; اعتقاد بھ جادوگري و سحر را گناه و باطل شمردند
پاپ گرگوریوس ھفتم تفتیش و استنطاق جادوگران را بھ بھانھ عامل بروز طوفان یا وبا بودن ; معین كرد

یلھ ھا و خدعھ ھاي شیطان ولي تاكیدي كھ وعاظ و روحانیان بر واقعیت دوزخ و ح. ممنوع ساخت
اتھام . میگذاشتند، برا اعتقاد مردم بھ حضور آني و شریرانھ و ھمھ جایي شیطان یا یكي از یارانش میافزود

در سال . جادوگري دامن بسیاري از مردم را از ھر طبقھ و دستھ، از جملھ پاپ بونیفا كیوس ھشتم، گرفت
پاپ  ١٣١٧و در ; اف بود، بھ جرم ساحري بھ دار آویختند، آنگران دو مارینیي را، كھ یكي از اشر١٣١۵

یوآنس بیست و دوم دستور داد اشخاص مختلف و ناشناسي را كیفر دھند اینان متھم بودند كھ با استمداد از 
یوآنس، مكرر توسل بھ شیاطین را مردود شمرد و دستور بھ مجازات . شیاطین، قصد جان پاپ را كرده اند

مردم احكام او را تاییدي بر اعتقاد خویش بھ وجود و قابل حصول بودن قواي شیطاني  مرتكبین داد، لیكن
بر شمار متھمان بھ سحر و جادو افزوده شد، و بسیاري از آنھا مصلوب  ١٣٢٠پس از سال . تاویل میكردند

دو دیوانھ در فرانسھ، این عقیده شایعي بود كھ شارل ششم را بھ وسیلھ جا. یا زنده زنده طعمھ حریق شدند
چون توفیق نیافتند، ھر دو ; دو ساحر گیر افتادند و عھدھدار شدند كھ عقل وي را بدو بازگردانند. كرده اند

مدرسھ االھیات دانشگاه پاریس رسالھ اي شامل بیست و ھشت بند  ١٣٩٨در سال ). ١٣٩٧(را گردن زدند 
آن را یا اعمال شیطان را بدعت اعالم منتشر كرد كھ جادو و سحر را محكوم میكرد، اما اثرات اتفاقي 

  . داشت

جادوگري فن بھ كار بردن جادو بھ وسیلھ اشخاصي بود كھ، بھ پندار مردم، در مجامع شبانھ یا در ایام 
بھ عقیده . سبت، شیطان را، بھ عنوان پادشاه دیواني كھ آنھا میخواستند بھ فرمان خود درآورند، میپرستیدند

در ازاي این پرستش، بر قواي طبیعي دست مییافتند و آنگاه، . ھ معموال زن، بودندعوام الناس، جادوگران ك
دانشمنداني چون . براي آنكھ بدبختي و مصیبت بر سر كسي بیاورند، قوانین طبیعي رانقض میكردند

بعضي از كشیشان كولوني در حقیقت آن ; اراسموس و تامس مور واقعیت جادوگري را قبول داشتند
و تاریخنویسان عامھ نیز تا (اغلب خدام كلیسا مدعي بودند . دانشگاه كولوني آن را تایید كرد; دمشكوك بودن

كھ دیدارھاي پنھاني شبانھ دستاویزي براي روابط نامشروع و بي بندو باري ) حدي با آنھا ھمعقیده اند
تخیالت واوھام جنون بسیاري از جادوگران یا بھ علت . جنسي و كشاندن جوانان بھ فسق و فجور بوده است

آمیز، یا براي رھایي از عذاب و شكنجھ، بھ كارھاي شیطانییي كھ آنھا را بدانھا متھم میداشتند اعتراف 
حكم فرصت و استمھالي را براي مسیحیت ستمدیده )) سبتھاي جادوگران((نیز ممكن است كھ این ; میكردند

قالبي شیطان در برابر آن خداي بیرحمي بوده كھ و زجر كشیده داشتھ، و یا پرستش نیمھ تفنني و نیمھ ان
بسیاري از لذات را محدود دانستھ و بسیاري از ارواح را بھ عقبات دوزخ محكوم ساختھ بود، و یا اینكھ این 
آیینھاي پنھاني یادآور و تاییدبخش آیینھا و جشنھاي مشركانھ مربوط بھ خدایان زمین و كشتزار و جنگل، یا 

  . و یا باكوس، پریاپوس، كرس، و فلورا بوده اند حاصلخیزي و زایش،

محاكم كشوري و كلیسایي براي سركوب ساختن آنچھ كھ بھ نظرشان كفر آمیزترین شرارتھا وتبھ كاریھا 
، و بویژه پاپ اینوكنتیوس ١۴۵١، ١۴٣٧، ١۴٠٩، ١٣٧۴چند تن از پاپھا در سالھاي . بود ھمدست شدند

افكار را مامور ساختند تا با جادوگران بھ مثابھ ملحدان لجام گسیختھ عمال دادگاه تفتیش  ١۴٨۴ھشتم در 
رفتار كنند، زیرا جرایم و دسیسھ ھا یشان ثمره كشتزارھاي زمین و زھدانھاي زنان را میخشكاند، و 

پاپھا، كلمھ، بھ كلمھ بھ جملھ اي از . دعاوي و الفھایشان ممكن بود ھمھ جامعھ را بھ دیو پرستي بكشانند
ھاي  با وجود این، دادگاه.)) جادوگر را زنده مگذار: ((كھ میگفت) ١٨٠٢٣(خروج استناد میكردند سفر 

چندان سخت نمیگرفتند و بھ مجازاتھاي كوچك بسنده میكردند، مگر آنكھ  ١۴۴۶روحاني پیش از سال 
دوگر را در دادگاه تفتیش افكار چندتن جا ١۴۴۶در سال . مجرم بخشوده شده اي دوباره مرتكب جرم میشد

نام وودوا، كھ بدانھا و بھ ; دوزاده مرد و زن را در آراس بھ كام آتش افكند ١۴۶٠در ; ھایدلبرگ سوزانید
و جادوگران فرانسھ داده شد، چندان باقي ماند تا پس از گذشتن از ) والدوسیان(طور كلي بھ بدعتگذاران 

یاھان در مستعمره نشینھاي فرانسھ در اقیانوس اطلس بھ لغت وودوئیسم، براي اطالق بھ جادوگري س
یا كوب شپرنگر، مفتش دومینیكي دستگاه تفتیش افكار كھ از  ١۴٨٧در سال . امریكا، موجودیت بخشید

. اشاعھ علني جادوگري میترسید، یك راھنماي پیدا كردن جادوگران منتشر كرد بھ نام پتك ساحران
بزرگترین و عجیبترین یاد بود خرافات ((، در مقدمھ این ماكسیمیلیان اول، كھ در آن زمان شاه رومیھا بود
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شپرنگر مینویسد كھ این زنان تبھكار با بھمزدن مایھ اھریمنانھ اي در . نامھ توصیھ آمیزي نوشت)) جھان
یك دیگ، و یا بھ وسایل دیگر، میتوانند افواج ملخ و كرمھاي میوه را براي خوردن و نابود كردن خرمني 

میتوانند شیر زنان را خشك ; وانند مردان را از نظر جنسي ناتوان و زنان را عقیم سازندمیت; احضار كنند
. تنھا با یك نگاه میتوانند عشق یا نفرت، و مرگ یا بیماري پدید آورند; گردانند، یا جنیني را ساقط كنند

سافات دور ببینند، و میتوانند اشیا را از م. بعضي از آنھا كودكان را میدزدند، كباب میكنند، و میخورند
شپرنگر . میتوانند خود یا دیگران را بھ صورت حیوانات وحشي درآورند; چگونگي ھوا را پیشگویي كنند

متعجب است كھ چرا زنان بیشتر از مردان بھ جادوگري میپردازند، و جوابي كھ بھ نظرش میرسد آن است 
الوه بر این، زنھا ھمیشھ آلت دست شیطان كھ زنان سبكمغزتر و حساستر از مردانند، و میافزاید كھ، ع

از زمان او بھ بعد، حملھ . وي، در طي پنج سال، چھل و ھشت تن از این گونھ زنان را سوزانید. بودھاند
روحانیت و كلیسا بر سحر و جادوگري شدت یافت و در قرن شانزدھم، تحت نظارت كاتولیكھا و 

گونھ درنده خوییھاي خوفناك، اعصار نوین بر قرون وسطي در این . پروتستانھا ھر دو، بھ اوج خود رسید
یكي از ماموران تفتیش افكار الف زده بود كھ دستگاه مقدس تفتیش افكار، در  ١۵۵۴در . پیشي گرفتھ اند

  . جادوگر را سوزانیده است، وگر نھ تمام جھان را بھ نابودي میكشاندند ٠٠٠,٣٠سال، دست كم  ١۵٠طي 

  . بسیاري در رد و ابطال خرافات نوشتھ شدند كھ خود ھمگي شامل خرافات بودنددر این عھد كتابھاي 

آگوستینو تریونفو رسالھ اي خطاب بھ پاپ كلمنس پنجم نوشت و وي را بھ غیرقانوني شمردن كارھاي 
مكنونھ توجھ داد، اما خود تریونفو معتقد است كھ اگر پزشكي، موقع معین و خاصي از گردش ماه، فصد 

و جادوگري ) ١٣١٧(پاپ یوآنس بیست و دوم حمالت شدیدي بھ كیمیاگري . یرقابل بخشایش استكند، غ
وي از شیوع و تداول روز افزون آنچھ كھ قرباني كردن در راه شیاطین میشمرد، از پیمان . نمود) ١٣٢٧(

م كساني بستن با ابلیس، و از ساختن مجسمھ و حلقھ و شربت براي اغراض جادویي دل خوني داشت و تما
. را كھ بدین كارھا پرداختند تكفیر كرد، اما حتي خود وي نیز بھ تاثیر احتمالي این اعمال معتقد بود

، ھنگامي كھ سمت ١٣٨٢بزرگترین دشمن علم احكام نجوم، در این عھد، نیكول او رسم بود كھ در سال 
وانستند جنس كودك متولد نشده وي بھ علماي علم احكام نجوم، كھ نمیت. اسقفي لیزیور را داشت، درگذشت

او رسم میگفت . را معین كنند، اما بعد از تولد او سرنوشتش را در عالم خاكي پیشگویي میكردند، میخندید
وي، پس از چھارده قرن، مساعي و كوششھاي سیسرون را . كھ چنین طالعبینیھایي داستان پیرزنھاست

وي در گرما گرم مشكوك بودن . و امثال آنھا نوشتتكرار كرد و كتاب درباره فالگیران خوابگزاران، 
نسبت بھ علوم غریبھ قبول میكند كھ برخي از حوادث را میتوان بھ عنوان كار شیاطین یا فرشتگان توجیھ 

و گمان میبرد كھ اگر یك آدم جاني بھ درون آینھ اي بنگرد، ; را قبول داشت)) چشم زخم((عقیده بھ . كرد
وي معجزاتي را كھ در كتاب . میتواند دیواري را سوراخ كند)) تیز چشم((گاه آدم آینھ كدر میشود، و یك ن

مقدس داستانشان آمده است میپذیرد، اما ھر جا كھ علل طبیعي كافي براي ایجاد حادثھ اي درمیان است 
با  نیكول میگوید بسیاري از مردم، بھ علت عدم آشنایي. توجیھ آن را برمبناي علل فوق طبیعي رد میكند

آنھا، تنھا با شنیدن، آنچھ را كھ ندیده اند میپذیرند و از . علل و جریانات طبیعي، فورا جادو را باور میكنند
این راه یك افسانھ مثل افسانھ جادوگري كھ از طناب معلقي در ھوا باال میرفت بھ صورت یك عقیده 

او رسم استدالل ). فتن از طناب شده استاین قدیمترین اشاره اي است كھ بھ افسانھ باال ر(عمومي درمیآید 
حتي اگر عده . میكند و نتیجھ میگیرد كھ شیوع و تداول عمومي یك عقیده نمیتواند دلیل واقعیت آن باشد

زیادي از مردم ادعا كنند كھ شاھد حادثھ اي بوده اند كھ مخالف تجربیات طبیعي ماست، باید در قبول آن 
رنگ، شكل، وصداي اشیا با مسافت، روشني، و . ي سخت خطا پذیرندزیرا حواس آدم. تردید روا داریم

ممكن است شیئي كھ در حالت سكون است متحرك بھ نظر آید و، برعكس، . وضع عضو حاسھ تفاوت میكند
یك سكھ در تھ ظرف پراز آبي دورتر مینماید تا ھمان ; آنچھ كھ در حال حركت است ساكن بھ نظر رسد

عالوه، ما ادراكاتمان را از راه تصدیق و حكم تعبیر و تفسیر میكنیم، و این نیز  بھ. سكھ در یك ظرف خالي
او رسم میگوید ھمین خطاھاي حواس و قضاوت میتوانند بسیاري از امور . خود میتواند سبب اشتباه شود

  . عجیب و غریب را، كھ بھ قواي فوق طبیعي یا جادویي نسبت داده شده اند، توجیھ كنند
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ین پیشرفتھاي دلیرانھ بھ سوي یك روح علمي، خرافھ ھاي قدیم ھمچنان باقي ماندند، یا فقط با وجود چن
ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، براي ; اعتقاد بھ خرافات تنھا منحصر بھ توده عوام نبود. تغییر صورت دادند

مبلغ ھنگفتي  بھ دست آوردن پیالھاي كھ بدو اطمینان داده بودند متعلق بھ پطرس حواري بودھاست
بھ شارل پنجم، پادشاه فرانسھ، در سنت شاپل پیالھ اي نشان دادند كھ مدعي بودند محتوي مقداري . پرداخت

شارل از دانشمندان و عالمان االھي پرسید كھ آیا این امر حقیقت دارد، و آنھا با ; از خون مسیح است
ربیت، علم، پزشكي، و فلسفھ براي رشد و در چنین محیطي بود كھ تعلیم و ت. احتیاط جواب مثبت دادند

  . ترقي نزاع میكردند

II - آموزگاران  

سوادآموزي، در نظام كشاورزي تجمل گرایي . ترقي تجارت و صنعت سبب رونق تعلیم و تربیت شد
اندكي درنگ و تامل، این تغییر را . مسرفانھ اي بود، اما در دنیاي متمدن بازرگاني ضرورت كامل داشت

كھ اجراي قانون پیشین را ) ١٣٩١(در انگلستان مالكان و خاوندان فئودال از ریچارد دوم خواستند . پذیرفت
ھمان قانوني را كھ مطابق آن سرفھا حق نداشتند بدون رضایت خاوند فرزندشان را بھ مدرسھ ; دستور دھد

ر خواست آنھا را نپذیرفت، ریچارد د. فرستند، و اگر ھم میفرستادند، مجبور بودند جبران كار او را بنمایند
و در زمان سلطنت جانشین او فرماني صادر شد كھ ھر پدر و مادري میتوانند فرزندان خود را بھ مدرسھ 

در روستاھا، مدارس وابستھ بھ . بر اثر قانون آزادي تعلیم و تربیت، مدارس ابتدایي افزایش یافتند. بفرستند
. ھ ھمت كلیساھا، بیمارستانھا، موقوفات، و اصناف تاسیس گشتنددر شھرھا، دبستانھا ب; دیرھا دایر ماندند

معموال معلمان از جملھ كشیشان . حضور در ین مدارس، حتي در روستاھا، اختیاري اما عمومي بود
تاكید برنامھ درسي بركاتشیسم، . بودند، اما در قرن چھاردھم شماره مربیان غیر روحاني فزوني گرفت

حتي در دبیرستانھا، تازیانھ . صلي، خواندن، نوشتن، حساب، آواز، و شالق زدن بوداعتقادنامھ، نمازھاي ا
و .)) روح كودكان را باید مطیع شناخت: ((یك دانشمند علوم االھي میگفت. و سیلھ تعلیم و تربیت بود

ر داد تا اگنس پاستن بھ معلم سرخانھ پسر تنبلش دستو. والدین با او ھمعقیده بودند، و شاید ھم چنین باشد
من دوستتر میدارم كھ وي در زیر ضربات چوب معلم ((و گفت كھ )) او را بزند((چنانكھ اصالح نشد، 

در دبیرستانھا آموزش دروس دیني ادامھ .)) بمیرد تا اینكھ بر اثر قصور و ناداني بھ چاه ھالكت درافتد
ان و ادبیات پیراستھ كالسیك روم را ھم و انشا، بلكھ زب) گرامر(یافت و گراماتیكا، كھ نھ تنھا دستور زبان 

شامل بود، افزوده شده شاگردان پسر بچھ ھاي متوسط با بیتفاوتي، خواندن و نوشتن التیني را بھ عنوان 
بھترین دبیرستانھاي این عھد . موضوعي ضروري براي تجارت خارجي و نیز مشاغل كلیسایي میآموختند

یكي از این . تاسیس شدند)) برادران ھمزیست((توسط فرقھ آنھایي بودند كھ در پست بومان و آلمان 
ویلیام آوویكم، اسقف ثروتمند و فعال وینچستر باتاسیس نخستین . شاگرد داشت ٢٠٠٠دبیرستانھا در دونتر 

بزرگان، بھ طریق اعانھ : ، سابقھ پسندیدھاي بھ جاي گذشت)١٣٧٢(مدرسھ دولتي رایگان در انگلستان 
مدرسھ كمك میكردند تا وسایل تحصیالت مقدماتي را براي عده محدودي از خصوصي یا عمومي، بھ 

ھنري ششم، بھ تقلید از این كار، مدرسھ ایتن را با قدرت مالي بسیار زیادي . كودكان برگزیده فراھم سازد
  . تا شاگرداني را كھ میخواستند وارد كینگز كالج كیمبریج شوند آماده سازد) ١۴۴٠(بنیان نھاد 

و تربیت زنان از مرحلھ ابتدایي تا باال، بھ استثناي معدودي از بزرگزادگان، محدود و منحصر بھ تعلیم 
  . خانھ بود

بسیاري از زنان طبقھ متوسط، مانند مارگارت پاستن، بھ نوشتن انگلیسي سلیس و روان قادر شدند، و 
اف یا تعلیماتي وراي آنچھ در پسر بچھ ھاي اشر. معدودي تا حدي با ادبیات و فلسفھ آشنایي پیدا كردند

تا ھفتسالگي زیر دست زنان خانھ تعلیم میگرفتند، سپس بھ عنوان غالم بچھ بھ . مدرسھ بود تربیت مییافتند
در آنجا، بركنار از محبتھاي زیاد، خواندن، نوشتن واجبات مذھبي، و آداب و رسوم . نزد فرستاده مي شدند

در چھاردھسالگي بھ مقام سپرداري خدمتگزاري و . موختنداجتماعي را از خانمھا و كشیش محل میآ
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اكنون سواري، تیراندازي، راه و رسم شكار، نیزه پراني، و . مالزمت خداوندگار و مخدوم خود میرسیدند
  . جنگجویي را فرا میگرفتند و دانش كتابي را بھ فرود دستان خویش وا میگذاشتند

در آن . قرون وسطي، یعني دانشگاه، در كار ترقي و تكامل بود در این میان، یكي از گرامیترین میراثھاي
حال كھ آتش شوق ساختن كلیساھا و بناھاي مذھبي بھ سردي میگرایید، شور و حرارت تاسیس كالج و 

در این عھد، آكسفرد شاھد تاسیس نیوكالج، كوینز كالج، و كالجھاي اكستر، اوریل، . مدرسھ باال میگرفت
این موسسات ھنوز كالج بھ . گدالن، بریزنوز، كورپوس كریستي، و مدرسھ االھیات بودلینكن، آل سولز، ما

تھا یك دھم دانشجویان . معناي امروزي نبودند، بلكھ تاالرھا و اماكني براي سكونت شاگردان برگزیده بودند
  . آكسفرد در آنھا میزیستند

سخنراني پراكنده در شھر، روحانیون بیشتر درسھاي دانشگاھي را، در كالسھاي مدارس و یا سالنھاي 
راھبان فرقھ ھاي بندیكتیان، فرانسیسیان ، دومینیكیان، و دیگر فرایارھا در آكسفرد براي . آموزش میدادند

; برخي از نامورترین مردان قرن چھاردھم از این آكادمیھاي رھباني بیرون آمدند. خود كالجھایي داشتند
. دو بر االھیات اصیل آیین لطماتي وارد آوردند از آن جملھانددانزسكوتس و ویلیام آكمي، كھ ھر 

  . دانشجویان حقوق در اینس آوكورت، در لندن، از تعلیم و تدریس آنھا برخوردار شدند

دشمني  ١٣۵۵در . در آكسفرد میان شارمندان و رداپوشان دانشگاه ھیچ گونھ عشق و عالقھاي نبود
چندان قھرمان بھ قتل رسیدند كھ آن سال بھ سال قتل عام بزرگ  اردوھاي متخاصم بھ جنگ علني كشید، و

، )١٣۵٠(ھاي انگلستان آغاز شده بود  با آنكھ شالق و تازیانھ زدن دانشجویان در دانشگاه. مشھور شد
از آنجا كھ زور آزمایي و ورزش در داخل دانشگاه قدغن . محصلین سخت نافرمان و زحمت افزا بودند

ھا و  از دولت سر آنھا میخانھ; ان را صرف كفر گویي، میگساري، و ھرزگي میكردندبود، جوانان نیرویش
ھا روزگار پررونقي داشتند، شماره دانشجویاني كھ در آكسفرد حضور مییافتند از اوجي كھ در  روسپیخانھ

بر  و پس از دفع ویكلیف، بر اثر نظارت اسقفان; قرن سیزدھم داشت فروافتاد و بھ حدود ھزار تن رسید
  . آكسفرد، از آزادیھاي دانشگاھي سخت كاستھ شد

محافظھ كاران پسرھاي خود را از آكسفرد . كیمبریج ازمباحثات ویكلیف و ھراس اللردھا سود فراوان برد
بھ این طریق، در آخر قرن پانزدھم، این دو موسسھ ; بیرون آوردند و بھ دانشگاه جدید كیمبریج فرستادند

كینگز كالج، كوینز كالج، سنت كاترینز كالج، جسس كالج، كریستز كالج، سنت . دشاگردان یكساني داشتن
جانز كالج، و كالجھاي جدید دیگري چون كالجھاي مایكل ھاوس، یونیورسیتي یا كلیر، پمبروك گانویل و 

بھ كالج  اینھا مانند تاالرھاي مسكوني دانشگاه آكسفرد، تبدیل. كایوس، ترینیتي، و كناره رودكم، ساختھ شدند
و در طي قرن پانزدھم معلمان بیشتري آنھا را براي تدریس برمي گزیدند و ; بھ معناي امروزي آن شدند

كالسھا از ساعت شش صبح آغاز میشدند و تا پنج بعداز ظھر ادامھ . شاگردان بیشتري در آنھا گرد میآمدند
ھاي سنت اندروز،  ف مالیشان، دانشگاهدر این میان، ایرلند و اسكاتلند نیز، با وجود بنیھ ضعی. داشتند

گالسگو، ابردین، و ترینیتي كالج دوبلن را پي افكندند چھار دانشگاھي كھ مقدر بود، نسل بعد نسل، نوابغي 
  . تحویل دنیاي عقلي مجمعالجزایر بریتانیا دھند

با وجود این، با . ددر فرانسھ، تعلیم و تربیت، مانند ھمھ چیزھاي دیگر، از جنگ صد سالھ صدمھ فراوان دی
ھا نیز بر جذابیت سنتي مشاغل  توجھ بھ احتیاج روز افزون جامعھ بھ حقوقدان و پزشك، فریبندگي این رشتھ

ھاي جدیدي چون آوینیون، اورلئان، كائور، گرنوبل، اورانژ،  كلیسایي افزوده شد و انگیزه تاسیس دانشگاه
دانشگاه پاریس، در قرن . انت، و بورژ را پدید آوردپرووانس، پواتیھ، كان، بوردو، واالنس، ن- آن- اكس

با ; چھاردھم، شاید بھ علت آنكھ اساس سلطنت مطلقھ داشت از ھم میپاشید، مركز قدرت و نیروي ملي شد
پارلمان مبارزه و مجادلھ میكرد، پادشاه را اندرز میگفت، كار دادگاه استیناف را در االھیات فرانسوي 

روي كار آمدن . ھا، شناختھ شده بود بیشتر مربیان قاره اروپا بھ نام دانشگاه دانشگاه انجام میداد، و در نزد
با وجود این، چنین شھرت یافتھ بود كھ دانشكده . ھاي خارجي و ایالتي از شمار شاگردان آن كاست دانشگاه
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انشجویان كلیھ تعداد د ١۴٩٠و در ; ، ھزار معلم و ده ھزار دانشجو داشت١۴٠۶ھنرھاي آن، تنھا در سال 
  . این عده تقریبا در پنجاه كالج جا داده شده بودند. ھاي دانشگاه پاریس نزدیك بھ بیست ھزار تن بود رشتھ

اخالق دانشجویان بیشتر مكمل مردانگیشان بود تا ; قوانین انضباطي اینجا آسانتر و مالیمتر از آكسفرد بود
  . و زبانھاي عربي، یوناني، كلداني، و عبري در برنامھ درسي گنجانده شده بودند; مذھبشان

ا بنیان نھاده بود و اینك ھاي بزرگ خود را در قرن سیزدھم در پالنسیا، ساالمانكا، و لریذ اسپانیا دانشگاه
ھاي دیگري در پرپینیان، اوئسكا، والیاذولیذ، بارسلون، ساراگوسا، پالما، سیگوئنثا، واالنس، آلكاال،  دانشگاه

ھا كلیت و مطلقیت داشت، و االھیات بر آنھا حكومت  نظارت كلیسا بر این دانشگاه. و سویل تاسیس كرد
چھارده كرسي بھ دستور زبان، ادبیات، و فن سخنوري، و دوازده بھ ھر حال، در دانشگاه آلكاال ; میكرد

آلكاال براي مدتي بزرگترین مركز تربیتي . كرسي بھ االھیات و قانون كلیسایي تخصیص داده شده بود
بھ دانشجویان بیبضاعت ھزینھ تحصیلي . تن بالغ بود ٧٠٠٠تعداد دانشجویان آن بھ  ١۵٢۵در . اسپانیا شد
یك استاد از روي تعداد شاگردانش معین میشد، و بر استادان الزم بود كھ پس از چھار  حقوق. داده میشد

اگر آنھا، در مدت خدمت، جلب رضایت اولیاي دانشگاه را كرده بودند، شایستگي ; سال كناره گیري كنند
 ، در لیسبون دانشگاھي تاسیس كرد، لیكن شورش و اغتشاش دانشجویان١٣٠٠انتخاب و انتصاب مجدد 

  . سبب شد كھ آن را بھ كویمبرا انتقال دھد، كھ امروز مایھ افتخار آن است

 ١٣۴٧در سال . فعالیتھاي فكري این عھد در اروپاي مركزي بیشتر و شدیدتر از فرانسھ و اسپانیا بودند
. شارل چھارم دانشگاه پراگ را پي افكند، كھ بزودي رھنماي فكري و دھان سخنگوي مردم بوھم گشت

ھاي دیگري نیز در كراكو، وین، پچ،ژنو،ارفورت، ھایدلبرگ، كولوني، بودا، وورتسبورگ،  هدانشگا
الیپزیك، روستوك، لوون، تریر، فرایبورگ ایم برایسگاو، گرایفسوالد، بال ،اینگولشتات،پرسبورگ 

این . دند، ماینتس، توبینگن، كپنھاگ، اوپساال، فرانكفورت آن رد اودر، و ویتنبرگ پدید آم)براتیسالوا(
تنھا . تاسیسات تربیتي، در نیمھ دوم قرن پانزدھم، از دانشجو ومباحثات و مشاجرات در غلیان بودند

ھا را كلیسا تامین میكرد، و  بیشتر ھزنیھ مالي این دانشگاه. شاگرد داشت ١٨' ٣٣٨كراكو، در یك زمان، 
ا، شھرھا، و سوداگران نیز در دادن اما شاھزادگان ، نجب; طبعا خواستار موافقت و سازش فكري آنھا بود

فردریك ، برگزیننده ساكس، قسمتي از ھزینھ دانشگاه . ھزینھ ھا و تدارك وسایل تحصیلي كمك میكردند
  . ویتنبرگ را، از راه فروش آمرزشنامھ ھاییي كھ پولشان را بھ رم مسترد نمیداشت، فراھم كرد

ھا  ده بود، در حالي كھ او مانیسم در بیرون از دانشگاهھا بر كرسي فلسفھ تكیھ ز فلسفھ مدرسي در دانشگاه
ھاي آلمان، در دوره اصالح دیني، ریزه خوار خوان  از این روي ، بیشتر دانشگاه. رشد و تكامل مییافت

دانشگاه ارفورت ، یعني آنجا كھ لوتر تحصیل كرد، و دانشگاه : كلیسا بودند، بھ استثناي دو دانشگاه مھم
  . آنجا كھ لوتر تدریس كردویتنبرگ ، یعني 

III  -دانشوران   

آثار ((روح زمان بھ . قبول عام تمایالت علمي در نزد دانشمندان و عالمنماھا بیشتر از مردم عادي نبود
حتي باب شدن دوباره مطالعھ زبان یوناني، علم یوناین را ندیده ; تمایل داشت)) كالسیك یوناني و التیني

بھ نظر میآمد كھ این عالمات از فرھنگ التیني ; ومي مانع پیشرفت بودنددرعلم حساب، ارقام ر. گرفت
ارقام عربي ھندي نیز ، چون اسالمي محسوب میشدند، بھ كاربردنشان دال بر بیدیني بود، . جدایي ناپذیرند

ادراه . و از این جھت در دنیاي مسیحیت ، خاصھ نواحي شمال آلپ ، بسردي مورد قبول قرار گرفتند
مع ھذا،تامس . و ممیزي فرانسھ، تا قرن ھجدھم، ارقام زمخت و ناھنجار رومي را بھ كار میبرد بازرسي

، چند ماھي پس از اینكھ خود را وقف خدمت بھ ) ١٣۴٩(بردواردین، كھ بھ مرض طاعون درگذشت 
تي عربي تعدادي از قواعد و قضایاي مثلثاتي اسقف اعظم كنتر بري كرد، تعدادي از قواعد و قضایاي مثلثا

شاگردش ، ریچاردوالینگفرد، رئیس دیر سنت آلبنز، از . را بھ دنیاي ریاضي انگلستان معرفي كرد
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وي در چھل و سھ سالگي، در حالي كھ . نوشتھ شد>"href="F0602901.htmریاضیدانان برجستھ قرن 
  . بر عمري كھ بھ جاي آموختن االھیات در راه علم صرف كرده بود میگریست، بھ مرض برص درگذشت

  . نیكول اورسم، با آنكھ شغل كلیسایي پرفعالیتي داشت، موفقیتھاي شایستھ در پارھاي از علوم بھ دست آورد

ستفاده از مختصات و بھ كار بردن اشكال ھندسي براي نمایش دادن افزایش وي ، با تكامل دادن راه علمي ا
اندیشھ وي متوجھ بعد چھارم ھم شد، لیكن آن را رد . یك تابع، راه را جھت ھندسھ تحلیلي ھموار ساخت

وي ، مانند عده اي از معاصرانش ، بھ قانون گالیھ سرعت جسم ساقط با افزایش مدت سقوط آن بھ . كرد
ما با ھیچ : ((نوشت ارسطواو رسم در تفسیري بر رسالھاي از . م افزایش مییابد اشارھاي كردطور منظ

د دالیلي وجو((، بلكھ))نوع آزمایشي نمیتوانیم ثابت كنیم كھ آسمان گردش روزانھاي دارد و زمین ندارد
وي دوباره بھ نظام .)) دارد كھ بخوبي نشان میدھند این زمین است كھ روزانھ حركت میكند، نھ آسمان

  . بطلمیوسي برگشت نمود، اما در گشایش راه جھت كوپرنیك كمك شایاني كرد

وقتي مالحظھ میكنیم كھ در قرون وسطي ھنوز دوربین نجومي و عكاسي براي مشاھده و ثبت اجرام 
نداشتھ است، از دقت و ھوش و نیروي منجمان این عھد، خواه مسلمان و یھودي و خواه سماوي وجود 

ژان دو لینیھ، پس از سالھا رصد و مشاھده شخصي، محل چھل و ھشت ستاره را . مسیحي، برخود میبالیم
ار و نیز مقد; با چنان دقت و صحتي معین كرد كھ تنھا مشاھدات منجمان مسلمان با آن قابل مقایسھ بود

انحراف و میل دایرھالبروج را، تا ھفت ثانیھ اختالف با جدیدترین تخمینھا، محاسبھ كرد، ژان دومور و 
بر آن شدند كھ تقویم یولیاني را كھ از گردش خورشید جلو افتاده بود باحذف ھر  ١٣۴۴فیرمن دو بووال در 

 ١۵٨٢اما این اصالح تا سال ; دفوریھ، براي مدت چھل سال آینده، اصالح كنن ٢٩چھار سال یك بار روز 
ویلیام مرل، استاد دانشگاه آكسفرد ، با . صورت نگرفت، و ھنوز ھم محتاج تفاھم میان ادیان و ملتھاست

رصد . روز، علم آثار علوي را از علم احكام نجوم استقالل بخشید ٢۵۵۶ثبت اوضاع جوي و ھوایي 
نحراف عقربھ مغناطیسي را كشف كردند و پي بردند كھ كنندگان و دریانوردان گمنامي، در قرن پانزدھم ، ا

عقربھ درست بھ جانب شمال نمیایستد، بلكھ با زاویھ كوچك اما مھمي بھ سوي نصف النھار نجومي تمایل 
  . دارد، واین زاویھ انحراف، چنانكھ كریستوف كلمب دریافتھ بود، از نقطھ اي بھ نقطھ دیگر فرق میكند

ین شخصیت علوم ریاضي و نجومي این عھد، یوھانس مولر بود كھ بھ مناسبت بزرگترین و بلندمرتبھتر
در محلي نزدیك كونیگسرگ، در فرانكونیاي سفال، در تاریخ بھ نام رگیومونتانوس ) ١۴٣۶(تولدش 

وي در چھاردھسالگي وارد دانشگاه وین شد ھمانجا كھ گئورگ فون پورباخ اومانیسم و . مشھور است
این ھر دو مرد زود بھ سر حد كمال رسیدند، . لوم بھ جامعھ آلماني معرفي نمودآخرین پیشرفتھاي ع

مولر، كھ مصمم بود یوناني . پورباخ در سي و ھشت سالگي، و مولر در چھلسالگي: وزودھم مردند
یوناني را نزد گوارینو ; بیاموزد تا بتواند متن اصلي المجسطي اثر بطلمیوس را بخواند، بھ ایتالیا رفت

چون بھ وین . رونا آموخت، و تمام متون التیني یوناني موجود درباره علم نجوم و ریاضي را خواندداو
بازگشت، این علوم را در آنجا تدریس كرد، و چنان توفیقي بھ دست آورد كھ ماتیاس كورونیوس او را 

نجا ، یكي از در آ; و پس از آن نیز بھ نورنبرگ دعوت شد; براي تدریس بھ دانشگاه بودا دعوت نمود
مولر این رصدخانھ را با افزارھا و وسایلي كھ . توانگران برایش نخستین رصد خانھ اروپایي رابنا كرد

بھ یكي از دوستان ریاضیدان خود  ١۴۶۴در نامھ اي كھ در . خود ساختھ یا اصالح كرده بود مجھز ساخت
اگر عنان آن را . راه بھ كجا خواھد بردنمیدانم كھ قلمم : ((نوشتھ است، رایحھ پاك علم بھ مشام میخورد
مسائل مختلف، یكي پس از دیگري، بر مغزم خطور میكنند و . بازنكشم، تمام كاغذھایم را سیاه خواھد كرد

پاپ  ١۴٧۵در سال .)) ، در آن میان، بعضي چنان فریبا ھستند كھ نمیدانم كدام یك را براي تو بگویم
در آنجا زندگي رگیومونتانوس سالي بیشتر . ویم، بھ رم فراخواندسیكستوس چھارم او را، براي اصالح تق

  . نپایید

رساالتي در باب ریاضیات، فیزیك، و . كوتاھي دوران زندگي نگذاشت وي بھ موفقیتھاي بیشتري نایل آید
تنھا جزئي از این . علم احكام نجوم طرح افكنده بود و میخواست آثار كالسیك این علوم را بھ چاپ رساند
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وي تلخیص المجسطي پور باخ را تكمیل كرد و رسالھ اي بھ نام . الیفات صورت كتاب یافت و باقي ماندت
ظاھرا وي نخستین . درباره مثلثات نوشت كھ اولین كتابي است كھ مستقال در باب مثلثات نگاشتھ شده است

و ) سینوس(لھاي جیب را در محاسبات نجومي توصیھ كرد، و جدو) تانژانت(كسي است كھ استفاده از ظل 
زیجھاي او دقیقتر و صحیحتر از تمام زیجھایي بودند كھ قبل . ظل او كار محاسبات كوپرنیك را آسان كردند

روش او در محاسبھ طول و عرض جغرافیایي براي دریانوردان موھبتي عظیم . از وي تھیھ شده بودند
عیت و وضع روزانھ ستارگان را در سي یك سالنماي نجومي منتشر ساخت كھ موق ١۴٧۴وي در سال . بود

  . و دو سال آینده نشان میداد

پیش بیني میكند و شكم  ١۵٠۴فوریھ  ٢٩از روي این كتاب است كھ كریستوف كلمب گرفتن ماه را در 
رصدھاي رگیومونتانوس درباره ستاره دنبالھ دارھالھ مطالعات نجوم . گرسنھ ملوانان خود را پر میسازد

. اما نفوذ شخصي وي در دوران حیات بیش از كتابھایش بود. دنبالھ داران بنیان گذاشت جدید را درباره
تقریرات دلپسند او در باب علوم درایجاد نشاط و ذوق فكري نورنبرگ در دوران جواني دور ر سھم 

یكي از . و آن شھر را، بھ خاطر داشتن نقشھ ھا و افزارھاي دریایي، مشھور ساختند; شایاني داشتند
شاگردانش، بھ نام مارتین بھایم، بر روي پوست گوسالھ، با رنگ قدیمیترین كره جغرافیایي را ترسیم نمود 

  . كھ ھنوز در موزه ملي آلمان در نورنبرگ محفوظ است) ١۴٩٢(

كشتیھاي تجارتي كاتالونیایي از نقشھ ھاي بسیار خوبي استفاده میكردند كھ احتماال . آوردند نھ جغرافیدانان
راھنامھ ھاي بنادر مدیترانھ آنھا، در قرن چھاردھم، ھمان اندازه صحیح . ھ و پرداختھ خود آنھا بودندساخت

ھاي بازگاني قدیم شرق و غرب بھ دست تركان  از آنجا كھ راه. و دقیق بود كھ نقشھ ھاي ناوراني عھد ما
فرایار . ولستان گشودندھاي جدیدي را، از طریق مغ عثماني افتاده بود، صادر كنندگان اروپایي راه

شرح مسافرت ) ١٣٢٣١٣٢۶(فرانسیسي، اودریكو دا پوردنونھ، پس از آنكھ سھ سال در پكن بھ سر برد 
كالویخو، چنانكھ . خود را از راه ھند و سوماترا بھ چین، و بازگشتش را از راه تبت و ایران مكتوب ساخت

یوھان . ھ دربار امیر تیمور بیان داشتھ است خواھیم دید، شرح جالبي از رفتن خویش، درمقام سفیر، ب
در نیكو پول بھ دست تركان عثماني اسیر شده بود ، مدت سي سال  ١٣٩۶شنیتبر گرباواریایي، كھ در سال 

در تركیھ، ارمنستان، گرجستان، روسیھ، و سیبریھ سرگرداني كشید و در كتاب خود، سفرنامھ ، بھ 
ین اظھار نظر یك تن از اھالي اروپاي باختري بھ شمار میرود این توصیف نخست; توصیف سیبري پرداخت

، خوان دالكوسا، یكي از ناخدایان كریستوف كلمب، نقشھ گستردھاي از تمام دنیا منتشر ١۵٠٠در سال . 
ساخت و براي اولین بار سیاحتھا و اكتشافات مخدوم خود و واسكو دو گاما و دیگران را در روي نقشھ 

  . پانزدھم ، جغرافیا، درحكم یك درام متحرك بوددر قرن . نشان داد

آیي /اثر كاردینال پیر د) ١۴١٠(از یك نظر، پرنفوذترین رسالھ جغرافیاي قرون وسطي صورت جھان 
)) اگر باد مساعد بوزد، میتوان در چند روز((این رسالھ، بھ بیان این مطلب كھ اقیانوس اطلس را ; بود

این تنھا یكي از چند رسالھ اي است كھ این . بزرگ خویش برانگیختپیمود، كریستوف كلمب را بھ سفر 
روحاني ھوشمند و زیرك در باب نجوم، جغرافیا،علم آثار علوي، ریاضي، منطق، 

چون وي را مالمت كردند كھ بیشتر اوقاتش . مابعدالطبیعھ،روانشناسي، و اصالح تقویم و كلیسا نوشتھ است
است، جواب داد كھ علماي االھیات باید خویشتن را با پیشرفت را صرف مطالعات غیر روحاني كرده 

وي تاحدي درعلم احكام نجوم نیز بھ چشم علم مینگریست و، برمباني آن، وقایع و . علوم ھماھنگ سازند
براي  ١٧٨٩تغییرات بزرگي را براي صد سال آینده جھان مسیحیت، و حوادث تكان دھنده اي را در سال 

دیتریش فون . در قرن چھاردھم، بھترین اندیشھ ھاي علمي در رشتھ فیزیك پیدا شدند .جھان پیش بیني كرد
، اساس نظریھ جدید ما را درباره تشكیل رنگین كمان بیان داشت و آن را نتیجھ )١٣١١'فت(فرایبورگ 

ژان بوریدان در فیزیك نظر بھ كارھاي . دوانكسار ویك انعكاس اشعھ خورشید در قطرات باران دانست
جاي تاسف است كھ وي را تنھا بھ خاطر داستان االغش، كھ محتمل است از وي نباشد، ; زرگي نایل آمدب

ریس ، و در دانشگاه پاریس تحصیل و تد) ١٣٠٠قبل از (بوریدان در نزدیكي آراس زاده شد . میشناسند
دلیل میآورد، بلكھ نظریھ عقول ملكي را، كھ ارسطو و آكویناس براساس آن گردش و راھنمایي اجرام 

بوریدان میگفت براي توجیھ گردش آنھا بھ ھیچ چیز . سماوي را تفسیر میكردند، درعلم نجوم رد كرد
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ن حركت قانوني كھ مدعي احتیاج نیست، جز استناد بھ جنبشي كھ در آغاز خداوند بھ آنھا داده است، و قانو
در این مورد بوریدان . است جسم متحرك تا ھنگامي كھ نیرویي مانع آن نشود بھ حركت خود ادامھ میدھد

عالوه براین، وي گفتھ كھ ھمان قوانین مكانیكیي كھ بر زمین . برگالیلھ، دكارت، و نیوتن پیشي جستھ است
این قضایا، كھ اكنون چنین آسان و پیش . نروا ھستندحكمروایي دارند برحركات سیارات و كواكب نیز فرما

این . پا افتاده مینمانید، در آن عھد ، ضربات ویران كننده اي بر بنیان عقاید قرون وسطایي فرود میآوردند 
  . تحقیقات، تقریبا ، آغاز فیزیك نجومي را بر صفحھ تاریخ رقم میزنند

ن و ایتالیا بردند، و لئوناردو داوینچي، كوپرنیك، برونو، و شاگردان بوریدان نظریات وعقاید او را بھ آلما
آلبرت اھل ساكس این عقاید را بھ دانشگاھي كھ خود در وین تاسیس . گالیلھ تحت تاثیر آنھا قرار گرفتند

برد و مارسیلیوس فون اینگھن نیز بھ دانشگاھي كھ در ھایدلبرگ بنیان نھاده بود ) ١٣۶۴(كرده بود 
وي در پیشبرد . اولین كسي بود كھ عقیده ارسطو را در باب عدم امكان خال رد كرد آلبرت) . ١٣٨۶(

اصول تعادل اجسام ساكن و شتاب متشابھ بھ اجسام . نظریھ وجود مركز ثقل درتمام اجسام شركت جست
ھاا  نیز اظھار داشت كھ فرسایش تدریجي كوه; ساقط را، كھ از عقاید گالیلھ است، قبل از وي پیش بیني نمود

بر اثر جریان آب، و باال آمدن تدریجي سطح زمین بر اثر آتشفشاني، از لحاظ زمین شناسي، دو نیروي 
  . موازنھ گر را تشكیل میدھند عقیده اي كھ سخت مور توجھ لئورناردو داوینچي قرار گرفتھ بود

ر پمپ كردن آب از اصول ساختمان آسیاھاي بادي دركا. در مكانیك عملي پیشرفتھاي متوسطي حاصل شد
نیروي آب را در تخلیص و . ، خشكانیدن خاك، كوبیدن غالت، ودیگر كارھاي روزمره استفاده میشد

تصفیھ فلزات و اره كشي، حركت دادن دمھ ھاي كوره و چكشھاي مكانیكي، و گردانیدن ماشیھاي ابریشم 
. ان شایان توجھي تھیھ میشدفوالد بھ مقدارش. لولھ توپ ریختھ و سوراخ میگشت. ریسي بھ كار میبردند

از كندن چاه بھ وسیلھ ماشین . ھاي مرتفع بزرگ، در قرن چھاردھم، در شمال اروپا كار گذاشتھ شدند كوره
در ; در قرن پانزدھم ، ساخت مفتولھاي فلزي در نورنبرگ معمول بود: ذكري رفتھ است ١٣٧٣در سال 

ي از فرقھ ھوسیان، بھ نام كونراد كیزر، كشیده یك نسخھ خطي، متعلق بھ در طرحي كھ بھ وسیلھ مھندس
قدیمیترین نمودار تبدیل حركت مستقیم متناوب بھ حركت مستدیر و بالعكس دیده ) ١۴٠۵حد (شده است 

دو بازوي متحرك بھ طور متناوب استوانھ اي را میگردانند درست ھمان طور كھ پیستونھا میللنگ : میشود
  . یك اتومبیل را میگردانند

ھاي بھتر براي اندازه گیري وقت  در كھ صنعت و تجارت پیش میرفت، بھ ھمان اندازه ساخت دستگاهھر ق
راھبان و دھقانان، در تمام فصول، روزھا را بھ اوقات مساوي تقسیم كرده . ضرورت بیشتري مییافت

سان بودن در زندگي شھري لزوم یك. بودند و در تابستانھا طول اوقات را بیشتر از زمستان میگرفتند
تقسیمات زماني بیشتر بود، و در قرون سیزدھم و چھاردھم ساعتھایي اختراع شدند كھ روزھا را، در تمام 

در بعضي نقاط، ساعات مانند زمان سنجھاي نظامي . فصول سال ، بھ بخشھاي متساوي تقسیم میكردند
عتھا، مانند ساعت سان برخي از سا ١٣٧٠و در سال ; عصر ما از یك تا بیست و چھار شماره میشدند

و این، . گوتاردو درمیالن ، در ھر ساعت ، بھ تعداد تمام ساعاتي كھ از روز گذشتھ بود، زنگ میزند
، روز را بھ دو نیمھ مساوي، ھر نیمھ دوازده ساعت، تقسیم ١٣٧۵در سال . افراطي سرسام آور بود

  . كردند

گردش این چرخ بھ . آھستھ چرخي را میگردانید ساختمان ساعتھاي مكانیكي براساس آونگي بود كھ آھستھ
وسیلھ دنده ھاي یك چرخ دنگ كنترل میشد، و چرخ دنده اخیر آنقدر مقاومت داشت كھ در مدت زمان 

تقسیم بندي زمان براین منوال درحوالي . معیني، تنھا بھ اندازه یك دنده، بھ چرخ اولي اجازه گردش میداد
ن ساعتھاي مكانیكي را در بر جھاي ناقوس یا برج كلیساھا، كھ از نخستی. توصیف شده است  ١٢١٧سال 

یكي از قدیمترین آنھا بھ وسیلھ ریچارد والینگفرد در دیر . قسمت اعظم شھر قابل رویت بودند، كار گذاشتند
این ساعت نھ تنھا ساعات و دقایق روز، بلكھ جزر و مد دریا و ). ١٣٢۶١٣٣۵(سنت آلبنز نصب شد 

ساعت ; در ساعتھاي بعدي ھنرھاي دیگري نیز بھ كار برده شد. خورشید را ھم نشان میدادحركات ماه و 
خروسي را در حال خواندن ، سھ مجوس ، و پیكره یك انسان رانشان ) ١٣۵٢(كلیساي جامع ستراسبورگ
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ي در ساعت كلیسا. میداد كھ بر روي آن زمان مناسب براي خون گرفتن از ھر یك از اعضا نموده شده بود
جامع ولز تصویر متحرك خورشید براي نشان دادن ساعات ، حركت ستاره كوچكي بریك دایره داخلي 
و ; براي نشان دادن دقیقھ، و دایره دیگري بر ھمین شیوه براي نشان دادن روزھاي ماه بھ كار رفتھ بودند

. دیگر حملھ میبردندھرگاه ساعت زنگ میزد، بر سكوي باالي صفحھ آن چھار سوار ھویدا میشدند و بھ یك
بر باالي ساعتي از قرن پانزدھم، در ینا، سرگاو میشي تعبیھ شده بود كھ دھان مخوفش را براي گرفتن 

و بھ محض اینكھ میخواست آن را بھ كام كشد، مرد دستش را با ; سیب طالیي از دست یك زایر میگشود
این ساعت ھنوز وجود ; ادامھ داشت این كمدي صدھا سال، ھر روز و در ھر ساعت ،. سیب عقب میكشید

  . در نورنبرگ نصب خنده آور خود را از سر گرفت  ١۵٠۶ساعت مشابھي كھ در . دارد

نوار ظریفي از فوالد، ): ١۴۵٠حد (براي ساختن ساعتھاي مچي و بغلي، فنر مارپیچي جایگزین آونگ شد 
ي خود، ھمان كاري را میكرد كھ آونگ در بھ شكل دایره یا استوانھ، پیچیده شده بود و، با باز شدن تدریج

; در آخر قرن پانزدھم، ساعتھاي مچي بھ ھر شكل و نوعي یافت میشدند. گردانیدن چرخ دنده انجام میداد
تخم مرغي ((برخي بھ بزرگي یك كف دست ، و برخي بھ كوچكي یك بادام، و بسیاري چون ساعتھاي

اصلي كھ در ساختمان ساعت از آن استفاده شده . بیضي شكل بودند) ١۵١٠(ساخت پترھلھ )) نورنبرگ
و بھ ; و چرخ دنگ و چرخ دنده، براي مقاصد و اغراض دیگري نیز بھ كار رفت) آونگ(بود، یعني وزنھ 

  . ھا ھزار اختراع ماشیني دیگر شد این طریق، ساعت مكانیكي پدر ده

یدادند، كیمیاگري نیز بتدریج بھ در ھمان حال كھ علوم فیزیكي بھ این طریق از انقالب صنعتي خبر م
كیمیاگران، تا آخر این عھد، بیسموت، روي، تركیبات گوگرد، تركیبات ; صورت علم شیمي درمیآمد

بھ تقطیر الكل و . آنتیموان، فلوئور قلیایي فرار، و اجسام و عناصر دیگري را كشف و توصیف نمودند
اتر، تیزاب سلطاني، و یك ماده . لفوریك ساختنداز راه تصعید گوگرد، اسید سو. تبخیر جیوه دست زدند

روش تجربي را، كھ . سرخرنگ كھ از رنگھایي كھ اكنون بھ كار برده میشوند عالیتر بود درست كردند
  . بزرگترین ارمغان علم قرون وسطایي بھ دنیاي جدید است، براي علم شیمي بھ میراث گذاشتند

حتي و یا گیاھنامھ ھایي بود كھ شرح گیاھان طبي را در ھاي فال گیاھشناسي ھنوز محدود بھ سالنامھ
  . برداشتند

گمان میبرد كھ انواع جدید، خاصھ درمیان گیاھان، از تكامل طبیعي انواع ) ١٣٢۵١٣٩٧(ھانري ھسھ اي 
كلكسیون حیوانات شاھان یا پاپھا، . و این نظریھ پانصد سال پیش از داروین بود. قدیمي بھ وجود میآیند

ھاي دامپزشكي، رساالتي كھ درباره شكار، ماھیگیري، اجتماع زنبوران  ورش حیوانات، درمانگاهاماكن پر
عسل، و یا كرم ابریشم نوشتھ شده بودند، جنگاه و مجموعھ ھایي كھ قصھ حیوانات و جانوران را با مفاھیم 

چون آینھ فوبوس  ضمني اخالقي و مذھبي در بر داشتند، و كتابھایي مربوط بھ نگاھداري و پرورش باز،
. اثر گاستون سوم، كنت فوا، كم و بیش مواد الزم را براي علم جانور شناسي فراھم میساختند) ١٣٨٧(

كالبدشناسي و زیستشناسي، ناچار بیشتر از تشریح جانوران و جراحات سربازان ، و گاھگاھي، در مواقعي 
مسیحیان . راي پیشرفت خود سود میجستندكھ قانون بھ تشریح جنازه مرده احتیاج داشت، از جسد انسان ب

شریف براي جلوگیري از تشریح پیكر انسان، حتي پیكر انسان مرده، دالیل معقولي داشتند، زیرا معتقد 
در سراسر قرن . بودند كھ جسم انسان در روز واپسین داوري باید دست نخورده و كامل از گور برخیزد

در نواحي شمالي آلپ، پیش از ; ت تشریحي كاري مشكل بودچھاردھم، بھ دست آوردن الشھ براي مطالعا
كھ آن زمان تحت فرمانروایي دربار (، تنھا عده بسیار معدودي شولیاك، مقامات آوینیون را ١۴۵٠سال 

عمل كالبد . برانگیخت تا جسد جنایتكاران را براي كالبد شكافي بھ مدارس پزشكي واگذارند) پاپي بودند
در لریذا،  ١٣٩١در فلورانس، در  ١٣٨٨در مونپلیھ، در  ١٣٧٧در ونیز، در  ١٣۶٨شكافي جسد در سال 

نخستین سالن كالبد شكافي در  ١۴۴۵و در ; در وین در برابر دانشجویان طب صورت گرفت ١۴٠۴و در 
  . نتایج این كار براي علم پزشكي بي حد و حصر بود. دانشگاه پادوا ساختھ شد
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IV - درمانگران  

و ; اروپاي شمالي در زمینھ علم و عمل پزشكي، ھمچون ھنر و ادبیات، نیم قرن یا بیشتر از ایتالیا عقب بود
تنھا بھ آن مقدار از دانش پزشكي دست داشت كھ ھزار سال پیش جالینوس و  ١٣٠٠حتي ایتالیاي سال 

رفتھاي شایان توجھي اما مدارس پزشكي مونپلیھ، پاریس، و آكسفرد پیش. سورانوس بدان رسیده بودند
شغل پزشكي اكنون پیشھ كامال متشكلي بود و از . بزرگترین جراحان این عصر فرانسوي بودند; كردند

اما از آنجا كھ شماره بیماران بیش از حدي بود كھ ; امتیازات و حقوق خود با شور و تعصب دفاع میكرد
حكیمان دوره گرد، و دالكان در ھمھ جا  ھاي طبي، عطارھا، ماماھا، پزشك وجود داشت، فروشندگان گیاه

  . بھ رقابت با پزشكان مجرب برخاستند

مردم، كھ بر اثر زیست بد بیماریھا را بھ خانھ تن خود راه میدادند و سپس خواستار شناسایي حتمیبیماري و 
ھدف تمام ((فرواسار گفت . معالجھ یكشبھ آن بودند، معموال از پزشكان تاجر مسلك و قاتل شكایت میكردند

جراحان جالب . گویي این امر خصلت ویژه تمام جھان متمدن نبود)) پزشكان گرفتن دستمزد بیشتر است
  . البتھ پزشكان ھنوز آنھا را ھمسر و ھمشان خود نمیدانستند. توجھ ترین طبیبان این عصر بودند

د نمیپذیرفت، مگر درحقیقت، دانشگاه پاریس در قرن چھاردھم ھیچ دنشجویي را در مدارس پزشكي خو
حتي رگ زدن، كھ بھ صورت یك . آنانكھ سوگند یاد كنند كھ بھ ھیچ گونھ عمل جراحي دست نخواھند زد

مردم ھنوز . درمان عمومي درآمده بود، براي پزشكان قدغن بود و میبایست بھ اشخاص پستتر واگذار شود
بتدریج كارھاي دالكي را بھ كنار میگذاشتند  اما دالكان جراح اینك; ازدالكھا استفاده ھاي گوناگون میكردند

، در حدود چھل تن از این دالكان جراح در پاریس وجود ١٣۶۵در سال . و در جراحي تخصص مییافتند
درمانگري  ١٣٧٢در فرانسھ، فرمان سال . بھ كار خود ادامھ میدادند ١۵۴٠در انگلستان، آنھا تا . داشتند

و از آن بھ بعد، عملیات جراحي بزرگ را قانونا ; كرد)) نده نباشندزخمھایي كھ كش((آنھا را محدود بھ 
مدرسھ سلطنتي جراحان  ١۵٠۵در سال . بنابر تخصصي كھ داشتند میبایست انجام دھند)) استادان جراح((

  . در ادنبورگ تاسیسیافت

ت تا آخر عمر جا داشت كھ فرواسار بنویسد كھ موندویي، با احتیاج فراواني كھ داش. گي دو شولیاك است
كتاب جراحیھاي او . فقیر و تھیدست ماند و، با وجود ابتال بھ نفس تنگي و سل، كار خود را ادامھ داد

اولین كتاب جراحیي كھ بھ وسیلھ یك فرانسوي نوشتھ شده است با چنان شایستگي و ) ١٣٠۶١٣٢٠(
كمك برجستھ . بھ دست آوردتمامیتي كلیھ مباحث را دربرداشت كھ مقام و موقعیت جدیدي براي جراحان 

وي بھ علم جراحي، بھ كار بستن و تكامل بخشیدن روشي بود كھ از تئودوریك بورگونیوني در بولونیا، 
این روش بر مبناي پاك كردن كامل زخم، جلوگیري از چرك كردن آن، ; براي زخمبندي فرا گرفتھ بود

دفاع از این ابداعات، در برابر قبول بي وي در . محفوظ داشتنش از ھوا، و مرھم گذاري با شراب بود
مولف جدید در برابر مولف :((چون و چراي نظریات پزشكان قدیمیي چون جالینوس و دیگران، نوشت

وي آنچھ را كھ غول میبیند میبیند، و حتي بیشتر از ; قدیم چون كوتولھاي است كھ بر دوش غولي جاي دارد
گي دو شولیاك دریك خانواده . ن وسطي را پدید آوردنسل بعد از او مشھورترین جراح قرو.)) آن

روستایي، نزدیك دھي كھ نام وي از آن گرفتھ شده است، بھ دنیا آمد و چنان خاوندان این ده را تحت تاثیر 
وي در سال . قرار داد كھ آنھا ھزینھ تعلیم او را در تولوز، مونپلیھ، بولونیا، و پاریس بر عھده گرفتند

. بھ مقام پزشكي پاپ رسید و مدت بیست و ھشت سال در این منصب خطیر باقي بود در آوینیون ١٣۴٢
ھنگامي كھ مرگ سیاه بر آوینیون سایھ انداخت، وي در محل ماموریت خود ایستاد، بھ درمان مبتالیان 

چار او نیز، مانند ھر انسان دیگر، د. پرداخت، و خود نیز گرفتار گشت و تنھا توانست جان سالم بھ در برد
بروز طاعون را گاھي نتیجھ اقتران نحس ستارگان و گاھي بر اثر اعمال یھودیان، : خطاھاي فاحش میشد

وي را با رد كردن روش ساده زخمبندي ; كھ قصد داشتند تمام جھان مسیحیت را مسموم سازند، میدانست
اما در بیشتر . انداخت موندویي، و بازگشت بھ شیوه ضماد و مشمع انداختن، پیشرفت جراحي را بھ تاخیر
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) ١٣۶٣(كتاب جراحیھاي بزرگ او . ھاي پیشھ بزرگ خود آشنا بود موارد با بھترین و جدیدترین شیوه
  . كاملترین، منظمترین، و عالمانھترین رسالھاي بود كھ قبل از قرن شانزدھم درباره جراحي نوشتھ شده بود

نظافت شخصي شان و مقامي . بھداشت فردي و اجتماعي با پیشرفتھاي پزشكي ھماھنگ و ھمگام نبود
  . حتي پادشاه انگلستان فقط ھفتھاي یك بار استحمام میكرد، و گاھي نیز آن را از برنامھ حذف میكرد. نداشت

كنندگان، گاھي زن و مرد ھاي عمومي داشتند و آن عبارت از وانھاي بزرگي بود كھ شستشو  آلمانھا گرمابھ
. عدد از این وانھا داشت ١۶٨، بتنھایي ١۴٩٨اولم، در سال . با ھم، برھنھ در آنھا مینشستند و یا میایستادند

  . ھا، سالھا، و یا نسلھا پوشیده میشد در سراسر اروپا بھ استثناي طبقھ اشراف، اما نھ ھمیشھ یك جامھ ماه

ھواي لندن از بوي گند گوسفندھا و گاوھاي كشتار شده متعفن . بیاورند بودند از نزدیكترین چشمھ یا چاه آب
بوي مستراحھا از خیال انگیزي و لطافت . این گونھ كشتارھا قدغن شد ١٣٧١تا آنكھ در سال ; و آلوده بود

ھاي اجارھاي لندن براي تمام مستاجرین و ساكنان فقط یك مستراح  خانھ. منظره زندگي روستایي میكاست
ھا حتي یك مستراح ھم نداشتند و اھالي بھ آنھا نجاسات خود را در حیاط یا كوچھ  بسیاري از خانھ; داشت

این امر  ١٣۵٧مطابق دستوري، در سال ; ھزاران ھزار مستراح بھ رود تمز میریختند. خالي میكردند
لمنت انگلستان ، بر اثر بروز مكرر طاعون، پار١٣٨٨در سال . قدغن شد، ولي عمال ھمچنان ادامھ یافت

  : نخستین قانون بھداشتي را براي تمام مردم انگلستان وضع نمود

بھ خاطر آنكھ بسیاري از نجاسات فاضالبھا و كثافات امعا و احشا، و نیز الشھ حیوانات و دیگر پلشتیھا، 
یت ناپاك و و بھ علت آنكھ ھوا بغا... ھا، و آبھاي دیگر ریختھ و گذاشتھ میشوند در میان خندقھا، رودخانھ

و نیز مسافران و دیگران ... متعفن است و ھر روز امراض و بیماریھاي غیر قابل تحملي دامنگیر ساكنان
ھر كس چنان چیزھاي ... موافقت و تصویب میشود كھ، در سراسر كشور انگلستان، اعالم گردد... میشوند

وگرنھ، بھ فرمان ... پاك و محو كند باید ھمھ را بكلي... پلشت یا زیانبخشي را بیرون افكند یا بگذارد
  . اعلیحضرت پادشاه، مستوجب جریمھ و غرامت است

، مارسي، بھ تقلید از ١٣٨٣در سال . در ھمین اوان، در فرانسھ نیز دستورھاي مشابھي اعالم شد
، دستور جدا ساختن مبتالیان بھ طاعون را از دیگر اشخاص براي مدت چھل روز )١٣٧٧(دوبروونیك 

بیماریھاي واگیردار و مسري یكي پس از دیگري ظھور میكردند بیماري عرقزا . صادر نمود) نقرنطی(
اما كشندگي و مسمومیت این امراض بھ ) ١۴٩٢(، و دیفتري و آبلھ در آلمان )١۵٠٨ ١۴۶٨(درانگلستان 

در . اوان بودبا آنكھ وضعي بھداشتي مردم ساماني نداشت، بیمارستان نسبتا فر. شدت بیماریھاي پیشین نبود
  . بیمارستان داشت ١۶بیمارستان، و یورك بتنھایي  ۴۶٠انگلستان  ١۵٠٠سال 

درمان جنون بتدریج از صورت احترامات خرافھآمیز یا ستمگریھاي وحشیانھ بیرون آمد و جنبھ 
، جسد دختري را كھ ادعا كرده بود روح القدس است، بھ ١٣٠٠در سال . محافظتھاي نیمھ علمي پیدا كرد

ستور كلیسا، از قبر بیرون آوردند و سوزانیدند و دو زن را كھ بھ ادعاي او اظھار اعتقاد كرده بودند د
، اسقف اعظم تولدو بھ مقامات كشوري دستور داد كھ یك نفر اسپانیایي ١٣۵٩در سال . طعمھ آتش ساختند

میرود، زنده زنده  را كھ اعتراف كرده بود برادر میكائیل است و ھر روز بھ تماشاي بھشت و دوزخ
راھبي بھ نام خوان خوفره، كھ دلش از شفقت و . موضوع تاحدي در قرن پانزدھم اصالح شد. بسوزاندند

ترحم نسبت بھ دیوانگاني كھ در خیابانھاي والیاذولیذ مورد تمسخر و ھاي و ھوي اوباش قرار میگرفتند 
 ١٢۴٧مارستان سنت مري آو بتلیم، كھ در سال بی. لبریز شده بود، تیمارستاني در آن شھر براي آنھا كردند

بھ صورت بدلم ) بیت لحم(بھ صورت تیمارستاني درآمد، و كلمھ بتلیم  ١۴٠٢در لندن تاسیس شده بود، در 
  . تصحیف و مترادفي براي تیمارستان شد

ري جذامیان ھنوز مطرود جامعھ بودند، اما مرض جذام در قرن پانزدھم تقریبا از صفحھ اروپاي باخت
  . برافتاد
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شاید این بیماري از تكامل بیماري آبلھ بزرگ، كھ قبال در فرانسھ شناختھ شده . سیفیلیس جاي آن را گرفت
در اسپانیا و در  ١۴٩٣ر سال این بیماري د; باشدو شاید ھم سوغات آمریكا بوده ; بود، بروز كرده باشد

)) مرض فرانسوي((در فرانسھ سرایت آن بھ حدي وسیع بود كھ آن را ; در ایتالیا پیدا شد ١۴٩۵سال 
و برخي از شھرھاي آلمان چنان مورد نھب و غارت این بیماري قرار گرفتند كھ تقاضا كردند از ; نامیدند

زمانھا، مثال اواخر قرن پانزدھم، براي درمان آن از و میشنویم كھ از ھمان . پرداخت مالیات معاف شوند
  . جیوه استفاده میكردند

پیشرفت و ترقي علم پزشكي، ھمچون زمان ما، با پیدایي بیماریھاي ناشناختھ مسابقھاي دالورانھ داشتھ 
  . است

V - فیلسوفان  

نوز توش و توان زیادي ھاي فلسفي بودند گذشتھ بود، فلسفھ ھ با آنكھ عصر فیلسوفاني كھ مبتكر دستگاه
تغییر نقطھ . و براستي، در قرن چھاردھم، بناي معتقدات جزمي دنیاي مسیحیت را سراپا تكان داد; داشت

متفكران درجھ اول اكنون بیشتر توجھ : نظر فالسفھ بھ تسلط عالمان االھي و متشرعان در فلسفھ پایان داد
اقتصاد، یا چون نیكوالي كوزایي بھ سازمان كلیسا، و یا خود را یا چون بوریدان بھ علم، یا چون اورسم بھ 

این بزرگان از نظر فكري كامال . چون پیر دوبوا و مارسیلیوس پادوایي بھ سیاست معطوف داشتھ بودند
  . ھمپایھ آلبرتوس ماگنوس، توماس آكویناس، سیژر دو برابان، بوناونتوره، و دانز سكوتس بودند

وه و روشي براي بحث و توجیھ، و چھ بھ عنوان كوششي براي نشان دادن فلسفھ مدرسي چھ بھ عنوان شی
در  ١٣٢٣آكویناس در . ھاي شمال سلطھ خود را حفظ كرده بود توافق میان عقل و دین ھنوز در دانشگاه

زمره آباوقدیسان كلیسا قرار گرفت، و از آن پس دومینیكیان پیرو او، خاصھ در لوون و كولوني، دفاع از 
فرانسیسان، بھ عنوان مخالفت ناشي . و را، در برابر ھر گونھ حملھاي، باعث افتخار خوش میدانستندعقاید ا

یك راھب آزاده دومینیكي، بھ نام گیوم . از وفاداري، قدیس آوگوستینوس و دانز سكوتس را ترجیح میدادند
حد (ت سالگي دوران در سي و ھش. دوران، با گرویدن بھ سكوتس فرقھ خود را دچار تزلزل ساخت

نوشتن تفسیر بتدریج پیش میرفت، اول ارسطو و بعد آكویناس را بھ كنار گذاشت، و تعقل را فوق ) ١٣٠٨
در ھمان حال كھ در االھیات یك معتقد . دانست)) ھر استادي، ھر چند مشھور و بزرگ((سندیت و گفتار 

را براي فلسفھ اصالت تسمیھ آشتیناپذیر  اصیل آیین باقي ماند، با احیاي فلسفھ اصالت تصور كلي آبالر، راه
تصورات مجرد یا كلي فقط براي سھولت، بھ وسیلھ ; تنھا اشیاي منفرد وجود دارند: ویلیام آكمي باز كرد

مخالفانش او را ; مینامیدند)) استاد صاحب عزم((دوستان گیوم دوران او را . ادراكات ذھني، ساختھ میشوند
و خویشتن را بدین امید دلخوش میداشتند كھ سرانجام آتش دوزخ او را نرم میخواندند )) دوران سختگیر((

  . خواھد ساخت

سراسر . ویلیام آكمي سختگیرتر از او بود، اماچندان منتظر نماند كھ مرگش با سوختن در آتش فرا رسد
زندگي او از قیل و قال و مجادالت گرم بود، و تنھا بھ زندان افتادنھاي گاه و بیگاھش این حرارت و گرمي 

ش را در زیر لفاف را سردي میبخشید، یا اجبارش بھ نوشتن بھ شیوه مدرسي شور و حرارت عقاید
قضایاي فلسفي . در فلسفھ ھیچ مرجع و ماخذي جز تجربھ و تعقل مورد قبولش نبود. عبارات پنھان میداشت

. خود را با شور و شوق بیان میكرد، و ھنگام دفاع از نظریاتش نیمي از اروپا را بھ شنیدن بر میانگیخت
  . از نظر تاثیر و نفوذ، بھ ھمان بزرگي بودزندگي، رویدادھاي زندگي، و مقاصدش شبیھ ولتر و شاید، 

بھ احتمال قوي در اواخر قرن سیزدھم در آكم، از ; بدرستي نمیتوان گفت كھ در كجا و كي متولد شده است
در اوان كودكي وارد فرقھ فرانسیسان شد و، چون نوجوان بسیار تیزھوشي بود، . توابع ساري، بھ دنیا آمد

در . باني براي كلیسا خواھد شد، در دوازدھسالگي او را بھ آكسفرد فرستادندبھ امید آنكھ یقینا چراغ تا
آكسفرد، و شاید در پاریس، تحت نفوذ راھبي ھوشمند و زیرك از فرقھ فرانسیسیان، یعني دانز سكوتس، 
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د و زیرا با آنكھ واقعپردازي سكوتس را رد میكند، نقد عقالني او را از فلسفھ و االھیات میگیر; قرار گرفت
شش سال در . تا سر حد شكاكیتي كھ معتقدات مذھبي و قوانین علمي را یكسان نسخ میسازد پیش میبرد

ھنگامي كھ ھنوز جوان  ١٣٢۴ظاھرا پیش از . آكسفرد درس داد، و شاید در پاریس نیز تدریس كرده باشد
ترین كتابش، مدخل كل تازه كار بیست و اند سالھاي بود تفسیري بر ارسطو و پتروس لومباردوس، و نافذ

  . منطق، را نوشت

در نخستین بررسي، این كتاب بھ بیانات ماللتباري از منطق میماند سراسر پر است از اصطالحات فني و 
نامرتبط، زنجیرھاي از تعریفات بیروح، تقسیمبندیھاي اصلي و فرعي، انتزاعات و طبقھ بندیھا و 

  . موشكافیھا

نارسایي الفاظ و اصطالحاتي را كھ در فلسفھ بھ كار ; اطالع كامل داشت ))داللت((ویلیام آكمي از مبحث 
میرفت مورد تفحص قرار داد، و نیمي از وقتش را صرف آن كرد كھ بھ اصطالحات فلسفي دقت و 

وي از بناي گوتیك تجریدات ذھني، كھ ساختھ فكر قرون وسطي بود و، ھمچون . صراحت بیشتري ببخشد
تكثیر جواھر و ذوات، بدون احتیاج، :((نامیده میشود نمییابیم)) تیغ آكم((ت بھ نام یك سلسلھ قوسھاي روایا

بدون ضرورت نباید بھ :((اما ھمین اصل، با عباراتي دیگر، مكرر در آثار او آمده است.)) ضرورت ندارد
د بھ تفصیل وقتي میتوانیم چیزي را با جواھر و علل كمتر بیان داریم، بیھوده نبای:((یا; ))تكثر پرداخت

اما در دست . آكویناس آن را پذیرفتھ، و سكوتس بھ كارش برده بود. البتھ این اصل تازھاي نبود.)) بپردازیم
ویلیام آكمي بھ سالح مرگباري براي نابود ساختن صدھا خیال مرموز و صدھا تجرید ذھني بزرگ تبدیل 

  . شد

كمي اظھار داشت كھ الزم نیست ماخذ و سرچشمھ با بھ كار بردن این اصل در مبحث معرفتشناسي، ویلیام آ
احساس زنده (از حواس، خاطره . دریافت معرفت و شناسایي مادي را در چیزھایي وراي حواس بجوییم

، ادراك قبلي یا بصیرت )تالیف خاطرات(، تخیل )تعبیر و تفسیر احساس بھ میانجي خاطره(، ادراك )شده
) تفسیر و تعبیر خاطرات بھ میانجي اندیشھ(، و تجربھ )یان خاطراتمقایسھ م(، فكر )بیرون افكندن خاطره(

قرار گیرد، مگر آنكھ موضوع حس ) فكر(ھیچ چیز نمیتواند موضوع حس دروني . ((نشئت میگیرد
و این ھمان نظریھ اصالت تجربھ الك است كھ سیصد سال پیش از .)) قرار گرفتھ باشد) احساس(خارجي 

مابیرون از ھستي خویش درمي یابیم، افراد اعیانند اشخاص، اماكن، اشیا، اعمال، آنچھ را كھ . او ارائھ شد
الفاظ ((الفاظي كھ بر این حقایق داللت دارند . ھا، بویھا، فشارھا، مزاجھا، و صداھا اشكال، الوان، مزه

از ادراك . طندیا اغراض ابتدایي نامیده میشوند و مستقیما بھ واقعیتھا و اعیان خارجي مربو)) مفاھیم اولي
و انتزاع وجوه مشترك تصورات مشابھي كھ بھ این طریق دریافت شدھاند، مفاھیم كلي و مجردي چون 

انسان، فضیلت، بلندي، شیریني، موسیقي، و فصاحت براي ما حاصل میشوند كھ الفاظ داللت كننده بر آنھا 
این مفاھیم . از تصورات نخستین مربوطند میگوییم، و این الفاظ بھ مفاھیم حاصل)) الفاظ مفاھیم ثانوي((را 

الفاظ، عالمات، و نامھایي ھستند كھ براي تعمیمھاي فكري یا ; كلي و انتزاعي قابل تجربھ با حواس نیستند
این مفاھیم ذات . میباشند) و در عین حال خطرناك(تعقلي در عالم علم، فلسفھ، و االھیات فوقالعاده سودمند 

  . از ذھن وجود ندارند و حقیقت نیستند و بیرون

تعقل بس عالي و باشكوه است، اما .)) بیرون از ذھن، ھمھ چیز منفرد و، از لحاظ شمارش، یك است((
یعني یا بھ تصور ذوات فرد و یا ; نتیجھ تعقل وقتي صحیح و بامعني است كھ بھ تجربھاي مربوط باشد

ل است و شاید چیزي جز تجریدات ذھني در غیر این صورت، نتیجھ آن باط. انجام اعمال فردي بینجامد
  . گمراھكننده نباشد

  . بر اثر ھمین اشتباه خلط تصورات با اشیا، و مفاھیم كلي با حقایق چھ بسیار الطائالت گفتھ و نوشتھ شدھاند

  . اندیشھ كلي و مجرد تنھا وقتي عمل خرد را انجام میدھد كھ بھ حكم معیني درباره چیز معیني منتھي شود
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، با تھور و بیباكي ویرانگري، قدم در میدان فلسفھ و االھیات ))اصالت تسمیھ((آكمي از این  ویلیام
زیرا تجارب ما تنھا بھ افراد اعیان در زمان و مكان بسیار بسیار ; وي بي اساسي بیش نیستند. میگذارد

كھ از این حقیقت )) قوانین طبیعي((و تنھا خودپسندي ماست كھ براي قضایاي كلي و ; محدود مربوط است
معرفت ما مخلوق افزارھا، و نتیجھ . ناچیز تجربي استنتاج كردھایم كلیت و اعتبار ابدي قایل میشود

و این معرفت در زندان ذھنمان ; )و این نظریھ كانت است پیش از كانت(روشھاي ادراك ما از اشیاست 
  . داشتمحبوس است، و نباید آن را حقیقتي عیني و نھایي درباره چیزي پن

و ھیچ گاه بھ احساس یا ادراك ما، خواه بیروني و خواه ; اما روح، آن نیز یك تجرید و مفھوم ذھني است
ي كھ در ھر عمل یا اندیشھاي خود را ))خود((آنچھ ما درك میكنیم اراده است، یعني ; دروني، در نمیآید

  . وارد میكند

ارادھاي است كھ بھ ; عقل، اراده متفكر است; ھاندتعقل و عقل، با ھمھ شكوه و جاللشان، افزارھاي اراد
خود خداوند تیز جلو تیغ این .) این ھمان نظریھ شو پھناور است. (وسیلھ اندیشھ، مقاصد خود را میجوید

ھیچ یك از دالیل و براھیني را كھ براي اثبات وجود خدا اقامھ ) مانند كانت(ویلیام آكمي . فلسفھ میافتد
نظر ارسطو را، كھ میگوید سلسلھ محركات یا علل ما را بر آن میدارند كھ بھ . یابدمیشود نتیجھ بخش نمی

محركات و )) سیر قھقرایي و بیپایان((بھ نظر او ; یك محرك اصلي یا علت اولي معتقد شویم، رد میكند
. طوعلل بھ ھمان اندازه ناموجھ و غیرقابل پذیرش است كھ محرك بیحركت و علت بیعلت فلسفھ االھي ارس

از آنجا كھ ھیچ چیز جز از راه ادراك مستقیم دانستھ نمیشود، ما ھیچ گاه علم روشن و واضحي از وجود 
قادر مطلق یا الیتناھي بودن، یا عالم كل یا خیر مطلق بودن، و شخص . داشتن خدا بھ دست نمیتوانیم آورد

اب، ابن، و (عتقاد بھ وجود سھ وجود بر ھمین منوال، ا. بودن خداوند نیز از راه تعقل قابل اثبات نیستند
در یك خدا،یا تجلي خداوند بھ صورت انسان براي جبران ساختن نافرماني آدم و حوا، و یا ) روح القدس

اعتقاد بھ وجود . وجود جسم پسر خدا در نان متبرك عشاي رباني خیلي كمتر تاب استدالل عقالني میآورد
زیرا چھ بسا دنیاھایي متعدد، و ; عتقاد بھ وجود خدایان متعدد نیستخداي واحد نیز منطقیتر و عقالنیتر از ا

  . در نتیجھ خدایان متعددي براي حكومت بر آنھا، وجود داشتھ باشند

ھا و آوازھا و ھنرھاي دالنگیز آن، از اخالقیات آن كھ  بھ این ترتیب از بناي باشكوه دیانت مسیح، از افسانھ
شد، و از امید توانایي بخشش چھ چیز باقي میماند ویلیام آكمي در برابر موھبت و عطیھ خداداد پنداشتھ می

ھاي االھیات، كھ آن را عقل بھ چنین وضعي افكنده بود، بھ خود آمد و نومیدانھ كوشید تا نظام  ویرانھ
یني اجتماعیي را كھ بر شالوده قوانین اخالقي بنیان نھاده شده بود قوانین اخالقیي كھ خود براساس عقاید د

با آنكھ . سرانجام بر آن شد كھ عقل را در پیشگاه ایمان قرباني كند. برپا ایستاده بودند از ویراني نجات دھد
میان حقیقت دیني و حقیقت فلسفي امتیاز ) مانند ابن رشد و دانزسكوتس(ما باید . خدا را اثبات فرموده است

انتظار آنكھ كلیسا . نمیپذیرد بپذیریم)) فضول پیشھ((بگذاریم و، با كمال فروتني و ایمان، آنچھ را كھ عقل 
افزوده شده بود، بھ كفاره گناه انتقادھاي ویلیام آكمي از )) عقل عملي((این دنبالچھ الحاقي را كھ بھ پاس 

)) بدعتھاي نادلپسند((پاپ یوآنس بیست و دوم دستور داد تا . عقل محض، بپذیرد انتظاري بیرون از حد بود
وي را احضار كرد تا در برابر محكمھ پاپ، در ; وان را بھ زیر مھمیز تحقیق روحانیت كشنداین فرایار ج

ھمراه دو تن دیگر از راھبان  ١٣٢٨ویلیام آكمي حاضر شد، زیرا وي را در سال . آوینیون، حاضر شود
; رفتند اما دیري نگذشت كھ ھر سھ از زندان گریختند و بھ اگ مورت. فرانسیسي در زندان پاپ میبینیم

برقایق كوچكي سوار شدند، سپس یك كشتي كوچك بادباني آنھا را برگرفت و بھ پیزا نزد لویي باواریایي 
ویلیام ھمراه لویي بھ مونیخ رفت، در آنجا بھ ; پاپ آنھا را تكفیر كرد، لویي تحت حمایتشان گرفت. برد

ل اقامت افكند، و از آنجا سیلي از مارسیلیوس پادوایي ملحق شد، در یك صومعھ فرانسیسي مخالف پاپ رح
كتاب و رسالھ بر ضد قدرت و بدعتھاي ملحدانھ پاپھا بھ طور كلي، و پاپ یوآنس بیست و دوم بخصوص، 

  . منتشر ساخت

ھمچنانكھ در مبحث مابعد الطبیعھ شكاكیت سكوتس را پشت سر نھاده بود، اكنون نیز در نظریھ عملي خود 
خود را در مورد )) تیغ((وي . نھضت ضد كلیسایي مارسیلیوس پادوایي را بھ اسنتتاجات خطیري كشاند
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ایمان و پرستش سادھاي را  عقاید و آیینھایي كھ كلیسا بر مسیحیت اولیھ افزوده بود بھ كاربرد و بازگشت بھ
در رسالھ جنگجویانھاي، بھ نام صد گفتار در االھیات، صدھا . كھ در عھد جدید مندرج بود خواستار شد

عقیده از عقاید جزمي كلیسا را بھ محكمھ عقل كشید و نشان داد كھ بسیاري از آنھا منطقا مھمالت و 
، پس )از جملھ مریم(ر خداست و خدا پدر ھمھ ماست مثال اگر مریم ماد. الطائالت غیر قابل قبولي ھستند

ویلیام آكمي نشستن پاپھا را در جاي حواریون، و معصومیت و بیگناھیشان را . مریم مادر پدر خویش است
مورد پرستش قرار داد، عكس آن را ثابت كرد، و نشان داد كھ بسیاري از پاپھا بدعتگذار، و بعضیشان 

ر طرز رفتار مالیمتري با بدعتگذاران شد و پیشنھاد كرد كھ بیان ھمھ عقاید، او طرفدا. جنایتكار بودھاند
او میپنداشت آنچھ براي دنیاي مسیحیت الزم است برگشتن از كلیسا بھ . جز آراي سخیف عمدي، آزاد باشد

كلیسا را نباید بھ روحانیت . مسیح، و از ثروت و قدرت بھ سادگي در زندگي و فروتني در حكمراني است
تمام افراد و اعضاي این جامعھ، از . خالصھ كرد، بلكھ باید آن را تمام جامعھ و دنیاي مسیحیت دانست

و این شورا باید پاپ را ; جملھ زنان، باید براي ایجاد شورایي عمومي نمایندگاني، از جملھ زنان، برگزینند
  . باشندكلیسا و دولت باید تحت ریاست یك نفر . تعیین كند و بھ او فرمان دھد

  . خود دولت باید تابع اراده مردم باشد، زیرا حكومت غایي و نھایي كره خاك بھ دست آنان سپرده شده است

اگر صالح عمومي ایجاب كند، . میكنند، بدان شرط كھ وي براي رفاه و بھبود حال ھمھ قوانیني صادر كند
رگي شود، یا از اداره امور چنان اگر شخص فرمانروا مرتكب جنایت بز. مالكیت خصوصي باید ملغا شود

  . غلفت ورزد كھ موجودیت و بقاي كشور بھ خطر افتد، عدالت حكم میكند كھ مردم وي را بركنار كنند

آبجو مونیخ نمیتوانست جاي شراب پاریس را . ما از سرنوشت و پایان كار ویلیام آكمي كم اطالع داریم
ناي حواري مقایسھ میكرد، اما جرئت آن را نداشت كھ از او خویشتن را با یوح. بگیرد و وي را تسلي دھد

بنابر آنچھ یك وقایعنگار فرانسیسي آورده است، انقالب واپسین سالھاي . حریم امن امپراطور بیرون آید
شاید مصالحھ لویي با كلیسا این امر را سبب شده . حیاتش باعث شد كھ از بدعتھاي كفرآمیز خود بازگردد

كھ ویلیام بدینجا رسیده باشد كھ در واقعیت و حقیقت مذھب شك كردن از تھي مغزي و ممكن است ; باشد
  . درگذشت ١٣۵٠یا  ١٣۴٩در ھر صورت، ھنوز در عنفوان زندگي بود كھ از مرگ سیاه سال . است

ھا از جر و بحثي  دانشگاه; مدتھا پیش از مرگش، بھ عنوان با نفوذترین متفكر عھد خویش، شناختھ شده بود
بسیاري از عالمان االھي با این نظر وي كھ اصول اساسي مسیحیت را . درباره فلسفھ او میشد میلرزیدندكھ 

و اعتقاد بھ تمایز میان حقیقت فلسفي و حقیقت مذھبي در ; از راه تعقل نمیتوان اثبات كرد ھمعقیده بودند
تبلیغات مذھبي در عصر  قرن چھاردھم چندان رایج و شایع بود كھ سازش ضمني میان تحقیقات علمي و

كما اینكھ آبالر، سیصد (نام نھاد )) حیات جدید((در آكسفرد مكتبي از پیروان وي تشكیل شد و برخود . ما
و بر واقعپردازي سكوتس و آكویناس ) سال پیش، فلسفھ اصالت تصور كلي خود را چنین نامیده بود

ھاي اروپاي مركزي،  خصوص در دانشگاهاین متجددان، ب. درمباحث ما بعدالطبیعي لبخند تمسخر زد
  . پیروزمند بودند

ھوس در پراگ، و لوتر در ارفورت، فلسفھ اصالت تسمیھ تعلیم میكردند، و شاید ھم ھمین فلسفھ آنھا را بھ 
اولیاي دانشگاه در پاریس تعلیم عقاید ویلیام آكمي را قدغن كردند . سمت چنان انقالباتي رھنمون شد

سیاري از دانشجویان و برخي از استادان او را پرچمدار آزادي فكر نامیدند و مورد ، اما ب)١٣٣٩١٣۴٠(
ھا یا  ھاي مخالف كھ، چون دوران ما، با حرف و مشت در كافھ و چھ بسیار گروه; تحسین قرار دادند

كمپیس، گمان میرود بھ عنوان عكس العمل علیھ فلسفھ او بود كھ توماس آ. خیابانھاي شھر بھ جان ھم افتادند
  . در كتاب تقلید مسیح، بر فلسفھ تاخت و آن را محكوم شمرد

ویلیام آكمي، حتي اگر او را گویندھاي بیش ندانیم، در قیام دولت ملي در برابر كلیساي جھاني سھم شایاني 
تبلیغات وي، براي بازگشت بھ فقر روحاني، در ویكلیف موثر افتاد و حمالت جانانھاش بر پاپھا، و . داشت

; یز توسل و مراجعھ پي در پي او از كلیسا بھ كتاب مقدس و مسیحیت اولیھ، راه را براي لوتر آماد ساختن
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اعتقاد وي بھ اصالت اراده و اصالت . نامید)) معتبرترین واصیلترین استاد فلسفھ مدرسي((لوتر وي را 
; ماال اراسموس رسیدشكاكیت او بھ راموس، مونتني، و احت. فرد، پیشاپیش، از رنسانس خبر میداد

و كوشش او در ; عقیدھاش در محدود بودن علم و معرفت بھ تصورات ذھن، بیان قبلي نظریھ بار كلي بود
با آنكھ از نظر فلسفي از فالسفھ . براي حفظ دین، كانت را بھ خاطر میآورد)) بھ عقل عملي((توسل 

بر احساس بھ عنوان تنھا ماخذ علم، در میان بھ شمار میرود، اما تاكید وي ) پیرو اصالت تصور(ایدئالیست 
زنجیر فلسفھ تجربي انگلستان، كھ از راجر بیكن و فرانسیس بیكن شروع میشود و بھ توسط ھابز، الك، 

سیر و بررسیھاي اتفاقي او . ھیوم، میل، و سپنسر بھ برتراند راسل میرسد، بھ او مقام شامخي بخشیده است
جبر، و نظریھاش در باب تاثیر بعید انگیزھاي براي متفكران از ژان درعلم فیزیك درك وي از قانون 

اثر كلي و عمومي آثار او، مانند آثار دانز سكوتس، آن بود كھ فرض اساسي . بوریدان تا آیزك نیوتن شد
فلسفھ مدرسي را، كھ مدعي بود اصول دین مسیح را میتوان از راه تعقل اثبات كرد، از پاي بست ویران 

چھ فلسفھ مدرسي تا قرن ھفدھم وجود بیفروغ بعد از مرگي داشت، ھرگز از زیر آن ضربات قد گر . كرد
  . راست نكرد

VI - مصلحان  

در ھمان حال كھ ابن خلدون مشغول بنیان گذاشتن جامعھشناسي اسالم بود، پیر دوبوا، نیكول اورسم، 
م مسیحیت اما نھ بدان نظم و ترتیب مارسیلیوس پادوایي، و نیكوالي كوزایي بھ مطالعات متشابھي در عال

دوبوا بامتوجھ ساختن حمالت وسیع فكري بھ دستگاه پاپي، و خواندن سرود ستایش . علمي اشتغال داشتند
براي فیلیپ چھارم، پادشاه فرانسھ، بھ ھمان كاري دست یازیده بود كھ ویلیام آكمي و مارسیلیوس پادوایي 

در رسالھاي بھ نام استدعاي مردم فرانسھ از پادشاه در مخالفت با . در خدمت لویي باواریایي كرده بودند
این حقوقدان پر شور ) ١٣٠۵(و رسالھ درباره تسخیر مجدد سرزمین مقدس ) ١٣٠٨(پاپ بونیفاكیوس 

بایستي ; توصیھ كرد كھ پاپھا ھر چھ زودتر بایستي قدرتھا و داراییھاي دنیوي خود را بھ دور افكنند
بایستي كلیساي فرانسھ ; ز اجراي احكام پاپھا در قلمرو حكومت خود جلوگیري كنندحكمروایان اروپا ا

بھ نظر دوبوا، از اینھا گذشتھ، ھمھ اروپا . كلیساي رم را رھا سازد و مطیع قدرت و قانون كشوري شود
ھ در باید در زیر فرمان پادشاه فرانسھ، بھ عنوان امپراطور، متحد شوند و پایتخت خود را قسطنطنیھ، ك

براي رسیدگي بھ منازعات ملتھا، باید یك محكمھ بین المللي . حكم سنگري علیھ اسالم است، قرار دھند
و اگر یك كشور مسیحي علیھ كشور مسیحي دیگري بھ جنگ دست یازد، بایستي مورد ; تاسیس شود 

دان دارند برخوردار زنان باید از ھمھ امتیازات تربیتي و حقوق سیاسي كھ مر. تحریم اقتصادي قرار گیرد
  . باشند

دو قرن بعد از دوبوا، ھنري ھشتم، كھ بدون شك ھرگز . فكریي شد كھ بنیان دستگاه پاپي را سست گردانید
نام او را نشنیده بود، نظرات پیشنھادي او وویكلیف را در عرصھ دیانت دنبال كرد، و در آغاز قرن 

حكومت فرانسھ وحدت بخشید و پاپ را تابع و اسیر نوزدھم، ناپلئون براي مدت كوتاھي اروپا را تحت 
دوبوا جزو آن طبقھ نوظھور از حقوقدانان بود كھ آرزو داشتند جاي روحانیان را در اداره . دولت گردانید

  . او در مبارزه خویش پیروز شد، و ما امروز در اوج و رونق پیروزي او زندگي میكنیم. حكومت بگیرند

یكي از  ١٣۵۵نھاي دانش و تجربھ شور و انقالب پدید آورده بود، حدود سال او رسم، كھ در دیگر میدا
روشنترین، بیپیرایھترین، و رساترین رسالت ادبیات اقتصادي را، بھ نام درباره اصل، ماھیت، قانون، و 

عام فایده آن ; بھ گفتھ او، پول یك كشور تعلق بھ جامعھ دارد، نھ شاه. تغییرات پول، بھ رشتھ تحریر كشید
شخص فرمانروا، یا حكومت، باید انتشار و صدور پول را منظم و آسان ; است و نباید منحصر بھ شاه باشد

و باید عیار فلز مسكوكات را پاك و بیغش ; ، اما نباید ضرب و چاپ آن را وسیلھ انتفاع قرار دھد.سازد
وه، پول تقلبي درست را ھم از بھ عال. آن شاھي كھ در كار ضرب سكھ تقلب روا دارد دزد است. نگاه دارد

مردم پول درست را پنھان یا صادر .) مقرر میدارد)) قانون گرشم((ھمچنانكھ دو قرن بعد (رواج میافكند 
خواھند كرد و مسكوكات تقلبي و كم بھا، از راه دریافت مالیات و غیره، نصیب خود حكومت دغلكار 
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نبودند، بلكھ وي آنھا را در مقام معلمي بھ پسر ژان  ھاي او رسم آرمان و آرزوي محض اندیشھ. خواھد شد
ھنگامي كھ شاگردش بھ نام شارل پنجم بر تخت سلطنت نشست، پس از یك ; دوم، پادشاه فرانسھ، تعلیم داد

بار كم بھا ساختن اجباري مسكوكات، از اندرزھاي استاد سود جست و بر شالوده صحیح و شرافتمندانھاي 
  . سھ جنگزده را تجدید عمارت كردبناي مالیھ ویران فران

پیرو آشتیناپذیر اصالت فرد بود و : مارسیلیوس پادوایي طبیعتي شادابتر و پرشورتر از اورسم داشت
پسر . فلسفھ سیاسیش را جز ناگسستني زندگي پر شور خود ساختھ بود; مغرور بھ عقل و شجاعت خویش

احتمال دارد كھ عقاید تند ضد كلیسایي او نتیجھ ; اددر دانشگاه تحصیل طب د. سر دفتري از اھل پادوا بود
محیط آكنده بھ شكاكیتي باشد كھ فلسفھ ابن رشد در دانشگاه پادوا ایجاد كرده بود ھمان شكاكیتي كھ پترارك 

مارسیلیوس از اینجا بھ پاریس رفت و . نیز در ھمان نسل با آن رو بھ رو شد، لیكن بھ رد و تقبیحش كوشید
با ھمكاري اندك یوآنس یاندوني مھمترین و  ١٣٢۴در سال . ئیس دانشگاه پاریس بودمدت یك سال ر

مولفان، از آنجا كھ میدانستند . پرنفوذترین رسالھ سیاسي قرون وسطي را، بھ نام مدافع صلح، تالیف كرد
 كتابشان مورد طرد و تكفیر كلیسا واقع خواھد شد، بھ نورنبرگ گریختند و خود را در سایھ حمایت

  . امپراطور لویي باواریایي، كھ در آن زمان با پاپ سر مخالفت برداشتھ بود، قرار دادند

آنھا انتظار نداشتند كھ مرد پرخاشگر و ستیزه جویي چون پاپ یوآنس بیست و دوم دفاع جنگجویانھ آنھا را 
رد و بھ بھترین وجھي از میان كلیسا و دولت صلح اروپا را بھ ھم زده است، و اروپا تنھا وقتي سامان میگی

حفظ میشود كھ كلیسا با ھمھ اعضا و دارایي خود تحت تبعیت ھمان شاه یا امپراطوري قرار گیرد كھ افراد 
بنابر آنچھ در این كتاب آمده، تحصیل مال اشتباه فاحشي بوده كھ . و داراییھاي دیگر بھ فرمان او ھستند

  . چیزي كھ این كار را مجاز بدارد موجود نیست كلیسا از اول مرتكب شده است، زیرا در كتاب مقدس

ھمان طور . مولفان كتاب مدافع صلح، مانند ویلیام آكمي، كلیسا را بھ سراسر جامعھ مسیحي اطالق میكنند
كھ مردم روم، در قانون روم، فرمانروایان واقعي سرزمین خود بودند و اختیار و قدرت خود را تنھا از 

شوراھا، بھ مجلس سنا، و یا بھ امپراطوران واگذار میكردند، جامعھ مسیحیت  طریق كفالت و نمایندگي بھ
نیز باید، از طریق دادن وكالت، اختیار و قدرت خود را بھ نمایندگان خود، كھ روحانیان باشند، واگذار 

دعاي پاپھا بھ نظر مارسیلیوس، ا. و اینان باید در برابر مردمي كھ بھ آنھا وكالت دادھاند مسئول باشند; كنند
پطرس : بر اینكھ تفوق و برتري خود را از پطرس حواري اخذ كردھاند یك اشتباه تاریخي بیش نیست

اختیار و قدرتي بیش از دیگر حواریون نداشتھ است، و اسقفان رم نیز، در سھ قرن اول مسیحیت، بر 
با امپراطور یا نمایندگان او  ریاست نخستین شوراھاي عمومي كلیسا. اسقفان پایتختھاي دیگر تفوقي نداشتند

یك شوراي عمومي، كھ اعضاي آن را مردم جامعھ مسیحي بھ آزادي تمام برگزیده باشند، . بود، نھ با پاپھا
ھاي آباي كلیسا را مورد تفسیر قرار دھد، آیین كاتولیك را تعریف كند، و  باید كتاب مقدس و نوشتھ

ھمھ جامعھ روحاني، از جملھ پاپھا، در تمام امور . اب كنندكاردینالھا را برگزیند، و آنھا پاپ را انتخ
اجازه انتصاب، افزایش و كاستن تعداد روحانیان، . كشوري و دنیوي باید تابع حقوق و قوانین مدني باشند

تثبیت كلیساھا و كشیشھا، عزل كشیشان ناالیق، نظارت بر اعانات مدارس و درآمدھاي كلیسایي، و 
  . با اضافھ درآمد كلیسا باید با دولت باشد دستگیري از مستمندان

پادشاھان، كھ بھ . در اینجا نیز آواي بلند و پر ھیبت روي كار آمدن دولت و حكومت ملي بھ گوش میرسد
پشتیباني طبقات نو دولت متوسط، خاوندان و بخشھا را مطیع خود ساختھ بودند، اینك خویشتن را آن اندازه 

فرمانروایان . ادعاھاي كلیسا را بر تفوق داشتن بر قدرت كشوري منكر شوندنیرومند احساس میكردند كھ 
غیر روحاني از فساد و زوال اقتدار فكري و بین المللي كلیسا سودجستند و بر آن شدند تا در قلمرو حكومت 

این نكتھ . خویش ھمھ امور حیاتي رعایا، از جملھ دین و كلیسا، را تحت نظارت و سلطھ خویش گیرند
اسي نزاعي بود كھ كار آن در دوران جنبش اصالح دیني یكسره شد، و پیروزي دولت بر كلیسا یكي از اس

ھنري ھشتم، در اوج قیام خویش علیھ كلیسا، دستور داد  ١۵٣۵در سال . (ھاي ختم قرون وسطي بود نشانھ
حفظ جامعھ و نیز  قدرت كلیسا شود، بھ خاطر.) تا كتاب مدافع صلح را بھ خرج دولت ترجمھ و چاپ كنند

اما شاھان را تا ; امنیت جان خویش مجبور شد كھ قدرت و اختیار دولت را جایگزین قدرت مردم سازد
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وي در وراي پیروزي دولت چشم انتظار روزي بود كھ مردم . سرحد غوالني با قدرت مطلق باال نبرد
. ن را حق مردم میدانست، بپردازندعمال بتوانند بھ كار حكمراني، كھ از مدتھا پیش ھمھ نظریات حقوقي آ

ھر جامعھ مسیحي باید نمایندگان : در كار اصالح كلیسا و روحانیت، مارسیلیوس طرفدار دموكراسي بود
ھر بخش كلیسایي باید كشیشان خود را انتخاب ; خود را جھت شركت در شوراي عمومي كلیسا برگزیند
ھیچ یك از اعضاي بخش را بدون ; ولشان سازدنماید، در كارشان نظارت كند، و در صورت لزوم معز

مارسیلیوس ھمین اصول را اما با تغییراتي كھ از روي تامل . موافقت بقیھ اعضا نمیتوان طرد و تكفیر كرد
  : و دودلي در آن داده شده بود براي حكومت كشوري پیشنھاد كرد

ر، یعني اولین و موثرترین علت قانون، ما، بنابر حقیقت و بنابر عقیده ارسطو، اعالم میداریم كھ قانونگذا
یعني ھمھ شارمندان، یا بخش وزینتر آن، كھ در مجمع عمومي شارمندان، بھ اراده و ; باید مردم باشند

میگویم بخش و زینتر، و از این سخن ھم شماره افراد و . ... اختیار، خواست و راي خود را بر زبان میراند
تمام شارمندان، یا بخش . انون براي آن وضع میشود، منظور میدارمھم خصایص آن را، در جامعھاي كھ ق

اما این ; وزینتر آن، یا مستقیما بھ وضع قانون میپردازند و یا این وظیفھ را بھ عده معدودي وامي گذارند
ف آنھا تنھا در مواردي و براي مدتي كھ از طر. عده قانونگذار بھ معني دقیق كلمھ نیستند و نمیتوانند باشند
من آن كس را شارمند میگویم كھ در جامعھ ... قانونگذار اصلي بدانھا اختیار داده شده است عمل میكنند

با این تعریف، . مدني شركت دارد و، بنابر مرتبھ و مقامش، از حق راي و قضاوت برخوردار است
دبیر و اراده ھمھ جامعھ تنھا بر اثر ت... كودكان، بردگان، بیگانگان، و زنان از شارمندان متمایز میشوند

اكثریت از ھر یك از اجزاي خود بیشتر آمادگي دارد و میتواند عیوب .... است كھ بھترین قانون پدید میآید
قانوني را كھ براي وضع ارائھ شده است تشخیص دھد، زیرا كل جامعھ با ارزشتر و نیرومندتر از ھر یك 

  . از اجزاي خود است

سخني برجستھ و برازنده است، و شرایط زیستي آن عھد نیز تغییرات ) ١٣٢۴(و این براي زمان خود 
حتي مارسیلیوس از تساوي حق راي براي ھمھ افراد بالغ اروپا . متامالنھ آن را كاري موجھ نشان میدھد

م مشكل، و اختالفات ھواخواھي نمیكرد اروپایي كھ بزحمت از ده تن یكي خواندن میدانست، و تفھیم و تفاھ
در حقیقت وي مخالف دموكراسي كامل، كھ در آن قانون و خط . طبقاتي در ساروج زمان مستحكم شده بود

زوال و فساد یك حكومت ((و براي التیام این ; مشي سیاسي را فقط شماره افراد تعیین میكرد، بود
شان در جامعھ داشتھ باشند گرچھ تمایل داشت كھ افراد قدرت سیاسیي متناسب با ارزشمندی)) جمھوري

فرمانروایي را كھ از طریق گزینش انتخاب میشود ((نمیگفت كھ چگونھ و بھ وسیلھ گذاشت، اما افزود كھ 
وظیفھ شاه آن است كھ وكیل و .)) باید بر آنان كھ از طریق توارث بھ حكومت میرسند بسي ترجیح نھاد

  . پیشھ كند، جامعھ بحق میتواند وي را بركنار سازدو اگر شدیدا بدرفتاري ; خدمتگزار جامعھ باشد

حقوقدانان رومي و فیلسوفان . ھا و افكار داراي یك ریشھ قرون وسطایي و حتي باستاني بودند این اندیشھ
خود دستگاه پاپي یك نوع سلطنت انتخابي . مدرسي مرتبا زمام حكومت را نظرا در كف مردم نھاده بودند

  . بود

و توماس آكویناس باجان آوسالزبري در باب حق ; مینامید)) خدمتگزار خدمھ خداوند((پاپ خویشتن را 
اما در جھان مسیحیت بندرت این افكار تا سرحد .مردم در برانداختن شاھان گردنكش قانونشكن ھمعقیده بود

مرد قرن اینجا، در وجود این . یك قاعده و دستور صریح و روشن براي حكومت انتخابي توسعھ یافتھ بودند
  . چھاردھمي، اندیشھ اصالح دیني پروتستان و فكر انقالب كبیر فرانسھ یكجا جمع آمده بود

وي خیلي . مارسیلیوس آن قدر از زمان و عصر خویش پیش بود كھ نمیتوانست مزاحم و مایھ دردسر نباشد
ھنگامي كھ لویي با پاپھا . سریع ھمراه لویي باواریایي ارتقا یافت، و خیلي زود با سقوط او راه زوال گرفت

ما . از در آشتي درآمد، از وي خواستند كھ مارسیلیوس را بھ عنوان یك نفر بدعتگذار از كار بركنار سازد
مرد، در حالي كھ ھم مردود كلیسایي بود كھ با  ١٣۴٣ظاھرا مارسیلیوس در سال . از نتیجھ كار بیاطالعیم

  . تقا و رفعتش كوشیده بودآن جنگیده بود و ھم مطرود دولتي كھ براي ار
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اگر طبقھ نوخاستھ حقوقدانان بھ دولت قدرت و اختیاري برابر با قدرت و اقتدار كلیسا نمیداد، موفقیتھایي 
حقوقدانان بر ویرانھ قوانین فئودالي و محلي، و در كنار و . كھ در عھد او بھ دست آمدند غیر ممكن میبودند

دولت را باال بردند، و سال بھ سال، این قانون شاھي )) قانون تحققي((اغلب بر ضد قوانین كلیسایي، بناي 
مدارس حقوق مونپلیھ، اورلئان، و . یا مدني سلطھ و شمول خود را بر امور مختلف زندگي مردم گسترد

پاریس قانوندانھاي متھور و زیركي بیرون دادند كھ براي مخدومان خویش از قانون رومي، در برابر 
این افكار در . ظریھ موھبت االھي بودن سلطنت و قدرت مطلق داشتن پادشاھان را ساختندادعاي پاپھا، ن

تكامل )) شاه خورشید مثال((و )) دولت یعني من((فرانسھ شدیدتر و نیرومندتر بودند، و سرانجام بھ اندیشھ 
شارل پنجم، و فیلیپ این افكار در اسپانیا نیز شیوع یافت و راه را براي سلطنت مطلقھ فردیناند، . پذیرفت

و حتي در انگلستان، كھ حكومت براساس مجلسین بود، ویكلیف از اقتدار و اختیار بیپایان شاه ; دوم باز كرد
مجلس اعیان و عوام بھ مخالفت با این نظر برخاستند، . و موھبت االھي بودن مقام سلطنت سخن ساز كرد

ن موافقت پارلمنت، حق وضع و صدور قانون ندارد، و سرجان فورتسكیو تاكید كرد كھ شاه انگلستان، بدو
و قضات انگلیسي، بھ مناسبت سوگندي كھ یاد كردھاند، مقیدند كھ درباره شاه چنان كھ شایستھ و سزاوار 

اما در دوران سلطنت ھنري ھفتم، عقیده متغایر قدرت مطلقھ پاپھا و قدرت مطلقھ ; اوست حكم كنند
آنھا معتقد بودن ; یا االھي چسبیدند)) قانون طبیعي((ئالیست بھ عقیده پادشاھان، برخي از متفكران اید

عدالت االھي تخم آن را در وجدان آدمي كاشتھ، و در انجیلھاي چھارگانھ بھ زبان لغت جاري ساختھ است، 
ه لیكن این اندیشھ در پس پرد; نھ دولت و نھ كلیسا بدین اندیشھ توجھي نكردند. و آن فوق قوانین بشري است

باقي ماند، گاه جلوه گر شد و گاه در بوتھ نسیان افتاد، اما زندگي بیفروغ خویش را ھمچنان ادامھ داد، تا 
آنكھ در قرن ھجدھم در اعالمیھ استقالل آمریكا و اعالمیھ حقوق بشر فرانسھ سربرآورد، و نیز در انقالبي 

راني كرده بودند واژگون ساخت نقشي را كھ بر بشریت حكم) كلیسا و سلطنت(كھ این ھر دو قدرت مطلقھ 
  . كوچك اما گویا بھ عھده داشت

در دوران . نیكوالي كوزایي ابتدا با قدرت مطلقھ دستگاه پاپي جنگید و سپس خویشتن را بدان تسلیم كرد
زندگي متنوع خویش، بھترین چھره مسیحیت را بھ آلمانیي كھ ھمیشھ با چشم بدگماني بھ كلیسا مینگریست 

در زیر شخصیت مقتدر خویش . فیلسوف، مدیر، عالم االھي، قانوندان، رازور، و دانشمند بود. دنشان دا
. بھترین سجایاي سازندگان قرون وسطي را، كھ با روح و زندگي خویش سازگار یافتھ بود، جمع كرده بود

نش اندوخت و در مدرسھ فرقھ برادران ھمزیست در دونتر، ھم دا). ١۴٠١(در كوزا نزدیك تریر زاده شد 
در یك سالي كھ در ھایدلبرگ بھ سر برد، نفوذ فلسفھ اصالت تسمیھ ویلیام . ھم پارسایي و اخالص آموخت

در كولوني، سنت دیني ; در پادوا، از فلسفھ سراسر شك ابن رشد برخورداري یافت; آكمي در او موثر افتاد
عناصر در وجود او بھ ھم آمیختند تا وي  ھمھ این; فلسفھ آلبرتوس ماگنوس و توماس آكویناس را جذب كرد

  . را كاملترین فرد مسیحي عصر خویش سازند

رسالھ كالسیكي بھ ; ھیچ گاه آن حال رازورانھاي را كھ از مایستر اكھارت بھ وي رسیده بود از دست نداد
رسالھ آپولوگیا دو كتاي (نام مشاھده االھي در رازوري نوشت و، در دفاع فلسفیي كھ از این مشاھدات كرد 

وي اصالت تعقل فلسفھ مدرسي را كھ . را سكھ زد)) ناداني آموختھ((عبارت معروف ) ایگنورانتیاي
نسبي و نامطمئن میاندیشید كھ دانش بشر سراسر ; میخواست االھیات را از راه تعقل مدلل دارد رد كرد

از نظر كلي، علم احكام نجوم را منكر بود، اما در برابر گمراھي و . حقیقت در ذات خدا مخفي است; است
مثال حساب كرد كھ دنیا در سال . ضاللت عصر از پاي درآمد و بھ برخي از محاسبات نجومي پرداخت

عالیتھاي كلیسایي بود، با آخرین وي در گیرودار زندگي، كھ آكنده از ف. بھ پایان خواھد رسید ١٧٣۴
; خواھان تجربھ بیشتر و اندازھگیریھا و مقیاسات دقیقتر در كار علم بود. ھاي علمي آشنایي داشت اندیشھ

زمین نمیتواند ساكن ((او اعتقاد داشت كھ ; مدت سقوط اجسام مختلف را از ارتفاعات مختلف حدس زد
ستارگان، با آنكھ ممكن است ثابت بھ نظر رسند، حركت ) .)باشد، بلكھ چون دیگر ستارگان حركت میكند

میكنند، ھیچ مداري نیست، مگر از آن لحاظ كھ بگوییم ھر نقطھاي را میتوان مركز یك عالم الیتناھي 
این نظریات گاھي اقتباسات خردمندانھ از پیشینیان، و گاھي نتیجھ بصیرت و بینش درخشان خود . دانست

  . او بودند
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نیكوال بھ بال رفت تا بھ شوراي روحانیي كھ در آنجا تشكیل شده بود، درخواستھاي یكي از  ١۴٣٣در سال 
درخواست وي رد شد، اما او بعدھا . دوستانش را نسبت بھ مقام و مقر اسقف اعظمي كولوني عرضھ دارد

رد كھ در عالم از موقعیت استفاده كرد و بھ شورا كھ اكنون گرفتار اختالف با پاپھا بود اثري را تقدیم ك
نیكوال این اثر را سازواري دنیاي كاتولیك نامید، و ھدف كلي آن پیدا كردن . فلسفھ لحظھاي خوش درخشید

او در تمثیل استادانھاي دنیاي مسیحیت را بھ پیكر . ھا و شرایطي بود براي سازش میان شوراھا و پاپھا راه
مجسم نمود كھ بدون ھمكاري متوازن ) ارگانیك(جانداري تشبیھ كرد و كلیسا را بھ صورت وحدتي حیاتي 

نیكوال، بھ عوض آنكھ چون پاپھا از این تمثیل نتیجھ . تمام اندامھا، قادر بھ انجام كاري موفقیتآمیز نیست
بگیرد كھ اعضا باید بھ وسیلھ سر راھنمایي شوند، میگفت كھ تنھا یك شوراي عمومي میتواند عناصر و 

وي آنچھ را كھ آكویناس و مارسیلیوس گفتھ بودند تكرار كرد و، . را توحید بخشد اجزاي وابستھ بھ ھم كلیسا
  :در عباراتي خیاالنگیز، آنچھ را كھ بعدھا روسو و جفرسن باز میگفتند اقتباس نمود

از آنجا ... اگر قانوني متناقض با آن باشد، نمیتواند با ارزش باشد; ھر قانوني متكي بر قانون طبیعت است
منحصرا بستھ بھ رضایت و ... ناموس طبیعت ھمھ آدمیان آزادند، پس از موجودیت ھر حكومتيكھ طبق 

  . قدرت الزامي ھر قانوني از این موافقت و رضایت ضمني یا علني پدید میآید... موافقت تابعان آن است

ب نماینده، مردم، كھ قدرت و حكومت از آنھاست، حق خود را براي وضع یا اجراي قانون، از طریق انتخا
حقانیت این گروه ناشي از رضایت ; بھ گروه كوچكي كھ بھ سالح سواد و تجربھ مجھزند تفویض میكنند

ھنگامي كھ جامعھ مسیحیت نیز قدرت خود را، از راه برگزیدن نماینده، بھ . خود رعایا یا مردم است
نده قدرت و حكومت دیني شوراي عمومي كلیسا وا میگذارد، این شوار، بھ وكالت از طرف مردم، نمای

پاپ نمیتواند براساس عطیھ خیالي قسطنطین مدعي داشتن قدرت مطلق در وضع و صدور قوانین . است
پاپ این حق را دارد كھ شوراي عمومي را . مذھبي باشد، زیرا سند مذكور جعلي و افسانھ محض است

این اصول . تشخیص داد، معزول كند اما ھمین شورا میتواند او را، اگر ناشایست و نامناسب; تشكیل دھد
  . درباره شھریاران نیز صادق است

اما ; بھ احتمال قوي، سلطنت انتخابي، در شرایط یاس آور فعلي، بھترین نوع حكومت براي بشریت است
شاه یا فرمانروا نیز، چون پاپ، باید ھر چند وقت یك بار مجلس نمایندگان را بھ اجتماع فراخواند، و باید بھ 

بھ مقام كاردینالي ارتقا  ١۴۴٨در سال . كام و زندگاني بعدي نیكوال سرمشقي براي نخست كشیشان بوداح
در سفر پرفعالیت و حرارتي كھ بھ ھلند و آلمان كرد سینودھاي . یافت، و شخصا مصلح آیین كاتولیك گشت

ھا را اصالح كرد،  ھھا و راھبھ خان ایالتي را تشكیل داد، انضباطھاي روحاني را احیا نمود، صومعھ
برھمخوابھگیري كشیشان تاخت، برنامھ تحصیالت روحانیان را بیشتر ساخت، و سطح اخالقیات عوام 

نیكوالي :((ترتیمیوس، رئیس دیر دانشمند، مینویسد. الناس و روحانیان را، دست كم براي مدتي، باال برد
وحدت كلیسا را مسترد ; لمان ظاھر شدكوزایي، بھ سان فرشتھ نور و آرامش، درمیان تاریكي و آشوب آ

نیكوال، عالوه .)) داشت، بر اقتدار پیشوا و رھبر عالیقدر آن افزود، و تخم گرانبھاي زندگي نویني را افشاند
آثار كالسیكھاي باستاني را دوست میداشت و تحصیل و . ھاي دیگر، اومانیست نیز بود بر عناوین و پیشھ

رد، و بر آن بود كھ سلسلھ عظیمي از نسخ خطي یوناني را، كھ خود از مطالعھ این آثار را تشویق میك
در كتاب . وي از صبر و بردباري یك محقق واقعي برخوردار بود. قسطنطنیھ آورده بود، بھ چاپ رساند

مكالمھاي در باب صلح، كھ درست در ھمان سالي كھ قسطنطنیھ بھ دست تركان افتاد تالیف یافت، خواستار 
ویانھ میان ادیان مختلف شد و مذاھب مختلف را شعاعھاي متعدد حقیقت سرمدي واحدي تفاھم صلحج

و در سپیده دم افكار نو، ھنگامي كھ ارتقاي آزادي اندیشھ سبب سرمستي و تفرعن شده بود، سخنان . دانست
  : درست و بزرگوارانھاي بر زبان قلم راند

ھر چھ انسان . دانستن و اندیشیدن، و با چشم خرد جمال واقعیت را دیدن، ھمیشھ مایھ انبساط خاطر است
ھمچنان كھ عشق و محبت، جان جان ... پیرتر میشود، لذتي كھ از این راه عایدش میگردد بیشتر میشود

جنبشھاي زمان، درگیرودار . است، كوشش در پي كسب دانش و كشف حقیقت نیز جان خرد و اندیشھ است
رنجھا و اضطرابات روزانھ، و تضادھا و تناقضات حیات باید سر برداریم و نگاه خود را بر گنبد آسمان 
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اصل ھمھ خیرھا و زیباییھا، از ظرفیت و توانایي دلھا و ... و در پي آن باشیم كھ روز بھ روز از; افكنیم
از آثار شگفتانگیز طبیعت پیرامون خود  مغزھاي خود، از ثمرات فكري بشري در طي قرون و اعصار، و

اما ھمیشھ بھ خاطر بسپاریم كھ بزرگي واقعي در فروتني است، و ; تصور و دریافتي استوارتر داشتھ باشیم
  . علم و حكمت تنھا وقتي سودمند است كھ برجانھاي ما حكمروا باشند

  فصل سیزدھم

  

  فتح دریاھا 

١۴١- ٩٢۵١٧   

I - كریستوف كلمب  

چنان بود كھ در این عھد كسي خطرات سفر در اقیانوس اطلس را بھ )) سرنوشت روشن و مسلم((
مدت دو ھزار سال، در یك افسانھ، از جزیره آتالنتیس . بر خویشتن ھموار سازد)) ختا((جستجوي ھند یا 

وجود داشت ھاي بعدي، دروراي اقیانوس اطلس چشمھاي  و بنابر افسانھ; در آن سوي دریا سخن رفتھ بود
تسلط ; شكست مسیحیان در جنگھاي صلیبي بھ كشف آمریكا انجامید. كھ آبش بھ آدمي جواني ابدي میبخشید

تركان بر قسمت خاوري دریاي مدیترانھ، و بند آمدن یا بستھ شدن راه خشكي بھ وسیلھ عثمانیان در 
دیمي تجارت شرق و غرب را قسطنطیھ، و بھ وسیلھ حكومتھاي ضد مسیحي در ایران و تركستان، جریان ق

ایتالیا و فرانسھ ممكن بود، با وجود مشكالت جنگ و راھزني، ھمچنان بھ . پرھزینھ و مخاطرھآمیز كردند
تھ مانده این تجارت بچسبند، اما پرتغال و اسپانیا، كھ در اقصاي غرب قرار داشتند، دورتر از آن بودند كھ 

  . این كار برایشان نفعي داشتھ باشد

اسپانیا . پرتغال از طریق افریقا براي خود راھي بھ شرق بازكرد. آنھا پیدا كردن راھي جدید بودمشكل 
  . باقي مانده بود، و چارھاي نداشت جز آنكھ از جانب غرب در پي جستن راھي بھ شرق باشد

ر كم اشتباھات و خطاھاي علم د. بر اثر پیشرفت دانش، از مدتھا پیش كرویت زمین امري مسلم شده بود
تخمین زدن پھناي اقیانوس اطلس، و تصور آنكھ آسیا در آن سوي دیگر آماده فتح و اكتشاف است، خود بر 

بھ البرادور رسیده و از  ١٠٠٠و  ٩٨۶مالحان اسكاندیناوي در سال . آتش بیباكي دریا نوردان دامن زد
ھ گفتھ خود او اعتماد كنیم، كریستوف كلمب، اگر ب ١۴٧٧در سال . وجود یك قاره بزرگ خبر آورده بودند

اكنون تنھا . شنید)) وینلند((و از قرار معلوم، روایات غرورآمیز سفر لیف اریكسن را بھ ; بھ ایسلند رفت
  . شجاعت و دالوري فراوان بود. چیزي كھ براي اقدام بھ این ماجراي بزرگ ضرورت داشت پول بود

سومین سفر براي عبور از اقیانوس اطلس نوشتھ  كریستوف كلمب در وصیتنامھاش، كھ قبل از عزیمت بھ
ھاي موجود ھمیشھ خود را بھ نام اسپانیایي كریستوبال كولون میخواند، نھ نام ایتالیایي  بود، از نوشتھ

كریستوفور و كولومبو، اما بھ احتمال قوي علت این امر آن است كھ وي بھ زبان اسپانیایي مینوشتھ، در 
فرمانروایان اسپانیایي بھ سفرھاي اكتشافي خود میرفتھ، نھ بھ خاطر آنكھ در  اسپانیا میزیستھ، و براي

  . اسپانیا متولد شده بوده است
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اینكھ ; گمان میرود كھ نیاكان وي یھودیان مسیحي شده اسپانیایي بودھاند كھ بھ ایتالیا مھاجرت كردھاند
پدرش . قریبا متقاعد كننده داردكریستوف كلمب در رگھاي خود خون و غیرت عبري داشتھ است دلیلي ت

بنابر ترجمھ احوالي كھ . نساج بود، و ظاھرا كریستوفوو مدتي در جنووا و ساوونا شغل پدر را دنبال میكرد
پسرش فردیناند از وي نوشتھ است، در دانشگاه پاویا بھ تحصیل ستارھشناسي، ھندسھ، و ھیئت پرداختھ 

یست، و خود وي میگوید كھ در چھارده سالگي بھ شغل مالحي اما در اسناد دانشگاه نامي از او ن; است
  . ھا بھ دریا میرسید افتاده است، زیرا در جنووا ھمھ راه

; كشتیي كھ وي با آن بھ سوي لیسبون میرفت مورد حملھ دریازنان قرار گرفت و غرق شد ١۴٧۶در سال 
ان پس از طي حدود ده كیلومتر، بھ ھاي كشتي، شناكن كریستوف كلمب نقل میكند كھ بھ یاري شكستھ پاره

. شاید این دریاساالر بزرگ از قدرت تصور فوقالعادھاي ھم برخوردار بوده است; ساحل رسیده است
. میگوید كھ چند ماه بعد، با داشتن سمت ناخدایي، بھ انگلستان، سپس بھ ایسلند، و بعد از آن بھ لیسبون رفت

پدر زنش دریانوردي . و بھ كار نقشھ كشي و نقشھ نگاري پرداختدر آنجا ازدواج كرد، رحل اقامت افكند، 
بود كھ خدمت شاھزاده ھانري دریانورد را كرده بود، بدون شك، كریستوف كلمب از او داستانھاي پر تب 

، احتماال با سمت افسري، بھ یك ناوگان پرتغالي كھ بھ ١۴٨٢در سال . و تابي از ساحل گینھ شنیده بود
با عالقھ و توجھ فراوان، كتاب معروف پاپ پیوس دوم را كھ در آن از امكان دور . یوستالمینا میرفت پ

  . زدن افریقا از طریق دریا سخن میراند خوانده و یادداشتھاي بسیاري برداشتھ بود

میدانست كھ استرابون در قرن اول میالدي . اما مطالعاتش، بیشتر و بیشتر، او را بھ مغرب متمایل میساخت
با این كلمات سنكا آشنا بود كھ . دامي كھ براي دور زدن كره زمین شده بود سخن گفتھ استاز اق

پس از گذشت سالھا، عھدي فراخواھد رسید كھ حصار دریاھا خواھد شكست و قاره عظیمي پیدا :((میگفت
گر آخرین نقطھ دی[ ایسلند]خواھد شد، تیفوس پیامبر دنیاھاي جدیدي را بھ جھانیان نشان خواھد داد، و تولھ 

وي سفرنامھ ماركوپولو را، كھ از ثروت و نعمت چین ستایشھا میكرد و ژاپن .)) زمین تصور نخواھد شد
بر نسخھ كتاب صورت جھان،اثر پیردرآیي، . كیلومتري قاره آسیا جاي میداد، خوانده بود ۴٠٠,٢را در 

  . بیش از ھزار یادداشت نوشت

و از ; كیلومتر پذیرفت ٠٠٠,٣٢تا  ٠٠٠,٢٩ه اندازه محیط زمین حدس و تخمین شایع آن زمان را دربار
تركیب و تالیف آن، با گفتھ ماركوپولو در مورد محل ژاپن بدین نتیجھ رسید كھ نزدیكترین جزایر آسیایي 

از نامھاي كھ طبیب فلورانسي، پائولو توسكانلي، بھ آلفونسو پنجم، شاه پرتغال . باید در حدود لیسبون باشند
پائولو گفتھ بود كھ راه نزدیكتر براي رسیدن بھ ھند، در مقایسھ با دور ; اطالع داشت) ١۴٧۴(ھ بود نوشت

كریستوف كلمب . زدن افریقا، راھي است كھ با رفتن ھفت ھزار كیلومتر بھ جانب غرب یافت خواھد شد
ر مغزش جوش و نقشھ او نضج گرفت و د. براي توسكانلي نامھ نوشت و پاسخي تشویقآمیز دریافت داشت

  . خروشي برانگیخت

بھ ژان دوم، شاه پرتغال، پیشنھاد كرد كھ شاه سھ كشتي براي یك سیاحت  ١۴٨۴وي در حدود سال 
و )) دریا ساالر بزرگ اقیانوس((كریستوف كلمب را ; اكتشافي یكسالھ در اقیانوس اطلس مجھز سازد

و یك دھم تمام عایدات و فلزات ; دھد بالدرنگ فرماندار تمام سرزمینھایي كھ كشف خواھد شد قرار
چنانكھ پیداست اندیشھ گسترش و . (گرانبھایي را كھ از آن مناطق نصیب كشور پرتغال میشود بھ وي دھد

شاه پیشنھاد او را بھ مجمعي از دانشمندان ارائھ كرد، اما ). ترویج مسیحیت، فرع بر مالحظات مادي بود
كیلومتر تخمین زده بود، این رقم، بھ نظر  ٨۵٠,٣لس را كریستوف كلمب عرض اقیانوس اط; رد شد

این مسافت تقریبا با فاصلھ میان جزایر كاناري و جزایر ھند غربي . (دانشمندان، سخت كوچك و اشتباه بود
دو دریا نورد پرتغالي نقشھ مشابھي بھ شاه ژان پیشنھاد نمودند، اما تعھد  ١۴٨۵در سال .) تطبیق میكرد

ژان، دست كم، دعاي خیر خود را بدرقھ راه آنھا ساخت، دریانوردان بادبان . تقبل كردند مالي آن را خود
اما چون راھي را كھ بیش از اندازه در جھت شمالي بود تعقیب نمودند، با بادھاي ; )١۴٨٧(بر كشیدند 

ه وي را ، شا)١۴٨٨(كریستوف كلمب دوباره پیشنھاد داد. سخت غربي مواجھ شدند و با نومیدي بازگشتند
بھ حضور طلبید، اما وي درست موقعي رسید كھ بارتولومئو دیاش افریقا را دور زده و پیروزمند بازگشتھ 
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حكومت پرتغال، كھ از یافتن راه آفریقا بھ ھند سرخوش بود، مسئلھ پیداكردن راه غربي از طریق . بود
روي كرد، ولي در آنجا نیز بھ كریستوف كلمب بھ جنووا و ونیز . اقیانوس اطلس را بھ فراموشي سپرد

  . پیشنھادات وي اعتنایي ننمودند، زیرا آنھا توجھ خود را بھ راه خاوري شرق معطوف داشتھ بودند

كریستوف كلمب برادرش را مامور كرد تا بھ انگلستان رود و عقیده ھنري ھفتم، پادشاه آن دیار، را بپرسد، 
نامھ بھ دست كریستوف كلمب رسید كھ وي پیشنھاد خود را ھنگامي دعوت. ھنري او را بھ مذاكره فراخواند

بلند باال و و الغر بود، ; او در حدود چھل و دو سال داشت) ١۴٨٨(اكنون . بھ اسپانیا ارائھ كرده بود
صورت كشیده، بشره سرخگون و كك و مكي، بیني عقابي، چشمان آبي، و موھاي قرمز روشني داشت كھ 

پسر و دوستانش او را محجوب، خوش برخورد، . یگذشت كھ سفید میشدبھ خاكستري میزد و دیري نم
دیگران مدعي بودند كھ . موقر، بصیر، در خوردن و نوشیدن میانھ رو، و سخت پارسا توصیف كردھاند

ھایش نسب  مردي خودبین بوده، عناویني را كھ بھ دست میآورده بھ رخ دیگران میكشیده، در خیال و نوشتھ
اما در . رده، و براي گرفتن سھم بیشتري از طالھاي دنیاي جدید آزمندانھ چانھ میزده استخود را باال میب

ھر صورت او بیش از آنچھ میخواست گاھي از ده فرمان پاي بیرون مینھاد، چنانكھ در قرطبھ، بعد از 
كلمب،  كریستوف). ١۴٨٨(مرگ زنش، زني بھ نام بئاتریث انریكوئث از او پسر نامشروعي بھ دنیا آورد 

با آن كھ در زمان حیات و پس از آن، طبق وصیتنامھاش، زندگي مرفھي براي او تدارك دید، با وي 
از آنجا كھ بسیاري از بزرگان آن دوران كھ عصر سرخوشي بود از این كودكان حرامزاده . عروسي نكرد

  . باشد فراوان داشتند، گمان نمیرود كھ كسي بھ این یكي بھ چشم بدبیني و خشم نگریستھ

ایزابل ). ١۴٨۶اول مھ (در این میان، او درخواست خود را بھ ایزابل، فرمانرواي كاستیل، عرضھ كرد 
مجمع مزبور، . رسیدگي بدان را بر عھده مجمعي از مشاوران خود بھ ریاست اسقف اعظم تاالورا گذاشت

كھ آسیا دورتر از آن است كھ  پس از مدتھا تاخیر، آن را بھ دلیل غیر عملي بودنش رد كرد و اعالم داشت
سكھ مراودي  ٠٠٠,١٢با وجود این، ایزابل و فردیناند ساالنھاي برابر . كریستوف كلمب گمان برده است

براي وي مقرر داشتند و، طبق نامھاي، بھ تمام شھرداریھا دستور دادند كھ بھ او جا و خوراك ) دالر ٨۴٠(
ین راه حق خود را بر نقشھ او حفظ كنند، مبادا كریستوف كلمب شاید قصدشان آن بود كھ از ا. رایگان بدھند

اما ھنگامي كھ مجمع . آن را، كھ ممكن بود بھ كشف قاره جدیدي منجر شود، در اختیار شاه دیگري بگذارد
تاالورا، پس از بررسي نقشھ، دوباره آن را رد كرد، كریستوف كلمب بر آن شد كھ پیشنھاد خود را تسلیم 

  . ادشاه فرانسھ كندشارل ھشتم پ

فرایارخوان پرث رئیس صومعھ الرابیدا، با تحصیل اجازه شرفیایي مجدد او بھ حضور ملكھ ایزابل، وي 
سكھ دیگر برایش ارسال داشت تا ھزینھ راه كند و بھ  ٠٠٠,٢٠ایزابل . را از این كار منصرف كرد

  . اردوگاه سانتافھ بیاید

اما مشاورانش بار دیگر ; رباني تمام بھ تقاضاي او گوش فرا دادایزابل با مھ; كریستوف كلمب چنان كرد
  ). ١۴٩٢ژانویھ (طرح پیشنھاد وي را رد كردند، و او ناچار آماده عزیمت بھ فرانسھ شد 

لویس دسانتاندر، وزیر . در این لحظھ مھم و قاطع، یك یھودي تعمید یافتھ چرخ تاریخ را بھ گردش افكند
را بھ نداشتن تخیل و جرئت مبادرت بھ كارھاي خطیر مالمت كرد، وي را با نوید مالیھ فردیناند، ایزابل 

مسیحي كردن مردم آسیا برانگیخت، و پیشنھاد كرد كھ خود، بھ یاري عدھاي از دوستان، ھزینھ مالي سفر 
ر چند تن یھودي دیگر، چون دون اسحاق ابراونل، خوان كابررو، و آبراھام سنیور، از نظ. را تامین كند

. ایزابل برانگیختھ شد و جواھرات خود را براي تدارك پول الزم عرضھ داشت. وي پشتیباني كردند
; مراودي وام گرفت ٠٠٠,۴٠٠,١از انجمن برادریي كھ خود خزانھدارش بود . سانتاندر احتیاجي بدان ندید

 ٠٠٠,٢۵٠ضافھ و كریستوف كلمب ھمھ این مبلغ را بھ ا; مراودي بر آن افزود ٠٠٠,٣۵٠از جیب خود 
ھمان زمان یا بعدا، نامھاي بھ عنوان خان ختا نوشت و بھ كریستوف كلمب . داشتمرادوي دیگر دریافت 

و تا آخر عمر نیز میپنداشت كھ ; زیرا جایي كھ كریستوف كلمب امید داشت بدان رسد چین بود، نھ ھند; داد
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 و دو) كشتي پرچمدار او)) (سانتاماریا((در روز سوم اوت، . جایي را كھ كشف كرده است ھمان دیار است
  . ، با ھشتاد و ھشت سرنشین و آذوقھ یكسالھ، بھ دل دریا بادبان بركشیدند))نینیا((و )) پینتا((كشتي 

II - آمریكا  

بھ جنوب، بھ سوي جزایر كاناري راندند و پیش از آنكھ روي بھ جانب مغرب نھند، در انتظار بادھاي 
امتداد مدار بیست و ھشت درجھ بھ پس از درنگي طوالني در جزایر كاناري، در . مساعد مشرق ماندند

، اما مسیر آنھا چندان جنوبي نبود كھ بادھاي تجارتي مساعد آنھا راكامال ھمراھي )سپتامبر ۶(پیش راندند 
. امروز ما میدانیم كھ گذشتن از مسیري جنوبیتر مسافت و زحمات رسیدن بھ امریكا را كمتر میكند. كنند

ھوا چون ھواي بھار اندلس است، :((یادداشت خود نوشتھ است ھوا خوب بود، كریستوف كلمب در دفتر
كریستوف كلمب مسافتي را . سي و سھ روز با اضطراب و ھیجان گذشت)) تنھا نغمھ بلبل بھ گوش نمیرسد

اما چون سرعت خود را بیش از آنچھ بود ; كھ ھر روز میپیمودند، با اندكي كم و كسر، بھ یارانش میگفت
وي، بیآنكھ بخواھد درست از آب در میآمدند، آرامش دریا ادامھ داشت، و او مسیر حدس میزد، گزارشھاي 

ناخدایان پینتا . مالحان بیش از پیش، خود را در دل بیكران دریا گمشده احساس میكردند. خود را تغییر داد
بھ اسپانیا و نینیا در نھم اكتبر بھ عرشھ كشتي پرچمدار كریستوف كلمب درآمدند و تقاضاي بازگشت فوري 

كریستوف كلمب وعده داد كھ اگر تا سھ روز دیگر بھ خشكي نرسیدند، چنان خواھد كرد، در روز . نمودند
در یازدھم . وي آنھا را ھم با ھمان تمھید خاموش ساخت; دھم اكتبر، جاشویان كشتي خودش نیز شوریدند

در . اعتمادشان بھ ناخدا بازگشت اكتبر، شاخھ سبز درختي را كھ غرق در گل بود از آب دریا گرفتند و
: ساعت دو صبح بعد، در زیر روشني ماھتاب، روذریگو تریانا، دیده بان كشتي نینیا، فریاد برآورد

  . و سرانجام بھ خشكي رسیدند! خشكي! خشكي

سھ ناخدا با قایق، . ، بركنار ساحل دیدند))ھمھ خوش قامت بودند((چون سپیده دمید، بومیان برھنھ را، كھ 
زانو زدند، زمین را بوسیدند، و شكر خداي را بھ جاي ; ھمراه عدھاي از مردان مسلح، بھ ساحل رفتند

  . آوردند

نام داد و بھ نام فردیناند، ایزابل، و مسیح ) نجات دھنده مقدس(كریستوف كلمب آن جا را سان سالوادور 
. را بھ زادگاه خویش راه دادندبومیان وحشي با ادبي متمدنانھ، برده گران آینده خود . تصاحب كرد

  : كریستوف كلمب مینویسد

براي آنكھ دوستي آنھا را جلب كنیم زیرا بھتر میتوان از توحش نجاتشان داد و بھ مسیحیت معتقدشان 
و چیزھاي ... ھاي شیشھاي رنگین ھاي قرمز و گردنبندھایي از مھره ساخت تا با زور بھ برخي از آنھا كاله

با ما دوست شدند و چندان دوست ماندند كھ حیرت . كھ سخت مایھ خوشحالیشان شد كم بھاي دیگر دادم
و چیزھاي بسیار ... كردیم، بعدھا، شناكنان، بھ كشتیھاي ما در آمدند و برایمان طوطي و طنابھاي پنبھاي

نیت،  و باالخره، با كمال حسن.... ھاي شیشھاي كوچكي دادیم دیگر آوردند، ما نیز در عوض بدانھا مھره
  . ھر آنچھ را داشتند با ما مبادلھ كردند

، كھ بعدھا روسو، شاتوبریان، و ویتمن را فریفت، بایستي ھمان ))وحشیان مھربان و خوش برخورد((خبر 
از جملھ چیزھایي كھ كریستوف كلمب در ھمان ابتدا دریافت، آن بود كھ . وقت و ھمان جا شروع شده باشد

و خود ; ا بھ بردگي بگیرندھاي بومي دیگري ھستند كھ میكوشند آنھا ر بومیان این جزیره آماج حمالت دستھ
دو روز پس از رسیدن بھ خشكي، . آنان نیز، یا اجدادشان، ھمین معاملھ را با بومیان اولیھ جزیره كردھاند

این بومیھا در بھ كار بردن سالح مھارتي :((دریا ساالر در دفتر یادداشت خود مطلب مھمي نوشت
اما افسوس كھ طالیي در .)) ان را مطیع خویش سازدھر كس بخواھد، میتواند با پنجاه مرد آن.... ندارند

در چھاردھم اكتبر، ناوگان كوچك بھ جستجوي سیپانگو ژاپن و طال بادبان . سان سالوادور وجود نداشت
كوشیدند تا ; بومیان آنجا نیز خوش قد و قامت بودند. در بیست و ھشتم اكتبر، در كوبا پھلو گرفتند. بركشید
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ھنگامي كھ كریستوف كلمب بھ آنھا . ار یا را بخوانند و عالمت صلیب رسم كنندبا مالحان سرود آوه م
) كوباي مركزي(طالنشان داد، چنان اشاره كردند كھ در داخل جزیره، در جایي كھ آن را كوباناكام 

خان بزرگ (كریستوف كلمب، كھ این نام را با كلمھ ال گران كان . مینامیدند، میتوان مقداري بھ دست آورد
ھاي كامل سیاسي گسیل داشت تا آن حاكم خیالي  اشتباه گرفتھ بود، دو تن اسپانیایي را با اعتبار نامھ) چین

بومیان ھمھ جا با حسن استقبال آن ; فرستادگان، بي آنكھ خان را بیابند، با اخبار خوشي بازگشتند. را بیابند
; ند كھ خبر از تنباكو و توتون آمریكایي آوردندبھ عالوه، آنھا نخستین اروپاییاني بود. دورا پذیرفتھ بودند

آنھا بومیان را، از زن و مرد، دیده بودند كھ برگھاي تنباكو را بھ صورت سیگار لولھ كرده و در بیني 
و بزور پنج تن از ) دسامبر ۴(كریستوف كلمب نومیدانھ لنگر بركشید . خویش فرو بردھاند و دود میكنند

اما ھمھ . مترجم، و ھفت زن بومي را، براي تسالي خاطر آنھا، با خود برد جوانان بومي را، بھ عنوان
  . اینان در راه اسپانیا مردند

كریستوف . در این میان، ناخدا یكم مارتین آلونسوپینثون براي بھ دست آوردن طال با كشتي خود رفتھ بود
ان از او استقبال كردند و برایش جشن بومی; چھار ھفتھ در آنجا ماند. كلمب در پنجم دسامبر بھ ھائیتي رسید

مقداري طال بھ دست آورد، و خود بھ تختگاه خان نزدیكتر پنداشت، اما در شب عید . وشادیبرپا نمودند
میالد مسیح، كھ وي قصد داشت بھ عنوان خوشترین روز زندگیش جشن برپا كند، كشتي پرچمدار بر 

كشتي نینیا خوشبختانھ آن قدر . آن را خرد كردند ھا ھاي زیر دریایي بھ گل موج و ضربات صخره تپھ
نزدیك بود كھ میتوانست جاشویان را نجات دھد، و بومیان مھربان با كرجیھایشان، قبل از آنكھ كشتي بھ 

رئیس قبیلھ كریستوف كلمب را با پذیرایي گرم . زیر آب فرو رود، براي رھانیدن محمولھ آن تالش كردند
در . ساخت كھ در ھائیتي از این فلز ھالكت آور بھ مقدار زیادي یافت میشودو طال تسلي داد و مطمئن 

یاساالر خدا را بھ خاطر طالھا سپاس گفت و بھ خاطر شكستن كشتي بخشود و در یادداشتھاي روزانھاش 
كریستوف . نوشت كھ اكنون ایزابل و فردیناند بھ آن حد ثروت دارند كھ سرزمین مقدس را تسخیر كنند

دان تحت تاثیر پذیرایي گرم بومیان قرار گرفت كھ عدھاي از مالحان خود را براي سكونت باقي كلمب چن
در . گذاشت تا، در ھنگامي كھ خود براي دادن گزارش اكتشافاتش بھ اسپانیا میرود، جزیره را سیاحت كنند

د، زیرا كریستوف پوزش و معذرتش مورد قبول واقع ش; ، پینثون با پینتا بدو ملحق شد١۴٩٣ششم ژانویھ 
  . آنھا در شانزدھم ژانویھ بھ سوي اسپانیا بادبان گشودند. كلمب نمیخواست تنھا با یك كشتي بازگردد

بادھاي مخالف در سراسر ماه ژانویھ میوزیدند، و طوفان ھولناكي . سفرشان سفري دراز و پرمحنت بود
چون . نبود، بھ زیر لطمات موج گرفتمتر بیشتر  ٢١در دوازدھم فوریھ كشتیھاي كوچك را، كھ طولشان 

بھ آسور نزدیك شدند، پینثون دوباره دور گرفت، باشد كھ زودتر بھ اسپانیا رسد و خبر كشف آسیا را بھ 
نیمي از جاشویان، بیشتر بھ ; )فوریھ ١٧(گوشھا رساند، نینیا، دور از سانتاماریا، در آسور لنگر انداخت 

مقامات پرتغالي آنھا را توقیف كردند و، در ھمان . بھ ساحل رفتند) )زیارتگاه مریم عذرا((خاطر زیارت 
. حال كھ كریستوف كلمب دور از ساحل جوش میزد و خود را میخورد، چھار روز در زندان نگاه داشتند

اما طوفاني دیگر آن را از مسیرش ; پس از آن، آزادشان كردند و نینیا دوباره بادبان كشید و راه افتاد
، بادبانھایش را گسست، و سرنشینانش چنان نومید و مایوس گشتند كھ سوگند خوردند چون بھ منحرف كرد

در . خشكي رسند، اولین روز را روزه بگیرند و بھ نان و آب خالي بسازند و ده فرمان را رعایت نمایند
خطیري دست  سوم ماه مارس، ساحل پرتغال را از دور دیدند، با آنكھ كریستوف كلمب میدانست كھ بھ كار

كیلومتر راه باقیمانده تا پالوس را  ٣۶٠مییازد، تصمیم گرفت كھ بھ عنوان سفیر در لیسبون پیاده شود و 
ژان دوم بگرمي او را بھ حضور پذیرفت، نینیا تعمیر شد و در پانزدھم مارس، . تنھا با یك بادبان نپیماید

سفر آنھا از روزي . بھ بندر پالوس بازگشت ))با رنج و وحشت بیپایان((چنانكھ كریستوف كلمب میگوید،
  . روز طول كشیده بود ١٩٣كھ این بندر را ترك گفتھ تا زماني كھ بدان بازگشتھ بودند 

مارتین پینثون چند روزي بیشتر، در جانب شمال باختري اسپانیا، قدم بھ خشكي نھاده و ورود خود را بھ 
پینتا ناچار بھ بندر پالوس آمد و، . ا وي را بھ حضور نپذیرفتنداما آنھ. اطالع فردیناند و ایزابل رسانده بود

  آبھاي تلخ-  IIIیك روز بعد، 
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وي مدت شش ماه دردر بار باقي ماند و بھ لقب . شاه و ملكھ از كریستوف كلمب در بارسلون پذیرایي كردند
اقیانوس اطلس در مفتخر شد البتھ منظور از دریاي اقیانوس وش، )) دریا ساالر دریاي اقیانوس وش((

نایب السلطنھ و فرمانده كل جزایر و ((وي فرماندار دنیاي جدید، یا چنانكھ خود میگوید . غرب آسور بود
از آنجا كھ شایع بود ژان دوم، شاه پرتغال، مشغول تجھیز ناوگاني براي . شده بود)) سرزمینھاي آسیا و ھند

دریاي ((ندر ششم متوسل شد كھ حقوق اسپانیا را بر عبور از اقیانوس اطلس است، فردیناند بھ پاپ آلكسا
، در طول یك خط فرضي كھ از )١۴٩٣(پاپ اسپانیایي در یك سلسلھ توقیعات . معین سازد)) اقیانوس وش

كیلومتري غرب آسور و جزایر كیپ ورد بھ شمال و جنوب كشیده میشد، تمام سرزمینھاي غیر  ۴٣۵
پرتغال از . زمینھاي غیر مسیحي مشرق را بھ پرتغال تخصیص دادمسیحي مغرب را بھ اسپانیا، و تمام سر

جنگ امري مسلم مینمود كھ دولتھاي متخاصم، مطابق عھدنامھ تورذ ; قبول این مرزي امتناع ورزید
، موافقت كردند كھ این خط مرزي، براي اكتشافات پیشین در امتداد مداري واقع )١۴٩۴ژوئن  ٧(سیلیاس 

كیلومتري مغرب این  ٢٢٢٠ب جزایر كیب ورد، و براي اكتشافات بعدي از كیلومتري مغر ١۵٠٠در 
ناحیھ جدید، در توقیعات .) انتھاي خاوري برزیل در مشرق خط مرزي دوم قرار میگیرد. (جزایر بگذرد
آنگیرا عقیده كریستوف كلمب /دانشوراني چون پیتر و مارتیره د; نامیده شد) جزایر ھند غربي(پاپي، ایندیز 

كھ میپنداشت بھ آسیا رسیده است، پذیرفتند، و این تصور و پندار ھمچنان باقي ماند تا آنكھ ماژالن كره را، 
  . زمین را دور زد

فردیناند و ایزابل، بھ امید طال، كریستوف كلمب را با ناوگاني مركب از ھفده كشتي و ھزار و دویست 
اه انداختن بساط دامپروري در جزایر ھند مالح و جاشو و عده زیادي حیوانات اھلي براي تشكیل و ر

غربي، و پنج تن روحاني براي توبھ دادن و آمرزیدن اسپانیاییھاو تعمید دادن بومیان مجھز ساختند و بھ 
سي و نھ روز بعد . از سویل شروع شد ١۴٩٣سپتامبر  ٢۵سفر دوم در . سفر اكتشافي جدیدي فرستادند

ان چشمش بھ جزیرھاي افتاد كھ كریستوف كلمب، بھ مناسبت آنكھ دیده ب) در برابر ھفتاد روز سفر اول(
كشتیھا در آنجا پھلو نگرفتند، زیرا در یاساالر در پي شكار . روز یكشنبھ بود، بدان دومینیكا نام داد

او از میان غریبترین گروه جزایر آنتیلھاي كوچكتر گذشت، و چنان تحت تاثیر كثرت شماره . بزرگتري بود
) باكره(این جزایر ھنوز بھ نام جزایر ورجین ; نام داد)) یازده ھزار باكره((گرفت كھ آنھا را آنھا قرار 
اندك مدتي در آنجا توقف كرد، و ; كریستوف كلمب بھ رفتن ادامھ داد تا پورتوریكو را كشف كرد. مشھورند

براي خود در ; دیده بودندسپس با شتاب پیش راند تا دریابد بر سر مالحاني كھ ده ماه قبل درھائیتي را دز
برخي با ھم نزاع كرده و ; این منطقھ حاره بھشتي برپا كرده و ھر یك با پنج زن نرد عشق باختھ بودند

  . و بقیھ نیز ھمگي بھ دست بومیان خشمگین از پاي درآمده بودند; یكدیگر را بھ قتل رسانده بودند

سرنشینان و بارھا  ١۴٩۴یاساالر در دوم ژانویھ در. ناوگان، در طول ساحل ھائیتي، بھ جانب مشرق راند
را براي تشكیل ماندگاه دیگري، كھ آن را ایزابل نام داده بود، پیاده كرد پس از نظارت بر ساختمان شھر و 

چون نتوانست آن را دور زند، معتقد شد كھ قاره آسیا ھمان . تعمیر كشتیھا، براي سیاحت كوبا حركت كرد
بھ اندیشھ آن افتاد كھ آن را دور زند تا، بھ این طریق، كره زمین را . زیره مالھ باشداست و شاید این شبھ ج

، در )١۴٩۴اكتبر  ٢٩(بھ ھائیتي بازگشت . اما كشتیھایش براي چنین كاري مجھز نبودند; دور زده باشد
چون پیشینیان وقتي دریافت كھ اینان نیز . ھاي جدید چگونھ سركردھاند حالي كھ نمیدانست ساكنان ماندگاه
اسپانیاییھا بھ زنان بومیان تجاوز كرده، آذوقھ ھایشان را دزدیده، و پسر : رفتار كردھاند، سخت متحیر شد

مبلغان . و بومیان نیز، بتالفي، بسیاري از اسپانیاییھا را كشتھ بودند; ھا را براي بردگي ربوده بودند بچھ
یكي از كشیشان، . ت، كوچكترین اقدامي نكرده بودندبراي تعمید دادن و معتقد ساختن بومیان بھ مسیحی

ھمراه جاشویان ناراضي، با كشتي بھ اسپانیا بازگشتھ بود تا در باب ذخایر ھائیتي گزارش یاس آوري بھ 
وي ھیئتھایي براي شكار . اكنون، كریستوف كلمب خود بھ یك تاجر مبدل شده بود. شاه و ملكھ خود بدھد

زار و پانصد برده اسیر گرفت، چھارصد تن را در اختیار ساكنان اروپایي آنجا ھ; برده بھ جزیره فرستاد
بازماندگان را در سویل ; دویست تن از اینھا در راه مردند. گذاشت و پانصد تن را بھ اسپانیا فرستاد

ند، ھا چون نتوانستند خود را با آب و ھواي سرد آنجا و یا وحشیگري تمدن سازگار ساز فروختند، اما برده
  . در ظرف چند سال ھمھ تلف شدند
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كریستوف كلمب برادرش بارتولومھ را با دستورھایي در مورد تغییر مكان دادن ساكنان از ماندگاه ایزابل 
بھ جاي گذاشت و خود بھ سوي اسپانیا حركت كرد ) تروخیو امروز(بھ ماندگاه بھتري بھ نام سانتو دومینگو 

بردگان و قطعاتي از طال را كھ . ز سفر پر محنت بھ كادیث رسیدو پس از نودوسھ رو) ١۴٩۶مارس ١٠(
گر چھ زیاد نبود، اما آن اثر را داشت كھ شك و تردیدھا را ; آورده بود بھ حضور شاه و ملكھ پیشكش كرد

زیرا اخبار ناموثق اذھان درباریان را مشوب كرده بود و آنھا ریختن آن ھمھ پول را در ; برطرف سازد
شوري دریا با . در یاساالر از ماندن در خشكي ناراحت بود. س كار خردمندانھاي نمیدانستنداقیانوس اطل

  . خون او در آمیختھ بود

شاه و ملكھ رضایت . تقاضا كرد كھ دست كم ھشت كشتي براي سفري دیگر و آزمودن بخت بھ او بسپارند
  . دوباره بھ دل دریا بادبان كشید ١۴٩٨دادند، و او در ماه مھ 

در . سفر سوم، تا دھمین مدار عرضي بھ سمت مشرق راند و سپس از آنجا بھ جانب مغرب روان شد در
و در ; سي و یكم ژوئیھ، جاشویان جزیره بزرگي را دیدند كھ در یاساالر پارسا نام آن را ترینیداد گذاشت

اند، و در سي و یكم بعد از سیاحت خلیج پاریا، بھ جانب شمال باختري ر. سي و یكم امریكاي جنوبي رسید
ساكنان این سومین مستعمره باقي مانده بودند، اما یك چھارم گروه پانصد . اوت بھ سانتردومینگو رسید

بھ جاي گذاشتھ بود، از مرض سیفیلیس رنج میبردند و بھ دو دستھ متخاصم  ١۴٩۶نفري اسپانیایي، كھ در 
ف كلمب، براي آنكھ آتش دشمني میان آنھا را كریستو. تقسیم شده بودند كھ ھر لحظھ بیم جنگشان میرفت

فرو نشاند، بھ ھر یك قطعھ زمیني بخشید و بومیان ساكن در آنھا را نیز بدانھا بھ بردگي داد، و این قانون 
سختي، نومیدي، نقرس، و درد چشم او را فرسوده بود و اینك این مشكالت نیز . مستعمرات اسپانیایي شد
ابري تیره آسمان ذھنش را میپوشاند، عصباني، نزاع طلب، سختگیر،  گاھي. بیشتر درھمش میشكست

بھ این طریق، دست كم بسیاري از اسپانیاییھا از اینكھ زیر ; آزمند، و در تنبیھات و مجازاتھایش بیرحم شد
كریستوف كلمب دریافت كھ مسئلھ اداره . فرمان یك ایتالیایي باشند ناراضي بودند، و ادعاھا داشتند

دو كشتي بھ اسپانیا گسیل داشت و  ١۴٩٩در اكتبر . ات با تربیت و خلق و خوي او سازگاري نداردمستعمر
از ایزابل و فردیناند درخواست نمود كھ یك نفر مامور شاھي، بھ دستیاري وي در امر حكومت، بدان 

  . جزیره بفرستند

شتند، اما پا از حد تقاضاي دریا شھریاران سخن او را مدرك ساختند، فرانثیسكو د بوباذیلیا را گسیل دا
. ساالر فراتر نھادند و وي را بر ھمھ چیز و ھمھ كس، حتي كریستوف كلمب، اختیارات كامل دادند

بوباذیلیا، ھنگامي كھ كریستوف كلمب در سفر دریا بود، بھ سانتودومینگو وارد شد و شكایت مردم را از 
دیگو، بر جزیرھاي كھ اینك ھیسپانیوال نامیده میشد طرز حكومت كریسوفورو و برادرانش، بارتولومھ و 

ھنگامي كھ كریستوف كلمب بازگشت، بوباذیلیا دستور داد وي را بھ زندان افكنند و در غل و زنجیر . شنید
چون بھ كادیث ). ١۵٠٠اول اكتبر (پس از تحقیقات بیشتر، سھ برادر را در زنجیر بھ اسپانیا فرستاد . نھند

  : كلمب نامھ تاثر انگیزي بھ دوستان درباري خود نوشترسیدند، كریستوف 

از زماني كھ براي مبادرت بھ اكتشاف سرزمینھاي مغرب بھ خدمت این شاھزادگان در آمادھام ھفده سال 
با وجود این، من . ھشت تن از آنان مرا بھ گفتگو خواندند، و آنچھ را بر آن بودم شوخي پنداشتند. میگذرد

و بر اثر آن، سرزمیني را كھ وسعتش از آنچھ كھ در افریقا و اروپا قرار دارد ... كردم در این باب پافشاري
این ھمھ را، بھ خواست ... جزیره، بلكھ زیادتر، را بھ زیر سلطھ آنھا درآوردھام ١٧٠٠بیشتر است و 

بودم، بھ در آن ھنگام كھ امید پاداش داشتم و در آرزوي استراحت . خداوند، در مدت ھفت سال فتح كردم
براساس افتراھاي ساكنان، كھ سر بھ .... ناحق زنداني گشتم و در زیر بار گران زنجیر بدینجا گسیلم داشتند

  . طغیان برداشتھ بودند و میخواستند ھمھ چیز را بھ تصاحب خویش درآورند، مرا كینھ توزانھ متھم داشتھاند

د شاه و ملكھ ھستید، عاجزانھ استدعا دارم كھ بذل من از شما كھ مسیحیاني پاكدین و با حمیت و مورد اعتما
در ... ھاي چھ سان مرا، كھ از كشوري دور دست بھ خدمت این شاھزادگان درآمدھام توجھ كنید، نوشتھ
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پایان عمر، بدون دلیل از افتخار و شرف و دارایي محروم داشتھاند كاري كھ نھ با عدالت راست میآید و نھ 
  . با شفقت

شش ھفتھ گذشت تا فرمان آزاد كردن ; رم تقسیم كردن پادشاھي ناپل با لویي دوازدھم بودفردیناند سرگ
شاه و ملكھ در قصر الحمرا آنان . كریستوف كلمب و برادرانش را صادر كرد و آنھا را بھ دربار فراخواند

ا، در دنیاي اما دیگر مقام سابق ر; را بھ حضور پذیرفتند، تسالي خاطر دادند، و نعمت و عزت بخشیدند
میان آنھا بستھ شده بود، شاه و ملكھ وعده  ١۴٩٢بنابر پیمان یا موافقتي كھ در . جدید، بدانھا محول نكردند

اما اكنون وي را ; كرده بودند كھ كریستوف كلمب را فرمانرواي تمام سرزمینھایي كھ كشف میكند بسازند
; را بھ فرمانروایي جزایر ھند غربي نامزد كردند دون نیكوالس د اوواندو. براي این كار مناسب نمییافتند

اما در یاساالر را اجازه دادند كھ ھمچنان از دارایي و حقوق خود، و از طالھا و تجارت سانتو دومینگو 
  . كریستوف كلمب، در باقي عمر، بھ صورت مردي توانگر زیست. برخوردار باشد

از شاه و ملكھ خواست كھ بار دیگر وي را اجازه سفر  با اصرار تمام. اما وي بدینھا راضي و خرسند نبود
نفعي عایدشان خواھد )) تسلط بر جزایر ھند غربي((و آنھا، با آنكھ ھنوز بدرستي نمیدانستند كھ از . دھند

، ١۵٠٢مھ  ٩در . شد یا نھ، خویشتن را آن اندازه مدیون او یافتند كھ بار دیگر ساز سفر او را فراھم كنند
با چھار كشتي و صد و چھل سرنشین، از جملھ برادرش بارتومولھ و پسرش فردیناند،  كریستوف كلمب

ژوئن طوفاني را در  ٢٩در ; ژوئن بھ مارتینیك رسید ١۵در . چھارمین سفر خود را از كادیث آغاز كرد
ھوا و عارضھاي را در مفاصل خود احساس كرد و در نقطھاي از ساحل ھائیتي، نزدیك سانتودومینگو، 

كریستوف كلمب بھ . در بندر اصلي سي كشتي بادبان عزیمت بر كشیده بودند. اه گرفت و لنگر انداختپن
فرماندار پیغام فرستاد و از طوفاني كھ در دل آسمان و دریا میجوشید آگاھش ساخت، و گفت كھ بھتر است 

. كشتیھا را بیرون فرستاد او واندو پیام تحذیر او را گوش نكرد و. در اعزام كشتیھا اندكي درنگ روا دارد
كشتیھاي كریستوف كلمب اندكي آزار دیدند، اما ھمھ ناوگان فرماندار، جز یكي، غرق ; طوفان در رسید

  . جان پانصد تن، از جملھ بوباذیلیا، از دست رفت و مقدار عظیمي طال در كام دریا جاي گرفت; شدند

بھ جانب . اكنون كریستوف كلمب، بدون كوچكترین نگراني، دشوارترین قسمت سفر خویش را آغاز كرد
و ساحل نیكاراگا و كوستاریكا را، بھ امید یافتن معبري براي دور زدن ; غرب راند تا بھ ھندوراس رسید

ت دیوانھ آساي آن ، طوفاني از باد و باران درگیر شد كھ قدر١۵٠٢دسامبر  ۵در . كره زمین، تفحص كرد
  : ھاي كریستوف كلمب بروشني میتوان دریافت را از نوشتھ

نھ روز تمام چون كسي بودم كھ از دست ھرگز امواج را چنان سھمگین، و در یارا چنان خشمناك و پوشیده 
م باد نھ تنھا نمیگذاشت بھ پیش رویم، حتي فرصت آن را نمیداد كھ بھ خشكي نزدیك شوی. از مھ ندیده بودم

ناچار در آن اقیانوس خونین، كھ چون دیگي میجوشید و زیر و زبر میشد، باقي . و در كناري پناه گیریم
آذرخش . آسمان را ھیچ گاه چنان وحشتناك ندیده بودم یك شب و یك روز چون كورھاي مشتعل بود. ماندیم

برق با چنان خشم و ; ا درھم میپیچدبا چنان شدتي فرو میافتاد كھ گمان میبردم ھم اكنون دكلھا و بادبانھایم ر
در تمام این مدت، آب از آسمان فرو میریخت . وحشتي بر كشیتھا میزد كھ گفتي آنھا را متالشي خواھد كرد

مردانم چنان خستھ و كوفتھ شده . نمیگویم باران میبارید، زیرا براستي طوفان نوح دیگري برپا شده بود
  . آرزوي مرگ میكردند بودند كھ، براي رھایي از این مصایب،

گردبادي در نزدیكي كشتیھا بر دل آب افتاد گویي براي افزون ساختن وحشت و مخافت باد و باران و برق، 
.)) آبفشاني گردان آب را تا سینھ ابرھا باال برد((ھاي زیر دریایي و آنگاه  و خطر نزدیك بودن تپھ

داستان مسیح را در ھنگام آرام ساختن طوفان كریستوف كلمب كتاب مقدس را بیرون آورد و از روي آن 
كفر ناحوم خواند، و سپس با شمشیرش در دل آسمان صلیب رسم كرد، و بدان وسیلھ ارواح خبیث را از 

پس از گذشت دوازده . میان ستون گردباد دریایي بیرون كرد، و شگفتا كھ گویند ستون آب فورا فرو ریخت
و نشست و ناوگان كریستوف كلمب در نقطھاي نزدیك بھ انتھاي روز ھر اسناك، خشم آسمان و دریا فر
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و روز اول  ١۵٠٢در آنجا، با اندوه بسیار، عید میالد مسیح سال . خاوري كانال پاناماي فعلي لنگر انداخت
  . كیلومتر از آنھا فاصلھ دارد ۶۴را جشن گرفتند، در حالي كھ نمیدانستند اقیانوس كبیر تنھا  ١۵٠٣سال 

بدبختیھاي دیگري پیش آمدند، سیزده تن از مالحان، كھ با قایق كشتي پرچمدار بھ جستجوي آب مصایب و 
ھمھ، جز یك تن اسپانیایي، كشتھ ; شیرین از دھانھ رودي باال رفتھ بودند، مورد حملھ بومیان قرار گرفتند

ست رھایشان كنند، و دو دو تا از كشتیھاي ناوگان چنان كرم خورده بودند كھ میبای. شدند و قایق نابود شد
تاي دیگر، چنان تركھایي برداشتھ بودند كھ شب و روز تلمبھ ھایشان، براي بیرون ریختن آب، در كار 

ناچار كشتیھا را بر كنارھاي از سواحل ژامائیك بھ ; سرانجام كرمھا ثابت كردند كھ قویتر از آدمیانند; بودند
ان و جاشویان واژگونبخت یك سال و پنج روز باقي در آنجا، مالح). ١۵٠٣ژوئن  ٢۵(خشكي نشاندند 

ماندند، آنان براي تامین غذایشان بھ دوستي ناپایدار بومیاني كھ خود بھ حد كافي براي خوردن نداشتند 
دیگومندث، كھ شجاعت آمیختھ بھ آرامشش كریستوف كلمب را از اینكھ یكباره در نومیدي . وابستھ بودند

لب شد كھ با یك كرجي كھ از تنھ خالي شده درخت بود ھمراه شش تن مسیحي غرق شود باز میداشت، داوط
كیلومتر بود،  ٧٣٢مسافت سانتودومینگو تا آنجا . و ده تن بومي، براي گرفتن كمك، بھ سانتودومینگو رود

 در طي این اقدام خطرناك، آبشان تمام شد و چند تن. كیلومتر از یان مسافت بكلي دور از ساحل بود ١٣٠و 
كشتیي براي نجات دریاساالر  ١۵٠۴مندث بھ مقصد رسید، ولي اوواندو نمیتوانست تا مھ . از بومیان مردند

چندان كاستند كھ نزدیك بود . در ماه فوریھ، بومیان ژامائیك از غذاھایي كھ بھ ملوانان میدادند. بفرستد
مونتانوس را، كھ خسوفي را در كریستوف كلمب سالنماي نجومي رگیو. اسپانیاییھا از گرسنگي تلف شوند

از این روي، روساي بومیان را فراخواند و آنان را آگاه . فوریھ پیش بیني كرده بود، ھمراه داشت ٢٩
ساخت كھ، چون از دادن غذاي كافي بھ مردان وي امتناع ورزیدھاند، خداوند در خشم شد و بر آن است كھ 

ي را بھ ریشخند گرفتند، اما چون خسوف حادث شد، با آنان سخن و. ماه را از صفحھ آسمان ناپدید كند
  . شتابي ھر چھ تمامتر غذا و خواروبار بھ كشتیھا آوردند

كریستوف كلمب نیز آنھا را مطمئن ساخت كھ بھ دادگاه خداوند دعا میكند تا ماه را دوباره نمایان سازد و 
ماه دوباره در آسمان ھویدا ; واھند دادخواھد گفت كھ بومیان از این بھ بعد مسیحیان را بخوبي خوراك خ

  . شد

چھار ماه گذشت تا آنكھ كمك رسید، و تازه كشتیي كھ اوواندو فرستاده بود چندان شكاف و ترك پیدا كرده 
كریستوف كلمب ھمراه برادر و پسرش با كشتي . بود كھ فقط توانست خود را بھ سانتودومینگو باز رساند

شاه و ملكھ از اینكھ وي . و طوفاني، در ھفتم نوامبر بھ اسپانیا رسیدندمحكمتري، پس از یك سفر دراز 
نھ فردیناند و نھ ایزابل، كھ . طالي بیشتر و یا راھي كھ بھ اقیانوس ھند رسد نیافتھ بود رنجیده خاطر شدند

تھ بود، در آستانھ مرگ بود، وقت نداشتند كھ دریاساالر سپید موي را، كھ سرانجام از دریا بھ خانھ بازگش
عشریھ سھم او از عایدات ھائیتي ھنوز واصل میشد، از فقر ایمني داشت، آنچھ وي را . بھ حضور پذیرند

عذاب میداد نقرس بود، سرانجام ھنگامي كھ فردیناند حاضر شد وي را بھ حضور طلبد، كریستوف كلمب 
را، تا سگوویا، بر  سال بود بزحمت توانست رنج سفر دور و دراز بھ دربار ۵٨كھ پیرتر از سنش 

بدو وعده شده بود از شاه خواستار  ١۴٩٢تمام عناوین، حقوق، و عایداتي را كھ در . خویشتن ھموار سازد
كریستف كلمب . و ملك پر درآمدي در كاستیل بھ او اعطا كرد. ھاي او اشكال نمود فردیناند در خواستھ. شد

ولیذ رفت، و در آنجا، فرسوده و دلشكستھ، در بیستم ماه مھ و ھمراه با دربار بھ ساالمانكا و والیاذ; نپذیرفت
  . ھیچ كس چون او نقشھ جھان را دگرگون نساختھ بود. درگذشت ١۵٠۶

IV  - چشم انداز نو  

را ظاھرا )) دنیاي جدید((نام . اكنون كھ راه باز شده بود، صدھا دریانورد دیگر بھ سوي دنیاي جدید شتافتند
وي را . انسي، آمریگو وسپوتچي، بھ كاربرد كھ اینك نامش بر قاره امریكاستنخستین بار بازرگان فلور

او توانست برنده مقاطعھ آماده ساختن دوازده  ١۴٩۵در سال . مدیچي بھ اسپانیا فرستاد تا كار سامان بخشد
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) ١۵٠٣١۵٠۴(ھاي بعدي او  خود نیز بھ تب اكتشاف دچار شد و، چنانكھ از نامھ. كشتي براي فردیناند شود
مینامید سفر كرده )) دنیاي جدید((كھ بھ دوستانش در فلورانس نوشتھ پیداست، چھار بار بھ جایي كھ آن را 

ھمچنانكھ جان . بھ سرزمین امریكاي جنوبي رسیده است) ١۴٩٧ژوئن  ١۶(است، و در یكي از این سفرھا 
 ١۴٩٨ریستوف كلمب در بھ جزیره كیپ بر تن در خلیج سنت الرنس رسید و ك ١۴٩٧ژوئن  ٢۴كبت در 

ھاي خودش، اولین اروپاییي دانست  ساحل ونزوئال را رویت كرد، میتوان وسپوتچي را ھم، بھ اعتبار نوشتھ
آشفتگي و نادرسیتھایي كھ در . بھ خشكي نیمكره غربي رسیده است) ١٠٠٠حد (كھ بعد از لیف اریكسن 

 ١۵٠۵اما گفتني است كھ در . و میافكنندگزارش وسپوتچي وجود دارد سایھ شك و تردید بر ادعاھاي ا
كریستوف كلمب، كھ تا آن زمان میبایست بھ قابل اعتماد بودن وسپوتچي پي برده باشد، بھ وسیلھ او نامھاي 

اسپانیا )) رئیس دریانوردان((بھ مقام  ١۵٠٨وسپوتچي در سال . براي دیگو، پسر دریاساالر، فرستاد
  . م باقي ماندمنصوب شد، و تا آخر عمر در آن مقا

مارتین والدزمولر، استاد . چاپ شد) لورن(در سن دیھ  ١۵٠٧ھاي او در آوریل  ترجمھ التیني یكي از نامھ
ھیئت دانشگاه سن دیھ، این نامھ را در كتاب خود بھ نام مدخل ھیئت، كھ ھمان سال بھ چاپ رساند، نقل 

  . كرد

پیشنھاد كرد كھ نام آمریگو یا آمریكا بھ جایي كھ  وي نظر وسپوتچي را قبول كرد و قابل اعتماد شمرد، و
، گرھارد مركاتور در نقشھ معروف خود نام ١۵٣٨در سال . امروز امریكاي جنوبیش میدانیم داده شود

 ١۴٩٧در این باره توافق كامل ھست كھ وسپوتچي، اگر سال . آمریكا را برتمام نمیكره غربي اطالق كرد
، یعني ١۵٠٠در سال . آلونسو د اوخذا ساحل ونزوئال را سیاحت كرده است بھ اتفاق ١۴٩٩نباشد، در سال 

بالفاصلھ بعد از كشف اتفاقي برزیل بھ وسیلھ كابرال، ویسنتھ پینثون، كھ در نخستین سفر كریستوف كلمب 
، واسكو نونیث د ١۵١٣در . ناخداي كشتي نینیا بود، ساحل برزیل را در نوردید و آمازون را كشف كرد

  . وپونثھ دلئون، كھ در آرزوي چشمھ جواني بخش بود، فلوریدا را كشف كرد; وآ بھ اقیانوس كبیر رسیدبالب

اكتشافات جغرافیایي كھ با شاھزاده ھانري دریانورد آغاز شد، با واسكو دو گاما پیش رفت، كریستوف 
ن انقالب بازرگاني كلمب آن را بھ اوج رسانید، و ماژالن موفق شد كره زمین را دور بزند و بزرگتری

باز شدن دریاھاي غربي و جنوبي بھ روي دریانوردي و . تاریخ را، پیش از اختراع ھواپیما، بھ وجود آورد
ھر چھ . تجارت، بھ دوران مدیترانھ در تاریخ تمدن جھان پایان داد و دوران اقیانوس اطلس را آغاز نھاد

ي كشورھاي پیرامون مدیترانھ، حتي شھرھاي جنوبي بیشتر طالي امریكا وراد اسپانیا میشد، زوال اقتصاد
كشورھاي . آلمان چون آور گسبورگ و نورنبرگ كھ از لحاظ تجارتي با ایتالیا مربوط بودند، سریعتر میشد

این . اطراف اقیانوس اطلس دنیاي جدید را یافتند و بازارھاي خوبي براي كاالھاي اروپایي بھ دست آوردند
وجود اختراعات ماشیني و تجھیز بیشتر قواي تولیدي ضرورت ; انگیزه صنعت شدامر در اروپاي باختري 

گیاھان و سبزیھاي جدیدي، چون سیب زمیني، گوجھ . پیدا كرد، و در نتیجھ، بھ انقالب صنعتي انجامید
فرنگي، كنگر فرنگي، كدو، و ذرت، از امریكا وارد شدند و كشاورزي اروپا را رونق و توانگري 

ور طال و نقره قیمتھا را باال برد، بازار كارخانھ داران را رواج داد، كارگران و وام گیرندگان وف. بخشیدند
  . و خاوندان فئودال را بھ ستوه آورد، و رویاي اسپانیا را براي تسخیر دنیا ھستي بخشید، و بر ھم زد

مسیحیت بر . برابري میكرد نتایج و اثر فكري و اخالقي اكتشافات جغرافیایي با نتایج اقتصادي و سیاسي آن
نیمي از كره زمین انتشار یافت، و بھ این طریق، كلیساي كاتولیك رومي در دنیاي جدید پیرواني یافت كھ 

زبان اسپانیایي و . شمارشان از آنچھ بر اثر جنبش اصالح دیني در دنیاي قدیم از دست داد بیشتر بود
اما از راه این اكتشافات، . تي غني و مستقل بھ وجود آوردندپرتغالي زبان مردم امریكاي التین شدند و ادبیا

قانونشكني وحشیانھ مستعمره نشینان، با بازگشت ; در اخالق مردم اروپا پیشرفتي بھ دست نیامد
دریانوردان، مالحان، و مھاجران، بھ اروپا سرایت كرد و موجد تعدیھاي متعصبانھ و بي بند و باریھا 

بر اثر كشف آنھمھ ملیتھا و و مردم گوناگون، با آداب و رسوم و تمدنھاي  جنسي شد، فكر اروپاییان
عقاید جزمي و اصول دیني مذاھب بزرگ دستخوش برخوردھا و ستایشھاي ; متفاوت، سخت بھ ھیجان آمد
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و حتي ھنگامي كھ پروتستانھا و كاتولیكھا، بھ پیروي از یقینیات متضادشان، آتش جنگھاي ; دو جانبھ شدند
  . گري را دامن زدند، آن یقینیات بھ شكھا و بھ دنبال آن بھ رواداري دوران روشنگري بدل میشدندویران

باالتر از ھمھ اینھا، غرور موفقیت، درست در ھنگامي كھ كوپر نیك بر آن بود تا از اھمیت كیھاني كره 
مردم میپنداشتند كھ شجاعت فكري بشر بر دنیاي . زمین و ساكنان آن بكاھد، الھامبخش ذھن آدمي شده بود

اما اكنون، با !)) ورترنھ د:((شعار قرون وسطي در مورد جبل طارق این بود. ماده چیرگي یافتھ است
ھمھ چیز ; دنیا باز و گشاده بود; ھمھ حدھا برداشتھ شده بودند. تبدیل شد!)) دورتر((تلخیصي بجا، بھ شعار 

  فصل چھاردھمممكن بھ نظر 

  

  اراسموس پیشگام

١۴۶١- ٩۵١٧   

I  -تحصیالت یك اومانیست  

وي پسر دوم . ، در روتردام یا نزدیك آن بھ دنیا آمد١۴۶٩، یا ١۴۶۶بزرگترین اومانیست این عھد بھ سال 
اندكي . روحاني دون پایھاي بھ نام خرارد بود و مادرش، كھ دختر بیوه یك طبیب بود، مارگارت نام داشت

آمیز دسیدریوس اراسموس نمیدانیم كھ چگونھ نام محبت. پس از این واقعھ، پدر بھ مقام كشیشي رسید
آموزگاران نخستینش او را خواندن و نوشتن زبان ھلندي آموختند، اما . بر او نھادھاند) محبوب مطلوب(

در دونتر رفت، وي را بھ خاطر آنكھ بھ )) فرقھ برادران ھمزیست((ھنگامي كھ براي تحصیل بھ مدرسھ 
رس عمده زبان التیني بود و پارسایي و تقوا، زیرا در آنجا د; زبان بومي خود سخن میگفت جریمھ كردند

مع ھذا، برادران ھمزیست مطالعھ برخي از متون ادبي . چون انضباط و فرمانبرداري، بشدت رعایت میشد
و اراسموس استادي شگفتانگیز خود را در زبان و ادبیات التیني . و فلسفي یونان و روم را تشویق میكردند

   .ابتدا در دونتر بھ دست آورد

پدر دارایي اندكي براي پسرانش بھ ارث گذاشت، اما . پدر و مادرش ھر دو مردند ١۴٨۴در 
سرپرستھایشان بیشتر آن را از بین بردند و جوانان را بھ سوي زندگي رھباني، كھ احتیاجي بھ پول نداشت، 

اما سرانجام اغوا ; آنھا اعتراض كردند، زیرا میخواستند براي ادامھ تحصیل بھ دانشگاھي بروند. راندند
چنانكھ (پسر بزرگتر تسلیم سرنوشت شد و . شدند اراسموس را با وعده دسترسي بر كتب بسیار فریفتند

.)) شرابخوارھاي شد كھ در عیاشي دست كم از شرابخوارگي نداشت) ((اراسموس گزارش میكند
. وگند رھبانیت یاد كرددسیدریوس در نایب نشین امائوس در شتاین، بھ عنوان یك راھب آوگوستینوسي،س

و حتي رسالھاي بھ نام در مذمت دنیا نوشت تا ; كوشش بسیار نمود كھ بھ زندگي رھباني عالقھ پیدا كند
خویشتن را متقاعد سازد كھ دیر رھبانیت مناسبترین جا براي جواني است كھ روحي آزمند و شكمي بیمار 

رعایت سوگند و پیمان فرمانبرداري از . ي میآشفتاما شكمس از روزه گرفتن مینالید و از بوي ماھ. دارد
و شاید رئیس مھربان دیر بر او شفقت آورد و بھ عنوان كاتب و ; پرھیزگاري و پاكدامني كسالت آورتر بود

  . منشي نزد ھانري برگني، اسقف كامبره، گسیلش داشت

  . رتبھ كشیشي یافت ١۴٩٢اراسموس در سال 
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او بھ مردان جواني كھ از مدارس محلي خود رخت . نیز جاي دیگر داشتاما اراسموس ھر جا كھ بود پایي 
پاریس چنان رایحھ خوشي از دانشطلبي و شھوتراني بھ بیرون میپراكند . ھا بردھاند رشك میبرد بھ دانشگاه

پس از چند سال خدمت پر كوشش، اسقف مخدوم . كھ مغزھاي تند و حساس را از دوردست مستي میبخشید
وس را بر آن داشت تا، با اندك پولي كھ قدرت ادامھ حیات بدو دھد، بھ دانشگاه پاریسش خویش دسیدری

در . ھا را بھ تحلیل میبرد آنجا با بیصبري و ناشكیبي بھ تقریرات استادان گوش میكرد، اما كتابخانھ. فرستد
در . یراب میساختبازیھا و میھمانیھا شركت میجست، و گاھي مذاق جان را از سرچشمھ زیباییھاي زنان س

یكي از مكالمات خود یادآور میشود كھ شادیبخشتر راه یاد گرفتن زبان فرانسھ آموختن آن از روسپیان 
موسیقي سحرانگیز كلمات دري را بھ روي ; با وجود این، عشق و شور راستین او براي ادبیات بود. است

گاھي آتن عھد ; ي را نزد خود آموختیونان. او میگشاد كھ بھ دنیایي خیالي و سرورانگیز راه میبرد
و ; افالطون و اوریپید و زنون و اپیكور چنان آشناي ذھن او میشد كھ روم عھد سیسرون، ھوراس، و سنكا

سنكا بھ نظر او، چون بولس . این ھر دو شھر چندان بھ نظر واقعي جلوه میكردند كھ ساحل چپ رود سن
نكتھاي (را ھم داشت كھ صحیحتر و ظریفتر از او مینوشت  حواري، مسیحي تمام عیاري بود و این امتیاز

دل قرون را كاوید و لورنتسوواال، : بھ اختیار خویش.) كھ شاید سلیقھ اراسموس در آن صایب نبود
را بھ باد )) عطیھ قسطنطین((از انشاي ظریف و بیان بیپرواي واال، كھ سند جعلي . ولترناپل، را كشف كرد

ات و خطاھاي بزرگ ھیرونوموس را در وولگات باز نموده بود، و نیز از استدالالتش انتقاد گرفتھ، اشتباھ
خود اراسموس . در باب آنكھ فلسفھ و مشرب اپیكوري خردمندانھترین جھان بیني نیست لذت فراوان برد

ح بعدھا، در میان تعجب و بھت عالمان االھي و تسلي خاطر كاردینالھا، از پي آشتي دادن اپیكور و مسی
فلسفھ اصالت تسمیھ رو ; ھنوز انعكاس تعلیمات دانز سكوتس و ویلیام آكمي در پاریس باقي بود. برخاست

این گریزھا و . بھ ترقي داشت و بعضي از اصول دیني را، چون قلب ماھیت و تثلیث، بھ مخاطره میافكند
و او را مردي باقي گذاشت پشت پا زدنھا بھ اصول و بنیان دین، ایمان تعبدي كشیش جوان را ویران كرد 

  . كھ، جز ستایش عمیق اخالق و كردار مسیح، بھ ھیچ كس نظر نداشت

براي آنكھ بر درآمد . اعتیاد و تمایل او بھ كتاب، تقریبا چون عیب و گناھي بزرگ، برایش گران تمام شد
وجود این، چندان با . خویش بیفزاید، بھ دانشجویان درس خصوصي میداد، و با یكي از آنھا زندگي میكرد

كھ پوست و كیسھام ھر دو خالي ((بھ اسقف كامبره نامھاي استغاثھآمیز نوشت . نداشت كھ آسوده زندگي كند
و اسقف، با میانھ .)) لطف خود را چون ھمیشھ از من دریغ مدارید; یكي از گوشت و دیگري از پول; است

عھ خود در تورنھام در فالندر دعوت كرد، و روي ویژه خود، یكي از شاگردان، لرد آو ویر، او را بھ قل
این زن بھ احوال او ; اراسموس از اینكھ لیدي آن آوویر را مخدومي نابغھ و سخن شناس یافت خوشحال شد

شاگرد توانگر دیگري بھ نام . اما ھدیھ نقدي او بزودي پایان پذیرفت; پي برد و با دادن ھدیھاي كمكش كرد
ھاي بزرگ اشرافي در ییالقات، دانشمند رنجدیده  آنجا، در خانھ). ١۴٩٩(برد  ماونتجوي او را بھ انگلستان

. دنیایي چنان لذت بخش و مودب یافت كھ عمر بھ سر رفتھاش در رھباني برایش خاطره نفرتباري شد
ھاي بیشمار و غیر قابل تقلیدش، كھ اینك باروحترین یادگار اوست، بھ  پیشرفت خود را در یكي از نامھ

  :در پاریس گزارش داد دوستي

اي كاش میدانستي كھ ... اگر خردمند باشي، تو نیز بال میگشایي و بھ این دیار پرواز میگیري. میگذرانیم
اینجا زیبا رویاني : از میان این ھمھ، من فقط یكي را بھ تو میگویم!... در اینجا چھ ناز و نعمتي وجود دارد

از این گذشتھ در اینجا ... خوب و مھربانند كھ بھ گفتن نمیآیددارد كھ چھرھاي ملكوتي دارند، و آن قدر 
ھر جامیروي، با بوسھ استقبالت میكنند و چون قصد . رسمي وجود دارد كھ بدرستي وصف نمیتوان كرد

ھر جا ... اگر بازگردي، دوباره سالمت را با بوسھ پاسخ میگویند; رفتن میكني، با بوسھ بدرقھ ات مینمایند
اگر تو یك بار، فقط یك بار، مزه ! آه فاوستوس. در آغوش كشیدن كار درود و بدرود را میكند انجمني باشد،

آن لبان لطیف و خوشبوي را میچشیدي، آروز میكردي كھ مسافر باشي، اما نھ چون سولون فقط ده سال، 
  . بلكھ ھمھ عمر و در انگلستان

مور در این ھنگام بیست و دو سال داشت، . شداراسموس در خانھ ماونتجوي در گرینیچ با تامس مور آشنا 
در آكسفرد، دوستي و رفاقت . اما آن قدر مشھور بود كھ دانشمند ما را بھ ھنري ھشتم آینده معرفي كند
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ھا و در آغوش  ھا ھمان اندازه او را فریفتھ خود ساخت كھ بوسھ خودماني میان دانشجویان و دانشكده
طرفدار و قھرمان ((وي با آنكھ ; در آنجا بھ جان كولت عالقھمند شد. ھاي ییالقي گرفتنھاي بتان خانھ

، با جامھ عمل پوشانیدن بھ تعلیمات مسیح، مردم زمان خویش را دچار حیرت ساختھ ))االھیات قدیم بود
  : اراسموس تحت تاثیر پیشرفت اومانیسم در انگلستان قرار گرفت. بود

چھ كسي از چنین . رم، گویي سخنان خود افالطون را میشنومھنگامي كھ بھ گفتارھاي كولت گوش فرا میدا
دنیاي كامل دانش گروسین دچار شگفتي نخواھد شد از آراي لیناكر چھ چیز عمیقتر، تندتر، و دل انگیزتر 

  وجود دارد مگر طبیعت نجیبتر، شیرینتر، و نیك بختتر از تامس مور خلق كرده است 

او، كھ . ي بھ جاي گذاشتند و فوالد طبع وي را آبدیدھتر ساختنداین بزرگان بر اراسموس تاثیرات عمیق
جواني متكبر و متلون المزاج و مست از مي آثار كالسیك و رایحھ دلپذیر وجود زنان بود، بھ دانشمندي 

. جدي و زحمتكش تبدیل شد كھ نھ تنھا در پي پول و شھرت، بلكھ آرزومند موفقیتي پایدار و بزرگ بود
زیرا آن را اساس مسیحیت ; لستان را براي بررسي و چاپ متن یوناني عھد جدید گرفتھ بودھنگامي كھ انگ

واقعیي میدانست كھ، بنابر فتواي مصلحان دیني و اومانیستھا، در زیر اندودي از عقاید و آراي دیني دیگر، 
  . كھ در طي قرون بر روي ھم انباشتھ شده، ناپدید گشتھ است

مامور گمرك . ان خاطرات خوش دیدار او را از این كشور تیره و تار ساختواپسین ساعات سفر انگلست
; میشد، ضبط كردند) دالر ٢٠٠٠(پوند  ٢٠دوور پولي را كھ یاران انگلیسي بدو داده بودند، و بالغ بر 

مور، كھ در آن ھنگام ھنوز حقوقدان . زیرا قانون انلگستان خروج طال و نقره را از كشور ممنوع كرده بود
نھ انگلیسي شكستھ . زرگي نبود، بھ اشتباه او را اندرز داده بود كھ پوندھایش را بھ پول فرانسھ تبدیل كندب

و اراسموس، بي ; بستھ، و نھ التیني سلیس و متكبرانھاش نتوانستند قانون را از مجراي خود منحرف سازند
ریا نرفتھ، زیان كشتي شكستگان بھ د((بھ گفتھ خودش، . پول و تھیدست، بھ عزم فرانسھ سوار كشتي شد

  .))بردم

II - اراسموس مشایي  

. خود را چند ماھي در پاریس مستقر ساخت و نخستین اثر مھم خویش را بھ نام جامع االمثال منتشر كرد
احیاي دانش ادبیات . ضرب المثل و نقل قول، بیشتر از نویسندگان كالسیك بود ٨١٨این كتاب مجموعھ 

مردم آراي خود را با نقل گفتارھاي كوتاھي از نویسندگان یوناني یا رومي زینت  قدیم سبب شده بود كھ
دھند، و این براي خود سبكي شده بود، كھ اعتالي آن را در رساالت مونتني و تشریح مالیخولیا، اثر بر تن، 

ك از ضرب اراسموس بر ھر ی. و این سبك تا قرن ھجدھم در سخنوري دیواني انگلستان دوام آورد; میبینیم
المثلھا تفسیر كوتاھي نوشتھ بود كھ معموال بھ رغبت و تمایالت عمومي جاري اشارت داشت و ھجوي 

در كتاب مقدس آمده است كھ كشیشان گناھان مردم را ((مثال آورده بود كھ . خردمندانھ چاشني آن بود
.)) را بنوشند تا آنھا را تحلیل بردمیبلعند، و ھضم آن را چنان دشوار مییابند كھ ناچار باید بھترین شرابھا 

چندان فروش رفت كھ اراسموس توانست یك ; این كتاب براي نویسندگان و سخنوران نعمت بزرگي بود
  . سال، بي استعانت دیگران، سركند

بھ عالوه، اسقف اعظم، ویلیام وارم، كھ از كتاب علي رغم نیشھا و كنایھ ھایش خوشش آمده بود، براي 
اما اراسموس حاضر نبود ; اي نقدي فرستاد و منصبي كلیسایي در انگلستان بدو پیشنھاد كردمولف آن ھدیھ

در ھشت سال بعد، چند بار كتاب امثال خود را با تجدید . بھ خاطر انگلستان از بقیھ اروپا صرف نظر كند
آن بھ در زمان حیاتش، شصت چاپ از . رسانید ٣٢۶٠نظر چاپ كرد و شماره ضرب المثلھایش را بھ 

و خالصھ، از زمره ; از متن التیني بھ انگلیسي، فرانسوي، ایتالیایي، آلماني، و ھلندي ترجمھ شد; عمل آمد
  . كتب عھد خویش بود)) پرفروشترین((
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درس میداد، نامھاي نوشت )) لیدي آن آو ویر((پولي فرا چنگ آورد، بھ دوستش جیمزبات، كھ بھ پسر 
  :ت كھو از او خواس) ١۵٠٠دسامبر  ١٢(

بھ او خاطر نشان ساز كھ من، با دانش خویش، تا چھ حد بیش از روحانیون دیگري كھ در زیر بال حمایت 
ھاي معمولي میگویند، و من  آنھا موعظھ. خود گرفتھ است بھ او خدمت میكنم و نام و اعتبار میبخشم

در ; دو كلیسا، كسي نمیشنود مھمالت ابلھانھ آنھا را، جز در یكي. چیزھایي مینویسم كھ پایدار میمانند
چنان روحانیاني ھمھ . كشورھاي مختلف جھان، ھمھ كساني كھ یوناني و التیني میدانند سخنان مرا میخوانند

جا فراوانند، مرداني چون من قرنھا میگذرد و بندرت یافت میشوند، ھمھ اینھا را بھ او بگوي، مگر آنكھ آن 
  . وست چند دروغ مصلحتآمیز نگویيقدر خرافھ پرست باشي كھ بھ خاطر یك د

چون از این راه نتیجھاي حاصل نشد، اراسموس در ماه ژانویھ باز بھ بات نامھ نوشت و پیشنھاد كرد كھ بھ 
تو خود چھار یا پنج :((لیدي آن آو ویر بگوید كھ وي قوه بینایي خود را دارد از دست میدھد، و افزوده بود

چون بات بدین كار مبادرت نكرد، .)) پولي كھ لیدي میدھد بردار سكھ طال براي من بفرست، و سپس از
اراسموس مستقیما بھ لیدي آن آو ویر نامھ نوشت و او را ھمرتبھ زنان قھرمان تاریخ، و ھمشان زیباترین 

با این یاوه سرایي . سوگلیھاي حرم حضرت سلیمان شمرد و برایش شھرت و آوازھاي ابدي پیشگویي كرد
اراسموس مبلغ ھنگفتي از جانب او دریافت داشت و بینایي چشمانش را . ن آو ویر تسلیم شدواپسین،لیدي آ

رسم آن زمان نویسنده را از اینكھ چنین دست گدایي پیش مخدومانش دراز كند معذور میدارد، . باز یافت
. ت گیرندزیرا ناشران ھنوز توانایي آن را نداشتند كھ حتي پر خوانندھترین نویسندگان را تحت حمای

. اراسموس میتوانست بھترین ممر درآمد را داشتھ باشد بنفیسھا، اسقف نشینھا، و حتي بعدھا كاله كاردینالي
. وي چنین پیشنھاداتي را بارھا رد كرد، زیرا میخواست آزاد بماند و بر پاي اندیشھاش قید و زنجیر نیفتد

  . فساد و تباھي افتد ترجیح میداد كھ آزاد باشد و گدایي كند، نھ آنكھ در بند

آدریان اوترشتي، رئیس دانشگاه آنجا، بھ . از طاعون گریخت و بھ لوون رفت ١۵٠٢اراسموس در سال 
چون بھ پاریس بازگشت، بر آن شد تا معیشت خود را از راه قلم . اما او نپذیرفت; وي پیشنھاد استادي كرد

. وریپید، و دیالوگھاي لوكیانوس را ترجمھ كردكتاب التزام اخالقي سیسرون، ھكابھ ا. زدن بھ دست آورد
در . بدون تردید، این شكاك شوخ طبع در تربیت ذھن و سبك نگارش اراسموس تاثیري بسزا داشتھ است

  : اراسموس بھ دوستي نوشت ١۵٠۴

ھمھ چیز را بھ مسخره ; لوكیانوس با چھ شوخ طبعي و سرعتي ضربت خود را فرود میآورد! خداوندا
سختترین حمالتش متوجھ . میگذارد چیزي، بي آنكھ رنگ مسخرگي گیرد، از زیر قلمش بگریزدمیگیرد و ن

و فرضیات فوق طبیعي، و رواقیان را بھ علت خودبیني غیر قابل تحملشان دست ... فالسفھ و رواقیان است
رستي خدایان را ھنگامي كھ لقب ملحد بدو دادند مزیتي افتخارآمیز از ناحیھ بدبیني و خرافھ پ... میاندازد

  . نیز، با ھمان بیپروایي، بھ باد تمسخر گرفت

ھمراه كولت بھ زیارت آرامگاه قدیس تامس ا بكت در كنتر ) ١۵٠۵١۵٠۶(در دیدار دومش از انگلستان 
وي شرح این سفر را، با نامھاي افسانھاي، در یكي از مكالمات خود میآورد و بیان میدارد كھ . بري رفت
پیشنھاد كرد كھ حق بود مقداري از ثروتي كھ صرف تزیین كلیسا شده است ) كولت)) (اگراتی((چھ گونھ 

براي التیام آالم بینوایان كنتربري بھ كار میرفت، و با این سخن راھب راھنمایشان را رنجیده خاطر 
ونھ چگ; چگونھ راھب شیري را كھ واقعا از پستان مبارك مریم عذرا ریختھ بود بدانھا نشان داد; ساخت

; ، كھ میبایست ھمھ آنھا را با احترام ببوسند، بھ آنھا ارائھ نمود))مقدار حیرت انگیزي استخوان مرده((
چگونھ گراتیان از بوسیدن كفشھاي كھنھاي كھ میگفتند بكت میپوشیده طفره رفت، چگونھ مرد راھنما، بھ 

پارچھاي بود كھ قدیس بكت عرق  عنوان نھایت لطف خود، یادبود مقدسي را بھ گراتیان ارائھ داد و آن
پیشانیش را با آن پاك و بینیاش را در آن خالي كرده بود و ھنوز آثار آب دماغ مقدسش در آن پیدا بود و 

دو دانشمند، در حالي كھ بر بشریت میگریستند، . حال گراتیان از دیدن آن بھ ھم خورد و روي درھم كشید
  . بھ لندن بازگشتند
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اراسموس ; پزشك ھنري ھفتم دو پسرش را بھ ایتالیا میفرستاد. در آنجا بخت خوش بھ اراسموس روي كرد
وي ھمراه جوانان یك سال در بولونیا . ھمراه آنان شود)) راھنما و سرپرست((مامور شد تا بھ عنوان 

در زبان التیني، و  ھا را بلعید، و روز بھ روز بر شھرت خود بھ دانشطلبي، تبحر توقف كرد، كتابخانھ
وي، تا این زمان، جامھ كاننھاي آوگوستینوسي را میپوشید رداي سیاه و قباي بلند و . خردمندي افزود

این جامھ را از تن بیرون كرد و جامھ یك كشیش معمولي را، كھ كمتر انگشت نما ) ١۵٠۶(باشلق، اكنون 
وم، كھ در آن زمان بھ عنوان یك فاتح نظامي در بود، پوشید و ادعا كرد كھ براي این كار از پاپ یولیوس د

بھ  ١۵٠۶بھ دالیلي كھ بر ما نامعلوم است، اراسموس در . بولونیا بھ سر میبرد، كسب اجازه نمود است
باز او را در ایتالیا  ١۵٠٨اما در . انگلستان بازگشت و در دانشگاه كیمبریج بھ تدریس زبان یوناني پرداخت

نظر شده و بزرگي از امثال خود را براي چاپخانھ آلدوس مانوتیوس درونیز آماده مییابیم كھ چاپ تجدید 
و فریفتھ زندگي مرفھ، آداب و طرز رفتار مھذب، و رشد فكري ) ١۵٠٩(از آنجا گذارش بھ رم افتاد . میكند

اثرات آشكار موضوعات وآدابوآیینھایمشركانھدر مركز جھان مسیحیت او را بھ خود . كاردینالھا شد
آنچھ بیش از ھمھ خاطر اراسموس را . ھمچنانكھ در سال پیش لوتر را بھ وحشت افكنده بود; مشغول داشت

در این باب، با لوتر اما با كاردینالھاھم، كھ . آزرد، مشي، حمیت، و اشتغاالت نظامي پاپ یولیوس دوم بود
رود اراسموس را بھ مجامع خود آنھا و. از غیبتھاي مكرر پاپ جنگجو بگرمي استقبال میكردند، موافق بود

خوشامد گفتند و پیشنھاد كردند كھ اگر در رم مستقر شود، مشاغل و مناصبي بدو خواھند داد كھ بي آنكھ 
  . انجام وظیفھ كند، مقرري آنھا را دریافت خواھد داشت

ھنري  دست در ھمان حال كھ مھر این شھر ابدي میخواست در دل وي ریشھ كند، ماونتجوي بدو نوشت كھ
ھفتم مرده است و دوست اومانیستھا، بھ نام ھنري ھشتم، بر تخت نشستھ است و اگر اراسموس بھ انگلستان 

ھمزمان با نامھ ماونتجوي، نامھاي ھم از خود . باز گردد، ھمھ درھا و مزیتھا بھ روي او گشوده است
  :ھنري ھشتم بدو رسید

م و ارزشي كھ آن زمان من در دل خویش نسبت بھ شما احترا. آشنایي ما وقتي شروع شد كھ من كودك بودم
ھاي خود كردھاید، و بھ خاطر استفادھاي كھ از  احساس میكردم، بھ مناسبت ذكري كھ از من در نوشتھ

شما تا . استعداد و شایستگیھاي خود در راه پیش بردن حقیقت مسیحیت مبذول داشتھاید، افزونتر شده است
نھایي بھ دوش كشیدھاید، اما اكنون بھ من این افتخار را بدھید كھ، تا آنجا كھ اینجا این بار سنگین را بت

.... بھبود حال شما براي ھمھ ما گرانبھاست.... قدرت و تواناییم اجازه میدھد، شما را كمك و حمایت كنم
بھ انگلستان  .بنابراین، پیشنھاد میكنم كھ اندیشھ توقف در نقاط دیگر را بكلي از خانھ ذھن خود دور سازید

آنھا، چنان كھ آرزوي شماست، ; شرایط خود را بازگویید. بیایید و یقین بدانید كھ بر دل و دیده ما جاي دارید
بھ یاد دارم كھ یك بار گفتید وقتي از در بھ در گشتن خستھ شوید، . نظر بلندانھ و افتخارآمیز تلقي خواھند شد

از این روي، بھ نامھ ھمھ آنچھ خوب و مقدس است،از . اختاین كشور را خانھ دوران پیري خود خواھید س
ما . ما اكنون از ارزش فضایل و نصایح شما آگاه ھستیم. شما میخواھم كھ بھ وعده خویش تحقق بخشید

شما اوقات فراغتتان را براي خود ... حضور شما را در میان خود از ھمھ داراییھایمان گرانبھاتر میشماریم
بنابراین، ... از شما چیزي نمیخواھیم، جز آنكھ قلمرو حكومت ما را خانھ خود بدانیدما نیز ; میخواھید

  . اراسموس عزیز بھ نزد من بیایید و بگذارید كھ حضورتان جواب دعوت من باشد

چگونھ میشد دعوتي چنین مودبانھ و كریمانھ را رد كرد در رم، حتي اگر بھ وي منصب كاردینالي میدادند، 
در انگلستان، در میان دوستاني با نفوذ و تحت حمایت پادشاھي نیرومند، . در كام كشد میبایست زبان

ھاي  او، با اندكي اكراه، اومانیستھاي رم، كاخھا و كتابخانھ. میتوانست آزادانھتر بنویسد و در امان باشد
لپ عبور كرد، بھ دوباره از آ. باشكوه، و كاردینالھایي را كھ بھ وي اظھار لطف كرده بودند بدرود گفت

  اراسموس ھجاگر - IIIپاریس رفت، و از 

آیا ھنري با بستگان . پنج سال در آنجا ماند و، در تمام آن مدت، از پادشاه جز سالم و درودي اتفاقي نشنود
ماونتجوي با ھدیھاي . خارجي یا خویشان داخلي سرگرمي داشت اراسموس انتظار كشید و خود را خورد
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و جان فیشر، اسقف راچیستر و ; رم درآمد یك كلیساي محلي را در كنت بدو اعطا كردوا; بھ فریادش رسید
بھ استادي زبان یوناني ) دالر ١٣٠٠(پوند  ١٣رئیس دانشگاه كیمبریج، وي را با سالیانھاي برابر 

ش را براي آنكھ این درآمدرا تا سرحد توانایي نگاه داشتن یك پیشخدمت و یك اسب باال برد، آثار. برگماشت
  . بھ دوستانش، كھ معموال بھ خواست او پاسخ میدادند اما پاسخشان بھ حد كفایت نبود، تقدیم داشت

در سال اول سومین دفعھ اقامت خود در انگلستان، و در خانھ تامس مور، مشھورترین كتاب خویش را بھ 
میوم و موریاي، نوعي عنوان یوناني التیني شده آن، انكو. نام در مدح دیوانگي، در ھفت روز، نوشت

بھ ) mria(و موریا )) دیوانھ((یوناني بھ معني ) moros(است اما موروس )) مور((بازي لفظي با نام 
اراسموس این اثر را دو سال ھمچنان بھ صورت دستنویس نگاه داشت، آنگاه . بود)) دیوانگي((معني 

كتاب در زمان حیاتش چھل بار تجدید  این). ١۵١١(سفري كوتاه بھ پاریس كرد تا آن را بھ چاپ رساند 
، ١۶٣٢تا دیر زماني بعد، یعني ; رابلھ آن را خواند، نھ، بلكھ بلعید. چاپ، و بھ چندین زبان ترجمھ شد
  . میدید)) در دست ھر كسي((میلتن در كیمبریج نسخھاي از آن 

ناداني، و ابلھي معني موریا در معنایي كھ اراسموس آن را بھ كار برده است تنھا جنون، یاوه گویي، 
نمیدھد، بلكھ استعداد طبیعي، غریزه، عواطف، و سادگي و صفاي ناشي از بیسوادي راھم، در برابر 

اراسموس در این كتاب ما را متوجھ میسازد كھ نژاد . خردمندي، تعقل، حسابگري، و عقل، شامل میشود
ھ زن، كھ بھ ھزار شكل جلوه میكند، و بشر ھستي خود را مدیون دیوانگي است، زیرا مگر از رغبت مرد ب

ستایش پر شور مرد از جسم زن، و شھوت سیرایي ناپذیرش بھ ھمخوابگي چیزي عبثتر وجود دارد آیا 
مرد اگر بھ ھوش باشد، براي تسكین شھوت ھرگز قالده ازدواج با یك زن را بھ گردن خواھد افكند آیا زن 

محنت زاییدن و مادر شدن را تحمل خواھد كرد آیا خنده آور  اگر بھ ھوش باشد، بھ خاطر لذتي آني، رنج و
نیست كھ بشریت حاصل فرعي این فرسایش و استھالك دو جانبھ باشد اگر زن و مرد از روي تعقل از این 

  . كار باز ایستند، بشریت نابود خواھد شد

آدمي فرمانروایي كند، اگر عقل بر وجود . از این مثال، وجوب دیوانگي و حماقت خردمندي آشكار میشود
آیا از شجاعت اثري میتوان یافت خوشبختي امكانپذیر خواھد بود آیا كتاب جامعھ سلیمان راست كثرت غم 

رآینده خوشبخت میبود جاي شكر چھ كسي با وقوف ب)) میافزایداست، و ھر كھ علم را بیفزاید حزن را 
است كھ علم و فلسفھ رواجي ندارد، و مردم بدانھا التفات نمیكنند، و از این راه بر ناداني حیاتي نژاد بشر 

از ابعاد دقیق خورشید و ماه و ستارگان، بھ ھمان آساني كھ از تنگ و ((منجمان . لطمھاي وارد نمیآید
.)) طبیعت بھ ناچیزي حدسیات و فرضیات آنھا میخندد((اما .)) ددیگچھ حرف میزنند، با شما سخن میرانن

وقت و ھوش خود را درباره لطایف الحیل . فیلسوفان پیچیدگیھا را پیچیدھتر، و مبھمات را مبھمتر میكنند
منطقي و متافیزیكي، كھ نتیجھ شان جز باد ھوا نیست، زایل میكنند، چھ خوب بود كھ ما، بھ جاي سپاه و 

)) روده درازیھاي((ن مھمالت را بھ جنگ تركان میفرستادیم، زیرا در این صورت در برابر این سرباز، ای
امروز آنچھ آنھا بھ نام ((; پزشكان از فالسفھ بھتر نیستند. گمراه كننده، ھمھ راه گریز در پیش میگرفتند

  :م االھياما عالمان علو.)) پزشكي بدان عمل میكنند تركیبي از دورویي و نیرنگ بیش نیست

. سراسر جریان پیگیر خلقت جھان را تا یك ذره ناچیز، بھ وسیلھ قدرت مطلق باري، بھ شما خواھند گفت
و شما را قانع ... نحوه دقیق گناھكاري ذاتي را، كھ از پدر و مادر نخستین ما سر زد، تشریح خواھند كرد

و در قرص تقدیس . ریم عذرا بستھ شدنطفھ جھان دھنده ما در رحم باكره م.... خواھند ساخت كھ چھ سان
شده فطیر عشاي رباني بھ شما نشان خواھند داد كھ چگونھ ممكن است حوادثي، بي آنكھ فاعل و كننده 

چگونھ كسي میتواند، در یك زمان، در چند جا باشد، و چگونھ جسم .... داشتھ باشند، بھ حصول پیوندند
  . ي در عشاي رباني فرق داردمسیح، در آسمان با جسم وي بر صلیب، و جسم و

نیز بر مزخرفات و الطایالتي كھ بر آن نام معجزات و كرامات مینھند اشباح و قبور شفابخش، احضار 
  . بیندیشید)) لولھ ھایي از این قبیل كھ ساختھ و پرداختھ دست خرافاتند((شیطان، و 
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از . این مھمالت براي كشیشان و روحانیاني كھ دست بھ كار آنند دكان خوبي است و درآمدي بیرنج دارد
آنان كھ بازار دغلباز بخشایشدھي و آمرزشنامھ فروشي را گرم نگاه میدارند، چھ بگویم كھ اینان حساب 

وي میزان وجوھي كھ از زمان و توقف یكایك ارواح را در برزخ نگاه میدارند و مدت ماندنشان را، از ر
ھاي وقاحت آور بھ دست میآورند، كم و زیاد میكنند یا درباره آن  ھا و عفونامھ راه فروش این آمرزشنامھ

آناني كھ وانمود میكنند با او راد سحرانگیز و یا سر ھم بندي كردن ادعیھ و ; دیگران چھ میتوان گفت
ریح یا بھ احتمال قویتر براي جلب منفعت، ساخت و كھ برخي از شیادان مذھبي براي تف(انداختن تسبیح 

میتوانند ثروت، افتخار، شادي، طول عمر، برنایي در عھد پیري، و حتي بعد از مرگ ) پرداختھاند
  جایگاھي در دست راست عیساي نجاتدھنده فرا چنگ آرند 

اییشان مردم را بھ ستوه میآورند این ھجا ادامھ مییابد و راھبان، فقیران، مفتشان، كاردینالھا، و راھبان با گد
; كشیشان معمولي تشنھ و گرسنھ پولند. و گمان میكنند با زبورخوانیھاي خوابآورشان بھشت را فتح میكنند

تمام .)) آنھا در فن بھ چنگ آوردن عشریھ، صدقھ، درآمدھاي اتفاقي، و غیره زیركتر و نیرنگبازترند((
پاپھا، بھ خاطر ثروت، . ھ باشند، با سوزاندن جادوگران موفقندروحانیان، از ھر طبقھ و مرتبھ و رنگي ك

تشریفات ... افتخارات، حق حكومت، مناسب، وضع دستورات شرعي، بي بند و باري، فروش آمرزشنامھ
، حرص بھ مال اندوزي، خط مشي مادي و اینجھاني، و جنگھاي ))و مالیاتگیري، تكفیرھا و تحریمھا

چنین كلیسایي، جز بھ صدقھ سر حماقت و . واریون مسیح شباھتي ندارندخونینشان، بھ ھیچ وجھ بھ ح
سادگي و ساده لوحي و گولي بشر، چگونھ میتواند زنده بماند كتاب مدح دیوانگي عالمان االھي را بھ 

باید بدانید كھ كتاب شما، حتي در میان :((مارتین دروپسیوس بھ اراسموس نوشت. خشمي آشكار برانگیخت
اما ھجوي كھ اراسموس .)) ش از این ستایشگر سر سپرده شما بودند، ناراحتي تولید كرده استآنان كھ پی

سومین و . در این ویرانگري خندھانگیز بھ كار برده بود، در مقایسھ با اثر بعدیش، بسیار نرم و مالیم بود
در سال . بودمقارن با سال مرگ پاپ یولیوس دوم ) ١۵١٣(واپسین سال تدریس اراسموس در كیمبریج 

اراسموس، جز انكار . در پاریس ھجونامھ یا دیالوگي بھ نام یولیوس اكسكلوسوس منتشر شد ١۵١۴
اما نسخھ رسالھ دست بھ دست دوستانش ; صریح، كوشش بسیار نمود كھ تعلق آن را بھ خود مكتوم بدارد

رد كھ آن را در اینجا بھ جا دا. مور، از روي بي احتیاطي، آن را در زمره آثار اراسموس قلم زد; گشت
پاپ جنگجوي متوفا دروازه بھشت را بھ روي خود . عنوان نمونھ تندي از سبك اراسموس ھجاگر ذكر كنیم

  . بستھ میبیند، و پطرس حواري با سماجت تمام دروازه را پاس میدارد

  ... ام.من یولیوس لیگوریایي ھستم، پي. این مسخره بازي بس است: یولیوس

ام یعني .پي! احمق فرومایھ: یولیوس) بزرگترین بال)) (پستیس ماكسیما((ام چیست .پي! ام.پي: پطرس
  ). بزرگترین پونتیفكس)) (پونتیفكس ماكسیموس((

)) بھترین((نمیتواني داخل شوي، مگر آنكھ ... باشي) بزرگترین)) (ماكسیموس((اگر سھ بار ھم : پطرس
  . ھم باشي

و )) قدوس((بیش نبودھاي براي من كھ )) قدیسي((ام این قرنھا تو كھ در تم! فضولي موقوف: یولیوس
  . بودھام، و احكامم نیز آن را نشان میدھند، فضولي میكني)) ذات تقدس((و )) اقدسیت((و )) اقدس((

! ھوم. بگذار كمي دقیقتر بھ تو بنگرم... آیا میان قدیس بودن و قدیس نامیده شدن فرقي نیست: پطرس
اما در زیر آن لباس خونین . رداي كشیشان بر تن داري... و ناپارسایي در تو فراوان استھاي بیدیني  نشانھ

چشمھا وحشي، دھان گستاخ و اھانتگر، جبین بیشرم، تن سراسر مجروح از زخم گناه، ; رزم پوشیدھاي
تھاي، با این وضع تھدیدآمیز كھ بخود گرف. نفس آلوده بھ بوي شراب، و مزاج شكستھ از افراط در ھرزگي

  ... تو یولیوس امپراطوري كھ از دوزخ بازگشتھاي... 

  ... بھ یاوه گوییھایت خاتمھ بده، و گرنھ تكفیرت میكنم: یولیوس
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تو كشیشي بیش نیستي، شاید . بھترین حقوق: مرا تكفیر میكني ممكن است بدانم با چھ حقي یولیوس: پطرس
نخست باید شایستگي و استحقاق خود را براي : پطرس! كشیش ھم نباشي، بھ تو میگویم در را باز كن

  ... دخول نشان دھي

; آیا دین و اعتقاد واقعي را بھ كسي آموختھاي: منظور از شایستگي و استحقاق چیست پطرس: یولیوس
اما اگر ثمري دارد، بگذار بگویم كھ در آنجا . من بھ جنگ سرگرم بودم. نھ، این كار را نكردھام: یولیوس

  . كھ مراقب و محافظ دینند راھباني ھستند

: آیا، با دادن سرمشق پاكي و دینداري، ارواح مردمان را بھ سوي مسیح متوجھ كردھاي یولیوس: پطرس
  . بسیاري را بھ تارتاروس روانھ كردھام

آه، معجزه و كرامت دیگر از رواج افتاده : آیا معجزه یا كرامتي از تو بروز كرده است یولیوس: پطرس
  . است

یولیوس شكستناپذیر نباید بھ سواالت یك : آیا در دعاھاي خود كوشا و با پشتكار بودھاي یولیوس :پطرس
نخست آنكھ من یك تن لیگوریایي . تو خواھي دانست كھ من كیستم و چیستم. ماھیگیر گدامنش جواب دھد

ا با امالك كلیسا پاپ مر. مادرم خواھر پاپ بزرگ، سیكستوس چھارم، بود. ھستم، و مانند تو یھودي نیستم
تبعیدم ; بھ سیفیلیس گرفتار شدم. بدبختیھا و مصیبتھایي نیز دامنگیرم شد. كاردینال شدم. توانگري داد

و چنان .... كردند، از كشور خویش بیرونم راندند، اما در ھمھ این احوال میدانستم كھ باالخره پاپ میشوم
خشي بھ وسیلھ نزول، و بخشي دیگر از طریق قولھا و بخشي بھ واسطھ كمك فرانسویھا، ب; شد كھ میپنداشتم

بانكدارھا شرح آن را بھ تو خواھند ; كرزوس نیز نمیتوانست پولي را كھ الزم بود تدارك ببیند; ھا وعده
و بیشتر از آنچھ كھ پاپھاي پیش از من كردھاند، براي كلیسا و مسیح كار انجام ... اما من موفق شدم. گفت

  . دادھام

منصبھا و ادارات جدیدي درست كردم و آنھا . درآمد كلیسا را افزون ساختم: كردھاي یولیوس چھ: پطرس
آنگاه . بدون پول كاري از پیش نمیرود. از نو سكھ زدم، و از این راه مبلغ كالني اندوختم... را فروختم

رف شنوي از خود ھمھ شاھزادگان و شھریاران اروپا را بھ ح... بولونیا را ضمیمھ مقر مقدس پاپ ساختم
رم را از كاخھاي با شكوه پر ; ھا را پاره كردم و سپاھیان جرار بھ میدان جنگ بردم عھد نامھ. واداشتم
  ... و بعد از خود، پنج میلیون در خزانھ پاپي بھ جاي گذاشتم; ساختم

  ... زیرا درآمد آنجا را خواھان بودم: چرا بولونیا را گرفتي یولیوس: پطرس

بھ من . آنجا لئیم حق ناشناسي بود، مرا بھ فروختن مشاغل و مناصب كلیسایي متھم كرددوك : یولیوس
من دوكنشین فرارا را براي پسر خودم میخواستم كھ میشد بدو اعتماد كرد و از این ... تھمت بچھ بازي زد

  . او، درست در آن زمان، كاردینال پاویا را خنجر زده بود. راه بھ كلیسا خدمت نمود

آیا تو : زن نھ، زن نھ، اما داشتن كودك چھ عیبي دارد پطرس: چھ پاپ و زن و بچھ یولیوس: پطرس
براي رسیدن بھ مقصود، اینھا كھ چیزي : مرتكب جنایاتي كھ بدانھا متھمت میداشتند شده بودي یولیوس

  ... نیستند

ركنار كردن پاپ چھ ب: آیا براي بركنار كردن یك پاپ فرومایھ و رذل راھي نیست یولیوس: پطرس
  ... چھ كسي میتواند باالترین مرجع و قدرت جامعھ را بركنار كند! الطائالتي

تنھا شوراي عمومي كلیسا میتواند خطاھاي پاپ را بدو تذكر دھد، اما خود شورا باید بھ رضایت و موافقت 
  . را نمیتوان بركنار كرد از این روي، بھ خاطر ھیچ جنایتي، ھر چھ میخواھد باشد، او.... پاپ تشكیل شود
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  . نھ، حتي بھ جرم پدر كشي: حتي بھ جرم قتل یولیوس: پطرس

  . نھ، حتي بھ جرم ھتك: حتي بھ جرم زنا یولیوس: پطرس

  . نھ، حتي اگر ششصد بار چنین عملي شود: حتي بھ جرم فروختن مقامات كلیسایي یولیوس: پطرس

  . نھ، حتي بھ جرم توھین بھ مقدسات: یولیوسحتي بھ جرم مسموم ساختن و زھد خوراندن : پطرس

اگر ششصد جرم دیگر نیز بر آنھا : حتي اگر ھمھ این جرایم از یك نفر سرزده باشد یولیوس: پطرس
  . بیفزایي، ھیچ قدرتي نمیتواند پاپ را عزل كند

كافات نیز امتیازات تازھاي است براي جانشینان من كھ شریرترین و پستترین افراد باشند و از م: پطرس
  . ایمن

مردم باید بھ پا خیزند و با . ... بدبخت آن كلیسایي كھ نمیتواند چنین غولي را از پشت خود بر زمین افكند
اگر شیطان نایب منابي میخواست، كسي ... سنگ سنگفرش پیاده روھا مغز این فرومایگان را متالشي كنند

آیا بسط دادن : یولیوس; بي براي مسیح چھ كردھايتو بھ عنوان یك پیشواي مذھ. را بھتر از تو نمییافت
  ... كلیساي مسیح اقدام نیكي نیست

  .... چگونھ كلیسا را بسط دادھاي: پطرس

  ... رم را از كاخھا، خدمتگزاران، سپاھیان، و ادارات پرساختم: یولیوس

  ... وقتي كھ مسیح كلیسا را بنیاد نھاد، از این قبیل چیزھا نداشت: پطرس

آه تو بھ آن روزھا میاندیشي كھ خود پاپ بودي و عدھاي اسقف گدامنش و بینوا دورت را گرفتھ : یولیوس
اكنون بھ كلیساھاي معظم ما، بھ اسقفاني كھ ھر یك بھ شاھي ... بودند و داشتي از گرسنگي فرق دارد

ن و یراقشان از طال و بھ كاردینالھایي كھ خدم و حشم باشكوه دارند، و بھ اسبان و استراني كھ زی... میمانند
  . جواھر و نعلشان از سیم و زر است نگاه كن

باالتر از ھمھ اینھا، خود من، بزرگترین پونیتفكس، در تخت روان زرین، بر روي دوش سربازان، حمل 
بھ غرش توپھا و آواي كرناھا . میشدم و چون پادشاھان بھ سوي جمعیتي كھ مرا میستودند دست تكان میدادم

بھ ماشینھاي جنگي، بھ جمعیتي كھ فریاد میزنند، بھ مشعلھایي كھ در خیابان . لھا گوش فرادارو صداي طب
این ھمھ را تماشا كن، و ببین ... و بھ پادشاھان زمین كھ بھ پابوس من آمدھاند، بنگر. و میدان نور میپاشند

  . بینوایي ھستيمیبیني كھ در برابر من تو چھ اسقف گدا و ... كھ پر شكوه و با عظمت نیستند

من روم كافر كیشي را .... حقھ بازي، رباخواري، و نیرنگ ترا پاپ كرده است! اي فرومایھ وقیح: پطرس
بولس از شھرھایي كھ غارت . بر آن داشتم تا بھ مسیح بگراید، تو آن را دوباره بھ ورطھ كفر افكندھاي

ھ از كشتي شكستنھا، غل و زنجیرھا، بلك... كرده، از لشگریاني كھ درھم شكستھ و كشتھ سخن نمیگفت
افتخارات و پیروزیھاي او، بھ عنوان شاگرد و پیرو مسیح، اینھا ; مرارتھا و تازیانھ خوردنھا حرف میزد

مباھات او بھ جانھایي بود كھ از چنگ شیطان رھانیده . مجد و بزرگواري سردار مسیحیت اینھا بود. بود
  .. .بود، نھ بھ پولھایي كھ جمع كرده بود

  . این حرفھا براي من تازگي دارد: یولیوس
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ھا، با این سپاھیان و فتوحات نظامي دیگر فرصتي  با این زد و بندھا و عھد نامھ. بلھ، ممكن است: پطرس
تو تظاھر میكني كھ مسیحي ھستي، در حالي كھ از تركھا ھم . ... نداشتھاي كھ بھ خواندن انجیلھا بپردازي

اگر میان تو و آنھا فرقي باشد، در . ر میكني و مثل تركھا بي بند و بار و شھوترانيتو مثل تركھا فك; بدتري
  ... آن است كھ تو از آنھا بدتري

  ... بھ روي دیگري چرا، اما نھ بھ روي چون تویي: پس دروازه را باز نمیكني پطرس: یولیوس

دیري ; د پایین را غارت میكنندآنھا ھم اكنون دارن. اگر تسلیم نشوي، مقامت را بزور میگیرم: یولیوس
  . نمیگذرد كھ شصت ھزار ملعون بھ پشتیباني من برمیخیزند

وقتي كلیسا چنین پیشوایي داشتھ باشد، براي من جاي شگفتي !... اي كلیساي بدبخت! اي آدم بیچاره: پطرس
چنین غول  با وجود این، در ھمان حال كھ. نیست كھ تنھا معدودي اجازه ورود بھ اینجا را بخواھند

ستمگري، كھ مظھر بیعدالتي و بي انصافي است، تنھا بھ خاطر آنكھ نام پاپ برخود دارد مورد تكریم و 
  . تعظیم قرار میگیرد، مردمان خوب ھم در دنیا باید فراوان باشند

شخصي بدین فرومایگي كھ در اینجا تصویر گشتھ است ھرگز . این انتقاد البتھ سخت یكطرفھ است
میكالنژ ; بھ جاي سان پیتر و قدیم كلیساي جدیدي بنا نھد; ایتالیا را از وجود مھاجمان پاك سازد نمیتوانست

تمدن مسیحي و تمدن كالسیك را در واتیكان ; و رافائل را كشف و راھنمایي كند و سبب بسط ھنرشان شود
متفكري ژرف اندیش، با با ھم توحید رافائل، چون تك چھره یولیوس دوم در گالري اوفینسي از كار درآید 

و اراسموس بینوا، در ھمان حال كھ ھمھ كشیشان را بھ فقر حواریون فرا میخواند، . دقت و احتیاطي جانكاه
این امر كھ كشیشي چنین ! خود براي بھ دست آوردن پول دست التماس بھ سوي دوستانش دراز میكرد

 ١۵١٨در سال . ي آن زمان را نشان میدھدادعانامھ ھالكت بخشي علیھ یك پاپ بھ قلم آرد روح انقالب
در اینجا، یولیوس اكسكلوسوس را ھمھ :((دومین سال قیام لوتر پتر گیلیس از آنورس بھ اراسموس نوشت

شگفت نیست اگر مصلحان دیني بعدھا .)) و ھمھ درباره آن گفتگو میكنند; ھمھ آن را میخرند; جا میفروشند
  . الب را نواخت و خود گریخت مالمت كننداراسموس را بھ خاطر آنكھ شیپور انق

از سال . یكي دیگر از آثار قلمي اراسموس دنیاي فكري اروپاي باختري را برانگیخت ١۵١۴در سال 
و قصدش بظاھر تعلیم سبك ; بھ بعد، اراسموس بھ تالیف دیالوگھایي بھ شیوه خودماني دست زده بود ١۴٩٧

مطالب بسیار متنوع، موضوعات روزمره زندگي را مورد بحث  اما در خالل; نوشتار و گفتار التیني بود
دوستش، بیاتوس رنانوس، . قرار داده بود تا جوانان مدرسھ را از بیحالي و خرفتي روزانھشان بھ در آورد

قواعد مكالمات روزمره، بھ قلم اراسموس ((با اجازه خود او، مقداري از این مكالمات را تحت عنوان 
. چاپ كرد)) نھا براي پیرایش زبان كودك، بلكھ براي اصالح اخالق او نیز مفید استروتردامي، كھ نھ ت

در چاپھاي بعدي، مكالمات دیگري نیز بر كتاب افزوده شد، و بھ صورت یكي از اساسیترین تالیفات 
  . اراسموس بیرون آمد

این كتاب مجموعھ عجیبي است از بحثھایي جدي درباره ازدواج و اخالقیات، ترغیب و اندرز بھ پارسایي 
ھا و شوخیھاي تند و  و دینداري، نشان دادن پوچیھا و نارواییھایي آداب و اعتقادات انساني، كھ با كنایھ

ھ نوشتن بدان یقینا سختتر از خارج از ادب تلفیق شده، و سراسر بھ زبان مصطلح و عامیانھ التیني است ك
درباره آن چنین  ١٧٢۴یك مترجم انگلیسي در سال . نوشتن بھ زبان رسمي و عالمانھ بوده است

ھیچ كتابي بھتر از این، بھ شیوھاي شادیبخش و در عین حال آموزنده، عقاید و آراي پاپھا و :((میگوید
ي اغراقآمیز است، اما شك نیست كھ اراسموس، با گر چھ این نظر تا اندازھا.)) ھا را بر نمیاندازد خرافھ

را وسیلھاي ساختھ است كھ مجددا بر )) كتاب درسي انشاي التیني((شیوه شیرین و پرطنز خود، این 
اراسموس خرید و فروش آثار متبرك، سو استفاده از تكفیر، مال . قصور و تبھكاري روحانیان بتازد

دروغیني كھ از زودباوري و ساده لوحي مردم آب میخورند، اندوزي نخست كشیشان و كشیشان، معجزات 
ھاي قدیسان كھ براي مقاصد مادي ساختھ و پرداختھ شدھاند، بي اعتدالي در روزه گرفتن، و تضاد و  افسانھ
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. تناقض تكاندھنده میان مسیحیت كلیسا و مسیحیت مسیح را مورد حملھ قرار میدھد و آنھا را محكوم میسازد
عفت آدمي در ... اخواھان و مشتریان مسیحیت را یك مشت فربھ شكمباره پرھیز كنباوفاترین ھو

از اینكھ بھ دوشیزگي اینھمھ بھا دادھاند اظھار .)) ھا بیشتر در معرض خطر است تا در خارج صومعھ
حسرت میخورد كھ چرا . عشق بھ زناشویي را میستاید و آن را برتر از تجرد میشمارد; تاسف میكند

ھ اسب خوب را با اسب خوب جفت میكنند، در امر ازدواج، بھ خاطر جلب منافع و مادیات، مردمي ك
و پیشنھاد میكند كھ از ازدواج اشخاص ; دختران تندرست و شاداب خود را بھ مردان بیمار شوھر میدھند

ا این ب. مبتال بھ سیفیلیس، یا اشخاص ناتوان، و یا آنھایي كھ بھ مرضھاي سخت دچارند جلوگیري شود
كودكان را اندرز میدھد كھ بھ مردم ھنگامي كھ عطسھ . ھاي بسیار ھزل را میآمیزد ھاي جدي، گفتھ اندیشھ
و زن آبستني را با دعایي بینظیر درود ; ))ضرطھ میزنند((نھ وقتي كھ ; بگویند)) عافیت باد((میكنند 

ختنھ .)) بھ میان رفتھ است، بیرون آیدبھ ھمان آساني كھ ... خدا كند این باري كھ در شكم داري:((میفرستد
گفتگوي .)) چرا كھ از شدت خارش و نعوظ، و در نتیجھ از ھمخوابگي، میكاھد((كردن را سفارش میكند، 

  . بھ اصالح اطمینانبخش زن میانجامد)) مرد جوان و فاحشھ((طوالني میان 

اي التیني، شیوه تند و جسورانھاي منتقدان زبان بھ شكایت گشودند كھ این مكالمات، از لحاظ تعلیم انش
  . دارند

شارل پنجم تعلیم آنھا را در . منتقدي ادعا میكرد كھ این گفتارھا تمام جوانان فراییورگ را بھ فساد میكشاند
من، در بستر :((لوتر در این مورد با امپراطور ھمعقیده بود. مدارس جرمي دانست كھ مكافاتش مرگ بود

. خشم و غیظ سبب موفقیت كتاب شد. ((ن مكالمات اراسموس منع خواھم كردمرگ، پسرانم را از خواند
تنھا كتاب مقدس فروشي بیشتر  ١۵۵٠تا سال ; نسخھ از آن بھ فروش رفت ٢۴٠٠٠اندكي پس از انتشار، 

  . در آن میان اراسموس تقریبا كتاب مقدس را ھم از آن خود كرده بود; از آن داشت

IV - اراسموس محقق  

در آنجا نامھاي . ترك گفت و، در میان مھ و گمركات، راه بھ بندر كالھ برد ١۵١۴انگلستان را در ژوئیھ 
از رئیس صومعھ فراموش شدھاش در شتاین دریافت داشت كھ اطالع و تذكر داده بود كھ مدتھاست اجازه 

این . وبھ و تقوا گذراندمرخصي او تمام شده است و بھتر است ھر چھ زودتر بازگردد و باقي عمر را بھ ت
نامھ پشت او را لرزاند، زیرا، مطابق قوانین شرع، رئیس صومعھ میتوانست از قواي كشوري بخواھد كھ 

. اراسموس پوزش خواست و رئیس صومعھ نیز موضوع را تعقیب نكرد. وي را بھ حجرھاش بازگردانند
شاني خاطرش نشود، از دوستان با نفوذ اما دانشمند سرگردان، براي آنكھ این قضیھ بار دیگر موجب پری

  . خود در انگلستان خواست كھ برایش از پاپ لئو دھم معافیت از الزامات و تعھدات رھباني بطلبند

مھمترین اثرش را، كھ تصحیح انتقادي متن یوناني عھد جدید و ترجمھ و تفسیر جدید آن بھ زبان التیني 
ن كار، كھ زاده عشق و مایھ افتخار بود، ھم براي مولف و ھم ای. بود، براي چاپ و انتشار بھ فروبن داد

آماده كردن متن سالھا طول كشیده بود، و چاپ و انتشارش كاري دشوار و پر : براي ناشر خطرناك بود
احتمال داشت كھ كلیسا ھر گونھ ترجمھ و اصالحي را بر ترجمھ التیني ھیرونوموس، كھ ; ھزینھ بود

گات مورد تصدیق قرار گرفتھ بود، محكوم بدارد و فروش كتاب ھزینھ چاپ آن را مدتھاي مدید با نام وول
فروبن  ١۵١۶در فوریھ . اراسموس با تقدیم كتاب بھ پاپ لئو دھم یكي از خطرات را از میان برد. درنیاورد

 اراسموس متن یوناني تصحیح شده و ترجمھ التیني خود را، در ستونھاي. باالخره كتاب را منتشر كرد
معلومات یوناني اراسموس اندك بود، و بھ این سبب در اغالط . متوازي، روبھ روي ھم قرار داده بود

از نظر تحقیق و علم، این چاپ از متني كھ عدھاي . بیشماري كھ در متن راه یافتھ با حروفچینھا سھیم است
 ١۵٢٢كتاب اخیر تا سال براي كاردینال خیمنث فراھم كردند فروتر است، اما  ١۵١۴از محققان در سال 

این دو كتاب نشانگر آغاز توجھ اومانیستھا بھ ادبیات صدر مسیحیت، و . در دسترس مردم قرار نگرفت
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رشتھ اخیر در قرن نوزدھم بدانجا رسید كھ كتاب . شروع پژوھشھاي انتقادي درباره كتاب مقدس است
  . نستمقدس را نوشتھاي انساني، و حاصل فكر و قلم خطاپذیر آدمي دا

این یادداشتھا بھ التیني روشن و مصطلحي . یادداشتھاي اراسموس در مجلد جداگانھاي بھ چاپ رسیدند
. و خواننده بسیار پیدا كردند; نوشتھ شده بودند و براي ھمھ فراغ التحصیالن مدارس آن روز قابل فھم بودند

ودند، اما راه بسیاري از كشفیات بعدي بحثھا با آنكھ بھ طور كلي در چھار چوب عقاید مورد پذیرش كلیسا ب
رسالھ اول یوحناي رسول )) عبارت یوحنایي((در نخستین چاپ، جملھ معروف بھ . را از پیش بازنمودند

در متون پیراستھ و موثق امروز نیز عبارت مذكور را، ; را، كھ در تاكید تثلیث است، حذف كرد) ٧٠۵(
داستاني زني را كھ در حال زنا گرفتار شده بود از انجیل . نندھاي قرن چھارم است، حذف میك كھ از افزوده

و دوازده آیھ آخر انجیل مرقس را چاپ كرد، اما متذكر شد كھ ممكن است الحاقي ) ١١٠٨، ۵٣٠٧(یوحنا 
بھ این طریق، درباره . مكررا فرق میان مسیحیت اولیھ و مسیحیت زمان جاري را جلوه گر میساخت. باشند

  : نوشت) ٣٧.  ٢٣(انجیل متي 

ھیرونوموس چھ میگفت اگر میدید كھ شیر مریم عذرا را، بھ خاطر پول، در معرض تماشا نھادھاند و بھ 
ھاي  آن، بیشتر از جسم مقدس مسیح احترام مینھند او چھ میگفت اگر این روغنھاي اعجازآمیز، این پاره

اینجا با شلق قدیس فرانسیس، آنجا  صلیب واقعي را كھ بھ اندازه باریك كشتي بزرگ شده است مینگریست
و آنھا را نھ بھ عنوان ... دامن زیرین مریم عذرا، و یا شانھ سر قدیسھ حنا را بھ معرض تماشا گذاشتھاند

وسایلي براي یاري مذھب، بلكھ بھ عنوان اصل و جوھر دین بھ مردم نشان میدھند، و این ھمھ ناشي از آز 
آنجاكھ ) ١٢.  ١٩(ست كھ آنجا كھ ادعا میشد در انجیل متي و حرص كشیشان و ریاكاري راھباني ا

تجرد راھبان توصیھ شده )) بھ جھت ملكوت خدا خود را خصي نمودھاند... خصیھا میباشند كھ:((...میگوید
  :است، اراسموس چنین نوشت

زمره این طبقھ ما آن دستھ از مردمان را نیز كھ، بر اثر دغلكاري یا ترس، بھ زندگي مجردانھ افتادھاند از 
از این روي، اگر آشكارا ; زندگیي كھ در آن مجازند زنا كنند، اما اجازه ندارند زن بگیرند; میشماریم

بھ عقیده . ھمخوابھ نگاه دارند، كشیش مسیحي ھستند، اما اگر شرعا ازدواج كنند، در آتش سوزانده میشوند
كشیشان مجرد بفرستند بھتر است آنھا را در  من، پدران و مادراني كھ قصد دارند كودكانشان را بھ سلك

  . ھاي شھواني رھا كنند كودكي اختھ كنند، نھ اینكھ آنھا را بكل، برخالف میلشان، در برابر وسوسھ

  :نوشت) ١٠٣(و درباره رسالھ اول بھ تیموتاوس 

. پاكدامننداكنون كشیشان بسیارند، فوج فوج و خیل خیل از ھر نوع، و آشكار است كھ معدودي از آنان 
قسمت اعظم آنھا بھ شھوتراني ھتك زنان و دختران، و ھرزگي وفسق آشكار افتادھاند، یقینا بھتر است بھ 
آنھایي كھ نمیتوانند مجرد زندگي كنند، اجازه داده شود كھ براي خود زنان شرعي اختیار نمایند، تا بھ این 

  . شودطریق از این ناپاكي و آلودگي قبیح و مصیبتبار جلوگیري 

افزود، عقیده اساسي مصلحان دیني بزرگ را، كھ ) ٣٠.  ١١(باالخره، در یادداشتي كھ برانجیل متي 
  : بازگشت از كلیسا بھ مسیح بود، منعكس ساخت

براستي یوغ مسیح خفیف و بار او سبك میبود اگر احكام ناچیز انساني را بر آنچھ كھ وي شخصا مقرر 
زیرا در جھان چیزي ; ما فرماني جز آنكھ یكدیگر را دوست بداریم، نمیدھد مسیح بھ. داشتھ بود نمیافزودند

بنابر قانون . نیست كھ آن قدر تلخ و ناگوار باشد كھ محبت نتواند آن را شیرین و در خور تحمل سازد
و ھیچ چیز جز فلسفھ مسیح، كھ ھدف نماییش باز گردانیدن عفت ; طبیعت، روال ھمھ چیزھابر آساني است

كلیسا بر این فلسفھ چیزھاي .. ل بھ طبیعت ساقط شده است، با سرشت و طبع آدمي سازگاري نداردو كما
مثال تمام آن عقاید فلسفي را ... بسیاري افزود كھ برخي را، بي ھیچ گونھ تعصب مذھبي، میتوان حذف كرد

چھ قانونھا و چھ . ..ماھیت و تمایز اقانیم سھ گانھ در ذات باري تعالي اظھار شده است... كھ درباره
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در باب پیمان !... ھایي كھ مقرر شدھاند چھ روزه!.. ھایي كھ در باب لباس كشیشان وضع كردھاند خرافھ
اقتدار و اختیار پاپھا و سو استفاده از آمرزشھا و معافیتھا چھ میتوانیم ...بستن و سوگند یاد كردن راھبان

حكومت كند، و دیگر )) انجیل((ند كھ مسیح با قوانین كاش میشد كھ مردم رضایت دھند و بگذار... بگوییم
در پي آن نباشند كھ براي تقویت فرمانروایي خودكامانھ و ضد روشنفكري خویش، قوانین بشري را بھ 

  ! یاري طلبند

چاپ نخست . بھ احتمال قوي، این یادداشتھا بودند كھ كتاب را قرین موفقیتي ساختند دو را بھ تعجب افكند
سال تمام شد، و چاپ جدیدتر، با تجدید نظر، تا زمان مرگ اراسموس شصت و نھ مرتبھ دیگر در طي سھ 

منتقدان بسیاري از اغالط و اشتباھات آن را ; انتقاداتي ھم كھ از كتاب شد بسیار شدید بودند. بھ چاپ رسید
فتار اراسموس را، و دكتر یوھان اك، استاد دانشگاه اینگولشتات و معارض اصلي لوتر، گ; برمال ساختند

ولي پاپ . در باب اینكھ انشاي یوناني عھد جدید فروتر از آثار دموستن است، سخني یاوه و ننگآمیز شمرد
لئو دھم با نظر قبول بھ این كار نگریست، و پاپ ھادریانوس ششم از اراسموس خواست كھ در مورد عھد 

وس را مردود دانست و وولگات ھیرونوموس را اما شوراي ترانت ترجمھ اراسم; قدیم نیز این كار را بكند
دیري نگذشت كھ عھد جدید اراسموس از نظر . یگانھ ترجمھ موثق التیني از كتاب مقدس اعالم داشت

علمي و تحقیقي مقام خود را از دست داد، اما این اثر، از نظر تاریخ افكار، ھمچنان حادثھاي پر اھمیت 
ھ كتاب مقدس بھ زبانھاي بومي، كھ بزودي ھمھ گیر میشد، آسان و كار او راه را براي ترجم. باقي ماند

آرزو میكنم كھ ضعیفترین زنان انجیلھا و : در بندي از مقدمھ پر شور كتاب چنین آمده است. ھموار ساخت
آرزو میكنم كھ آن كلمات شریف بھ تمام زبانھا ترجمھ شوند تا نھ ... را بخوانند)) رساالت بولس حواري((

آرزوي من آن است كھ پسرك . كاتلندیھا و ایرلندیھا، بلكھ تركھا و ساراسنھا نیز آنھا را بخوانندتنھا اس
مرد نساج، با آھنگ رفت و آمد ; شخمزن، ھمچنانكھ بھ دنبال گاو و خیش است، آنھا را براي خود بخواند

با خواندن آنھا سپري  ماكوھا، آنھا را در زیر لب زمزمھ كند، و مسافر دلخستھ سنگیني و اندوه سفر را
ممكن است كھ روزي از پرداختن بھ دیگر مطالعات انگشت تاسف بگزیم، اما خوشبخت كسي ... سازد

این كلمات مقدس، بھ روشني . باشد)) كتاب مقدس((است كھ چون مرگ بھ سراغش آید، در كار مطالعھ 
برتان مجسم میسازند و او را تمام، تصویر مسیح را در حال وعظ، شفابخشي، مرگ، و رستاخیز در برا

  . چنان تشخص و واقعیت میبخشند كھ اگر خود وجود میداشت، شاید او را بھتر و واقعیتر از این نمیدیدید

متن انتقادي بر ترجمھ  ١۵١۶اراسموس، كھ از كفایت چاپخانھ فروبن خوشحال شده بود، در نوامبر 
و در ; ھاي آباي كلیسا را بھ چاپ رسانید سیك و نوشتھھیرونوموس، و بھ دنبال آن متون تجدید نظر شده كال

اینھا خدمت بزرگي بھ عالم تحقیق و ; متن مورد پذیرش سنكا بیش از چھار ھزار غلط را تصحیح كرد
  . پژوھش بودند

مبادرت بدین كارھاي مھم ایجاب میكرد كھ مكرر ). ١۵١٧(مشروح روایت عھد جدید را از نو بھ قلم آورد 
اما تعلق خاطر جدیدي سكونت وي را، در نزدیكي دربار شاھي، در بروكسل ; اقامت افكنددر بال رحل 

در این زمان، شارل فقط پادشاه كاستیل و حكمران ھلند بود و ھنوز امپراطور شارل پنجم نشده . تثبیت كرد
ص او پانزده چھ زود از مغزش خطور كرد كھ اگر بزرگترین نویسنده عھد در زمره مشاوران خا; بود

بدین كار فرمان داد و اراسموس، ھنگام . باشد، چھ بسا بر رونق و درخشندگي دربارش افزوده شود
در كورتره منصبي كلیسایي، . ، منصب افتخاري را با سالیانھاي اندك پذیرفت)١۵١۶(بازگشت از بال 

خوابي برایم :((یادآور شد اما او سر باز زد و بھ دوستي; ھمراه با وعده یك حوزه اسقفي، بدو پیشنھاد كردند
ھاي الیپزیگ و اینگولشتات وي را براي تدریس  از دانشگاه.)) دیدھاند كھ گفتنش تو را سرگرم خواھد كرد

فرانسواي اول سعي كرد تا او را با درخواست چاپلوسانھاي، جھت پیوستن بھ . دعوت كردند، اما نپذیرفت
، باكالمي كھ مظھر نزاكت و ادب بود، تقاضاي او را ولي اراسموس; دربار فرانسھ، از شارل جدا سازد

  . رد كرد
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اراسموس بھ لندن  ١۵١٧در مارس . در این میان، پاپ لئو دھم معافیت خواستھ شده را بھ لندن فرستاد
لئو، عالوه . رفت و نامھ پاپ را، كھ او را از قید الزامات و تعھدات رھباني آزاد میساخت، دریافت داشت

  :سناد رسمي، شخصا نیز نامھاي براي او فرستاده بودبر مدارك و ا

زندگي و خوي ممتاز و بسیار نیك تو، استادي نادر و ! فرزند گرامي، تندرستي و دعاي خیر بر تو باد
شایستگیھاي بلند پایھ ات كھ نھ تنھا از آثار مطالعات تو كھ در ھمھ جا بزرگ داشتھ میشوند پیداست، بلكھ 

ھاي توصیھآمیزي كھ دو تن از نامورترین  ز بر آن ھمداستانند و باالخره نامھدانشمندترین كسان نی
بھ ما نوشتھاند، با دالیل كافي ما را متقاعد [ فرانسھ]شھریاران، یعني پادشاه انگلستان و شھریار كاتولیك 

ا بنابراین، با كمال میل، خواھش تر. میسازند تا ترا مورد مرحمت خاص و منحصر خویش قرار دھیم
برآوردیم و آمادھایم تا، ھرگاه كھ خود بخواھي و یا تصادف پیش آورد، محبت خویش را بیشتر شامل حال 

تو سازیم، و بدرستي معتقدیم كھ كوششھاي مقدس ترا، كھ با پشتكار تمام در راه منفعت عموم ھستند، 
  . بایستي، با پاداشھاي بسنده، بھ مساعي واالتري تشویق نمود

خردمندانھاي بود براي آنكھ اراسموس را بھ رفتار بھتر با كلیسا برانگیزد، شاید اشاره  شاید این رشوه
اما بھ ھر حال اراسموس ھیچ گاه این اظھارات ادب ; شرافتمندانھاي از یك دربار اومانیست و بردبار بود

ش انتقادات او نشان پاپ را فراموش نكرد و ھمیشھ، بھ لحاظ این بردباري و شكیباییي كھ كلیسا در برابر نی
  . داده بود، بریدن از آن را دشوار مییافت

V- اراسموس فیلسوف   

اراسموس چون بھ بروكسل بازگشت، بر اثر استقبال صمیمانھاي كھ دربار سلطنتي از او كرد، بیشتر خود 
 كار مشاورت خصوصي خود را جدي گرفت، و نمیدانست كھ نویسندگان بزرگ. را مجبور بھ احتیاط دید

، با عجلھ، رسالھاي بھ نام ١۵١۶در سال . بندرت بھ نیرو و استعداد زمامداري و سیاستگري مجھزند
. تربیت یك شاھزاده مسیحي نوشت كھ مبتذل و ناخوشایند پیش از ماكیاولي درباره چگونگي رفتار پادشاه

ھ قلمرو شما بي آنكھ بھ این از عنایت االھي است ك:((در اھدانامھ آن بھ شارل، با بیپروایي تمام، نوشت
اگر بتوانید صلح و آرامش را در این خطھ حفظ كنید، خردمندي و . كسي صدمھ رسد، بھ دست آمده است
اراسموس، مانند بیشتر فالسفھ، حكومت سلطنتي را بیضررترین .)) دانایي شما بھتر جلوه گر خواھد شد

; یاد میكرد)) ھیوالي متلونالمزاج چند سر((از مردم باك داشت و از آن بھ عنوان ; نوع حكومت میدانست
بحث و مذاكره عوام را درباره قوانین و سیاسیات نمیپسندید، و ھرج و مرج ناشي از انقالب را بدتر از 

عقیده . اما شھریار مسیحي خود را از متمركز ساختن ثروت بر حذر میداشت. ستمگریھاي شاھان میشمرد
; ھا كاست و بر شمار مدارس افزود باید از تعداد صومعھ; یي تجملي بستداشت كھ مالیات را باید بر چیزھا

. و باالتر از ھمھ اینھا، در میان ایاالت مسیحي نباید نزاع و ستیزه درگیرد و حتي با تركان نیز نباید جنگید
ریق، بھ این ط; ما با پارسایي و تقوایمان زودتر میتوانیم بر تركان غلبھ كنیم تا با سالح و سرباز((

از جنگ جز جنگ .)) ((امپراطوري مسیحیت با ھمان سالحي كھ بنیاد یافتھ است از خود دفاع خواھد كرد
ھنگامي كھ شارل و فرانسوا آھنگ .)) پدید نمیآید در حالي كھ از ادب ادب، و از عدالت عدالت برمیخیزد

، بھ خاطر جلب رضایت براي لحظھاي گذران. ستیز كردند، اراسموس مكرر در مكرر خواھش صلح نمود
پاكترین و پر ((پادشاه فرانسھ، از او تعریف كرد و پرسید كھ چھ كسي میتواند فكر جنگ با فرانسھ را، كھ 

بھ اوج بالغت و ) ١۵١٧(او در كتاب نالھ صلح . ، بھ سر راه دھد))رونقترین بخش جھان مسیحیت است
  : شور صلحدوستي میرسد

تنھا بر جنگھایي كھ در این سالھاي اخیر بھ . گذرم و چیزي نمیگویماز فاجعھ جنگھاي قدیم خاموش می
كجاست سرزمین یا دریایي كھ مردم بھ ظالمانھترین وجھي در آن . وقوع پیوستھاند تكیھ خواھم كرد

نجنگیده باشند كجاست رودي كھ با خون شھیدان جنگ، با خون مسیحیان، رنگین نشده باشد اي واي از این 
... ا ستمگرانھتر از غیر مسیحیان با ھم میستیزند، وحشیانھتر از دزدان یكدیگر را میدرندآنھ! ننگ بزرگ
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ھمھ این جنگھا، كھ زاده خودرایي شاھزادگان بود، بھ زیان كلي مردم، كھ ھرگز بدان منازعات میلي 
مینند، ھیچ یك از اسقفان، كاردینالھا، و پاپھا، كھ نمایندگان و خلفاي مسیح بر روي ز... نداشتند، انجامید

میان كاله اسقفي و . اینكھ دست بھ جنگ بیازند، یعني بھ چیزي كھ آنھمھ مورد اكراه مسیح بود، شرم ندارند
چگونھ جرات دارید، در ! اي اسقفان كھ بر جایگاه حواریون تكیھ زدھاید...خود جنگي چھ قرابتي ھست

آنچھ را نیز كھ بوي جنگ از آن بھ مشام میرسد ھمان حال كھ احكام دین و اوامر حواریون را میآموزید، 
ھر چند بیدادگرانھ ممكن است كھ شھریاران و سپھساالران از ((صلحي نیست، ... بھ مردم تعلیم نمایید

ممكن است گاھي الزم شود . جنگ بھرھاي ببرند، اما توده مردم را از آن جز سوك و زیان حاصلي نیست
، اما در این گونھ موارد نیز خردمندانھتر آن است كھ دشمن را بھ پولي كھ ملتي براي دفاع از خویش بجنگد

پادشاھان مشاجرات و اختالفات خود را بھ پاپ وا . و رشوھاي بخرند، نھ آنكھ دست بھ جنگ بیاالیند
میگذارند، البتھ در زمان یولیوس دوم كھ خود حكمراني جنگجو بود این كار عمال امكان نداشت، اما لئو 

، میتوانست با عدالت كامل در این گونھ موارد داوري نماید ))پاپ دانشمند، شریف، و پرھیزگار((ن دھم، آ
اراسموس ملي گرایي را نفریني میداند كھ طوق گردن . و بر یك دادگاه بینالمللي بھ نحو موثري ریاست كند

آرزو میكنم كھ : ((میگوید و با زمامداران، براي ایجاد یك كشور جھاني، مجادلھ میكند و;بشریت شده است
بھ عقیده من، اگر : ((بوده را میبخشاید كھ فرانسھ را دوست داشت، اما میگوید)). مرا اھل دنیا بخوانند

روابط خود را با اشیا و اشخاص بر چنان پایھاي قرار دھیم كھ ھمگي جھان را كشور خود بدانیم، پندارمان 
موس در دوران جنبش اصالح دیني، كھ روح ملي گرایي در اراس.)) بیشتر بر مبناي فلسفي استوار است

برترین و عالیترین چیز آن است كھ آدمي ((بھ نظر او . ترقي بود، كمترین حس میھن پرستي را داشت
ما نباید از اراسموس انتظار داشتھ باشیم كھ تصوري واقعي از طبیعت بشر، یا از .)) شایستھ نژاد بشر باشد

او ھیچ گاه با مسئلھاي كھ ماكیاولي در ھمان سالھا . ونگي سلوك دولتھا داشتھ باشدعلل جنگ، و یا از چگ
با آن دست بھ گریبان بود روبھ رو نشد اگر دولتي قواعد و قوانین اخالقییي را كھ بھ رعایا سفارش میكند 

نھ آنكھ فلسفھ ھاي خشكیده درخت حیات بود،  خود بھ كار بندد، آیا باقي میماند كار اراسموس بریدن شاخھ
بارھا اعتراف كرد كھ بر . او حتي بھ مسیحي بودن خویش نیز اعتماد نداشت. قائم بھ ذات و مثبتي بنیان نھد

آنان كھ وجود خداوند را انكار :((زیرا مینویسد; مع ھذا، در وجود دوزخ شك داشت; دین حواریون است
گمان نمیرود كھ وي .)) دل و بیرحم تصویر میكنندمیكنند خداناشناستر از آنھایي نیستند كھ وي را چنین سنگ

را، اگر كھ این كار )) نابودي تمامي عھد قدیم((عھد قدیم را كالم خداوند دانستھ باشد، زیرا از صمیم قلب 
بھ روایات موجود .)) آتش خشمي را كھ بر سر رویشلین افروختھ شده است خاموش سازد، خواھان است

نكھ چگونھ با نسبت دادن قوانین نااستوار خود بھ خدایان مردم را بھ اطاعت از درباره مینوس و نوما، و ای
از اینكھ تامس . و احتماال زمامداري و قانونگذاري موسي راھم از آن قبیل میدانست; آنھا واداشتند، میخندید

نماد آیین قرباني مقدس را یك . مور دالیل مربوط بھ بقاي فردي را میپذیرفت اظھار شگفتي میكرد
از قرار معلوم در مسئلھ تثلیث، تجسم مسیح، و زادن مسیح از باكره شك داشت و ; میدانست، نھ یك معجزه

مور ناچار شد از وي، در برابر یكي از مكاتباتش كھ اعالم میداشت اراسموس محرمانھ در نزد وي بھ بي 
یت، تجرد روحانیان، پرستش اعتقادي خود اعتراف كرده است، دفاع روزه گرفتن، زیارت، توبھ، رھبان

آثار متبرك، ستاییدن و نماز بردن بر قدیسان، و سوزاندن بدعتگذاران اشكال میكرد و آنھا را بھ باد پرسش 
داستان آدم و ; بسیاري از عبارات كتاب مقدس را با تعبیرات عقالیي یا استعاري توجیھ میكرد. میگرفت

عذاب . قد بود كھ نباید كتاب مقدس را لفظ بھ لفظ تفسیر كردحوا را با افسانھ پرومتئوس میسنجید، و معت
وي شكیات . ، تحلیل میكرد))عذاب و ناراحتي دایمي وجدان، كھ ناشي از ارتكاب گناه است((دوزخ را بھ 

ھاي تازه و تسلي بخشي نداشت كھ بھ جاي اساطیر قدیم  خود را در میان مردم شایع نساخت، زیرا افسانھ
پارسایي و دینداري ایجاب میكند كھ گاھي حقیقت را از مردمان ((از این روي، نوشت كھ . ندبدانھا ارائھ ك

بپوشانیم، باید احتیاط كنیم و آن را ھمیشھ آشكار نسازیم، چنان كھ مھم نیست كھ كي، كجا، یا بھ چھ كسي آن 
با وجود .)) دمند استشاید الزم است سخن افالطون را بپذیریم كھ دروغ براي مردم سو... را نشان دھیم

. این تمایالت شدید بھ استدالالت عقالني در امور دیني، اراسموس در ظاھر مردي متدین و مومن باقي ماند
ھیچ گاه از عشق بھ مسیح، بھ انجیلھا، و بھ آیین و آداب نمادیني كھ كلیسا با آنھا در اعتالي خداپرستي و 

اگر چیزي ھست كھ :((شخصیتھاي كتاب مكالمات بیان داشتاز زبان یكي از . تقوا میكوشید دست برنداشت
ھمھ مسیحیان بدان عمل میكنند و با كتاب مقدس مباینت و ناسازي ندارد، من آن را بدین دلیل كھ دیگران را 
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را جایگزین االھیات )) فلسفھ مسیح((اراسموس خواب آن را میدید كھ )) نیازرده باشم رعایت میكنم
درباره افالطون، . تا آن را با اندیشھ متفكران بزرگتر یونان و روم ھماھنگ گرداند مدرسي سازد، و كوشید

را بھ كاربرد، و نمیتوانست قبول كند كھ این مردان از )) الھام یافتھ االھي((سیسرون، و سنكا عبارت 
سا از كلی. چشم بپوشد)) قدیس سقراط((بندرت میتوانست از ستایش ; نجات و رستگاري محروم باشند

در موارد دیگر، بھ مردم ((خواست تا اصول اساسي مذھب مسیح را تا آنجا كھ ممكن است تقلیل دھد و 
اما ) چھ كسي میتواند باشد(وي طرفدار رواداري كامل نسبت بھ تمام عقاید نبود .)) آزادي عقیده بدھد

; ھبي او تقلید از مسیح بودایدئال و آرمان مذ. خواھان نظر و طرز سلوك مالیمتري با بدعتھاي مذھبي بود
  . اما باید تصدیق كنیم كھ اعمال خودش كمتر از مسیحیت انجیلي بود

IV - اراسموس انسان   

بیشتر اوقات در ) ١۵١٧(اكنون باید دید اراسموس بھ عنوان یك انسان واقعا چگونھ میزیست در این ھنگام 
ا نوكري زندگي میگذاشت، اما اغلب دعوت مجرد بود و ب. فالندر بروكسل، آ نورس، و لوون اقامت داشت

و مھمان نوازي شخص توانگري را كھ مصاحبت با وي را براي خود یك امتیاز اجتماعي و یك بزم فكري 
  . میشمارد میپذیرفت

ھاي مبتذل و  احساسات و اعصابش تا بدان حد نازنین و تربیت یافتھ و مھذب بود كھ دایما از جنبھ; داشت
شراب فراوان مینوشید، و از استعداد و نیرویي كھ در مقاومت با آن داشت بر . ج میبردعوامانھ زندگي رن

اما ; ممكن است كھ یكي از علل بروز نقرس و سنگ مثانھ كھ وي را میآزرد ھمین باشد. خود میبالید
و ، كھ چھل ١۵١۴در سال . خودش گمان میبرد كھ شراب، با باز كردن شریانھا، دردش را تسكین میبخشد

كھ جز ...مردي رنجور و خاكستري موي: ((پنج یا چھل و ھشت سال داشت، خویشتن را چنین وصف نمود
باروزه میانھاي نداشت، و از ماھي بدش .)) از آنچھ میخورد مسرور باشد((و باید )) شراب نباید بنوشد

مانند تمام كساني كھ ذھني كم میخوابید و، . میآمد، شاید مزاج صفراییش در فلسفھ االھي او اثر گذاشتھ بود
چون از . ((دوستان و كتاب مایھ تسلي خاطرش بودند. مشغول دارند، وقتي براي آسایش نمیشناخت

.)) خانھ من آنجاست كھ كتابخانھ من آنجاست...مطالعات عادي روزانھام دور میافتم، گویي با خود نیستم
او بھ . ل میطلبید، بخشي، براي خرید كتاب بوداینكھ وي با سماجت یك كشیش بخش كلیسایي از این و آن پو

ژان لو سوواژ، صدراعظم بورگوني، مبالغ ; طور منظم از ماونتجوي و وارم مقرري دریافت میداشت
حق تالیفھایي كھ وي دریافت میداشت بیش ; ، براي او فرستاد)دالر ۵٠٠,٧(فلورین  ٣٠٠معتنابھي، مثال 

اگر در پي پول میرفت، براي آن ; پولدوستي را از خود رد میكردتھمت . از تمام مولفان عصر خویش بود
در ھمان حال، از پذیرفتن . بود كھ مرد بیساماني بود و از تنھایي و بي یاوري دوران پیري میترسید

  . مقامات پر سود كھ بھ ازدیاد درآمد او كمك میكرد، اما از آزادي محرومش میساخت، سر باز زد

. صدا و بنیھاي ضعیف داشت. كوتاه و الغر و پریده رنگ بود. ل گیرایي نداشتقیافھاش در برخورد او
دستان حساس، بیني بلند و تیز، چشمان آبي خاكستریش كھ بھ ھوشمندي میدرخشید،و سخنانش گفتارھاي 

. توانگرترین و سریعاالنتقالترین مغز آن دوران برجستھ و درخشان آدمي را تحت تاثیر قرار میدادند
تصویري از او كشیده است، غرق در نوشتن، كھ قباي ضخیمي براي  ١۵١٧ماسیس در سال  كونتین

دورر در سال . این تصویر بھ تامس مور اھدا شد بود. جلوگیري از سردي اطاقھاي آن قرنھا بر تن دارد
 در اینجا، ذوق آلماني نقاش. گراوور جالبي از اراسموس ساخت ١۵٢۶یك طراحي با زغال، و در  ١۵٢٠

اگر : ((خود اراسموس درباره آن گفتھ است. ما قیافھاي كامال ھلندي بخشیده است)) اروپایي خوب((بھ 
ھاي بیشماري كھ از  ھولباین در تصاویر و تك چھره.)) شكل من چنین است، فرومایھ بزرگي ھستم

در انگلستان، ھا در تورن، دیگري  یكي از این تك چھره. اراسموس كشید برھمھ نقاشان دیگر سبقت جست
سومین در بال، و بھترین ھمھ در لوور است تمام این تابلوھا، كھ بھ وسیلھ بزرگترین نقاش تك چھره شمال 

اراسموس دانشمند ) تكچھره موزه لوور(در اینجا . نقاشي شدھاند، كارھاي برجستھ و استادانھاي ھستند
  خود گرفتھ چھره آرام، متفكر، و تا حدي مالیخولیایي یك فیلسوف را بھ 
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موزه كھ، با اكراه، بھ بیدقتي بیطرفانھ طبیعت و میرندگي نبوغ تسلیم گشتھ . اراسموس: ھانس ھولباین كھین
باید بھ ھر چھ كھ سرنوشت ما پیش آورد گردن نھاد، من ذھن : ((نوشت ١۵١٧اراسموس در سال . است

لسفھ رواقي كھ یعني ھمان آرامش خاطر و رواداري ف)) خود را براي ھر پیشامدي آماده ساختھام
جالل و بزرگي را دوست ((درباره جوان جاھطلبي نوشت كھ . اراسموس ھیچ گاه واقعا بدان دست نیافت

با وجود این، اراسموس، مانند بسیاري از .)) میدارد، اما نمیداند بزرگي و عظمت چھ سنگین است
  . بزرگان، شب و روز براي بھ دست آوردن این شبح رمنده تالش كرد

او میتوانست . فضیلتھایش اسراري ھستند كھ تنھا بر دوستانش آشكارند; و معایبش چشمگیرندخطاھا 
بیشرمانھ دست گدایي دراز كند، اما بھ ھمان سادگي نیز میتوانست ببخشاید و چھ بسیار جانھا كھ در پرتو 

راسموس بھ ھنگامي كھ رویشلین مورد حمالت پففر كورن قرار گرفت، ا. گرماي ستایشھاي او بالیدند
دوستاني كھ در میان كاردینالھاي رم داشت نامھ نوشت و، در بھ دست آوردن تامین و مصونیت براي آن 

او فاقد فروتني و حقشناسي بود، و این از كسي كھ مورد لطف .عبري دان رنجدیده، كمك و یاري خواست
و گاھي جواب ; خشمگین میشد تاب انتقاد نداشت و سخت آزرده خاطر و. شاھان و پاپھاست بعید نمینمود

) یھود ستیزي(او در نھضت آنتي سمیتیسم . انتقاد را با بد زباني، كھ شیوه آن عصر پر مجادلھ بود، میداد
امیال و رغبتھاي او بھ ھمان حد كھ . آن عصر، كھ حتي دانشمندان رنسانس در آن دست داشتند، سھیم بود

ت را ھنگامي دوست میداشت كھ بھ لباس فلسفھ درمیآمد، و بھ ادبیا: شدید بودند، ظریف و دقیق نیز بودند
اما علم، مناظر طبیعي، موسیقي، و ; فلسفھ ھنگامي عشق میورزید كھ منطق را براي زندگي فرو میگذاشت

ھاي نجومي كھ در میدان علم میخرامیدند میخندید و  بر دستگاه. ھنر را یكسره بھ بي اعتنایي سپرده بود
ھاي بیشمار او تعریفي از آلپ، یا معماري آكسفرد و  در نامھ. نیز او را ھمراھي میكردندستارگان آسمان 

pymansetareh@yahoo.com



) ١۵٠٩(ھاي میكالنژ كھ ھر دو ھنگام توقف اراسموس در رم  كیمبریج، و یا نقاشیھاي رافائل و مجسمھ
طلب ھاي مذھبي اصالح  سرودھاي شورانگیز دستھ. براي یولیوس دوم مشغول كار بودند یافت نمیشود

بذلھ گوییھایش معموال زیركانھ و مودبانھ، گاھي چون مطایبات رابلھ، اغلب .بعدھا گوش او را میآزرد
چنانكھ پس از شنیدن خبر سوزانیدن چند تن بدعتگذار، بھ دوستي ; گوشھ دار، و یك بار غیر انساني بودند

وخت را باال ببرد، كمتر دلم بھ اگر سوزاندن آنھا، بھ مناسبت آنكھ زمستان نزدیك است، قیمت س: ((نوشت
وي نھ تنھا چون ھمھ انسانھا طبیعتا خودپرست و خودخواه بود، بلكھ بھ آن .)) حالشان خواھد سوخت

خودستایي و تكبر پنھاني كھ بدون آن نویسنده یا ھنرمند در حمالت بیرحمانھ این دنیاي بیتفاوت خرد خواھد 
. میداشت، و علي رغم رد این گونھ اتھامات، با آن موافق بودچاپلوسي و تملق را دوست . شد میدان میداد
تنھا .)) داوران برجستھاي میگویند كھ من بھتر از تمام نویسندگان زنده جھان مینویسم: ((بھ دوستي گفت

ولي ; ، و یوناني را بھ طور ناقص))عبري را بسیار كم میدانست((كمي بھ انگلیسي و ھلندي حرف میزد، 
ادي و تبحر كامل داشت، و آن را چون زبان زندھاي، در بیان جزئیات غیر التیني زمانش، در التیني است
قرني كھ عشق بھ آثار كالسیك تازه در آن شروع شده بود خطاھاي او را بھ خاطر بیان با . بھ كار میبرد

افت و ھایش در لط نامھ. روحش، سبك پرشكوھش، فریبایي بدیع گفتارش، و برندگي نیشخندھایش بخشید
از این . ھاي سیسرون برابري میكنند، و در با روحي و نكتھ گویي از آنھا در میگذرند ادب با نامھ

با روح، پرنیرو، و ; تقلید از زبان سیسرون نبود; گذشتھ،زبان التینیي كھ او مینوشت خاص خودش بود
ھاي پترارك، بعد از فیض  ھایش چون نامھ نامھ. سال پیش ١۵٠٠قابل انعطاف بود، نھ انعكاس زبان مرده 

میگوید شاید با اندكي اغراق . گفتگوھایش كھ مرتبھ اول را داشتند، آرزوي ھر دانشمند و شھریاري بودند
چند مجلد از آنھا در زمان زندگیش . ادیبانھ روزي بیست نامھ دریافت میداشتھ و چھل نامھ مینوشتھ است

لئو . ان خبر داشت، بزیبایي بھ زیور طبع آراستھ شدندزیر نظر خود مولف، كھ بخوبي از استقبال آیندگ
دھم، ھادریانوس ششم، مارگریت ملكھ ناوار، سیگیسموند اول شاه لھستان، ھنري ھشتم،مور، كولت، و 

: مور، آن دانشمند فروتن و پر آزرم، مینویسد. پیركھایمر از زمره كساني بودند كھ با وي مكاتبھ داشتند
طور میكند كھ بھ آیندگان قرنھاي آتي بھ عنوان دوست اراسموس معرفي میشوم، ھنگامي كھ از مغزم خ((

شھرت ھیچ یك از نویسندگان معاصرش بھ پاي او .)) نمیتوانم از ابراز احساس تكبر و غرور جلوگیري كنم
ھ یك كتابفروشي اھل آكسفرد گزارش داد ك ١۵٢٠در سال . نمیرسد، مگر آنكھ لوتر را یك نویسنده بپنداریم

  . یك سوم تمام كتابھاي فروشي او از آثار اراسموس بودھاند

دشمنان وي، خاصھ درمیان علماي علوم االھي لوون، فراوان بودند، اما شاگردان و پیروانش در بسیاري 
ھا، و او مانیستھا در سراسر اروپا، بھ عنوان نمونھ و سرمشق و رھبر خود، او را میستودند و  از دانشگاه

در میدان ادبیات او و آثارش و حدتبخش نھضت رنسانس و جنبش اومانیسم بودند . میفرستادند برایش درود
ستایش و توجھ آنھا بھ آثار كالسیك و انشاي سلیس و یكدست التیني، و توافق بزرگوارانھ آنھا در این باب 

ا را آماده ساخت تابھ آزاد كھ نباید از كلیسا برید و نباید اساطیر گریزناپذیر توده مردم را بھ ھم زد، كلیس
فكري طبقات تحصیلكرده چشمك زند و اصالح منظم نارواییھا و پوچیھا و الطایالت روحاني را، از داخل، 

رویاي آنھا جامھ ; اراسموس مانند ھمھ اومانیستھا از ارتقاي لئو دھم بھ مقام پاپي خوشحال شد. اجازه دھد
نشور، بزرگوار، و توحید بخش رنسانس و مسیحیت بود بر حقیقت پوشیده بود مردي كھ او ما نیست، دا
; بدون تردید، اكنون تصفیھ كلیسا با آرامشتمام تحقق مییافت. بزرگترین اورنگ فرمانروایي تكیھ زده بود

و ; مردم آیین دوست داشتني و دین تسلي دھنده خود را حفظ میكردند; تعلیم و تربیت اشاعھ پیدا میكرد
اما در . تقریبا تا آستانھ ظھور لوتر، اراسموس این امید را در دل خود حفظ كرده بوداندیشھ و ذھن بشر 

متاسفم، در این : ((از آنورس بھ تامس، كاردینال یورك، عبارتي مشئوم نوشت ١۵١٧نھم سپتامبر سال 

  فصل پانزدھمقسمت از جھان، انقالب بزرگي در 
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  آلمان در آستانھ ظھور لوتر

١۴۵١- ٣۵١٧   

I - فوگرھا عصر   

در نیم قرن آخر پیش از جنبش اصالح دیني، تمام طبقات مردم آلمان، بھ استثناي شھسواران، رو بھ ترقي 
بھ احتمال قوي، بر اثر ترقي وضع و مقام دھقانان و كشاورزان بود كھ كراھت و خشم آنھا از . داشتند

صاحب زمین، و جمع كثیري اجاره نشین معدودي برده، اقلیتي . ناتوانیھا و نابسامانیھاي موجود تندتر شد
اجاره نشینھا از رفتار . بودند و اجازه بھاي زمین را با محصول، كار، یا پول بھ خاوندان فئودال میپرداختند

از دوازده و گاھي شصت روزي كھ ھر سال بنا بر : از اخاذیھا و مطالبات تحمیلي آنھا: خاوندان مینالیدند
از اینكھ خاوندان زمینھایي را كھ، بنابر سنت، آنھا میتوانستند از ; ري كنندعرف بایستي براي آنھا بیگا

آبھایش ماھي بگیرند، از چوب درختھایش استفاده كنند، و یا دامھایشان را در آن بھ چرا ببرند پس گرفتھ 
دخالت از ; از ویراني و صدماتي كھ شكارگران و تازیھاي خاوندان در مزارعشان بھ بار میآوردند; بودند

و باالخره از مالیات بر ارثي ; ھاي محلي كھ زیر نظارت خود مالكان بود و اعمال نفوذ خاوندان در دادگاه
دھقانان . كھ ھنگام درگذشت سرپرست خانواده و بیمراقب ماندن زمین دامنگیر خانواده اجاره نشین میشد

ول گرفتھ بودند، و از ضبط صاحب زمین نیز از زیادي نرخ مرابحھ وامھایي كھ براي برداشت محص
مزارع بھ وسیلھ وام دھندگان زیرك كھ بھ دھقاناني وام میدادند كھ آشكار بود در سر موعد قادر بھ اداي آن 

تمام طبقات كشاورز از پرداخت مالیات ساالنھاي كھ كلیسا بر محصوالت و . نیستند، دلي پر خون داشتند
اراضیان در سراسر قرن پانزدھم، براي تقسیم اراضي، این ن. احشام آنھا میبست خودداري میكردند

كشاورزان پیرامون و رمس بھ شورش بیثمري  ١۴٣١در سال . شورشھایي پراكنده بھ راه انداختند
یك كفش روستایي را یك پوتین واقعي كھ از مچ تا زانو بند میخورد بھ عنوان پرچم خود ; برخاستند
از آن زمان، كلمھ . و یا تصویرش را بر عملھا نقاشي مینمودندآن را بر سر چوبي میكردند ; برگزیدند

گاوچراني  ١۴٧۶در سال . ھاي انقالبي كشاورز در عھد لوتر شد نام مناسبي براي دستھ)) گروه كفشیان((
دیگر امپراطور، پاپ شاه، ; بھ نام ھانس بوم است كھ ملكوت آسمان بزودي در زمین برقرار خواھد شد

ھمھ از ; ھمھ مردان برادر، و ھمھ زنان خواھر خواھند بود; وندي وجود نخواه داشتشاھزاده، و یا خا
ھزاران تن . زمین جنگل، آب، و مرتع مشترك و مجاني خواھند بود; ثمرات زمین یكسان بھره خواھند برد

 اسقف وورتسبورگ با; كشیشي بھ وي گروید; از كشاورزان براي شنیدن سخنان ھانس بھ نزد او شتافتند
اما ھنگامي كھ ھانس بھ پیروانش گفت كھ در گرد آمدن بعدي ھر سالحي را . بردباري بھ نداي او لبخند زد

سربازان اسقف بھ روي جمعیتي كھ ; كھ بھ دستشان میافتد با خود بیاورند، اسقف دستور داد دستگیرش كنند
  . براي نجات او آمده بودند آتش گشودند، و شورش فرو نشست

دھقانان قلمرو فرمانروایي رئیس دیركمپتن در آلزاس بھ دیر او ھجوم بردند و ادعایشان آن  ١۴٩١در سال 
امپراطور فردریك سوم میان آنھا مصالحھ برقرار ; بود كھ وي با جعل اسناد آنھا را بھ بردگي كشانده است

دادند و خواستار تشكیل )) گروه كفشیان((دو سال بعد، تیولداران زیر دست اسقف ستراسبورگ یك . ساخت
بر آن نقشھ . خاتمھ دادن بھ حقوق فئودالي، مالیاتھاي كلیسایي، نسخ ھمھ دیون، و قتل كلیھ یھودیان شدند

مقامات دولتي از . بودند كھ شھرك شلتشتات را تصرف كنند و از آنجا نیروي خود را در آلزاس بپراكنند
شكنجھ كردند و بھ دار آویختند، و بقیھ را با ارعاب  نقشھ آنھا اطالع یافتند، رھبران شورشیان را گرفتند و

تشكیل دادند )) گروه كفشیان((، كشاورزان اسقف شپایر یك ١۵٠٢در سال ; بھ تسلیم و اطاعت وادار كردند
  . كھ ھفت ھزار تن عضو آن بودند

، و ))كشیشانگرفتن و كشتن تمام راھبان و ((ادعایشان عبارت بود از برانداختن كامل نظام فئودالیسم، 
دھقاني، ھنگام اعتراف، از این نقشھ پرده . اعاده آنچھ كھ معتقد بودند مرام اشتراكي اجدادشان بوده است
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توطئھ گران اصلي را شكنجھ كردند و بھ دار ; روحانیان و نجبا در كشف توطئھ ھمداستان شدند; برداشت
  . كشیدند

; ر نزدیكي فرایبورگ ایم برایسگاو تشكیل داد، یوس فریتس، در نھان، نھضت مشابھي د١۵١٢در سال 
دھقاني كھ مجبور . صرف نظر از خدا، امپراطور، پاپ، تمام مالكیتھا و حقوق فئودالي میبایست لغو شوند
مقامات محلي . بھ پیوستن بھ این دستھ شده بود رازشان را در نزد كشیش اقرار نیوش خود فاش كرد

شورش در نطفھ كشتھ شد، اما یوس فریتس آن قدر زنده ماند كھ بھ ; رھبران را دستگیر و شكنجھ كردند
 ٠٠٠,٩٠، در ستیریا و كارینتیا، اتحادیھاي مركب از ١۵١٧در سال . دھقانان بپیوندد ١۵٢۵شورش سال 

ھاي آن مدت سھ ماه بر قالع و دژھا حملھ بردند و خانھا  گروه: دھقان بر آن شد كھ بھ فئودالیسم خاتمھ دھد
عاقبت امپراطور ماكسیمیلیان، كھ با جنبش آنھا ھمدل اما از شدت عملشان منزجر بود، ارتش ; درا كشتن

اما صحنھ براي جنگ . در نتیجھ، آنھا را بھ صلحي ناخواستھ مجبور كرد; كوچكي بھ مقابلھ شان فرستاد
   .دھقانان و مرام اشتراكي آناباتیستھاي آلمان دوران جنبش اصالح دیني آماده شده بود

ھمچنان در شكل دستي باقي مانده بودند، جز آنكھ ھر روز بیشتر تحت نظارت مقاطعھكاران و 
كارفرمایاني قرار میگرفتند كھ مواد اولیھ و سرمایھ كار را فراھم میساختند و محصوالت تولید شده را 

  . میخریدند و میفروختند

  . ، مس، و طال منافع ھنگفتي عاید میشداز استخراج نقره. صنایع معدني پیشرفت سریعي حاصل كرده بود

شمشھاي طال و نقره وسیلھ مناسبي براي اندوختن ثروت شده بودند، و پولھایي كھ براي تحصیل حق 
استخراج بھ امراي صاحب زمین داده میشدند خاصھ بھ برگزیننده ساكس كھ لوتر را تحت حمایت خود 

مسكوكات . ر پاپ و امپراطور از خود مقاومت نشان دھندگرفت برخي از آنھا را قادر میساختند تا در براب
نقره قابل اعتمادي ضرب شد، پول رایج فراوان گشت، و عبور از اقتصاد كاالیي بھ اقتصاد پولي تقریبا 

. ظروف نقره از لوازم عمومي زندگي تمام طبقات متوسطھ و باال بود. سیر خود را بھ كمال رسانیده بود
ظروف نان و جامھاي شراب عشاي ; یز و صندلیھایشان را از نقره سخت میساختندھا م بعضي از خانواده

ھایي، ھمھ از سیم و زر، كلیساھاي آلمان را پر كرده، و  ھاي اشیاي متبرك، و حتي مجسمھ رباني، جعبھ
. شاھزادگان را بھ یك اصالح دیني، كھ ضبط اموال و ثروت كلیسایي را اجازه دھد، متمایل ساختھ بودند

چون میدید مھمانخانھ داران در ظروف سیمین نوشابھ  ١۴۵٨در سال ) بعدا پاپ پیوس دوم(انئاسیلویو 
كدام زني است، نھ تنھا در طبقھ اشراف، بلكھ در میان طبقات پایین، :((وي میگوید; میآورند متعجب میشد

از طالي ناب دارند، و كھ با زینتھاي زرین ندرخشد آیا الزم است كھ از زین و برگ اسبان، كھ پوششي 
سرمایھ داران، در این زمان، قدرت )) سالحھا و كالھخودھا، كھ از طال گرانبارند، سخني بگویم... از

خانوادھایي ; ھاي مسیحي گرفتند جاي صرافان یھودي آلمان را شركتھاي خانواده. سیاسي عظیمي داشتند
ورگ بودند كھ در قرن پانزدھم مركز مالي چون ولزر، ھوخشتتر، وفوگر و ھمھ اینھا از اھالي آو گسب

یوھان فوگر، كھ فرزند بافندھاي بود، خود تاجر پارچھ شد و ھنگام مرگ . جھان مسیحیت بھ شمار میرفت
پسرش، . ، از خود باقي گذاشت)دالر ٠٠٠,٧۵(فلورین  ٠٠٠,٣ثروت كوچكي، در حدود ) ١۴٠٩(

  . ھفتمین ثروتمند آو گسبورگ بود) ١۴۶٩(وي بھ ھنگام مرگ ; یاكوب، تجارت پدر را بسط داد

پسران یاكوب، اولریش، گئورگ، و یاكوب دوم، با دادن پیش پرداخت بھ شاھزادگان آلمان، اتریش، و 
از این . مجارستان، در ازاي عایدات معادن، زمینھا، و یا شھرھا، شركت اجدادي را قدرت و تفوق بخشیدند

ثروتمندترین  ١۵٠٠چنان كھ در سال ; گر منافع ھنگفتي بردندسرمایھگذاریھاي حسابگرانھ، خاندان فو
  . خانواده اروپا شدند

وي، با بررسي و مطالعھ تمام . یاكوب دوم، بزرگترین نابغھ این خاندان، مردي بیباك، بیرحم، و كوشا بود
. آموخت جوانب كسب، پیشرفتھاي دفترداري، تولید، داد و ستد، و سرمایھ، خویشتن را صبر و پرھیزگاري
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و میخواست كھ ھر یك از افراد خاندان ; میخواست ھمھ چیز را، جز خاندان خود، قرباني شركت سازد
  فوگر، در برابر 

و ھیچ گاه نگذاشت كھ دوستیھاي سیاسي ; مقرر داشت كھ ھیچ كس، جز یك فوگر، در شركت قدرتي ندارد
بھ ; ت و فروش كاالھاي مختلف پیمان میبستبا شركتھاي دیگر براي كنترل قیم. او در وامھایش اثر گذارد

با بازرگانان آو گسبورگ معاھده بستند كھ بازار و نیز را، از  ١۴٩٨این ترتیب، وي و برادرانش در سال 
فلورین بھ  ٠٠٠,١۵٠خاندان فوگر  ١۴٨٨در سال . لحاظ مس، در مضیقھ گذارند و قیمت را باال ببرند

و، بھ عنوان وثیقھ، اجازه بھره برداري از كانھاي نقره شوارتس  سیگیسموند، مھیندوك اتریش، قرض داد
با خاندان تورتسو، از مردم كراكو، جھت  ١۴٩٢فوگرھا در . را، تا زمان پس دادن وام، بھ دست آورد

براي محصوالت، )) باالترین قیمت ممكن((دست یافتن و استخراج معادن مس و نقره مجارستان، و حفظ 
افراد خاندان فوگر سرگرم عملیات وسیعي در استخراج معادن  ١۵٠١در . انبھ بستندپیمان ازدواجي دوج

و در داد ; از این گذشتھ، پارچھ میبافتند و صادر میكردند. آلمان، اتریش، مجارستان، بوھم، و اسپانیا بودند
ك بنگاه حمل ی; و ستد ابریشم، مخمل، خز، ادویھ، مركبات، آالت و افزار جنگي، و جواھرات دست داشتند

، ھنگامي كھ یاكوب دوم رئیس ١۵١١در سال . و نقل سریعالسیر و یك خط پستي خصوصي احداث كردند
، یعني دو سال ١۵٢٧در سال ; گیلدر میرسید ٧٩١,١٩۶منحصر بھ فرد شركت شد، دارایي موجود آن بھ 

 ١۶یعني، در مدت  برآورد شد) دالر ٠٠٠,٠٠٠,۵٠(گیلدر  ٢٠٢,٠٢١,٢بعد از مرگ او، دارایي شركت 
  . درصد سود بر سرمایھ اصلي اضافھ شده بود ۵٠سال، ھر سال 

اولریش فوگر وامھاي زیادي بھ . قسمتي از این منافع نتیجھ روابط خاندان فوگر با امپراطوران و پاپھا بود
اپسبورگ بسط قدرت خاندان ھ; یاكوب دوم دالل عمده ماكسیمیلیان اول و شارل پنجم بود; فردریك سوم داد

با آنكھ یاكوب شرایطي را كھ كلیسا براي . در قرن شانزدھم، بر اثر وامھاي خاندان فوگر، امكانپذیر گشت
اجناس و كاالھاي مورد )) قیمت عادالنھ((مرابحھ مقرر میداشت و اقداماتي را كھ روحانیان براي تثبیت 

بود و بھ روحانیان براي پرداخت بھاي ھمچنان بر آیین كاتولیك ; استفاده عموم میكردند مردود میشمرد
او و اولریش اداره امور مالي پاپھا را در آلمان، اسكاندیناوي، بوھم، و ; ترفیعاتشان پول قرض میداد
  ). ١۴٩۴(مجارستان بھ دست آوردند 

عدھاي از . یاكوب فوگر، در سالھاي آخر عمر، محترمترین و در عین حال منفورترین مردم آلمان بود
ھاي زیادتر منصب یا قدرتي را  كھا بھ علت رباخواري، بعضي از بزرگان بھ سبب آنكھ با دادن رشوهكاتولی

از چنگشان بھ در كرده بود، برخي از بازرگانان بھ خاطر آنكھ تجارت و داد و ستد را در انحصار خویش 
ا پایمال كرده بود، و گرفتھ بود، بسیاري از كارگران بھ علت آنكھ قوانین قرون وسطایي كسب و دارایي ر
اما امپراطوران، . اكثریت پروتستانھا بھ خاطر آنكھ پول آلمان را بھ كیسھ پاپھا میریخت بر او میتاختند

دورر، بوركمایر، و ; شاھان، شاھزادگان و نخستكشیشان بھ نزد او، چون فرمانروایي، سفیر میفرستادند
  ھولباین مھین 
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مسیح، چھره او را بھ عنوان یك شخص واقعبین، ساده، و عبوس ترسیم مصلوب كردن : ماتیاس گرونوالد
یاكوب كوشید تا با ساختن صد و شش . عطا كرد)) كنت امپراطوري((كردند، و ماكسیلیمیان بدو عنوان 

براي دفن استخوانھاي خود، . بدھدخانھ براي كاتولیكھاي مستمند آو گسبورگ كفاره ثروت خود را 
اگر ; و در حالي كھ شھره تقدس و پارسایي بود، درگذشت; نمازخانھ زیبایي در كلیساي سنت آنا پي افكند

طبیعت او را از بزرگترین ; چھ میلیونھا گیلدر از خود باقي گذاشت، اما فرزندي از او بھ جاي نماند
  . موھبتھا محروم ساختھ بود

اري، توسعھ امتیازات انحصاري شخصي، و سلطھ بازرگانان پولدار بر خاوندان آغاز دوران سرمایھ د
صنعت استخراج معدن و نساجي آلمان در آخر . فئودال صاحب زمین را، در آلمان، باید از زمان او دانست

ھا و مباني  قرن پانزدھم، بھ تبعیت از شیوه فالندر و ایتالیاي یكصد سال پیش در امر نساجي، بر پایھ
در قرون وسطي، دارایي شخصي را تا حدودي یك نوع ودیعھ و امانت . سرمایھ داري سازمان گرفتھ بود

حقوق و امتیازات صاحب دارایي را احتیاجات صنفي، كھ تشكیالت آن بھ وي فرصت، ; عمومي میدانستند
وق رومي كھ شاید در اندیشھ صاحب دارایي، بر اثر نفوذ حق. وسیلھ، و مصونیت میداد، محدود میكرد

اندیشید ; اكنون رویھ حقوقي آلمان را تحتالشعاع قرار داده بود چنان خطور كرد كھ مالكیتش مطلقیت دارد
در نظر افراد خاندانھاي فوگر، ھوخشتتر، و دیگر . كھ حق دارد با دارایي خود ھر آنچھ میخواھد بكند

اني براي تحدید تولید و كنترل داد و ستد، و یك كاال و باال بردن بھایش، تب)) احتكار((ھا ))ملك التجار((
بازرگانھا، در . فریفتن خرده بازرگانان از طریق سرمایھگذاریھاي توطئھآمیز كار غلط و نادرستي نمینمود

ھاي شھر میگماشتند تا كاالي بخصوصي را كھ وارد  بسیاري از موارد، نمایندگان خود را بر دروازه
آمبروز . ریق میتوانستند آن را بھ ھر قیمتي كھ بخواھند دوباره بفروشندمیشود تماما بخرند، و بھ این ط

یك شركت آلماني . درصد باال برد ٧۵ھوخشتتر تمام نقره خام موجود را خرید، سپس قیمت فروش را 
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گیلدر، از شاه پرتغال با قیمتي بیشتر از حد معمول خرید،  ٠٠٠,۶٠٠مقدار بسیار زیادي فلفل، بھ ارزش 
بر اثر این گونھ سازشھا . كھ شاه از دیگر صادر كنندگان فلفل بھ آلمان قیمت بیشتري مطالبھ كند بدان شرط

و كسب امتیازات انحصاري، و نیز بر اثر افزایش ثروت و ازدیاد تقاضا، و ھمچنین بر اثر زیاد شدن 
، ١۵٢٠تا  ١۴٨٠ذخیره فلزات گرانبھاي كھ از اروپاي مركزي و امریكا استخراج میشد، میان سالھاي 

در : ((لوتر بشكوه میگوید. قیمتھا با سرعتي باال رفتند كھ تنھا در دوران ما نظیري براي آن میتوان یافت
مدتي كوتاه، بر اثر رباخواري و آزمندي، آن كس كھ قبال با صد گیلدر زندگي میكرد، اینك با قرون وسطي 

ید فوگرھا نابرابریھاي اقتصادي را، كھ اروپا عصر جد; شاھد نابرابریھاي بزرگ در قدرتھاي سیاسي بود
بعضي از بازرگانان . از زمان میلیونرھا و بردگان امپراطوري روم تا بھ حال نشناختھ بود، بر آن افزود

) دالر ٠٠٠,٠٠٠,٢۵(فرانك  ٠٠٠,٠٠٠,۵سرمایھ دار آو گسبورگ یا نورنبرگ، ھر كدام، در حدود 
  . ثروت داشتند

بسیاري از آنھا با پرداخت پول در زمره اشراف صاحب زمین درآمدند، براي خودنمایي نشان شجاعت و 
یو . جبران ساختند)) صرف پولھاي ھنگفت((نجابت خانوادگي بر سینھ آویختند، و فقدان بزرگزادگي را با 

; خرج كردند) دالر ٠٠٠,١٢۵(فلورین  ۵٠٠٠آخیم ھوخشتتر و فرانتس باومگارتنر، تنھا در یك ضیافت، 
ھاي سوداگران ثروتمند، كھ متجمالنھ  خانھ. فلورین برد و باخت نمودند ٠٠٠,١٠یا در یك جلسھ بازي 

. تزیین و ھنرمندانھ آراستھ شده بودند، نجبا و روحانیان و پرولتاریا را یكسان بھ خشم و نفرت برمیانگیخت
گایلرفون . بھ تھدید انحصارگران برخاستند خطیبان، نویسندگان، انقالبیون، و قانونگذاران با ھم

باید آنھا را چون گرگ از شھر بیرون راند، زیرا نھ از خدا و نھ از انسان ((كایزرسبرگ تقاضا كرد كھ 
اولریش فون ھوتن دزدان را بھ چھار طبقھ .)) ترس دارند، و از وجودشان جز بال، تشنگي، و فقر نمیتراود

. و اظھار داشت كھ بازرگانان از ھمھ اینھا دزدترند; كشیشان، و شھسواران بازرگانان، قضات،: تقسیم كرد
با پشتكار و سختگیري ((از تمام مقامات كشوري خواست كھ  ١۵١٢مجلس رایشستاگ كولوني در سال 

مجامع و مجالس دیگر نیز مكرر از . عمل كنند)) علیھ شركتھاي سرمایھ دار، رباخوار، و محتكر... تمام
بعضي از قانونگذاران خودشان در شركتھاي . احكام صادر نمودند، اما ھیچ كدام فایدھاي نداشتاین گونھ 

بزرگ تجارتي سرمایھ داشتند، و مجریان قانون با گرفتن حصھاي از سھام از در آشتي در میآمدند، و 
  . بسیاري از شھرھا، در سایھ بسط بي مانع و رادع تجارت، راه ترقي و پیشرفت میسپردند

ماینتس، شپایر، ) رگنسبورگ(تراسبورگ، كولمار، مس، آوگسبورگ، نورنبرگ، اولم، وین، راتیسبوتا س
ورمس، كولوني، تریر، برمن، دورتموند، ھامبورگ، ماگدبورگ، لوبك، و برسالو مراكز پررونق 

را )) شھرھاي آزاد((این شھرھا، و ھفتاد و ھفت شھر دیگر،. صنعت، بازرگاني، و ادبیات و ھنر بودند
تشكیل میدادند آنھا براي خود قانون وضع میكردند، بھ دیتھاي محلي و امپراطوري نماینده میفرستادند، و 

امپراطور نیز از لحاظ مالي و نظامي مدیون ; از نظر سیاسي مطیع فرمان ھیچ كس جز امپراطور نبودند
ت فرمانروایي اصنافي بودند كھ با آنكھ این شھرھا تح. كمكھاي آنھا بود و بھ آزادیشان تخطي نمیكرد

تا بدان حد كھ ; بازرگانان بر آنھا سلطھ داشتند، تقریبا ھر یك سازمان پدر ساالري براي رفاه عامھ بودند
تولید و توزیع، مزد و قیمت، و مرغوبیت كاال را، با توجھ بھ حمایت و حفظ ضعفا از تعدي اقویا، و فراھم 

  . ظیم مینمودندساختن مایحتاج زندگي براي ھمھ، تن

مع ; بنامیم)) شھرك((تن جمعیت نداشتند، ٠٠٠,۵٢ما امروز باید این گونھ شھرھا را، از آنجا كھ بیش از 
ھذا، زماني از پیش از نیمھ قرن نوزدھم كمتر نبود، و از ھر زمان دیگري پیش از عھد گوتھ پر رونقتر 

  . بودند

  : رباره آنھا با شوري توصیفناپذیر نوشتد ١۴۵٨انئاسیلویو، آن ایتالیایي متكبر، در سال 

بدون اغراق میتوان گفت كھ ھیچ یك از ... آلمان ھیچ گاه توانگرتر و باشكوھتر از امروز نبوده است
چنان نو و با طراوت بھ نظر میرسند . كشورھاي اروپا شھرھایي بھ زیبایي و خوبي شھرھاي آلمان ندارند

در سراسر اروپا جایي ... در ھیچ شھر دیگري اینھمھ آزادي نیست كھ گویي ھمین دیروز ساختھ شدھاند، و
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شكوھمندتر از كولوني، با آن كلیساھا، تاالرھا، برجھا، كاخھاي شگفتانگیز، شارمندان باوقار، رودھاي 
در ثروت و توانگري شھري برتر از آوگسبورگ در دنیا . آرام، و كشتزارھاي بارورش، نمیتوان یافت

  . كاخھا و كلیساھایي دارد كھ حتي ایتالیا بر آنھا رشك میبرد وین. وجود ندارد

عمارت . آو گسبروگ تنھا مركز مالي آلمان نبود، بلكھ حلقھ اصلي تجارت با ایتالیاي پر رونق آن زمان بود
فوندا كوتدسكو در ونیز، كھ دیوارھایش را جورجونھ و تیسین نقاشي كردند، بیشتر بھ ھمت بازرگانان 

آو گسبورگ از آنجا كھ تا این حد با ایتالیا مرتبط بود، نھضت رنسانس ایتالیا در آن . ساختھ شد آوگسبورگي
  . طنین افكند

بازرگانانش بھ حمایت از دانش پژوھان و ھنرمندان برخاستند، و بعضي از سرمایھ دارانش، از لحاظ 
ونراد پویتینگر، كالنتر یا شھردار از این روي، ك. فرھنگ و آدابداني، اما نھ اخالق، سرمشق دیگران شدند

، سیاستمدار، بازرگان، محقق، حقوقدان، التیني دان، یونانشناس، عتیقھ شناس، و ١۴٩٣آو گسبورگ در 
  . سوداگر بود

خیابانھاي آن ھنوز بھ شیوه قرون . نورنبرگ بیشتر مركز ھنرھا و صنایع دستي بود تا ثروت و صنعت
بامھاي سفالي سرخرنگ، شیروانیھاي . میھاي پیش آمده، سایھ گیر بودندوسطي پر پیچ و خم و، بر اثر طار

ھاي بالكوندارش، در برابر زمینھ روستایي و رود پر آب پگنیتس، منظره درھم و برھم اما  بلند، پنجره
  . گیرایي داشت

بودند و  نداشتند، اما شاداب و سرحال)) بریز و بپاش((مردم در اینجا چون آوگسبورگ ثروتمند نبودند و
در اینجا . دوست میداشتند كھ در جشنھا و اعیادي چون كارناوالھاي ماسك، لباس، و رقص خودنمایي كنند

در اینجا بود كھ ; ھاي دلكش و پرشور خود را عرضھ كردند بود كھ ھانس زاكس و مایسترزینگرھا نغمھ
جا بود كھ زرگران و نقرھكاران در این; آلبرشت دورر نقاشي و كنده كاري آلمان را بھ اوج خود رسانید

و در اینجا بود كھ ; ھاي كوچك ساختند زبردست شمال آلپ گلدانھاي گرانبھا، ظروف كلیسایي، و مجسمھ
فلز كاران، با مفرغ، ھزاران نوع گل و گیاه و جانور و پیكره آدمي طرح افكندند، یا آھن را بھ صورت 

باسمھكاران چندان فراوان بودند كھ ما اینك متحیریم چگونھ  در اینجا; ھا و معجرھایي زیبا در آوردند نرده
  . معیشت خود را بھ دست میآوردھاند

كلیساھاي شھرھا انبار و موزه آثار ھنري شدند، زیرا ھر صنف یا شركت یا خانواده توانگري براي گور 
  قدیس 
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زیرا در آنجا، بدون ھیچ گونھ زحمتي، تمام وسایل و افزارھاي مخصوصي را كھ براي نجوم ((برگزید،
زیرا . و در آنجا براي من تماس یافتن با دانشمندان ھمھ كشورھا آسانتر است; الزم است بھ دست میآورم

ز مشخصات و ا.)) نورنبرگ، از دولتي سر بازرگانانش كھ مدام در سفرند، مركز اروپا شده است
امتیازات نورنبرگ آن بود كھ مشھورترین بازرگان آن، یعني ویلیبالد پیركھایمر، یك اومانیست پر اشتیاق، 

. مینامید)) افتخار بزرگ آلمان((اراسموس پیركھایمر را . یك حمایتگر ھنر، و دوست جاني دورر بود

اژه، و جنگھاي ماكسیمیلیان با ونیز سفرھاي واسكو دو گاما و كریستوف كلمب، سلطھ تركان بر دریاي 
صادرات و واردات آلمان بھ طور روزافزوني در مسیر . تجارت میان آلمان و ایتالیا را بر ھم زدند

قدرت و ثروت ; ھاي بزرگ، بھ سوي دریاي شمال، دریاي بالتیك، و اقیانوس اطلس جریان یافتند رودخانھ
افراد . بر من، و باالتر از ھمھ بھ آنورس رخت بربست از آوگسبورگ و نورنبرگ بھ كولوني، ھامبورگ،

انتقال . خاندانھاي فوگر و ولزر، با مستقر ساختن مركز عملیات خود در آنورس، این جریان را تندتر كردند
پول و تجارت آلمان بھ سمت شمال، از لحاظ اقتصادي، آلمان شمالي را از ایتالیا جدا كرد و چندان نیرومند 

آلمان جنوبي، شاید بھ دالیل مغایري، . نست از لوتر در برابر امپراطور و پاپ حمایت كندساخت كھ توا
 . كاتولیك باقي ماند

II -دولت  

حكومت آلمان در این دوره بحراني چگونھ بود شھسواران، یا پایینترین طبقھ نجبا، كھ در سالھاي پیش بھ 
فرمانروایي داشتند، اینك مقام و اھمیت نظامي و  عنوان دست نشانده خاوندھاي فئودال بر دھات و روستاھا

  . اقتصادي و سیاسي خود را از دست داده بودند

سپاھیان مزدور، كھ بھ وسیلھ شھریاران یا شھرھا استخدام میشدند و بھ سالحھاي آتشین و توپخانھ مجھز 
ثروت . میساختند میگشتند، سواره نظام شھسواران را، كھ ھنوز از ناچاري شمشیر میآختند، تارومار

. بازرگاني ارزشھا و قیمتھا را باال میبرد و مالكیت زمین را، بھ عنوان منبع قدرت، از اھمیت میافكند
. ھاي استقالل خود را مستقر میساختند، و شھریاران در پي تمركز قدرت و قانون بودند شھرھا پایھ

تند، تا حدي انتقام میگرفتند، اما ھنگامي كھ شھسواران، با چپاول كاالھاي تجارتیي كھ از مسیر آنھا میگذش
بازرگانان و شھرداریھا زبان بھ اعتراض گشودند، شھسواران ادعا كردند كھ حق دارند بھ جنگھاي 

با )) بارونھاي دزد((كومین آلمان این عھد را مجموعھ آشفتھ قالعي میداند كھ از آنھا . خصوصي بپردازند
برخي از . ارت بازرگانان، مسافران، و كشاورزان بیرون میریزندمالزمان مسلح خویش براي قتل و غ

دست راست گوتس فون برلیشینگن با آنكھ خودش دست راستش را در ھنگام : شھسواران رسمي گذاشتند
خدمت بھ شاھزاده متبوعش از دست داده بود، بھ جاي آن دست آھنیني تعبیھ كرد و سپاھیان شھسواران را 

رگانان، بلكھ در یغما بردن شھرھایي چون نورنبرگ، دارمشتات، مس، و ماینتس نھ تنھا در غارت باز
دوست او، فرانتس فون زیكینگن، مدعي ورمس شد، توابع آن را غارت كرد، ). ١۵١٢(رھبري كرد 

اعضاي انجمن شھر را گرفت، شھردار را شكنجھ كرد، در برابر تمام سپاھیان امپراطوري كھ براي 
مقاومت بھ خرج داد، و تنھا با دریافت اعانھ نقدي ساالنھاي براي خدمت بھ امپراطور دستگیري او آمدند 

بیست و دو شھر سوابیا، كھ عمده ترینشان آواگسبورك، اولم، فرایبورگ، . موقتا سر تسلیم فرود آورد
شدند واكنستانس بودند، با عدھاي از نجباي درجھ یك براي تجدید سازمان اتحادیھ سوابیایي ھمداستان 

ھایي از این قبیل، جلو دزدي شھسواران را گرفت، و سبب شد كھ جنگھاي  این اتحادیھ و اتحادیھ). ١۴٨٨(
اما آلمان، در آستانھ ظھور لوتر، میدان آشوب و ھرج و مرجھاي ; خصوصي غیر قانوني اعالم شوند

  . بود)) میدان حكمروایي قدرتھا((سیاسي و اجتماعي و 

و خواه غیر روحاني، كھ ناظر این آشفتگي و ھرج و مرج بودند، بر اثر پول پرستي امیران، خواه روحاني 
و فرومایگي، مسكوكات و حقوق گمركي مختلفشان، رقابتھاي اغتشاشانگیزشان در كسب مال و مقام، و 

تحریف حقوق رومي بھ نفع خودشان براي تحصیل اقتدار و اختیار مطلق و بھ ضرر مردم و شھسواران و 
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خاندانھاي بزرگي چون ھوھانزولرن در براندنبورگ، وتین در ساكس، . طور، بر آن دامن میزدندامپرا
مانند ) در اینجا از خاندان ھاپسبورگ در اتریش نام نمیبریم(ویتلسباخ در پاالتینا، دوكھاي وورتمبرگ 

ر امیران و شھریاران اگر قدرت امپراطور كاتولیك ب. فرمانروایان مطلقالعنان و غیر مسئول رفتار میكردند
سر باز زدن امیران و . آلمان میچربید، نھضت اصالح دیني یا شكست میخورد یا بھ تعویق میافتاد

  . شاھزادگان از اطاعت رم گام دیگري بود كھ بھ سوي استقالل مالي و سیاسي برداشتھ میشد

دریك سوم منجم و فر. شخصیت امپراطوران این عھد وضع حكومت مركزي را برجستھتر نشان میدھد
كیمیاگر بود و چندان خود را با آرامش وجدانگیز باغھاي خود در گراتس مشغول ساختھ بود كھ گذاشت 

اما در اواخر سلطنت . بوھم، شلسویگ ھولشتاین، اتریش، و مجارستان خود را از امپراطوري جدا سازند
ورگوني براي پسرش، ماكسیمیلیان، پنجاه و سھ سالھاش با نامزد ساختن ماري، وارث شارل دلیر دوك ب

در جنگ، در بستري از یخ، جان داد،  ١۴٧٧ھنگامي كھ شارل در . شاھكار سیاسي بزرگي بھ خرج داد
ماكسیمیلیان اول با آنكھ بھ امپراطوري برگزیده شد، ھیچ گاه . خاندان ھاپسبورگ ھلند را بھ میراث برد

سراسر . ز كرد كھ از ھر لحاظ از آن بوي موفقیت میآمدتاجگذاري نكرد، و فرمانرواییش را در حالي آغا
امپراطوري از حسن خلق، حسن منظر، حساسیت متواضعانھ، شادابي پرھیجان، سخاوت و جوانمردي، و 

حتي . دالوري و مھارتش در نیزھاندازي و شكار خوشحال رنسانس بر اریكھ سلطنت آلمان تكیھ زده بود
شھریاري خردمند و دوراندیش و خداترس، حكمراني عادل، ((او را  ماكیاولي تحت تاثیر قرار گرفت و

... سپھساالري بزرگ، دالور در مخاطرات، و چون سختجانترین سربازان در برابر خستگي پرطاقت
سپھساالر بزرگي نبود، و آن عقل و خرد بدبین كلبي )) ماكس((اما . شمرد)) نمونھ فضایل شاھوار بسیار
بر آن خیال بود كھ عظمت امپراطوري . زاده، اثر ماكیاولي، الزم بود نداشترا كھ براي شخصیت شاھ

بارھا، در ; مقدس روم را با بھ دست آوردن مجد نفوذ و مستملكات پیشینش در ایتالیا بدان بازگرداند
فكر بدان ; جنگھاي بیثمري كھ دیت آلمان از تامین ھزینھ آنھا امتناع میورزید، بھ آن شبھ جزیره لشكر كشید

. افتاد كھ یولیوس دوم، آن پاپ دالور، را بركنار كند و خود را بھ مقام پاپي و امپراطوري ھر دو برساند
جاھطلبیھاي داخلي خود را بھ عنوان مقدمات ) مانند شھریار معاصرش شارل ھشتم، پادشاه فرانسھ(وي 

مي نمیتوانست بھ اقدام خطیري اما از لحاظ مالي و جس. الزم براي حملھ قاطعي بھ تركان معذور میشمرد
; قادر نبود كھ مقدمات و وسایل را بھ دست آرد تا در نتیجھ غایت و ھدف را آرزو بتواند كرد; دست یازد

براي اصالح اداره امور امپراطوري . گاھگاھي چنان بھ بینوایي میافتاد كھ پول پرداخت ناھارش را نداشت
در نتیجھ، ھر چھ كشتھ بود با مرگش از میان ; ا نقض كردرنج بسیار كشید، ولي خود اصالحات خویش ر

پس از نومیدي بسیار در جنگ، روي بھ سیاست پدر و . از قدرت خاندان ھاپسبورگ زیاد دم میزد. رفت
وي اندكي دیوانھ بود، اما ; براي پسرش فیلیپ، خوانا، دختر فردیناند، را برگزید. ازدواجھاي سیاسي آورد

نوه خود ماري و نوه دیگرش فردیناند را با لویي و آن، پسر و دختر  ١۵١۵در . ي داشتاسپانیا را بھ جھیز
مجارستان، نامزد كرد و قدرت خاندان ) تا آنجا كھ قدرت تركان اجازه میداد(الدیسالوس پادشاه بوھم 

  . ھاپسبورگ را بھ نھایت گسترش رسانید

با . موسیقي، دانش، ادبیات، و ھنر بود بھترین وجھھ شخصیت ماكسیمیلیان عشق و تمجیدش نسبت بھ
ما مطمئنیم كھ وي میتوانست بھ ; اشتیاق تمام بھ مطالعھ تاریخ، ریاضیات، و زبانھاي گوناگون پرداخت

آلماني، التیني، ایتالیایي، فرانسوي، اسپانیایي، فالندري، و بھ زبان والونھا سخن بگوید، و در یكي از 
گویشھاي جنوب و شمال . ارجي با ھفت زبان مختلف خودشان گفتگو كردلشكركشیھایش، با ھفت فرمانده خ

آلمان، تا حدي بھ سرمشق و كوشش و تقالي او، بھ صورت لھجھاي عمومي درآمد، كھ بعد زبان رسمي 
در گیرودار جنگھاي بیشمارش، بھ تالیف و . حكومت آلمان، كتاب مقدس لوتر، و ادبیات آلماني گشت

ثاري در باب علم انساب، توپخانھ، معماري، شكار، و ترجمھ احوال خویش از او تصنیف كتب كوشید، و آ
ھاي آلماني طرح وسیعي افكند، اما باز بیپولي نقشھاش را نقش  براي گردآوري آثار قدیمھ و كتیبھ. باقي ماند

شگاه وین را دان. بھ پاپھا براي اصالح تقویم پیشنھادي كرد كھ ھشتاد سال بعد موثر واقع شد. بر آب نمود
از نو سامان داد، كرسي تدریس حقوق، ریاضیات، شعر، و خطابھ در آن ایجاد كرد، و براي مدتي آن را 

اومانیستھاي را بھ وین دعوت كرد و بھ كونرادوس كلتس . بھ صورت فعالترین مركز علمي اروپا درآورد
  . توانایي داد كھ در آنجا یك آكادمي شعر و ریاضیات باز كند

pymansetareh@yahoo.com



یستھایي چون پویتینگر و پیر كھایمر را مورد عنایت و تفقد قرار داد، و رویشلین رنجدیده را كنت اومان
بھ پتر فیشر، فایت شتوس، بوركمایر، دورر، و دیگر ھنرمنداني كھ در عھد . كاخنشین امپراطوري گردانید

استراحتگاه ابدي دستور داد تا در اینسبروك، براي . سلطنت او ظھور كردند ماموریتھایي واگذاشت
ھنگام مرگش ناتمام باقي ماند، ولي این خود فرصتي شد كھ پتر ; جسمش، قبر آراستھ و مزیني ساختھ شود

ھایش بزرگ  اگر ماكسیمیلیان بھ اندازه نقشھ. ھاي زیبایي از تئودوریك و آرثر را بتراشد فیشر مجسمھ
  . میبود، در عظمت رقیب اسكندر و شارلماني میشد

اپسین سالھاي زندگي امپراطور تك چھره زیبایي از او كشید مردي فرسوده و طعم واقعیت دورر در و
: این روح سركشي از زماني شاداب بود، اینك میگفت. چشیده كھ خست جنونآمیز روزگار او را شكستھ بود

دریغ اي سرزمین بینواي :((، و سرشك تحسر میریخت))در روي زمین براي من شادي وجود ندارد((
او ھنگامي كھ مرد، آلمان و امپراطوري مقدس روم . اما ماكسیمیلیان در ناكامیا بیش مبالغھ میكرد!)) لمانآ

. نیرومندتر از زماني كھ بھ پادشاھي رسید بھ جاي گذاشت) حتي اگر از نظر پیشرفتھاي اقتصادي باشد(را 
سي دیگر تبدیل شده بود، و دیري وین بھ فلوران; جمعیت افزون شده، و تعلیم و تربیت توسعھ یافتھ بود

نمیگذشت كھ نوھاش، با بھ ارث بردن نیمي از اروپاي باختري، نیرومندترین حكمران جھان مسیحیت 
  . میشد

III  -١۵١٧- ١٣٠٠: آلمانیھا  

بھ احتمال قوي، آلمانیھا در این زمان تندرستترین، نیرومندترین، سرزندھترین، و پربارترین مردم اروپا 
  . بودند

نكھ از آثار ولگموت، دورر، وكراناخ و ھولباین برمي آید، مردانشان تنومند و گردن كلفت بودند، سري چنا
خشن ; بزرگ و دلي توانا داشتند، و حاضر بودند جھان را یكباره بخورند و با نوشیدن آبجو تحلیلش برند

ستند ظالم و ستمگر باشند، میتوان; خداپرستي خود را با نفس پرستي متعادل میساختند; اما سرخوش بودند
چنانكھ افزارھاي مخوف شكنجھاي كھ در مورد جنایتكاران بھ كار میبردند شاھد این مدعاست، اما 

ھاي جسماني  میتوانستند با شفقت و سخاوتمند نیز باشند، و بندرت بھ درندگي و تعدیات مذھبي خود جلوه
. دانھ مقاومت میكردند و معموال آن را مقھور میساختنددر آلمان، در برابر دستگاه تفتیش افكار، مر. میدادند

روحیھ نیرومند آنھا، كھ بیشتر براي شوخیھاي مستانھ ساختھ شده بود تا بذلھ گوییھاي خشك، احساس منطق 
و زیبایي را در آنھا كند میساخت و آنھا را از لطافت و رقتي كھ مغز فرانسوي و ایتالیایي داشت محروم 

اما در اندیشھ آلماني اثري پابرجا، ; اتوان و نزار آنھا در انجیل پرستیشان گم شده بودرنسانس ن. میكرد
كوشایي و دقتي منظم، و بیرحم وجود داشت كھ آنھا را بھ درھم شكستن قدرت رم قادر میساخت، و ھم 

  . اكنون وعده آن میداد كھ بھ مقام بزرگترین دانش پژوھان تاریخشان برساند

ھر خانھ خوبساختھاي، . استحمام امري عمومي بود. ل دیگر، آلمانیھا پاك و نظیف بودنددر مقایسھ با مل
در حمامھاي عمومي بیشمار، مانند روم قدیم، كارھایي . حتي در نواحي روستایي، براي خود حمامي داشت

د غیر از استحمام نیز صورت میگرفت، در آنجا مردان میتوانستند اصالح كنند، و زنان میتوانستن
رواج داشت، باده نوشي و قمار مجاز بود، و میشد از مالل تكگاني )) مشت و مال((;موھایشان را بیارایند
معموال زن و مرد، در حالي كھ عفیفانھ خود را پوشانده بودند، با ھم استحمام . اندكي رھایي جست

از بادن  ١۴١٧الیایي كھ در میكردند، اما قانوني علیھ عشقبازي والس زدنھا وجود نداشت، و دانشمندي ایت
در دنیا حمامھایي مناسبتر از حمامھاي اینجا براي آبستن ((بادن دیدن كرده است خاطر نشان میسازد كھ 

. آلمانیھاي این عھد را نمیتوان در اصول اخالقي و دیني سختگیر دانست.)) ساختن زنان وجود ندارد
یشان گاھي، در سنجش با معیار و میزان ما، خشن و درست است كھ گفتگوھا، مكاتبات، ادبیات، و شوخیھا

كوچك و بزرگ باده بیش از . ناھنجار مینمایند، ولي این خشونت مناسب بدنھا و روحھاي نیرومند آنھا بود
ارفورت در نظر لوتر  ١۵٠١در سال . حد مینوشیدند و در جواني در اعمال جنسي زیاده روي میكردند
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فرمانروایان آلماني، خواه روحاني و خواه . نمینمود)) و شرابخانھاش بیش فاحشھ خانھ((پارسا و خداترس 
غیر روحاني، با قدیس آوگوستینوس و قدیس توماس آكویناس موافق بودند كھ براي مصون ماندن زنان از 

  . ھتك و تجاوز باید فاحشگي را مجاز دانست

وانیم كھ اسقفھاي ستراسبورگ و ماینتس از میخ. ھا داراي پروانھ كار بودند و مالیات میدادند روسپیخانھ
ھا عوایدي دریافت میداشتند، و اسقف وورتسبورگ روسپیخانھ شھرداري را بھ عنوان تیول  فاحشھ خانھ

  . پردرآمدي بھ گراف فون ھننبرگ داد

از  ;در بزرگداشت میھمان، از جملھ میھماننوازیھا یكي آن بود كھ خانھاي پر از زن در اختیارش میگذاشتند
بھ این طریق چنان خوب پذیرایي كردند و ) ١۴٣۴(و اولم ) ١۴١۴(در برن [ اول]شاه سیگیسموند 

گاھي . رضایت خاطرش را برآوردند كھ در مال عام از میزبانانش بھ خاطر این میھمان نوازي تشكر كرد
رسمي نورنبرگ  روسپیان ١۴٩٢در سال ; ھایي غیر رسمي دایر میكردند زنان، بدون پروانھ، روسپیخانھ

ھاي غیر  اجازه یافتند كھ روسپیخانھ ١۵٠٨در سال ; از این رقابت غیر منصفانھ بھ شھردار شكایت بردند
ھاي اخالقي،  در دوران اخیر قرون وسطي، در قانون نامھ. رسمي را غارت كنند و ببندند، و چنین كردند

شاید انتشار مرض . ش و اغماض بودگراییدن بھ فحشا، بھ عنوان یك گناه كوچك و عادي، قابل بخش
  . آن را كاري در خور مرگ گردانید ١۴٩٢سیفیلیس در 

عشق را نتیجھ طبیعي، نھ علت . ازدواج، مانند جاھاي دیگر، وسیلھاي براي توحید ثروتھا و اموال بود
تجمل عروسیھا در میان تمام طبقات با تشریفات و . معقول، ایجاب میكرد كھ مستلزم قیود عروسي بود

بھ دست آوردن یك . جشن عروسي ممكن بود یك یا دو ھفتھ بھ درازا كشد. پرستي و اسراف ھمراه بود
اقتدار مرد از لحاظ نظري مطلق و بي چون و . شوھر ھمان اندازه گران خرج بود كھ نگاه داشتن یك زن

خانم دورر براي خود  مالحظھ میكنیم كھ. چرا بود، اما در عمل واقعیتش بیشتر از گفتار معلوم میگشت
زنان نورنبرگ چنان بیپروا بودند كھ امپراطور ماكسیمیلیان را نیم برھنھ از بستر . حقوقي قایل بوده است

بنا بر یك . بیرون كشیدند، شالي بھ كمرش افكندند، و در میان خیابان بھ رقص شبانھ شادیبخشي انگیختند
ي آلمان قرن چھاردھم، ھنگامي كھ بھ سفري دور و دراز افسانھ كھنھ و قدیمي، برخي از مردان طبقھ باال

آھني بھ دور كمر و رانھاي زنانشان میبستند، قفل میكردند، و كلیدش را با )) كمربند عفت((میرفتند، یك 
اما در ; اثر و نشانھ این رسم را در ونیز قرون وسطي و فرانسھ قرن شانزدھم میتوان دید. خود میبردند

موثق بھ نظر میرسند، زن یا معشوقھ كمربند را بھ اختیار خود میبست و كلیدش را بھ موارد معدودي كھ 
  . شوھر یا عاشق خود میسپرد تا وي را از وفاداري خود مطمئن سازد

یك وقایعنگار ارفورتي حساب میكند كھ ھر زن و شوھري بھ طور متعارف . زندگي خانوادگي رونق داشت
فرزندان حرامزاده و نامشروع نیز . ھایي كھ پانزده اوالد داشتند كم نبودند هخانواد. ھشت یا ده فرزند دارند

جزو این عده بھ شمار میرفتند، زیرا این كودكان، كھ فراوان ھم بودند، پس از ازدواج پدر، بھ خانھ او 
جدادي یا این نام اغلب بر شغل و پیشھ ا. در قرن پانزدھم استعمال نام خانوادگي تداول پیدا كرد. میرفتند

در . زادگاه داللت داشت و گاھگاھي نیز شوخي كوتاھي بود كھ در دل زمانھ خشن و سختگیر نطفھ میبست
حتي ناكس، امپراطور آینده، كتكھاي بسیار نوش جان كرد، . خانھ و مدرسھ انضباطي سخت حكمفرما بود

با ) ١۵٠٠حد (ي در این زمان ھاي آلمان خانھ. اما اگر این كار رنجي داشت، جز براي پدر و معلم نبود
ھاي شیشھ  پلكانھاي فراخ، طارمیھاي محكم، اثاثھ جاگیر، صندلیھاي تشكدار، صندوقھاي منبتكاري، پنجره

ھاي پوشیده از فرشینھ، كفھاي مفروش با قالي، نجاریھاي محدب،  رنگي، تختخوابھاي آسمانھ دار، دیواره
ھایي كھ با افزارھاي الزم  ي یا ظروف سیمین، و آشپزخانھھاي پر از كتاب یا گل و یا آالت موسیق قفسھ

ھا بیشتر از چوب بود، و از  نماي خانھ. ھاي اروپا بودند جھت سورھاي آلماني میدرخشید، راحتترین خانھ
ھا و خیابانھا را  رخبامھاي پیشامده و بالكنھاي پنجره دار جلو روشني كوچھ. این روي آتشسوزي فراوان

جز در شبھاي جشن و شادي، از . معدودي از خیابانھا، در شھرھاي بزرگ، سنگفرش بودند تنھا. میگرفتند
خرده مجرم، چون خوكھا و . ھا، امنیتي وجود نداشت شبھا، بیرون از خانھ. چراغ در خیابانھا اثري نبود
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جرم و  براي جلوگیري از. شھرباني وجود نداشت. گاوھایي كھ در كوچھ و محل ول میگشتند، فراوان بود
  . جنایت، بھ مجازاتھاي سخت توسل جستھ میشد

زبان كساني را كھ كفر میگفتند و یا . جزاي سرقت مرگ، و سزاي دزدیھاي كوچك بریدن ھر دو گوش بود
بھ بیرون میكشیدند، در نورنبرگ چشم تبعیدیاتي را كھ بدون اجازه بھ شھر باز میگشتند از حدقھ بیرون 

  . میآورند

  . نشان را میكشتند زنده بھ گور میشدند یا سیخ داغشان میكردند و سپس بھ دار آویختندزناني كھ شوھرا

در میان آالت و افزار شكنجھ كھ قبال در قلعھ نورنبرگ عرضھ شده بود، صندوقھاي مملو از تراشھ 
یكشیدند و ھایي بودند كھ اندامھا را م دستگاه; سنگھاي تیزبود كھ محكوم را در زیر فشار آنھا لھ میكردند

ھایي بودند كھ مجرم را از نشستن،  دستگاه; منقلھایي بودند كھ با آنھا كف پاھا را میسوزاندند; میگسیختند
نام داشت و )) دوشیزه ملعون آھنین((و باالخره ماشیني بود كھ . دراز كشیدن، یا خوابیدن باز میداشتند

رد، و سپس، خونین و از ھم دریده و شكستھ، در محكوم را با بازوان پوالدین بر سینھ تیغھ دار خود میفش
  . ھاي نوك تیز گردان میافكند تا جان سپارد گودالي پر از خنجر و میلھ

تقلب . ارتشا شایع، و در طبقات باال بدتر بود. اخالق سیاسي نیز با اخالق سست عمومي ھماھنگي داشت
. ، رایج بود)١۴۵۶(اب زنده بھ گور ساختند در اجناس، با آنكھ دو تن را در نورنبرگ بھ جرم تقلب در شر

; یعني قرباني كردن اخالق در راه پول مانند ھر قرن دیگري، شدید بود) سودپرستي(پرستش سوداگري 
مع ھذا، ھمین شارمندان، شتابزده، مبالغ ھنگفتي براي امور . پول مدار ارزیابي ھمھ اشیا بود نھ انسان

در زمان پاپھا، مردم با شادي و خلوص بسیار دو دستي احسان : ((لوتر مینویسد. خیریھ ھدیھ میكردند
نیاكان ما، بزرگان و شاھان، شاھزادگان . میكردند، صدقھ میدادند، بناي خیر میساختند، و میراث میگذاشتند

و دیگر مردم، از روي شفقت و با گشاده دستي بلي، تا حد لبریزي بھ بخشھاي كلیسایي، امور تحقیقاتي، و 
ھاي این عھدي كھ خود را از قید روحانیت و كلیسا رھا میساخت یكي  از نشانھ.)) نیان كمك میكردندروحا

آن بود كھ بیشتر اعانات خیریھ را براي كمك بھ مستمندان در اختیار انجمن شھرھا میگذاشتند نھ در ید 
  . اولیاي كلیسا

اشرافیت نسب و والدت پیشي گرفت، ھنگامي كھ قدرت و فرمانروایي در ضبط و ربط امور اقتصادي بر 
باده خواري گناھي . آداب و عادات خشنتر و ناھنجارتر گشت در فرانسھ و انگلستان نیز چون آلمان بود

نیرنگبازي ایتالیاییھا، ((لوتر و ھوتن ھردو آن را محكوم ساختند، گر چھ ھوتن آن را بھتر از ; عمومي بود
بعضي از بدمستیھا ممكن است ناشي از ادویھ تندي . میدانست)) ھادست كجي اسپانیاییھا، و تكبر فرانسوی

چنگال از قرن . آداب غذا خوردن ناھنجار و ساده و آسان بود. بوده باشد كھ در طبخ غذاھا بھ كار میرفت
حتي در ; چھاردھم بھ آلمان راه پیدا كرده بود، اما مردم ھنوز ترجیح میدادند كھ با دست خوراك بخورند

اگر خداوند ((زدھم واعظي استعمال چنگال را تحریم كرد و آن را خالف اراده خدا شمرد و گفت قرن شان
. لباسھا مجلل و پر زرق و برق بودند.)) میخواست كھ ما چنگال بھ كار بریم، ھرگز بھ ما انگشت نمیداد

طبقات متوسط، عالوه . مردمان كارگر بھ پوشیدن كاله نمدي، نیمتنھ كوتاه، و شلواري كھ آن را روي بودند
اما بزرگزادگان و صاحبان حسب و . بر اینھا، جلیقھ و قباي جلو باز آستردار یا مطرز بھ خز میپوشیدند

در این ھر دو طبقھ كاله . نسب در تزیین و تجمل لباسھایشان با صاحبان ثروت رقابتي بسیار شدید داشتند
. اده و با پر، قیطان، مروارید، یا طال مطرز شده بودمردان پارچھ گرانبھایي بود كھ پیچ در پیچ برھم افت

زنان توانگران تاجھاي . قباھاي رویي، با رنگھاي درخشان، طراز خز داشتند یا نقره دوزي شده بودند
اما زنان با آزرم و . زرین یا روسریھاي زربفت میپوشیدند، یا گیسوانشان را با نوارھاي زرین میبافتند

گایلر فون كایزرسبرگ . ھاي لطیف بھ سر میافكندند و در زیر چانھ گره میزدند چھمحجوب دستمالي از پار
. میارزیده است) دالر ٠٠٠,١٠٠(فلورین  ٠٠٠,۴مدعي است كھ لباس بعضي از زنان شیك پوش بیش از 

ایش زلفھاي مردان با دقت تعلیم و آر; مردھا ریششان را میتراشیدند، اما موي سرشان را بلند نگاه میداشتند
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ھاي خیاالنگیز موھاي ماكسیمیلیان را مالحظھ  ھاي مباھاتانگیز گیسوان دورر، و شكنجھ حلقھ; داده میشد
  . كنید

كونرادوس كلتس میگفت كھ مد لباس در . انگشتري، مثل حاال، عالمت تشخص طبقھ یا براي خودنمایي بود
در ایام . د و زن ھر دو صادق استآلمان زودتر از جاھاي دیگر تغییر میكند، و این امر در مورد مر

  . جشن، گاھي مردھا در خوشپوشي و تجمل زنان را تحتالشعاع قرار میدادند

اعیاد و جشنھا فراوان بودند، و در آنھا روح تفریحات و نمایشھاي شادیانگیز قرون وسطي ادامھ داشت، و 
عید كریسمس، با . میرفتند فرصت مناسبي براي آسودن از رنج كار و تخلف از احكام مذھبي بھ شمار

ھنوز درخت كریسمس بھ بازار نیامده بود، چھ آن از ; وجود صبغھ كافرانھاش، ھنوز یك عید مسیحي بود
، بھ معني Kerkمشتق از لفظ آلماني ) Kermis(ھر شھر یك كرمیس . ابداعات قرن ھفدھم است

در این جشن، زن و . یا عید قدیس حامي خود را جشن میگرفت)) قداس((، بھ معناي mis، و ))كلیسا((
مرد با ھم در كوچھ و خیابان میرقصیدند، شادي بر ھمھ جا حكمفرما بود، و ھیچ قدیس واعظي نمیتوانست 

چنانكھ . رقص گاھي بھ صورت جنوبي مسري بیرون میآمد. نشاط لجام گسیختھ عشرتطلبي را آرام سازد
در . ھمین وضع پیش آمد ١۴١٢، یا در ستراسبورگ در سال ١٣٧۴مس، كولوني، واكس در سال  در

بعضي از این موارد، مبتالیان، كھ خود را طلسم شده و جنزده میپنداشتند، براي شفا بھ رقص قدیس ویتوس 
الكت توسل میجستند و، مانند برخي از جوانھاي دیوانھ عصر ما، از بسیاري رقص خویشتن را بھ ھ

مردھا براي بروز استعدادھاي دیگر خود بھ امور دیگري چون شكار یا مسابقھ خطرناك نیزه . میافكندند
ھزاران تن، از مرد و زن، بھ مسافرت میرفتند و زیارت مرقد قدسي را بھانھ سفر خود . بازي میپرداختند

ھا یا تخت روانھا راه  ان كالسكھبا شادي و شعفي دردناك بر پشت اسبان یا استران، و یا درمی. میساختند
اشخاص . ھاي پلشت را بر خود ھموار میكردند ھاي ناھموار و مھمانخانھ میسپردند و رنج و ناراحتي جاده

معقولتر، ھنگامي كھ برایشان فراھم میآمد، با قایق یك خط پستي، كھ بر روي ھمھ باز بود، شھرھاي معتبر 
تصویر مردمي رانشان میدھند كھ نیرومندتر، سرزندھتر، و  ھمھ و ھمھ اینھا. را بھ یكدیگر پیوست

كامیابتر از آنند كھ بیش از این دستبند خاوندان فئودال را بر دستھاي خود، و بار استثمار را بر پشت 
علي رغم ھمھ پراكندگیھاي سیاسي، احساس نیرومند ملت پرستي آلمانھا زنده و پایدار . خویش تحمل كنند

; اطوراني كھ خود را باالتر از ملیتھا، و پاپاني كھ خود را فوق طبیعت میدانستند گرفتماند و جلو امپر
در نبرد ھزار و . نھضت اصالح دیني ھم امپراطوري مقدس روم و ھم سلطنت پایان را در ھم میشكست

   .پانصد سالھ میان توتونھا و رومیھا، بار دیگر چون قرن پنجم، پیروزي بھ روي آلمان لبخند میزد

IV -كمال ھنر آلمان  

شاید نتوانیم باور كنیم، اما حقیقتي مسلم است كھ . این كمال و بلوغ نخست خود را در ھنر جلوه گر ساخت
) ١۵٢٠(تا مرگ رافائل ) ١۴۵٢(درست در اوج رنسانس ایتالیا یعني از زمان تولد لئوناردو داوینچي 

ره، طال، كنده كاري، ھنرمندان آلماني، بھ خاطر استادي و صنعتگریشان در چوب، آھن، مس، مفرغ، نق
فلیكس فابري، اھل اولم، شاید بیشتر . نقاشي، مجسمھ سازي، و معماري، در سراسر اروپا خواھان داشتند

ھنگامي كھ كسي میخواھد یك كار ھنري مفرغي، :((نوشت ١۴٨۴از روي میھن پرستي تا بیطرفي، در 
من خود بھ چشم خویش . تخدام میكندسنگي، یا چوبي داشتھ باشد، صنعتگران و ھنرمندان آلماني را اس

دیدھام كھ جواھرسازان، زرگران، حجاران، و ارابھسازان آلماني در میان اعراب آثار اعجاب آوري پدید 
در حدود پنجاه سال بعد، پائولو .)) آنھا در ھنرمندي حتي از یونانیھا و ایتالیاییھا در گذشتھاند; میآوردند

آلمانھا در عالم ھنر ھر آنچھ را : ((، این گفتار را صادق یافت و نوشتجوویو، كھ یك نفر ایتالیایي است
پیش از آنھا بوده است میگیرند و پیش میبرند، و ما ایتالیاییھاي تنبل بایستي نیازمند شویم كھ بھ دنبال 

معماران آلماني در فلورانس، آسیزي، اورویتو، سینا، بارسلون، و .)) صنعتگر خوب بھ آلمان بفرستیم
فایت شتوس . ورگوس بھ كار اشتغال داشتند، و از آنھا براي اتمام كلیساي جامع میالن كمك خواستندب
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كراكو را مسخر خود ساختھ بود، دورر در ونیز با افتخار و بزرگي قرین بود، و ھولباین كھین در 
  . انگلستان غوغا میكرد

با اینھمھ، . ھاردھم بھ زوال گراییده بودالبتھ اوج و عظمت معماري كلیسایي با گذشتن قرون سیزدھم و چ
)) تاالر كھن شھر((و ) ١۴۶٨١۴٨٨(یك نسل از مردم مونیخ بھ ساختن كلیساي حضرت مریم 

در دو دھھ آغاز قرن شانزدھم، فرایبرگ در ساكس . بھ سبك گوتیك متاخر اشتغال داشتند) ١۴٧٠١۴٨٨(
آوگسبورگ نمازخانھ فوگر بنیاد گرفت، كلیساي عمارت جایگاه ھمسرایان كلیساي خود را تكمیل كرد، در 

جامع ستراسبورگ را تمام كرد، و پنجره بالكوندار زیبایي بر كشیش خانھ كلیساي زبالدوس در نورنبرگ 
ھاي فریبایي با بامھاي سفالین  در قسمت معماري روستایي و شھري، در این عھد، كلبھ. افزوده شد

ھا از تابش آفتاب  ي گل آذین، و رخبامھاي وسیع براي حفظ پنجرهھاي چوبي، طارمیھا سرخرنگ، باالخانھ
بھ این ترتیب، در آب و ھواي سخت میتنوالد، آلمانھاي بیباك، با زیبایي ساده و . و ریزش برف ساختھ شدند

  . ھاي آلپ در ناحیھ باواریا بھ مقابلھ برخاستند ھاي خود، با شكوه و عظمت رشتھ كوه گرم خانھ

مجسمھ سازان كوچك فراوان بودند، . اج شكوھمند افتخاري بود كھ بر فرق زمان میدرخشیدمجسمھ سازي ت
و بعضي از آنھا، چون نیكوالوس گرھارت، زیمون الینبرگر، تیلمان ریمنشنایدر، و ھانس باكوفن، اگر در 

تنھا در یك نورنبرگ . كھكشان ھنري كوچكتري قرار میگرفتند، ھر كدام ستاره قدر اولي بھ شمار میرفتند
داستان زندگي و كار . نسل سھھنرمند پرورد كھ در ھیچ یك از شھرھاي ایتالیاي آن زمان نظیر نداشتند

در نورنبرگ پرورش یافت، و بھ عنوان یك مھندس، پل ساز، معمار، . فایت شتوس داستان دو شھر بود
فت و بھترین اثر خود را سپس در سي سالگي بھ كراكو ر. حكاك، مجسمھ ساز، و نقاش شھرت پیدا كرد

در آنجا، بھ سبك گوتیك متاخر شعلھ سان، كھ گویاي خداترسي و تاثر پذیري لھستانیھا ھر دو است، بھ 
، با پول كافي بھ نورنبرگ بازگشت، خانھ تازھاي خرید، و زن جدیدي گرفت كھ ١۴٩۶در . وجود آورد

ي، بر اثر شركت شاید غیر عمد در تقلبي در اوج كامیاب. برایش پنج كودك بر ھشت فرزند سابق افزود
امپراطور . گونھ ھایش را داغ كردند و خارج شدن از نورنبرگ را بر او قدغن ساختند. دستگیر شد

، اما شتوس تا پایان زندگي )١۵٠۶(ماكسیمیلیان او را بخشود و حقوق مدنیش را بھ وي باز گردانید 
اثر بزرگي را كھ نشان دھنده عید بشارت یا  ١۵١٧در . دردناك و طوالنیش ھمچنان یك مطرود باقي ماند

ھاي چوبي بیش از ھمھ بھ  دو تا از پیكره ھایي را كھ در میان مجسمھ. است تراشید)) سالم فرشتگان((
كمال نزدیكند در حلقھاي از گل سرخ محصور ساخت، و بھ دور این مجموعھ سبحھاي تراشید كھ از آن 

م عذرا را مجسم مینمود آویختھ بودند، و بر فراز این كل، كھ ھمھ از چوب ھفت مدالیون كھ شادیھاي مری
این تركیب شكننده از طاق جایگاه . زیزفون بود، تصویر نا دالنگیز و غیر جالبي از خداوند پدر قرار داد

ن ھمسرایان كلیساي لورنتس آویزان بود، و ھنوز ھم بھ عنوان گنجي كھ یادگار روزھاي آرام و پرشكوه ای
شتوس براي كلیساي زبالدوس مجسمھ مصلوب كردن مسیح را از چوب تراشید . شھر است آویختھ است

در ھمان سال، پسرش آندرئاس، نایب دیر فرقھ كرملیان . ، كھ در نوع خود ھرگز نظیري نیافت)١۵٢٠(
. بود در نورنبرگ، براي او ماموریتي تحصیل كرد، و آن طراحي و ساخت محراب كلیسایي در بامبرگ

آندرئاس را . ھنگامي كھ شتوس در كار آفرینش این اثر بود، جنیش اصالح دیني نورنبرگ را فرا گرفت
ھاي ساختن  چون كاتولیك باقي ماند، از نیابت الھامبخش ھنر او بود وفادار ماند پرداخت مخارج و ھزینھ

ان عمر را در كوري تنھایي و شتوس ده سال پای. محراب كلیسا متوقف شد، و لذا كار ناتمام باقي ماند
بیكسي بھ سربرد زنانش پیش از وي مرده بودند فرزندانش او را ترك كرده بودند و روزگار نیز بیش از 
آن در فلسفھ االھي غرق شده بود كھ متوجھ شود بزرگترین كندھكار چوب تاریخ را در نودوسھ سالگي 

  . ، از دست میدھد)١۵٣٣(

ن، ھنرمند مفرغ كاري میزیست كھ در رشتھ خود چون شتوس بینظیر بود در ھمان شھر و در ھمان زما
پتر فیشر مھین، در گوشھ معروفترین اثرش خود را بھ شكل . اما زندگي آرامتر و سعادتمندانھتري داشت

كارگري ساده، جدي، كوتاه، چھارشانھ، با ریشي انبوه و پیشدامني از چرم، چكش و اسكنھ در دست 
وي و پنج پسرش براي خلق شاھكار خود یعني آرامگاه زبالدوس قدیس حامي شھر تصویر كرده است 

در نیمھ كار ھزینھ ; وقت صرف كردند این كار خطیر و پرخرج بود) ١۵١٩ ١۵٠٨(نورنبرگ یازده سال 
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 ٠٠٠,٢٠(گیلدر  ٨٠٠ساختنش تمام شد و ناقص ماند تا آنكھ آنتون توشر اھالي شھر را واداشت كھ مبلغ 
  . ھ براي اتمام كار الزم بود بپردازندك) دالر

كھ در فلورانس است قابل ) ١٣۴٨(با محراب اوركانیا ; این شاھكار عظیم در نظر اول جالب و گیرا نیست
ولیسكھا و ماھیھایي كھ ساختمان آرامگاه بر پشت آنھا قرار دارد براي حمل چنان ; مقایسھ بھ نظر نمیرسد

عاینھ دقیقتر كمال و تمامیت اعجاب آور اجزا را ھویدا میسازد تابوت اما م. بار سنگیني مناسب نیستند
منقوش و سیمین وسط از چھار سوبا برجستھكاریھایي كھ معجزات قدیس زبالدوس را نشان میدھند مزین 

در پیرامون آن ستونھاي مفرغي یك سایھ بان گوتیك، كھ با ظرافت تمام و ریزھكاریھاي عھد . است
ده، و در باال با فلزكاري مشبك زیبایي بھ ھم متصل گشتھ است، قد برافراشتھاند، روي رنسانس تراشیده ش

ھاي واقعا  ھا، در زوایا و جاھاي مناسب آسمانھ سرستونھا، ھنرمندان پیكره ستونھا، در اطراف پایھ
ا، بیشماري را از مخلوقات و قھرمانان مسیحي، عبراني، و مشترك چون تریتونھا، قنطورسھا، نرئیدھ

سیرنھا، موزھا، فاونھا، ھركول، تسئوس، شمشون، پیامبران، عیسي، حواریون و فرشتگاني كھ موسیقي 
برخي از این تمثالھا ھنوز صیقل . مینوازند یا با شیر و سگ بھ بازي و تفریح مشغولند جایگزین ساختھاند

و ھمھ بر ; لو یا گیبرتي میباشندبسیاري دیگر تمام و داراي دقت و صراحتي چون آثار دونات; نیافتھ و خشتند
ھاي پطرس، بولس، متي، و یوحنا با  پیكره. روي ھم، بھ طور روشن، بھ تجسم متنوع زندگي كمك میكنند

  . تابلو چھار حواري كار دورر، كھ ھفت سالي بعد در ھمین نورنبرگ ترسیم گشتھ است، برابري میكنند

یار یا امیري بھ نورنبرگ نمیآمده است، بي آنكھ بھ ھاي آغاز قرن شانزدھم ھیچ شھر میگویند در دھھ
آثار او، از قندیل . و بسیاري خواستار و خریدار ھنر وي بودھاند; كارگاه مجسمھسازي پترفیشر سري بزند

پسران . بزرگ برنجي ماكسیمیلیان اول در اینسبروك در كلیساھاي متعدد در معرض تماشا بودند
ھرمان فیشر . مجسمھسازي گرفتند، اما دو تن از آنھا پیش از وي مردندپنجگانھاش دنبال كار او را در 

، براي آرامگاه كاردینال كازیمیر در )١۵١٧(كھین، كھ در سي و یك سالگي رخت از جھان بربست 
  . كلیساي جامع كراكو، نقش برجستھ زیبایي از مفرغ ریخت

در چوبكاري چیره دست بودند، آدام ھمچنانكھ ھنرمندان خاندان فیشر در مفرغ سازي، وفایت شتوس 
وقایعنگاران آلماني، او و پترفیشر مھین و زباستیان . كرافت نیز در حجاري سرآمد ھمھ معاصران خود بود

را سھ ھنرمند و ) كسي كھ برگزینندگان چاپلوس را بر ساعت كلیساي مریم عذرا طرح افكند(لیندناشت 
ھر روز آدینھ، حتي در ایام پیري نیز، بھ . چون برادر بودندآنھا . ((دوست جاني و مخلص تصویر كردھاند

دیدار یكدیگر میشتافتند، و چنانكھ از طرحھایي كھ در این مالقاتھا میساختند بر میآید، چون سھ شاگرد بھ 
آنگاه، در حالي كھ گرسنگي و تشنگي را كامال از یاد برده بودند، از ھم جدا . مطالعھ و تحقیق میپرداختند

زاده شده بود، در سادگي، ) ١۴۶٠(آدام، كھ گمان میرود در ھمان سال كھ فیشر متولد شد .)) ندمیشد
براي كلیساي  ١۴٩٢در سال . شرافتمندي، پارسایي و عالقھمندي بھ تصویر یا تجسم خود بھ او میمانست

. یز تراشیدزبالدوس و آرامگاه زبالدوس شرایر را با نقشھاي برجستھاي از آالم حضرت مسیح و رستاخ
ھانس ایمھوف كھ مل التجاري بود، تحت تاثیر زیبایي آنھا، كرافت را مامور ساخت كھ جایي براي گذاشتن 

آدام این جایگاه آیین مقدس را بھ صورت . نان و شراب مقدس عشاي رباني در كلیساي لورنتس بسازد
سنگ است، و پلھپلھ بھ ارتفاع ظرف بلند و باریكي بھ سبك گوتیك متاخر ساخت كھ معجزه كندھكاري در 

متر میرسد و ھر چھ باالتر میرود باریكتر میشود، تا آنكھ بھ صورت انحناي دلپذیر سر عصایي  ١٩، ۵
بیرون میآید، ستونھایش از بسیاري تصاویر مقدسان جاندار بھ نظر میرسند، درھایش را فرشتگان پاس 

تمام این بناي . ز زندگاني مسیح ترسیم گشتھاندمیدارند، و بر سطوح چھارگوش آن نقشھاي برجستھاي ا
وسیع بھ نحو خارقالعادھاي بر پشت تندیس خمیده سھ انسان ایستادھاست و این سھ آدام كرافت و دو تن از 

ھا كھنھ و براثر رنج و  جامھ: در این تندیسھاي شخصي اثري از مجاملھ و تعارف نیست. دستیاران اویند
ھاي فراخ و رو بھ باال غرق در تصویر و  ھا خشن و ریشھا ژولیدھاند و چھرهدست; زحمت پاره و ژندھاند

ھنگامي كھ این شاھكار حیرتآور بھ پایان رسید، كرافت دوباره بھ حجاري موضوع مورد . ساختن اثرند
. عالقھ خود رو نمود و، بر سینھ ھفت ستون از سنگ سیاره، مجالسي از داستان آالم مسیح كندھكاري كرد

یكي از آنھا، یعني تدفین مسیح نمونھ كامل ھنر . ا از این ستونھا ھم اكنون در موزه ملي آلمان استشش ت
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موضوعات توتوني است كھ واقع گرایي بیپرواي آن، براي بیان ایمان و تقواي واقعي، احتیاجي بھ شاخ و 
وز چندان خواستار داشتند مینیاتورسازان ھن. و حاالت قرون وسطایي ھمچنان در خرده ھنرھا ادامھ داشتند

ھنرمندان بزرگي چون دورر و ھولباین براي شیشھبند منقوش . كھ صنف كامیابي را تشكیل میدادند
این ھنر، كھ در فرانسھ و انگلستان راه زوال میپیمود، در آلمان این عھد بھ اوج خود . طراحي میكردند

ھاي رنگیني شدند كھ  در این عھد صاحب پنجره رسیده بود، كلیساي لورنتس و كلیساي جامع اولم و كولوني
ھاي شخصي  نھ تنھا كلیساھا، بلكھ تاالرھاي اصناف، قصرھا، و حتي خانھ. در دنیا شھرت دارند

شھرھایي چون نورنبرگ، آوگسبورگ، راتیسبونا، كولوني و ماینتس . ھایي با شیشھبند منقوش داشتند پنجره
ھا قفلھا، و سینیھاي  بھ فلزكاراني كھ مشعلھا، قندیلھا، طشتكھا، كوزه: بھ ھنرمندان صنعتكار خود میبالیدند

بھ زرگراني كھ حاصل دسترنجشان، از قاشق گرفتھ تا میز عشاي رباني سراسر اروپا ; باشكوه میساختند
ھاي روحاني و لباسھاي پر زرق و  ھاي زیبا، جامھ بھ پارچھ بافاني كھ قالیھا و فرشینھ; را توانگر میكرد

ھاي  بھ زنان پارسایي كھ، براي پوشاندن كشیشان و محرابھا با پارچھ; ق طبقھ اشراف را میبافتندبر
باسمھكاران ھرگز بیش از این . ابریشمین و برودري دوزي شده، انگشتان و چشمان خود را میفرسودند

ورنتس، چندین مھارت نداشتھاند، میخائل ولگموت عالوه بر نقاشي كردن دو پنجره معظم براي كلیساي ل
  . شاھكار براي محراب از چوب كند و سپس بھ دورر آموخت تا بر او پیشي گیرد

حكاكي یعني كندن نقوش در چوپ یا مس، در قرن پانزدھم پیشرفت فراوان كرد و ھنري كامل شد، كھ پھلو 
عضي از ب. مارتین شونگاوئر تكمیلش كرد. بزرگترین نقاشان آن را پروردند. بھ پھلوي نقاشي میزد
وسوسھ ((، و ))قدیس یوحنا در پاتموس((، ))حمل صلیب((، ))تازیانھ زدن مسیح((حكاكیھاي او، چون 

مصور ساختن كتاب . ، در ھمھ ادوار از بزرگترین آثار بھ شمار میروند))كردن شیطان قدیس آنتونیوس را
مشھورترین . گرفت بھ وسیلھ حكاكي كلیشھ متداول و معمول شد و بسرعت جاي تذھیب و نقاشي را

نقاشیھاي زمان بھ صورت كلیشھ، كھ در كتابفروشیھا و بازارھا و اعیاد بآساني بھ فروش میرسیدند، نسخھ 
حضرت ((لوكاس وان الیدن یكي از نوابغ زودرس این رشتھ است، در چھاردھسالگي تمثال . برداري شدند

ي كرد، و در حكاكي چھره ماكسیمیلیان را حكاك) ١۵١٠)) (اكھ ھومو((، در شانزدھسالگي [ص)) ]محمد
كلیشھ خشك بھ وسیلھ ھنرمند ناشناسي معروف بھ  ١۴٨٠در حدود سال . بر روي مس بھ كمال نزدیك شد

روي كار آمد، و آن چنان بود كھ با افزاري نوك تیز، در طول خطوط طرح با بریدن )) استاد خانھ كتاب((
تیزابي خطي، یعني پوشاندن سطح فلز با موم، كندن نقشھ در چاپ . فلز، حاشیھ برجستھاي ایجاد میكردند

موم، و سپس گود كردن خطوط طرح با ریختن اسید، از نقش و نگار روي اسلحھ تا كندھكاري روي 
گمان میرود كھ دانیل ھوپفر ; ھاي فلزیي كھ نقوش چاپ تیزابي خطي آنھا قابل چاپ بودند ترقي یافت ورقھ

بوركمایر و . بھ وجود آورده باشد ١۵٠۴، نخستین اثر چاپ تیزابي خطي را در كھ یك نفر اسلحھ ساز بود
لوكاس وانالیدن بھ احتمال قوي آن را از دورر فرا ; دورر این فن جدید را بھ طور ناقص بھ كار بردند

  . گرفت، اما پس از اندكي از استاد نیز قدم فراتر نھاد و بھ درجھ كمال رسید

نقاشان آلماني تحت تاثیر مكتبھاي نقاشي ; قرن بزرگترین دوره نقاشي آلمان است از نظر ھنر نقاشي، این
ھلندي و ایتالیایي و مملینگ جالي وطن كرده خودشان در نیمھ دوم قرن پانزدھم شدت و خشونت سبك 

پیروزمند را منعكس میساختند روي )) بورژوازي((گوتیك در مناظر طبیعي سیر میكردند و زندگي خانگي 
  . دندآور

. موضوعات بھ طور عمده ھمچنان مذھبي باقي ماندند، اما مطالب غیر روحاني نیز بیشتر شدند
تصویرھاي تك پارچھ جاي تصویرھایي را كھ بر محراب كشیده میشد گرفت، و وقف كنندگان توانگر 
استار دیگر بدان راضي نبودند كھ در كنار عدھاي از مومنان در گوشھ تصویر زانو بھ زمین زنند بلكھ خو

خود نقاشان نیز از گمنامي قرون وسطي بھ در . تابلوھایي بودند كھ سراسر وقف تجسم خود آنھا شده باشد
آمدند و تفرد و تمایز یافتند، نامشان را در پاي آثارشان رقم میزدند، و بھ این طریق نام خود را مخلد و 

در كولوني كار میكرده،  ١۴٧٠زدیك بھ سال كھ ن)) زندگي مریم عذرا(( ھنوز استاد تابلو . جاوید میساختند
بھ جاي مانده است، مریم عذرایش دختري پاك آلماني )) مریم عذرا و قدیس برنار((گمنام است از وي تابلو 

قیافھ راھب بسختي یوزخدا را بھ ; است كھ از پستانش در برابر راھبي مخلص براي كودك شیر میدوشد
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میخائل پاخر یكي از اولین نقاشاني است كھ نام و اثرش ھر دو بھ . كردخاطر میآورد كھ آبالر را تعقیب می
كلیساي سنت ولفگانگ در سالز كارگوت ھنوز محراب عظیمي را كھ وي كندھكاري و . ما رسیدھاند

  . این اثر یازده متر طول دارد; نشان میدھد) ١۴٧٩١۴٨١(نقاشي كرده است 

مارتین . بلوھا در پرورش ھنر آلماني سھیم بوده استمطالعھ و بررسي قواعد ژرفانمایي در این تا
شونگاوئر دقت و باریك بیني یك حكاك زبر دست، و لطافت احساس روژھوان در وایدن را در تابلوھاي 

  . خود جمع كرد

، در كولمار رحل اقامت افكند، و در آنجا مكتبي در نقاشي )١۴۴۵حد (شونگاوئر در آوگسبورگ زاده شد 
ود آورد كھ در رساندن این ھنرھا بھ كمالي كھ در دورر و ھولباین میبینیم نقش بزرگي و حكاكي بھ وج

  . داشت

در . شھرھاي پر رونق جنوب بتدریج مقام پیشوایي ھنر آلمان را از كولوني و شھرستانھاي شمال میربودند
شي ایتالیایي را وارد آوگسبورگ، كھ مركز تجارت با ایتالیا بود، ھانس بوركمایر ریزھكاریھاي تزییني نقا

. تابلوھاي خود كرد، و ھانس ھولباین مھین تزیین ھنر ایتالیایي را با وقار و سنگیني سبك گوتیك آمیخت
ھانس ھنر خویش را بھ پسرانش آمبروز و ھانس كھ با شیفتگي تمام در تابلوھایش تصویر كرده است، 

یكي از افتخارات آلمان، سویس و ) پسر(ھانس  از آمبروز بر صفحات تاریخ اثري نماند، اما. منتقل ساخت
  . انگلستان شد

بزرگترین ھنرمند پیش از دورر، ماتیاس گوتارت نایھارت بود كھ، براثر خطاي یك محقق در نزد آیندگان 
در میراث سالدار اجتماعي ھنر، وي جادوي نقاشي را از شونگاوئر در . بھ ماتیاس گرونوالد مشھور شد

ش سیري ناپذیر خود را در طلب شھرت و كمال بدان افزود درگان و شپایر و كولمار آموخت، عط
بھ احتمال قوي در آنجا ). ١۴٧٩(فرانكفورت صبورانھ مشق كرد و ستراسبورگ را خانھ خود ساخت 

اولین شاھكار خود را بھ وجود آورد، و آن دو تك چھره از فیلیپ دوم فرمانرواي ھانولیشتنبرگ و زنش 
گرونوالد، چون دوباره . ر نیز در عمق تاثیر و لطافت ترسیم عالیتر از این نمیتوانست آفریدخود دور. بود

بھ دوره گردي افتاد، چندي با دورر در است كشید كاركرد، و بار دیگر در نورنبرگ با دورر بھ حكاكي 
و پختھ  در زلیگنشتات اقامت گزید و در آنجا باالخره شیوه مشخص ١۵٠٣در سال . روي چوب پرداخت

ھاي كتاب مقدس با احساس شورانگیز و قدرتي تراژیك است، پرورش  خود را، كھ نمایش ترسیمي صحنھ
، اما ھنگامي كھ گرونوالد در تمجید و )١۵٠٩(آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس او را نقاش دربار ساخت . داد

نامیمون كرد و بھ  ازدواجي). ١۵٢۶(ھواخواھي از لوتر اصرار ورزید، از آن مقام معزولش كرد 
ھاي سیاھي بھ جاي  انزوایي مالیخولیا آور گرایید كھ احتمال دارد تاریكي آن در سایھ روشن ھنرش نقطھ

  . گذاشتھ باشد

براي صومعھاي در  ١۵١٣شاھكار او بھ احتمال قوي بزرگترین نقاشي آلمان نقاشي چند لتھاي است كھ در 
یم عذرا را با كودكش با رنگ طالیي درخشاني بھ شیوه ترنر قاببند چوبي وسطي آن مر. ایزن كشیده است

اما برجستھترین تابلو این مجموعھ تابلو مخوف مصلوب كردن . در زمینھ دریایي دور دست نشان میدھد
بدنش سراسر از جراحت و عرق آلوده بھ خون ; مسیح است كھ مسیح را در درد و عذاب دم مرگ مینمایاند

براثر كشش درد پیچیده و كج شدھاند، حضرت مریم در آغوش یوحناي حواري  پوشیده است، اندامھایش
نیز )) مرقع((تابلوھاي دیگر این . غش كرده و مریم مجدلیھ از خشم و اندوھي باور نكردني مرتعش است

مثل تابلو سرایندگي فرشتگان در صحنھاي كھ یك ساختمان سبك : ھر یك براي خود نقاشي بزرگي ھستند
یا تابلو وحشتآور وسوسھ كردن ; نشان میدھد و با سرخ درخشان و قھوھاي ترسیم گشتھ استگونیك را 

یا تابلویي كھ ھمو را بھ صورت زاھد گوشھنشیني در یك جنگل غیر طبیعي با ; شیطان قدیس آنتونیوس را
ھراسناك  و یا ھیوالیي بھ سبك كار بوس كھ ظاھرا مظھر و نمودار رویاھاي; درختان پوسیده نشان میدھد

از لحاظ برتري و سلطھ رنگ و نور و احساس بر خط و قالب و تجسم، این اثر، كھ . قدیس آنتونیوس است
طغیان اغراق آمیز قدرت پیكر نگاري است، اوج نقاشي گوتیك آلماني را در آستانھ غلبھ خط و منطق در 
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ي آلمان آب میخورد، اما ھاي نھان وجودش از رازوري قرون وسطا دورر نشان میدھد دورري كھ ریشھ
  . دست آز و اشتیاق بھ سوي اومانیسم و ھنر ایتالیایي دوران رنسانس دراز كرده بود

V-  ١۵٢٨-١۴٧١: آلبرشت دورر   

ھیچ ملتي چون ملت آلمان چنین یكدل و یكزبان یكي از فرزندان خود را بھ عنوان نماینده ھنرش برنگزیده 
در ششم آوریل سال . تان، شمالي و جنوبي، دورر را برگزیدھاندملت آلمان از كاتولیك و پروتس; است

، یعني سالگرد چھارصدمین سال وفاتش، مجلس رایشستاگ در برلین و انجمن شھر نورنبرگ، ١٩٢٨
تجلیل بھ . سیاسیات و معتقدات دیني را بھ كنار گذاشتند تا از ھنرمندي كھ محبوبترین ھنرمندان آلمان است

دالر بخرند، تابلویي  ٠٠٠,٠٠٠,١بیھوده كوشیدند كھ تابلو جشن تاج گل سرخ را بھ عمل از اشخاص خبره 
  . براي ترسیم آن دریافت كرده بود) دالر ٢٧۵٠(گیلدر  ١١٠كھ دورر خود 

آلبرشت سومین كودك از . پدرش زرگري از مردم مجارستان بود كھ در نورنبرگ سكونت گزیده بود
در كارگاه پدرش، طراحي با مداد و زغال . در طفولیت درگذشتھ بودند فرزندان ھجدھگانھ او بود كھ اغلب

خود بھ تجربھ فرا گرفت كھ بھ ھمھ چیز با ریزبیني و دقت ; و قلم، و كندھكاري با قلم حكاكي را آموخت
از این روي، در برخي از ; بنگرد و اشیا و موضوعات را، خستگیناپذیر، با ھمھ جزئیاتشان تجسم بخشد

پدر امیدوار بود كھ . ھایي كھ كشیده، چنان است كھ گویي ھر مویي بھ طور مجزا ترسیم شده است تك چھره
پسرش زرگر دیگري از آب درآید، اما چون شوق او را در بسط ھنرش دید، بھ خواستھ وي تسلیم شد و او 

ھمتي، پشتكار، نبوغ او در بلند ; آلبرشت آھستھ پیش میرفت). ١۴٨۶(را بھ شاگردي نزد ولگموت فرستاد 
اما ; خداوند بھ من پشتكار داده بود و از این روي خوب یاد میگرفتم: ((خود میگفت. و شكیباییش نھفتھ بود

چون فرصتي براي مطالعھ بدنھاي .)) مجبور بودم رنج و ناراحتي بسیاري را از دستیارانش تحمل كنم
خود وي نیز . نان كھ در آنجا میدید، كشیدبرھنھ نداشت، اغلب بھ حمامھاي عمومي میرفت و آپولونھایي چ
دوستي با شیفتگي او را چنین وصف . در آن روزگاران از لحاظ زیبایي و برازندگي اندام، آپولوني بود

  :. میكند

چھرھاش ھوشمند، . ... بدني داشت كھ از لحاظ ساختمان و قامت تماشایي، و برازنده مغز بزرگ او بود
برافراشتھ، سینھاش فراخ، كمرش باریك، رانھایش نیرومند، و ساقھایش گردنش .... دیدگانش درخشان

اما دستھایش، اگر آنھا را میدیدید، میگفتید كھ ھرگز چیزي بھ ظرافت آنھا ندیدھاید و . استوار بودند
  . سخنانش چندان شیرین و بزرگ بودند كھ آدمي آرزو میكرد ھیچ گاه پایان نپذیرند

آنچھ . ، اما دریغ كھ استاد مرده بود)١۴٩٢(راه بھ كولمار كشید ; را فریفتندكندھكاریھاي شونگاوئر او 
میتوانست از برادرانش شونگاوئر آموخت، سپس بھ بال رفت و در آنجا از گرونوالد راز نقاشیھاي مذھبي 

ھاي قدیس ھیرونوموس، كھ در  یكي از چاپھاي نامھ. اصوال در طراحي دستي توانا داشت. را دریافت
در بال بھ حلیھ طبع آراستھ شد، در صفحھ عنوان تصویري از آن قدیس داشت كھ كار دورر بود، و  ١۴٩٢

اما پدرش او . چندان مورد پسند واقع شد كھ عدھاي از ناشران براي آثار بعدي او با ھم بھ رقابت برخاستند
دورر بھ . تخاب شده بوددر غیبتش براي او زني ان; را مجبور ساخت كھ بھ خانھ بازگردد و ازدواج كند

  ). ١۴٩۴(نورنبرگ بازگشت و زندگي زناشویي را با آگنس فراي آغاز كرد 

یك سال پیش خود را بھ صورت جواني با لباس و آرایش مویي تقریبا زنانھ، مغرور اما بیاعتماد بھ خود و 
نبھا و كالھي جھان، بر چھرھاش روییده بود خویشتن را بھ صورت جواني بزرگزاده، با جامھاي گرا

. ھاي روزگار است این یكي از بزرگترین خودنگاره; منگولھدار، و مویھاي مجعد فروآویختھ ترسیم كرد
ھم بار دیگر خود را نقاشي كرد و این بار جامھاي سادھتر دارد و صورتش در میان  ١۵٠٠در سال 

متفكرش با نگاھي رازورانھ ھایش فرو ریختھ است باریك مینماید، و چشمان  گیسوان بلندي كھ بر شانھ
گمان میرود در اینجا دورر بعمد خود را شباھتي تخیلي بھ مسیح داده است، و این البتھ الف . میدرخشد
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بیدیني نیست، بلكھ ظاھرا ناشي از اعتقاد راسخ اوست بر اینكھ ھنرمند از جانب خداوند الھام میگیرد و 
ھایش را افزون  نھ تنھا خود نگاره. ش وسعي او بودغرور پشتیبان و نگاھدار كوش. دھان گویاي اوست

گاھي . میساخت، بلكھ در بسیاري از نقاشیھاي دیگرش ھم جایي براي ترسیم خود در نظر میگرفت
: بھ پیر كھایمر گفتھ بود; محجوب و فروتن میشد و در نھایت اندوه بھ محدودیتھاي خویش آگاه میگشت

اما شاید در پشت سر، ; اال میگیریم و ھمھ آن ستایشھا را باور میكنیمچون ما را میستایند، دماغمان را ب((
از غرور و نخوت كھ بگذریم، دورر مردي خوشخو، .)) استادي استھزاگر بر خوشباوري ما لبخند میزند

  . پارسا، باوفا، سخاوتمند، و تا آنجا كھ وضع زمانھ اجازه میداد خوشحال و سعادتمند بود

ش چندان دلبستگي نداشتھ است، زیرا اندكي پس از عروسي، راه سفر ایتالیا را در گمان میرود كھ بھ زن
پس از آنكھ یك ھزار سال ((ھنرھا در ایتالیا )) رشد مجدد((از آنچھ بدان . پیش گرفت و او را تنھا گذاشت

فلسفھ، و ھنر و با آنكھ ھرگز در آن رستاخیز ادبیات، . نام میداد، چیزھایي شنیده بود)) در كمین بودھاند
كالسیك در دوره رنسانس سھم موثري نداشت، بیاندازه شایق بود كھ آنچھ را بھ ایتالیاییان در نقاشي و پیكر 

بیشتر ایام را در ونیز، كھ نھضت رنسانس در آنجا . تراشي و در نثر و نظم برتري داده بود دست اول ببیند
از طریقي كھ بر ) م ١۴٩۵(ون بھ نورنبرگ بازگشت اما چ; ھنوز بھ شكوفایي تمام نرسیده بود توقف كرد

ما معلوم نیست، انگیزھاي در وي بھ وجود آمد كھ، چون جرقھاي، باروري ده سال بعد وي را سرعت 
از پیر كھایمر، دوباره بھ ایتالیا رفت و ) دالر ٢۵٠٠(فلورین  ١٠٠با وام گرفتن  ١۵٠٧در سال . بخشید

كارھاي مانتنیا و سكوارچونھ را در پادوا مورد مطالعھ قرار داد، از . انداین بار یك سال و نیم در آنجا م
روي آنھا طرحھایي تھیھ كرد و دیري نگذشت كھ بلیني و دیگر نقاشان ونیز وي را طراح كامل عیاري 

 تابلو جشن تاج گل سرخ، كھ دورر براي كلیساي آلماني در ونیز ترسیم كرد، حتي ایتالیاییھا را كھ. شناختند
طبقھ فئودال ونیز بھ وي پیشنھاد كردند كھ . ھنوز آلمانیھا را مردمي وحشي میدانستند بھ تحسین وا داشت

اگر در آنجا رحل اقامت افكند، منصب و شغلي دایمي در اختیار او مینھند، اما ھمسر و یارانش از وي 
در اینجا من براي خود آقایي دورر دریافت كھ مقام اجتماعي ھنرمند . خواستند كھ بھ نورنبرگ باز گردد

از غوغایي كھ ھنر در ایتالیا بھ پا .)) ھستم، اما در وطنم یك طفیلي، یعني از لحاظ تولید مادي بیخاصیتم
كرده بود، از تعداد و كشمكشھاي ھنرمندان واز بحثھاي عمیق و شورانگیزي كھ در باب مسائل ھنري در 

ري اصول نظریات پیرو دال فرانچسكا و دیگر ایتالیاییھا را ھنگامي كھ یاكوپو د بارب. میگرفت حظ میبرد
در باب تناسبات ریاضي بدن كامل انسان براي وي شرح داد، دورر خاطرنشان ساخت كھ براي وي 

در ایتالیا اگر چھ تنھا از راه مطالعھ .)) شرح این اصول براستي بر پادشاھي اقلیمي ترجیح داشتھ است((
در ھمان حال كھ آثار خودش كامال توتوني و . برھنگي در ھنر آشنایي یافت در تندیسھاي كالسیك، با

باشور و شوق بسیار ) كالسیك(مسیحي باقي ماندند تحسین و ستایش ایتالیاییان را از ھنر كافر كیش 
پذیرفت و، در سلسلھ مقاالت طویلي، كوشید تا اسرار ھنر ایتالیایي را از نظر ژرفانمایي، تناسب و رنگ 

براثر سفرھاي دوگانھ دورر بھ ایتالیا سبك گوتیك در نقاشي آلماني بھ پایان آمد و . ھموطنانش بیاموزدبھ 
آلمانیھاي نسلي كھ در میدان دین سلطھ رم را رد میكردند، در عالم ھنر نفوذ ایتالیا را بھ جان خریدار 

  . بودند

طي و رنسانس، میان الھوت آلماني و دورر خود در كشاكش و ھیجان خالق اما گیج كننده میان قرون وس
ناسوت ایتالیایي، باقي ماند و شور و شادابي زندگیي كھ در ایتالیا با آن آشنایي یافتھ بود ھرگز اندیشھ قرون 

ھا موضوع بقیھ نقاشیھایش ھمچنان مذھبي، و  جز تك چھره. وسطایي مرگ را كامال از جانش بیرون نراند
یك خط كامل را در نقاشي بیش از . با وجود این، دین حقیقي او ھنر بود. چھ بسیار رازورانھ، باقي ماند

حتي در آثار دینیش شوق و رغبت انگیزه بخش ھنرمند را در تمام اشیا، حتي در . تقلید مسیح میستاید
مانند لئوناردو داوینچي، تقریبا ھر چھ را میدید میكشید . چیزھاي پیش پا افتاده زندگي روزمره نشان داد

ھا و شكلھاي زشت و موجودات خیالي با شكلھاي  خره، جویبار، درخت، اسب، سگ، خوك، چھرهص
ساق پاي چپش را چنان كھ از زوایاي مختلف دیده میشود نقاشي كرد و بالشي را با . حیرتانگیز یا وحشتناك

اثري را با . ضربات مشت بھ ھفت شكل مختلف بیرون آورد تا قدرت قلم خستگیناپذیر خویش را بیازماید
زندگي . ترسیم جانوران بیشمار شلوغ میساخت، و گاھي شھري را بتمامي در زمینھ تابلویي نقاشي میكرد

ھاي  آلمانیھا را دوست میداشت، كلھ. و كارھاي مردم روستایي را باذوق و شوخ طبعي تصویر مینمود
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با لباسھاي گرانبھایي چون  ھاي سرخگونشان را بیدریغ نقاشي میكرد، و ھمیشھ آنھا را بزرگ و چھره
ھاي زمستاني و شال گردن، كھ خاص ھواي سرد آلمان است، در  شارمندان توانگر و پوشیده در جامھ

طرحھاي او گنجینھ . محیطھایي كھ اصال با آن لباسھا تناسبي نداشتند، حتي در رم یا فلسطین، نشان میداد
  ھاي ))ارملك التج((حامیان عمدھاش . مردمشناسي نورنبرگ است

تیسین بیشتر دوست . صاحب راي امپراطوري و باالخره خود ماكسیمیلیان ھم سفارشھایي دریافت مینمود
میداشت كھ شاھان و اشراف را تصویر كند، ولي دورر بھ نقاشي چھره مردان متوسط عالقھمند بود، و 

)) شھردار آوگسبورگ((نند نقشي كھ از امپراطور بر روي چوب كند، چنانكھ لویي دوازدھم گفتھ بود، ما
  . تنھا یك بار دورر در تجسم اشرافیت توفیق یافت و آن در تك چھره تخیلي شارلماني بود. مینمود

سیوشش تك چھرھاي كھ از دورر باقي ماندھاند، بھ علت سادگي، احساس، واقعیت، و تجسم شخصیت، 
سر : سشوھر، سناتور نورنبرگي، بنگریدبھ تصویر ھیرونیموس ھولت. لذتبخشترین آثار او بھ شمار میروند

بزرگ، صورت عبوس، موي تنك بر پیشاني فراخ، ریش مرتب و آراستھ، دیدگان نافذي كھ گویي مراقب 
مردي خوش قلب، خوشخو، و خوش ; سیاستمداران است، و معھذا سایھ یك چشمك در آنھا رنگ نھاده است

كلھ : ست دورر یعني ویلیبالد پیركھایمر نگاه كنیدیا بھ تصویر گرامیترین دو. اشتھا را مجسم میسازد
بزرگي بھ سان كلھ گاو روح دانشمندي را در خود نھان داشتھ است و احتیاجات معدي گارگانتوا را بھ 

و آن كیست كھ در پس چھره پرچین و پھن فردریك خردمند، برگزینندھاي را باز شناسد كھ . خاطر میآورد
ھا گیرا و دل انگیزند، اوزولت  اپي بھ مخالفت برخیزد تقریبا ھمھ تك چھرهبھ خاطر حمایت از لوتر با پ

یا برنھارد فون رشتن، با نیمتنھ دلكش آبي، كاله ; كرل، كھ دقت شدیدش حتي در رگھاي دستش ھویداست
یا یاكوب موفل، شھردار نورنبرگ نمونھاي عمیق از ; پھن با شكوه و دیدگان متفكر ھنرمندي مجذوب

یا دو تك چھره پدر ; فداكاري جدي كھ راز عظمت و كامیابي شھر را بر ما روشن میسازداخالص و 
نقاشي شده و یكي بكلي فرسوده و از كار افتاده  ١۴٩٠دورر، یكي خستھ و مضطرب از رنج كار كھ در 

ترسیم گشتھ است یا تك چھره یك مرد شریف در موزه پرادو، كھ صورت مجسم مردانگي  ١۴٩٧كھ در 
یا الیزابت توخر، كھ حلقھ عروسیش را بھ دست گرفتھ و با ; و غبار ظلم و طمع بر آن نشستھ استاست 

یا تك چھره یك بانوي ونیزي دورر میبایست بھ ایتالیا رود تابر ; تردید بھ زندگي زناشویي خیره گشتھ است
ت لطافت و آراستگي بھ ھایي كھ از مردان كشیده است بندر در تك چھره. زیبایي نیز چون قدرت دست یابد

آنچھ : ((میگفت. ھر چھ ھست، ھمھ قدرت شخصیت است; چشم میخورد، ظرافت كھ اصال در كار نیست
بیشتر بھ واقعیت و انتقال وفادارانھ آن توجھ داشت تا زیبایي )). براي آدمي سودمند نیست زیبا ھم نیست

ضوع نامقبول طرحي یا تصویري زیبا میگفت كھ ھنرمند میتواند از یك شي زشت یا مو. صورت یا شكل
ھمھ پشتكار و وفاداري، زیبایي و لطافت را بھ زنان واگذاشت، و سراسر ھم خود : او از توتونھا بود. بكشد

  . را متوجھ قدرت كرد

نقاشي نمایشگر ھنر و استادي او و نیز سازگار ذوقش نبود، ولي سفرھاي ایتالیا او را برانگیخت تا براي 
  براي فردریك خردمند، . نیز چون خط طلب استادي كند تسلط بر رنگ
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تكچھره ھیرونوموس برگزیننده ساكس، و كلیساي قلعھ سانش در ویتنبرگ تابلو سھ لتھاي : آلبرشت دورر
در اینجا اسلوب تناسب و ژرفانمایي ایتالیایي ; در سدن شھرت یافت)) محراب((نقاشي كرد كھ بعدھا بھ نام 

ني بھ جاي مریم عذرا، یك استاد یك دختر آلما: شخصیتھاي تابلو را كھ كامال آلماني ھستند، شكل بخشیدھاند
نتیجھ شاھكاري مقاومت ; آلماني بھ جاي قدیس آنتونیوس، یك خدمتگزار كلیسا بھ جاي قدیس سباستیانوس

قدیسي یوسفي باشكوه، و : زیباتر از آن تابلو تزییني محراب پاومگارتنر در مونیخ است. ناپذیر است
اما جلو پرده را تصاویر ; ھاي عمارات رومي رابھمریمي بھ سان دختركان در برابر دورنمایي از خ

، كھ در گالري نقاشي اوفیتسي است، عظمت و ))ستایش مجوسان((ھا شلوغ كردھاند، تابلو  نامعقول كوتولھ
غلبھ رنگ را در جامھ آبي مریم و لباسھاي پر زرق و برق و شكوھمند سالطین مشرق بخوبي مشھود 

یھودي زیبایي را با گیسوان پرشكنج دخترانھ در میان عدھاي )) كلیسامسیح در میان مجتھدین . ((میسازد
دانشمند ریشو، یا صورتھاي چروكیده نشان میدھد كاریكاتور ھراسناكي است كھ چھرھاش ھمھ دماغ و 

با بزرگترین نقاشیھاي ایتالیایي این عھد در تركیب ماھرانھ اجزا، )) جشن تاج گل سرخ. ((دندان است
این تابلو بزرگترین نقاشي دورر . یت مادر و كودك ھر دو و شكوه كلي رنگ برابري میكندزیبایي و جذاب

در . است، اما آدمي باید رنج سفر دور و دراز بھ پراگ را بر خویشتن ھموار سازد تا بھ دیدن آن موفق آید
و قدیسھ  حضرت مریم، كودك،((وین و برلین تابلوھاي قشنگي از حضرت مریم كار دورر ھست و تابلو 

در موزه نیویورك یك دوشیزه حساس و با محبت آلماني را در چھره مریم عذرا، وزن سامي سیھ )) حنا
در ; قاببندھاي آدم و حواي موزه پرادو نیز عالي و بیمانندند. چردھاي را بھ صورت مادرش نمایش میدھد

  . ھ و زیبا و تندرست زني مینوازداینجا یك ھنرمند آلماني براي لحظھاي دیده آدمي را با تجسم بدن برھن

مایوس از نابسندگي پاداش در برابر زحمت نقاشي، و شاید براثر اجبار بھ تكرار موضوعھاي كھن مذھبي، 
; دورر ھر روز بیشتر بھ كار كندھكاري روي چوب و حكاكي، كھ اصیلتر و سودبخشتر بود، روي میآورد
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زیرا در اینجا از روي یك لوحھ میشد ھزاران كپیھ برداشت و بآساني بھ تمام بازارھاي اروپا فرستاد، و 
ھنر دورر در پرداخت خط، و میدان ھنر . میشد ھمان نقش را براي چاپ در ھزاران كتاب فراھم ساخت

تالیاییھاي مغرور از در این فن حتي ای. و در آن زمان ھیچ كس بھ پاي وي نمیرسید; نماییش طراحي بود
اراسموس در طراحي او را با استاد طراحي از دنیاي باستان . دقت و مھارتش در تعجب مانده بودند

  : میسنجد و میگوید

اما دورر، با آنكھ در دیگر موارد نیز در خور تحسین است، چیست كھ با ... آپلس از رنگ كمك میگرفت
نگي نھ، او حتي آنچھ را كھ نمایش نمیتوان داد، بھ نمایش در تناسب، ھماھ.... یك رنگ نتواند مجسم سازد

ھمھ محسوسات و عواطف و باالخره اندیشھ آدمي را چنان كھ ... آذرخش... آتش، شعاع نور، تندر: میآورد
این چیزھا را او با خطوط مناسب و بجا در . در حركات بدن انعكاس مییابد و حتي صدا را تجسم میبخشد

آیا این . میدھد با خطوط سیاه با وجود این اگر بر آنھا رنگ بیفشانید، اثر را خراب میكنید برابر چشم قرار
شگفت انگیزتر نیست كھ دورر آنچھ دورر تعریف و ستایش اراسموس را با تھیھ كلیشھ چھرھاي از او 

لیشھ بھ پاي این ك. كھ از روي نقاشي ماسیس، نھ از چھره خود استاد، طرح افكنده بود پاسخ داد) ١۵٢۶(
با وجود این، در نمایش دادن تا و سایھ ; نقاشي ماسیس نمیرسد و از تابلو ھولباین نیز بسیار فروتر است

  . لباس و چینھاي صورت و دست و ناصافي اوراق كتاب شاھكار بینظیري است

اقعي، از دورر بیش از ھزار طرح براي ما بھ جاي مانده است كھ بیشتر آنھا، از لحاظ تجسم صور و
یكي پیر و ; برخي بھ طور واضح كاریكاتورند. مذھبي، یا خیاالت واھي از جملھ عجایب و معجزاتند

كارگاه ((گاھي موضوع طبیعت بیجان است، چون ; خردمندي است كھ با دقت تمام كشیده شده است
سر ((ون یا حیوان و جانوري است چ)) یك قطعھ چمن((یا فقط گیاه و علف محض، چون )). مفتولسازي

حضرت مریم با جمعي از ((معموال گیاھان و جانوران در اطراف اشخاص میلولند، چون )) والروس
دستھاي ((در موضوعات مذھبي توفیق كمتر از ھمھ حاصل شده است، اما باید طرح بینظیر ; ))حیوانات

رسي ھنرمندانھ و باالخره طرحھایي است در بر; را از جملھ مستثنا بدانیم)) یك حواري در حال دعا
  )). اورفئوس((یا )) آپولون((ھاي یوناني، چون  اساطیر و افسانھ

تا از طرحھاي خود را بھ صورت چاپ چوبي، و صدتایي را بھ صورت كندھكاري  ٢۵٠دورر در حدود 
تا اوایل قرن شانزدھم، خود . این دو دستھ ممتازترین بخش میراث او بھ شمارند. روي مس بیرون آورد

بعدھا چاپ چوبي را بھ دیگران واگذاشت تنھا براثر این گونھ مساعدتھا ; ا بر فلز یا چوب میكندطرحھا ر
ابتدا بھ مصور ساختن كتبي چون . ھاي زندگي آثار متنوعي رسم كند بود كھ میتوانست در تمام زمینھ

د، تصویرھاي بیست سال بع; اثر زباستیان برانت آغاز كرد)) كشتي ابلھان((و )) شھسواري از تورن((
رسم كرد، قلمش را در ترسیم بدنھاي برھنھ )) كتاب ادعیھ ماكسیمیلیان((دلكشي با قاب و حاشیھ براي 

اما این ھر ; موفقیتي نصیبش نشد)) حمام زنان((توفیق یافت، اما در )) حمام مردان((و در لوحھ ; آزمود
ننگین ممنوع ساختھ بود، بھ مثابھ یك دو در ھنر آلماني، كھ ترسیم برھنگي را بھ عنوان امري زشت و 

. كارھاي چاپ چوبي كھ زندگي مریم عذرا و آالم مسیح را نشان میدادند مشھور بودند. جھش انقالبي بودند
زنان پارسا و متدین اكنون میتوانستند با نظاره بھ اثري كھ نامزدي یوسف و مریم را نشان میداد، از تھ دل 

ھمھ )) اقامت خانواده مقدس در مصر((و آلمانیھاي دوستدار عقل از اینكھ در ; آن را مورد تفكر قرار دھند
آن چیزھایي را مشاھده میكردند كھ بھ زندگي یك خانواده توتوني گرمي و رفاه میبخشید، لذت میبردند مریم 

در حال دوخت و دوز بود، یوسف بھ كار خود اشتغال داشت، و بچھ فرشتگان، بي آنكھ كسي از آنھا 
و یازده كندھكاري بزرگتر )) آالم كوچك((سي و ھفت چاپ چوبي . واھد، ھیمھ بھ درون خانھ میكشیدندبخ
عھد ((داستان رنج و مرگ مسیح را بھ ھزاران خانھ بردند و میل مردم را براي ترجمھ )) آالم بزرگ((

; شد)) ناي رسولمكاشفھ یوح((لوتر برانگیختند سلسلھ دیگري از كندھكاریھاي او وقف تصویر )) جدید
چنان روشن و جاندار بودند )) جنگ قدیس میكائیل با اژدھا((و )) چھار سوار مكاشفھ((برخي از آنھا چون 

  . میاندیشیدند)) مكاشفھ یوحناي رسول((كھ آلمانھا قرنھا از دریچھ آثار دورر بھ 
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خطي بدون استعانت اسید  گاه و بیگاه بھ چاپ تیزابي. چاپ چوبي بھ ھنر پر زحمتتر كندھكاري روي آورد
. معموال با قلم حكاكي كار میكرد; كھ بھ طریق سایھ روشن است)) خانواده مقدس((میپرداخت مانند 

و از نظر تناسب و توازن در خور ایتالیاییھاست، بھ اضافھ گل و گیاه و جانوران بسیاري كھ )) ھبوط آدم((
تنھاي برھنھ زنان . زمان او مفھومي عادي داشتخاص دور بودند و تقریبا ھر كدامش براي وي و مردم 

بھ فلز )) كشمكش فضیلت و لذت((و )) ھیوالي دریا((بازیبایي و تناسبي كھ در ھنر آلماني بیسابقھ بود در 
آالم ((شانزده كندھكاریي كھ . در زمینھ این دو اثر، مناظر طبیعي و زیبایي رقم زده شده بودند; جان دادند

قدیس ((د میآورند بھ زیبایي و گیرندگي آالمي كھ در چاپ چوبي شدھاند نیستند، اما را بھ وجو)) محكوك
پنج سگ، یك اسب، یك جنگل، فوجي از پرندگان، سلسلھاي از : پر از طرحھاي جاندار است)) اوستاش

بھ قالع بر فراز یك تپھ، گوزني كھ پیكر مصلوب شده مسیح را در میان شاخھاي خود دارد و صیاد زیبا را 
  . ترك كشتن صید و تبدیل شدن بھ یك قدیس تحریص میكند

  . دورر در سھ كندھكاري بزرگ بھ عنوان یك استاد طراح و رسام بھ اوج ھنرمندي رسید ١۵١٣١۵١۴در 

سواري سراپا اسلحھ و : شھسوار، مرگ و شیطان تجسم نیرومند یك موضوع اندوھبار قرون وسطایي است
ھاي زشت و ناھنجار مرگ و شیطان در  سبك وروكیو سوار است، پیكرهترشروي را، كھ بر توسني بھ 

; میان گرفتھاند، اما سوار باعزمي استوار بھ پیش میتازد تا پیروزي فضیلت و تقوا را بر ھر دو نشان دھد
بھ نظر باور كردني نمیآید كھ حادثھاي چنین مفصل و لطیف را بتوان بر لوحي از فلز منقوش ساخت، 

قدیس سالخورده ; وموس در اطاق كارش جنبھ آرامتري از پیروزي مسیحیت را نشان میدھدقدیس ھیرون
; باكلھ طاسش بھ روي دفتر خم شده و ظاھرا در پرتو ھالھاي كھ برگرد سر دارد بھ نوشتن مشغول است

ه جمجمھاي با سكوتي پر از فصاحت از آستان پنجره خیر; شیر و سگي آرام در روي زمین دراز كشیدھاند
و چیزكي كھ در نظر ھمھ اھل جھان بھ كاله زن قدیس میماند از دیوار آویزان است اطاق با تسلط ; مینگرد

ھا و اشعھ آفتاب با وسواس و دقتي عجیب ترسیم گشتھ  و مھارت تمام بر علم ژرفانمایي كشیده شده و سایھ
تھاي را نشان میدھد كھ در میان باالخره كندھكاریي كھ دورر بدان عنوان مالیخولیا داده است فرش. است

ھاي یك ساختمان نیمھ تمام نشستھ و مخلوطي از افزارھاي مكانیكي و آالت علمي در پیش پاي  ویرانھ
سر را متفكرانھ بر ; از بند گریبانش كیسھاي و كلیدي چند، كھ نشان ثروت و قدرت است، آویختھ; اوست

آیا این فرشتھ متفكر در . ھراسان بھ پیرامونش دوختھ استدستي تكیھ داده و دیدگان را نیمي متحیر، نیمي 
پي آن نیست كھ در یابد سرانجام این ھمھ رنج، این ساختن و ویران كردن، این ثروت و قدرت طلبي، این 

سرابي كھ حقیقتش نام كردھاند، و این شكوھمندي علم و عقل كھ بعبث با مرگ گریز ناپذیر بھ نزاع 
بود آیا ممكن است كھ دورر، درست در آغاز قرن جدید، بھ مسئلھاي پي برده برخاستھ است چھ خواھد 

   میشودباشد كھ براثر پیروزي علم، براثر پیشرفت وسایل اما الیتغیر ماندن مقاصد گریبانگیر بشر 

رح از پس طرح و نقاشي بعد نقاشي كشید و، با سخت كھ با تعلل لئوناردو داوینچي و بھ این طریق دورر ط
خانھاي  ١۵٠٨در سال . فراغت بال رافائل تفاوت بسیار داشت، پیش رفت تا قدم بھ دوران لوتر گذاشت

پول سیاحان آن را بھ صورت ; جنگ جھاني دوم آن را ویران كرد; خرید كھ مایھ شھرت نورنبرگ شد
دو طبقھ پایین آن از سنگ بودند و طبقات سوم و چھارمش نیمي چوب و نیمي . از نو بنیاد افكنداصل 

در اینجا مدت . و برفراز رخبام پیش آمدھاي دو طبقھ دیگر در زیر بام دو شیب كز كرده بودند; گچاندود
ود و از اینكھ آگنس كدبانوي ساده اي ب. نوزده سال، دورر با زن سترونش زندگي متوسطي را گذرانید

. دورر این ھمھ وقت خود را صرف مطالعات بیفایده یا گفتگو با دوستان با ده خوار میكرد تعجب مینمود
در اجتماعات كامال او را بھ فراموشي ; دورر در عوالمي جوالن میكرد كھ بیرون از حد اندیشھ او بودند

ھلند برد، خود با بزرگان یا میزبانش غذا  ھنگامي كھ وي را بھ; سپرده بود و اغلب بي او بھ سفر میرفت
مادرش، كھ  ١۵٠۴در . میخورد و زنش را میگذاشت تا با خدمتگزار خانھ در آشپزخانھ غذا صرف كند

تك چھرھاي كھ دورر از وي كشیده . مادر ده سال دیگر زنده ماند; بیوه مانده بود، بھ خانواده او پیوست
. گیزد كھ این اندازه ھم در نظر دورر گیرندگي نداشتھ استاست شفقت ما را نسبت بھ زنش بر میان

  . دوستان دورر آگنس را سلیطھاي دانستھاند كھ نتوانستھ است در جذبھ حیات معنوي شوھرش سھیم باشد
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در سالھاي واپسین زندگي استاد ھنرمند نورنبرگ در سراسر اروپا بھ نام پیشوا و مایھ افتخار ھنر آلمان 
در سال ) دالر ۵٠٠,٢(فلورین  ١٠٠امپراطور مستمري متوسطي در حدود  ١۵١۵ال در س. شھرت یافت

ھایش را  براي وي مقرر ساخت این پول نامنظم پرداخت میشد، زیرا درآمد ماكسیمیلیان ھیچ گاه كفاف نقشھ
  . نمیداد

را از  ھنگامي كھ ماكس مرد، مستمري قطع شد و دورر تصمیم گرفت كھ بھ پست بومان رود و تجدید آن
مقدار زیادي از طرحھا و نقاشیھاي گوناگون خود را ھمراه برد تا در ھلند یا فالندر بھ . شارل پنجم بخواھد

. فروش رساند یا مبادلھ كند، و بھ این طریق بر آن بود كھ تقریبا تمام ھزینھ سفرش را از این راه بپردازد
تقریبا اما نھ كامال، در صمیمیت و ) ١۵٢١ ژوئیھ ١۵٢٠ژوئیھ (یادداشتھاي روزانھاش از این مسافرت 

خرج، خرید، فروش، دیدارھا و افتخارانش در . صحت مانند سفرنامھاي است كھ بازول دو قرن بعد نوشت
این سفر ھمھ در آن یادداشتھا ضبط شدھاند و دقت وي را بھ عنوان یك شھروند درباره دقایق مالي و 

پس . نوان یك ھنرمند از پي بردن بھ نبوغ خویش، نشان میدھندخوشنودي و شعف قابل بخشایش او را بھ ع
از آنكھ بھ دنبال شارل چندین شھر را زیر پا گذاشت، توفیق یافت كھ مستمري ساالنھ خود را از نو برقرار 

از توانگري و زیبایي شھرھاي . سازد و بقیھ سفرش را صرف دیدن مناظر و قھرمانان پست بومان كرد
بروژ، از نقاشي چند لتھ بزرگ برادران وان آیك در كلیساي جامع سن باوون و از گان، بروكسل، و 

بھ دیدن اراسموس، . ندیده بود متعجب ماند)) مانند آن را در سرزمین آلمان((كلیساي جامع آنورس كھ 
  لوكاس وان الیدن، برنارت وان اورلي، و دیگر مشاھیر پست 

باتالقھاي پشھخیز زیالند بھ ماالریا دچار گشت، كھ سالمتي وي  اصناف ھنرمندان تجلیل شد، و باالخره در
  . را در باقي عمر از میان برد

رسالھ لوتر را بھ پنج سكھ نقره خریدم، و یك سكھ ھم : ((در یك فقره از یادداشتھاي دورر چنین آمده است
ھ لوتر را ھنگام بھ وي خبر رسید ك) ١۵٢١مھ (در آنورس .)) آن مرد بزرگ دادم)) محكومیت((براي 

دورر نمیدانست كھ ربودن لوتر طبق نقشھاي براي نجات .)) بھ خیانت گرفتھاند((بیرون آمدن از دیتورمس 
در یادداشتش بھ دفاعي پرشور از . آن مصلح بزرگ صورت گرفتھ است، و میترسید مبادا كشتھ شده باشد

  :ا خواندآن مرد انقالبي برخاست، و اراسموس را بھ جانبداري از وي فر

بھ این ترتیب این مرد كھ روحالقدس دلش را روشن ساختھ است تا دنبال كننده دین و ایمان واقعي باشد، 
اگر رنج و صدمھاي دیده است، در راه دفاع از حقیقت مسیحیت در برابر پاپھاي ... ناپدید شده است

یكنند، خون و عرق ما را میكشند نامسیحي بوده است كھ برخالف آزادیي كھ مسیح بھ ما داده است رفتار م
ھیچگاه شیره آدمیان را ! اي خدا. تا خویشتن در تنپروري سر كنند، اگر چھ مردم در گرسنگي جان دھند

ھمھ كس میبیند كھ ... تحت قوانین بشري، چنانكھ اكنون تحت حكومت پایان رم میكشند، ظالمانھ نكشیدھاند
ما . مطابق است)) انجیل مقدس((داشتھ چھ روشن و تا چھ حد با عقیده و كیشي كھ لوتر در كتابھایش اعالم 

در عوض شایستھ است كھ كتبي را كھ علیھ او ; باید این كتابھا را از آنكھ طعمھ حریق شوند محفوظ بداریم
شما اي مسیحیان پاكدین، با من در فقدان این مرد بزرگ دلسوزي كنید و ... نوشتھاند بھ كام آتش بیندازیم

اي اراسموس روتردامي، تو . ا بھ جانب خداوند بردارید كھ كس دیگر را براي رھبري ما بفرستددست دع
در كجایي آیا این بیعدالتي و ستمگري بیحساب آناني را كھ بر ما حكومت میكنند میبیني اي شھسوار مسیح، 

اني كھ تاج شھادت اما تو... گرچھ پیر و سالخوردھاي; سخن مرا بشنو و بھ یاري خداوند گار ما بشتاب
باشد كھ خداوند كھ داور توست، در تو جالل .... اي اراسموس صداي خود را بھ من بشنوان. ...برسر نھي

  ! یابد

، ))انجیلھاي چھارگانھ((ھنگامي كھ دورر بھ نورنبرگ بازگشت، سعي خود را سراسر، با تاكید بیشتر بر 
نقاشیھاي خود را بھ نام چھار حواري تكمیل بزرگترین سلسلھ  ١۵٢۶در سال . صرف ھنر مذھبي كرد

اما ; نمود، كھ البتھ نامش نامتناسب بود، زیرا مرقس انجیلي از جملھ حواریون دوازدھگانھ بھ شما نمیرفت
دو . باشد)) انجیلھاي چھارگانھ((شاید ھمین اشتباه حاكي از اندیشھ پروتستاني در باب بازگشت از كلیسا بھ 
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است كھ مونیخ جنگزده گنجینھ مشھور )) خانھ ھنر((ھا جزو دارایي مباھات انگیز قاببند چوبي از تابلو
  . ھنري خود را در آن گرد كرده است

یكي از این دو تصویر یوحنا و پطرس است و دیگري مورقس و بولس و ھر چھار تن ملبس بھ ردایي با 
ھا نشان تسلیم  این جامھ; سبتي نداردشكوه و رنگینند كھ با آن قدیسان ماھیگیر اشتراكي مسلك كمترین منا

  شدن دورر بھ خیالبافیھاي سبك ایتالیایي است، در حالي كھ 

   

  

ھاي بزرگ و پھن و تصویرھا گرایش وي را بھ محیط  یوحنا كلھ: چپ(چھار حواري : آلبرشت دورر - 
ھاند كھ جناحین یك بھ احتمال قوي این تصویرھاي باشكوه براي آن طرح افكنده شد. آلماني تایید میكنند

  . نقاشي سھ لتھ را در یك كلیساي كاتولیك تشكیل دھند

دورر از دنبال كردن نقشھ دست . شوراي شھرداري نورنبرگ نداي اصالح دیني در داد ١۵٢۵اما در سال 
ھایي افزود كھ  بازكشید و دو قاببند چوبین را كھ كشیده بود بھ شھر ھدیھ كرد و بر ھر یك از آنھا كتیبھ

با وجود كلیدھایي كھ در دست پطرس است و معموال مظھر . را تاكید میكنند)) انجیلھاي چھارگانھ((ھمیت ا
  . من جانب ا بودن قدرت كلیسا محسوب میشود این تصاویر را باید پیمان پروتستاني دورر دانست

. و را درھم شكستحمالت متناوب تب ماالریا روح و جسم ا. اینك تنھا دو سال از عمرش باقي مانده بود
تصویري از خود كشیده بود كھ چون مردي با اندوه بسیار، انساني برھنھ، پریشان احوال،  ١۵٢٢حتي در 
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معھذا تا دم واپسین از كار . فرسوده، بیمار و در تعب درد، شالق و تازیانھ آالم مسیح را در دست داشت
  . باز نایستاد

 ٠٠٠،۶، عالوه بر )١۵٢٨ششم آوریل (ھان فروبست ھنگامي كھ در پنجاه و ھفت سالگي چشم از ج
فلورین، بھ اندازه كافي طرح، چاپ چوبي و كندھكاري باقي گذاشت كھ بیوه افسرده و دلتنگش تا آخر 

)) بھترین دوستي كھ در زندگي داشتم((پیر كھایمر، كھ در عزاي او بھ عنوان . زندگي براحتي بھ سر برد
از آلبرشت دورر، آنچھ فاني بود اینجا نھفتھ : ((اھي بر سنگ قبر او نگاشتسوگوار بود، نوشتھ ساده و كوت

دورر با قرباني كردن بزرگترین وظیفھ و كار ھنر در راه كارھاي كوچكتر، مقام متعالي یك .)) است
وي چندان مسحور آن بود كھ جان گرفتن و مخلد ماندن ; ھنرمند را در عالم ھنر و خالقیت از دست داد

گذرد و ناپایدار اشخاص، اشیا، و اماكن را در زیردست خویش ببیند كھ بیشتر ھم خود را وقف صور زود
تجسم واقعیت از زیبا و زشت و با معني و بیمعني كرد و تنھا گاھي عناصر پراكنده ادراك حسي را در 

را آفرید كھ تخیلي خالق بھ ھم آمیخت و شكل داد و سپس، در قالب خط یا رنگ، زیباییھاي كمال مطلوبي 
ولي او بھ نداي . بھ ما ھدفي براي تعقیب كردن میدھند یا رویاھایي داناییبخش یا آرامشبخش عطا میكنند

قلم یا مداد، افزار ; در چوب و مس شرح حالي از نسل آرزومند و زاینده خود حك كرد. زمان خود پاسخ داد
نھ آن عھد میخرامیدند در چھرھشان نمایان حكاكي یا قلم مویش روح پنھان مردان قدرتمندي را كھ در صح

ھا و اعتراضات و رویاھا و حیرتش از  دورر آن دوره را با تمام شوق و اخالص وترس و خرافھ; ساخت
  . دورر آلمان بود. وراي چھارصد سال براي ما زنده كرد

VI  - اومانیستھاي آلماني  

سیل كتاب از . در عالم ادبیات نیز، چون در عالم ھنر و زندگي، آلمان این دوره شور سواد اشاعھ یافت
شانزده ناشر در بال دوازده تا در آوگسبورگ، بیست و یكي در كولوني، و بیست و چھار تا در نورنبرگ 

و صد كارگر در استخدام  آنتون كوبرگر بتنھایي بیست و چھار چاپخانھ. بھ سراسر آلمان جریان پیدا كرد
تجارت كتاب در بازارھاي شلوغ بازرگاني فرانكفورت، سالزبورگ، نورد لینگن، و اولم، یكي از . داشت
امروز ھمھ میخواھند بخوانند و : ((یك نفر آلماني آن زمان میگوید. ھاي عمده تجارت محسوب میشد رشتھ

در شھرھا بر .)) تازھاي كھ مینویسند پایاني نیستبراي كتابھاي ((و دیگري روایت میكند كھ .)) بنویسند
در این . ھر شھري براي محصلین فقیر اما با استعداد بورسھاي تحصیلي تدارك دید; ھا افزود شمار مدرسھ

ھاي وین، ھایدلبرگ، وارفورت آغوش خود را بھ روي  و دانشگاه; نیم قرن نھ دانشگاه جدید تاسیس شدند
دمیھاي ادبي در ستراسبورگ، آوگسبورگ، بال، وین، نورنبرگ، و ماینتس آكا. علم و دانش نوگشودند

  . روي كار آمدند

ھاي  ھا، گنجینھ شارمندان توانگري چون پویتینگر، پیركھایمر، و خود امپراطور ماكسیمیلیان در كتابخانھ
ر یوھان فون روحانیان بزرگي نظی. ھنري، و كیسھ پولشان را بھ روي دانشوران و محققان مشتاق گشودند

دالبرگ، اسقف ورمس، و آلبرشت براندنبورگي، اسقف اعظم ماینتس، در زمره حامیان روشنفكر 
  . دانشوري و شعر و ھنر بودند

ھاي  كلیساي آلمان، بھ رھنموني پاپھا، از نھضت رنسانس استقبال كرد، اما بر مطالعھ متون مقدس و نوشتھ
جمھ التیني كتاب مقدس معروف بھ وولگات در آلمان میان سالھاي تر; آباي كلیسا از نظر زباني تاكید نھاد

پیش از ترجمھ لوتر، بیست ترجمھ آلماني از كتاب مقدس وجود ; بیست وشش بار چاپ شد ١۵٠٠و  ١۴۵٣
انجیلھاي ((انتشار عھد جدید در میان مردم آنھا را براي مبارزه لوتر در باب تضاد میان : داشت

و خواندن عھد قدیم در یھودیت گرایي مجدد مسیحیت، كھ از خصوصیات جنبش  ;آماده ساخت)) چھارگانھ
  . پروتستان است دخیل بود
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. نھضت اومانیسم در آغاز و پس از ھواخواھي از لوتر بیشتر از جنبش ایتالیا در فلسفھ االھي موثر بود
تربیت یافتن بھ وسیلھ  مانند آن از امتیاز مغلوب گشتن و; آلمان مانند ایتالیا گذشتھ كالسیك نداشت

دانش پژوھي آن در این ; با دنیاي قدیم غیر مسیحي پیوند مستقیمي نداشت; امپراطوري روم برخوردار نبود
رنسانس آن در حقیقت بیشتر احیاي مسیحیت . ھاي آباي كلیسا در گذشت عھد بندرت از تحقیق در نوشتھ

نھضت رنسانس آلمان در جنبش اصالح دیني غرق . ماولیھ بود تا تجدید حیات ادبیات و فلسفھ یونان و رو
  . شد

پودجو براتچولیني، انئاسیلویو، و دیگر . با وجود این نھضت اومانیسم آلمان از ایتالیا سرمشق میگرفت
دانشجویان، زایران، ; اومانیستھاي ایتالیایي بھ آلمان آمدند و تخم نھضت را بدین سرزمین آوردند

سیاستمداران آلماني بھ ایتالیا رفتند و چون بازگشتند، حتي بیآنكھ بخواھند، گرده روحانیون، بازرگانان، و 
رودولفوس آگریكوال، پسر یك كشیش جز ھلندي، در ارفورت، . رنسانس را با خود بھ آلمان حمل كردند

، و كولوني، ولوون خواند، سپس ھفت سال دیگر نیز در ایتالیا بھ مطالعھ زبان التیني و یوناني پرداخت
آزرم،  - روزگار از سجایا و فضایل نادر او . براي تدریس در گرونینگن، ھایدلبرگ، و ورمس بازگشت

; انشاي التیني مینوشت كھ شایستھ قلم سیسرون بود. در حیرت بود -سادگي، شرافت، تقوا، و پاكدامني 
و براستي درنسل بعد، ھلند،  .))ازالتیوم كمتر التیني نمینماید((پیشگویي كرد كھ دیري نمیپاید كھ آلمان 

زادگاه آگریكوال، از اراسموس التیني داني بھ جھان تحویل داد كھ در روم عھد تاسیت و كوینتیلیانوس نیز 
در سفر رم آگریكوال بھ تبي دچار شد كھ براثر آن در ھایدلبرگ بھ سن چھل و . زندگي برایش آسان میبود

  ). ١۴٨۵(دو سالگي درگذشت 

گ كھ خلق و خویش ھمان اندازه تند و خشن بود كھ انشاي التینش نرم و لطیف، در نفوذ، اما یاكوب ویمفلین
كھ مصمم بود آلمان را از لحاظ تعلیم و )) مربي آلماني((این . نھ در محبوبیت با آگریكوال رقابت میكرد

، انجمنھاي عالمانھ ھا طرح كرد تربیت و ادبیات بھ مقام ایتالیا برساند، براي سیستم مدارس عمومي نقشھ
تشكیل داد، و در عین حال پیشبیني كرد كھ ترقي فكري بشر اگر پا بھ پاي پیشرفتھاي اخالقي نباشد، بسیار 

  . خطرناك است

یا ; فایده ھمھ معلومات ما چیست اگر شخصیت و منشمان بھ ھمان اندازه بزرگوار نباشد: ((وي میپرسید
یا از ھمھ دانشمان چھ حاصل اگر ھمسایھ خود ; خداترس نباشیم ثمر ھمھ كوششھاي ما چیست اگر پارسا و

آخرین نفر از این )) یا منفعت ھمھ خردمندیھایمان چیست اگر متواضع و فروتن نباشیم; را دوست نداریم
، علي رغم منصبي كھ ١۴٩۶اومانیستھاي اصیل، یوھانس تریتمیوس، رئیس دیر شپونھایم، بود كھ در سال 

.)) وزگار ساختن دیر و صومعھ بھ سر آمده و زمان ویران كردنشان فرا رسیده استر: ((داشت، نوشت
از نوشیدن میپرھیزد، غذاھاي حیواني : ((كلتس، اومانیست دیگر این عھد تریتمیوس را چنین وصف میكند

ھنوز پزشكان جوشانده مخصوص نقرس و تب .... را مكروه میدارد و مانند نیاكانمان در آن ھنگام كھ
در زبانھاي : در زندگي كوتاھش جامعالعلوم گشت)). میكندیساختند، با سبزي، تخم مرغ و شیر زندگي نم

ن التیني، یوناني و عبري، و ادبیات آنھا مھارت داشت و با اراسموس، ماكسیمیلیان و برگزینندگا
مردم عامي آن عھد توفیقات او را تنھا ; امپراطوري و دیگر مشاھیر و بزرگان زمان نامھنگاري میكرد

بھ ھر حال وي در پنجاه . براساس این نظریھ توجیھ میكردند كھ داراي قدرتھاي فوق طبیعي مرموزي است
  ). ١۵١۶(و چھار سالگي چشم از جھان فروبست 

مانند سیاستمداران شتابزدھاي كھ كارشان . عالترین اومانیست آلمان بودكونرادوس كلتس پر حرارتترین و ف
لھستان و مجارستان دانش آموخت و در كولوني، ھایدلبرگ، كراكو، پراگ، ماینتس، وین، اینگولشتات، 

ھاي روسویتا و  نسخ خطي فراموش شده پربھایي را چون نمایشنامھ. پادوا، و نورنبرگ بھ تدریس پرداخت
ھر جا میرفت دانشجویان را . كھنسالي را چون آنھا كھ بھ پویتینگر داد و بھ نام اوست كشف كرد ھاي نقشھ

بھ گرد خود جمع میكرد و شور و شوق خود را در شعر، ادبیات كالسیك، و آثار باستاني آلمان بدانھا تلقین 
كلتس . ا بر سر او نھاد، امپراطور فردریك سوم در نورنبرگ تاج ملكالشعرایي آلمان ر١۴۴٧در . مینمود

این انجمن دانشمندان، عالمان ). ١۴٩١(در ماینتس انجمن ادبي پرنفوذ و پررونق راین را تاسیس كرد 
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االھي، فالسفھ، پزشكان، تاریخنویسان، شعرا و قانونگذاراني از قبیل حقوقدان برجستھ و نامدار اولریش 
، تریتمیوس، رویشلین و ویمفلینگ را شامل میشد، تسازیوس، دانش پژوھان و محققاني از قبیل پیركھایمر

كھ افتخارا جزو دانشگاه ) ١۵٠١(در وین، با پولي كھ ما كسیمیلیان داد، آكادمي شعري برقرار ساخت 
كلتس ظاھرا در جریان مطالعات و . محسوب میشد، و در آن آموزگاران و دانشجویان در یك جا میزیستند

آیا روح بعد از مرگ زنده خواھد ((ز دست داده بود و سئواالتي چون بررسیھایش ایمان دیني خود را ا
در مسافرتھایش بھ زنان بسیار دلبستگي یافت، . بر زبان میراند)) آیا براستي خدایي وجود دارد((و )) بود

در زیر آفتاب عالمتاب، براي رھایي از : ((بشادماني میگفت. اما این دلبستگیھا ھرگز بھ ازدواج نینجامید
  )). قید اندیشھ و تفكر، چیزي شیرینتر از ھماغوشي با ماھرویان نیست

ائوبانوس . ھاي پیش از لوتر، این شك غیر اخالقي در میان او مانیستھاي آلماني شایع گشت در واپسین دھھ
كھ بیشتر ) ١۵١۴(ھسوس بھ التیني فصیح و سلیسي كتاب ھروئیدس كریستیانا را بھ تقلید از اووید نوشت 

ھاي عاشقانھاي  وي در این كتاب نامھ; نظر بیان امور غیر اخالقي بدان میماند تا از لحاظ قالب و شكلاز 
از مریم مجدلیھ بھ عیسي و از مریم عذرا بھ خدا پدر گنجانید و براي آنكھ كردار و گفتارش را تطابق دھد 

ت ھمھ باده خواران را بست، و در باده نوشي دس; چون چلیني، زندگي بیبند و باري براي خود ترتیب داد
  . نوشیدن یك سطل آبجو در یك نفس برایش چیزي نبود

پس . ولي كونرادوس موتیانوس روفوس موفق شد كھ میان شكاكیت و مذھب سازشي دوستان برقرار سازد
از آنكھ در دونتر، ارفورت و ایتالیا بھ تحصیل و مطالعھ پرداخت، خویشتن را بھ منصب كلیسایي متوسطي 

شاگردان شایان ستایشي بھ گرد خود جمع )). خانھ آرامش: ((در گوتا قانع ساخت و بر در خانھاش نوشت
اما آگاھشان ساخت كھ باید ; بدانند)) احكام فالسفھ را برتر از احكام كشیشان((كرد و بدانھا آموخت كھ 

ب و رسوم كلیسایي از توده شكیات خود را در اصول عقاید مسیحیت، با پیروي بزرگوارانھ از شعایر و آدا
  . مردم بپوشانند

مراد ما از ایمان تطابق میان آنچھ میگوییم با حقیقت نیست، بلكھ سازگاري با اعتقادي است كھ : ((میگفت
در مراسم قداس را براي مردگان بیفایده روزه گرفتن را ناخوشایند و اعتراف و اقرار نیوشي را كاري 

ھاي بسیاري است چون داستان یونس و  د بود كھ كتاب مقدس محتوي افسانھمعتق. شاق میدانست ورد میكرد
یونانیان و رومیان تا آنجا كھ با شرافت و افتخار ; و احتمال دارد كھ مسیح بر سردار نمرده باشد; ایوب

باید شعایر و آداب مذھبي را ن. زیستھاند، بیآنكھ خود بدانند، مسیحي بودھاند و بدون تردید بھ بھشت میروند
اگر این ; ھاي ادبي و لفظیشان در نظر گرفت، بلكھ باید اثرات اخالقي آنھا را ملحوظ داشت از لحاظ جنبھ

. شعایر و آداب برنظم اجتماعي و فضیلتھاي فردي میافزایند، باید بدون چون و چرا آنھا را پذیرفت
لھاي واپسین عمر سوگند موتیانوس از شاگردانش زندگي باطھارت و منزھي را خواستار بود و در سا

مطالعاتم را وقف تقوا و پارسایي خواھم ساخت و از شاعران، فیلسوفان، یا تاریخنویسان چیزي ((خورد كھ 
او كھ با تسلیھاي فلسفھ زیستھ بود، با .)) جز آنچھ براي پیشرفت مسیحت مفید باشد فرا نخواھم گرفت

  ). ١۵٢۶(بركات كلیسا مرد 

طبیعي، براثر شكاكیت او مانیستھاي اخیر در میان مومنان پدید آمده بود بر روي خشم و نفرتي كھ بھ طور 
یوھان رویشلین، بنابر سنت . ھم جمع شد و یكباره بھ روي آرامترین و مھربانترین دانشمند زمان فروریخت

قرون وسطي، و براثر دانستن زبان التیني كھ زبان آموزشي اروپایي باختري بود، از مراكز علمي 
ھاي فرایبورگ،  از مدرسھ دستور زبان زادگاه خودش و نیز در دانشگاه. متعددي كسب معلومات كرد

پاریس، بال، اورلئان و پواتیھ در لینتس، میالن، فلورانس، ورم با شور و حرارتي بیش از حد بھ تحصیل 
بھ صورت التیني در  بھ پیروي از اومانیستھاي آلمان، نامش را. التیني، یوناني، عبري، و حقوق پرداخت

در رم، یوآنس . در بیست سالگي یك فرھنگ لغت التیني تالیف كرد كھ چندین بار تجدید چاپ شد. آورد
رویشلین چنان بالبداھھ آن را ترجمھ ; آرجیروپولوس عبارت مشكلي از توسیدید بھ وي داد تا ترجمھ كند

این دانشجوي آزمند علم )). ي آلپ گریختھ استھا یونان بھ وراي كوه: ((كرد كھ یوناني پیر با اعجاب گفت
موتیانوس مدعي است كھ . نمیگذاشت ھیچ یك از ربیھا بگذرند، مگر آنكھ كلمھاي عبري از آنھا بیاموزد
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شنیده است رویشلین بھ یك دانشمند یھودي ده سكھ طال داده تایك عبارت عبري را براي وي تشریح كند اما 
پیكو دال میراندوال رویشلین را تشویق كرد كھ از قبالھ . ش نمیتواند باشداین خواب خوش یك اومانیست بی

رویشلین ترجمھ ھیرونوموس را با اصل عبري عھد قدیم مقایسھ كرد و در آن كتاب، كھ . حكمت بیاموزد
در سن سي و ھشت . علماي االھي معموال آن را سند خالي از اشتباھي میشماردند، خطاھاي بسیار یافت

فرھنگ لغت عبري و دستور زباني كھ . بھ استادي عبري دانشگاه ھایدلبرگ منصوب شد) ١۴٩٣(سالگي 
تالیف كرد مطالعھ و تحقیق در زبان عبري و عھد قدیم را برمبناي علمي استوار ساخت و در نفوذ شدید 

دبیات عبري بتدریج تحسین و ستایش او از زبان و ا. كتاب مقدس یھودیان بر اندیشھ پروتستاني اثر گذاشت
زبان عبري زباني پاك، فشرده، و دقیق است : ((توجھ او را نسبت بھ آثار كالسیك یونان و روم مینویسد

كھ خداوند بھ وساطت آن با آدمي سخن گفتھ است، و انسان با آن با فرشتگان رویاروي گفتگو . زباني است
گرچھ بر آن زنگاري از . فظ نموددر تمام پژوھشھا و مطالعاتش اصالت آیین خود را ح.)) كرده است

ھا و تعلیماتش از روي اخالص سرتعظیم در برابر قدرت و مرجعیت كلیسا  رازوري زد، در تمام نوشتھ
  . فرود آورد

یوھانس  ١۵٠٨در سال . بھ ھم آمیختن شگفت انگیز حوادثي چند وي را قھرمان رنسانس آلمان گردانید
بود، كتابي بھ نام آینھ یھود انتشار داد و در آن سیاست و آزار پففر كورن، یك ربي یھودي كھ كشیش شده 

كردن یھودیان را نكوھش، و دامن آنھا را از لوث جنایات ساختگي و دروغیني كھ مردم بدانھا منتسب 
اما از آنان خواست كھ دست از رباخواري و اعتقاد بھ تلمود بردارند و بھ مسیحیت ; میساختند پاك كرد

تیباني راھبان فرقھ دومینیكیان كولوني نامھاي بھ امپراطور تسلیم نمود كھ تمام كتب عبري بھ پش. بگروند
ماكسیمیلیان دستور داد كھ تمام آثار ادبي یھودي كھ بھ لحاظي با مسیحیت . را جز عھد قدیم باید نابود كرد

ني، ماینتس و ھایدلبرگ و یا ھاي ارفورت، كولو پیوند مییابند بھ پففر كورن تسلیم شوند و بھ وسیلھ دانشگاه
كوب وان ھوخستراتن، رییس دستگاه تفتیش افكار كولوني، و رویشلین بھ علت تبحري كھ در زبان و دانش 

. ھمھ بھ جز رویشلین، راي دادند كھ كتابھا باید ضبط و سوختھ شوند.عبري دارد، مورد بررسي قرار گیرد
یخ آزادي و رواداري دیني، حادثھ برجستھاي بھ شمار عقیده منفرد و در اقلیت مانده رویشلین در تار

یك دستھ آنھا ھستند كھ مسیحیت را سخت بھ : وي كتب یھودیان را بھ ھفت دستھ بخش نمود. میرود
اما بقیھ، از جملھ تلمود، راحتي اگر بھ خاطر ; و باید آنھا را سوزانید; مضحكھ و ریشخند گرفتھاند

بھ عالوه یھودیان، ھم بھ عنوان رعایاي . اشد، باید مصون داشتسودمندیشان از نظر دانش پژوھي ب
امپراطوري و ھم بھ خاطر آنكھ مجبور بھ رعایت الزامات مسیحیت نیستند، حق آزادي اندیشھ و تفكر 

خوانده بود كھ از كتبي كھ پیشنھاد نابودي )) خري((رویشلین، در مكاتبات خصوصي، پففركورن را . دارند
  . ت بدرستي چیزي نمیداندآنھا را كرده اس

پففر كورن بدین تعارفات در كتاب آینھ دستي پاسخ داد و بھ رویشلین بھ عنوان آلت دست و رشوھخوار 
رویشلین در رسالھ عینك كلوخھاي پففر كورن را با سنگ پاسخ داد و این امر طوفاني . یھودیان حملھ برد

وني از رویشلین گالیھ كرد كھ كتابش سبب شادي مدرسھ االھیات كول. از خشم در میان مردم برافروخت
ما كسیمیلیان فروش آن را . بیش از حد یھودیان شده است، و از وي خواست كھ آن را جمع آوري نماید

پاپ بررسي مسئلھ را بھ عدھاي از مشاوران ارجاع كرد، ; رویشلین بھ پاپ لئو دھم متوسل شد. قدغن كرد
لئو اقامھ دعوي را تعلیق نمود اما اومانیستھاي پیرامون خود را . ضرر استو آنھا اعالم داشتند كھ كتاب بی

مطمئن ساخت كھ بھ رویشلین صدمھاي دستگاه تفتیش افكار كولوني، رویشلین را بھ بیدیني و خیانت بھ 
رم رسیدگي بدان ; اسقف اعظم كولوني مداخلھ كرد و دعوي را بھ رم ارجاع نمود; آیین مسیح متھم ساختند

دومینیكیان ھم بھ . در اختیار دادگاه اسقف نشین شپایر گذاشت، و دادگاه مزبور رویشلین را تبرئھ نمود را
ھاي كولوني، ارفورت، ماینتس، لوون، و پاریس دستور  و دانشكده; نوبھ خویش از رم دادخواھي كردند

  . دادند كھ كتابھاي رویشلین سوزانیده شوند

رشد و نیروي زندگي فرھنگي آلمان در این دوره است شماره بزرگان و  از حوادث شایاني كھ نشانھ بارز
اراسموس، پیركھایمر، پویتینگر، اوكوالمپادیوس اھل : مشاھیري است كھ بھ دفاع از رویشلین برخاستند

بال، فیشر اسقف راچیستر، اولریش فون ھوتن، موتیانوس، ائوبانوس، ھوس، لوتر، مالنشتون، و حتي 
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برگزینندگان امپراطوري، . نیان عالیقدر كھ مانند ایتالیا طرفدار اومانیستھا بودندعدھاي از روحا
ھاي  نامھ. شاھزادگان، و پنجاه و سھ شھر از شھرھاي آلمان پشتیباني خود را از رویشلین اعالم داشتند

در ). ١۵١۴(ھاي روشنگر مردم درباره یوھان رویشلین چاپ شد  مدافعانش جمع آوري و تحت عنوان نامھ
استاد ادبیات (ھاي مردم گمنام بھ جناب اورتوئینوس گراتیوس  اومانیستھا كتاب كوبنده نامھ ١۵١۵سال 

چنان . این كتاب یكي از امھات كتب ھجو در تاریخ ادبیات است. را بھ میدان فرستادند) دانشگاه كولوني
سیار منتشر شد، و سال بعد نیز ھاي ب چاپ دیگري از آن با افزوده ١۵١۶توفیقي بدست آورد كھ در سال 

مولفان خود را راھبان پارسا، ستایندگان گراتیوس، و دشمن رویشلین قلمداد، و . ذیلي بر آن بھ چاپ رسید
) شیر بزدوش(مثال نیكوالوس كاپریمولگیوس . خویشتن را با القاب عجیب و غریب معرفي كرده بودند

نویسندگان، با انشاي التیني . ، و كونرادوس اونكبونك)چرغندساز(، سیمون وورست )دباغ(یوھانس پیفكس 
مراد اومانیستھاي )) (شاعران((مغلوطي كھ عمدا بھ تقلید از سبك راھبان نوشتھ بودند، از چرندیاتي كھ 

در ھمان ; مشتاقانھ از سیاست رویشلین استفسار كرده بودند; بار آنھا كرده شكایت نموده بودند) آلماني است
داني احمقانھ، ناھنجاري و خشنونت اخالقیات و افكار خود را بر مال ساختھ بودند، در قالب حال جھل و نا

پرسشھاي جدي فالسفھ مدرسي، پرسشھاي مضحكي مطرح كرده بودند، در تخفیف جرم كارھاي نكوھیده 
جعیت از كتاب مقدس شاھد آورده، و اقرار نیوشي، فروش آمرزشنامھ، پرستش آثار متبرك، و اقتدار و مر

دنیاي ادب آلمان از شناختن مولف این كتاب عاجز . پاپھا را غیر مستقیم بھ بازي و مسخره گرفتھ بودند
ھاي چاپ اول را كروتوس روبیانوس، اھل ارفورت، یكي  تنھا بعدھا معلوم گشت كھ بسیاري از نامھ; ماند

و دھم، كھ خشمش برافروختھ شده پاپ لئ. از شاگردان موتیانوس، و بقیھ را اولریش فون ھوتن نوشتھ است
رویشلین را طرد نمود، اما وي را از پرداخت حق محاكمھ ; بود، خواندن و داشتن كتاب را قدغن كرد

رویشلین كھ شصت و پنج سال داشت، خستھ و فرسوده از در این كشمكش ). ١۵٢٠(شپایر معاف داشت 
ھا بھ منازعھ با آن  یك سوي، بیشتر دانشگاه از; بزرگ و بیامان، جنبش اومانیسم آلمان نیز ناپذیر گشت

از سوي دیگر مصلحان مذھبي، كھ گرفتار نبردي مرگ خیز بودند و نھضت خود را بھ یاري ; برخاستند
كمتر وقتي براي ; ایماني مذھبي، كھ بر پایھ رستگاري فردي در جھان دیگر استوار بود، تقویت میبخشیدند

اومانیستھاي . ان و روم و یا بھبود زندگي آدمي در جھان خاكي داشتندمطالعھ و بررسي تمدن باستاني یون
آلماني خود زمینھ این شكست را با نپرداختن از ادبیات یوناني بھ فلسفھ آن، با سرگرداني در مشاجرات و 

  . مباحثات ناھنجار، و با نوعي رازوري كھ بمراتب از رازوري اكھارت فروتر بود، فراھم ساختند

یادگاري ((دستور زبانھا و فرھنگھاي لغتي، كھ رویشلین امیدوار بود ; ثر بزرگي برجاي نمانداز آنان ا
با وجود این چھ كسي . ، دیري نگذشت كھ منسوخ و فراموش شدند))دیرپایتر و ماندنیتر از برنج باشد

ھا رھایي نبخشیده میداند كھ اگر اومانیستھا اندیشھ مردم آلمان را تا حدي از وحشت و ھراس ھواخواھان پاپ
لوتر پرواي آن داشت كھ ضربات داوودوار خود را بر تتسل فرود آورد پیروان رویشلین و . بودند

موتیانوس اقلیت نیرومند و فعالي را در ارفورت، آنجا كھ لوتر چھار سال تحصیل كرد، تشكیل میدادند، و 
ا میگرفت، منادي پرشور نھضت بزرگترین شاعر آلمان این عصر، كھ از جنبش اومانیسم مایھ و نو

  . اصالح دیني شد

VII -اولریش فون ھوتن  

ھر چھ بود جوش و خروش و باروري ; پیش از لوتر، در آسمان ادب آلمان ستاره قدر اولي وجود نداشت
ھا از آن  شعر مینوشتند براي آنكھ بلند خوانده شود، و از این روي، در قصرھا یا كلبھ. حیرت انگیزي بود

ند و تقوا و دینداري میستریھا و نمایشھاي آالم حضرت مسیح كماكان روي صحنھ میآمد. استقبال میشد
نمایشھاي عامیانھ آلماني كامال  ١۴۵٠در سال . خشن مردم را، با رغبت شدیدشان بھ فن نمایش، میپوشاندند

ھاي مذھبي، فارسھاي خندھانگیز خام و  حتي در جریان نمایشنامھ. جنبھ دنیایي و غیر روحاني یافتھ بودند
شوخیھا و غوغاھاي تیل ; ت، رونقي بنام داشتلطیفھ گویي در ادبیا. گاه مستھجني وارد میشدند

ھاي شادي  اویلنشپیگل، آن شعبده باز دورھگرد، در سراسر آلمان فریاد شادماني بر میانگیختند و لطیفھ
سرگذشت و ماجرایش بھ زیور طبع آراستھ  ١۵١۵در سال ; انگیزش عارف و عامي را نادیده نمیگذاشتند
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ت، چون ھنر، راھبان و كشیشان را در حال رھسپاري بھ دوزخ با گذشت زمان، بار دیگر ادبیا. شد
  . ھاي ادب رخنھ یافت ھجو در تمام جلوه. تصویر كرد

ھیچ كس چنین شاھكار با روح . اثر زباستیان برانت بود) ١۴٩۴(موثرترین ھجونامھ زمان، كشتي ابلھان 
در طي (برانت یك ناوگان . ظار نداشتو شادیبخشي را از یك استاد حقوق و ادبیات كالسیك دانشگاه بال انت

ابلھي پس از ابلھي دیگري بھ . تصور كرد كھ سرنشینانش ابلھانند و میخواھند از دریاي زندگي عبور كنند
طبقھاي بعد از طبقھ دیگر ضربات تازیانھ شوخیھاي ھجو آمیز ھیئت داوران را بھ ; روي صحنھ میخرامد

قمار باز و خسیس و رباخوار و عالم احكام نجوم و قانوندان ھیچ كس نھ كشاورز و گدا و . جان میخرد
عالمنما و خودنما و فیلسوف و كشیش و ھیچ چیز نھ غرور مردمان جاه طلب و تنبلي دانشجویان و 

پولدوستي بازرگانان و نادرستي پیلھوران از تیغ زبان او در امان نمیماند، و برانت تنھا بدان فرد كاتولیك 
این كتاب، كھ . ام میگذارد كھ در زندگي خویش چنان رفتار میكند كھ بھشت را تواند یافتمومن پارسا احتر

بھ زیبایي تمام چاپ شده و با طرحھاي باسمھایي كھ نیش داستانھا را تیزتر میكردند آراستھ شده بود، بھ 
وشترین كتاب پس از كتاب مقدس، كشتي ابلھان پرفر; چندین زبان و در سراسر اروپاي باختري راه یافت

  . این عھد بود

برانت ضربات تازیانھ، ھجو خود را بمالیمت بر روحانیان فرود آورد، اما توماس مورنر، فرایاري از 
ھا را ھدف ھجوي تندتر، ناھنجارتر و زیركانھتر از  فرقھ فرانسیسیان، راھبان، كشیشان، اسقفان، و راھبھ

با ھزاران چاپلوسي مردم ; شتر از دین فریفتھ پول استمورنر میگوید كشیش بی. ھجویات برانت قرار داد
را میدوشد و سپس قسمتي از ریزھخواریھاي خود را بھ اسقف باال دستش میدھد تا بدو اجازه نگاھداري یك 

ھا پنھاني نرد عشق میبازند و، بیآنكھ بیشتر از ھمھ فرزند داشتھ باشند، بھ مقام  ھمخوابھ را بدھد، راھبھ
لوتر را بھ باد ; اما مورنر نیز چون برانت طرفدار وفادار ماندن بھ كلیسا بود. ا میرسندھ ریاست راھبھ

سرزنش گرفت و ابلھي از زمره ابلھان شمرد و در شعر رقتانگیزي، تحت عنوان در زوال اعتقادات 
  . مسیحي، بر زوال و انحطاط آیین مسیحیت و ھرج و مرج دنیاي دین نوحھ سرایي كرد

ھا نشان سرزنش و مالمتي بود كھ حتي كاتولیكھاي مومن و وفادار بھ كلیسا  عظیم این ھجویھاگر مقبولیت 
ھاي پرشورتر اولریش فون ھوتن ھر گونھ امیدي را براي اصالح  نثار روحانیان خویش میساختند، ھجویھ

ي از شھسواران اولریش در خانوادھا. كلیسا بھ دست خود كلیسا فرو نھاد و علنا مردم را بھ انقالب خواند
فرانكونیا زاده شد، در یازدھسالگي او را بھ صومعھ فولدا فرستادند و انتظار داشتند كھ بھ مقام راھبي 

و زندگي دورھگردي یك طلبھ را پیشھ ) ١۵٠۵(پس از شش سال كارآموزي و آزمایش گریخت . برسد
ود و اغلب بیمسكن و بیپناه بود، از راه گدایي امرار معاش مینم; بھ سرودن و خواندن شعر پرداخت; كرد

  . اما چندان بھ دست میآورد كھ با دختركي كھ نشان خود را در خونش باقي گذاشتھ بود، نرد عشق ببازد

خوي و طینت او ; پاي چپش اكثر براثر زخم و آماس از كار میافتاد; جثھ كوچكش را تب تحلیل برده بود
)) بر روي ھم دوست داشتني((اما ائوبانوس ھسوس وي را  تندي و زود رنجي یك فرد علیل را پیدا كرد،

  . میداند

اسقف مھربان و دلسوزي وي را بھ وین برد، در آنجا مورد استقبال اومانیستھا قرار گرفت، با آنھا میانھاش 
براي ; ھاي زھر آگیني علیھ پاپ یولیوس دوم ساخت ھجویھ; بھ ھم و بولونیا بھ مطالعھ و تحصیل پرداخت

و سپس در حالي كھ ھمیشھ قرین درد و رنج بود، بھ ; ردن شكمش بھ یك سپاه مھاجم آلماني ملحق شدسیر ك
  . آلمان بازگشت

در ماینتس بخت بھ رویش لبخند زودگذري زد، قصیدھاي در وصف آلبرشت، اسقف اعظم جوان، سرود و 
مجمع اومانیستھایي بود كھ  دربار آلبرشت در این ھنگام. پاداش دریافت داشت) دالر ٠٠٠,۵(گیلدر  ٢٠٠

ھاي  در آنجا بود كھ اولریش فون ھوتن بھ نوشتن نامھ. بسیاري از آنان آزاداندیشان جسور و بیپروایي بودند
اراسموس را مالقات نمود فریفتھ دانش بسیار، ھوش، و شیرین گفتاري آن محقق ; مردم گمنام كمك كرد
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اي پدر مھربان و رحمدلش دوباره بھ زیر آفتاب ایتالیا بھ كمك گیلدرھاي آلبرشت و مساعدتھ. بزرگ شد
را )) نسل ریاكار و فاسد راھبان و علماي علوم االھي((بركشید و در ھر نقطھ كھ توقف كرد، آبروي 

  :از مركز حكومت پاپ نامھ بیدار باشي براي كروتوس روبیانوس فرستاد. ریخت

میتواني از راه .... یي دیگر در اینجا نمیتوان یافتآنچھ را تو میجو; دوست من از دیدن رم چشم فروپوش
میتواني بھ .... چپاول و غارت دیگران زندگي كني، دست بھ جنایت بیاالیي، و بھ مقدسات توھین روا داري

بلي اگر این ھمھ را مرتكب شوي اما پول بھ رم بیاوري، ; شھوتراني پردازي، خدا و بھشت را انكار كني
تو میتواني حتي آمرزش گناھان ; در اینجا فضیلت و بركات آسماني را میفروشند. محترمترین مردماني

  . آیندھات را بخري، با این ترتیب، خوب و درستكار بودن جز دیوانگي نیست

عطیھ ((با كنایھاي شیطنت بار، چاپ جدید رسالھ كوبنده و مخرب لورنتسو را در باب سند مجعول 
و پاپ را اطمینان داد كھ پاپھاي پیشینش ھمھ جابر، دزد، و ) ١۵١٧(بھ لئو دھم ھدیھ كرد )) قسطنطین

. غاصباني بودھاند كھ مجازات و مكافات جھان دیگر را وسیلھ مال اندوزي و كسب عایدي خویش كردھاند
  . این كتاب بھ دست لوتر افتاد و آتش خشم وي را علیھ پاپھا و دستگاه فرمانرواییشان فروزان ساخت

با وجود تندي و سرزنشي كھ در بسیاري از اشعار اولریش فون ھوتن وجود داشت، این اشعار براي او 
در نورنبرگ كونراد . بھ وطن بازگشت ١۵١٧وي در سال . شھرت پراكندھاي در آلمان پدید آوردند

تن را بھ مقام و بھ پیشنھاد این دانشمند و محقق توانگر، ماكسیمیلیان ھو; پویتینگر از او پذیرایي كرد
  . ملكالشعرایي مفتخر ساخت

  . ضمنا آلبرشت او را بھ خدمات سیاسي گماشت و ماموریتھاي مھم و دوردستي چون پاریس بھ وي داد

، آلمان را بر اثر ایرادات لوتر علیھ فروش )١۵١٨(ھنگامي كھ اولریش فون ھوتن بھ ماینتس برگشت 
از اینكھ مخدوم مرفھالحال خود را نیز بھ نحو ناراحت  و شاید; آمرزشنامھ آشفتھ و برافروختھ یافت

لوتر را براي مواجھھ با كاردینال كایتانوس . كنندھاي گرفتار این ماجرا یافت، لبخندي بر لبانش شكفتھ شد
و بھ اتھام بدعتگذاري بھ اسقف اعظم پیوندي استوار یافتھ بود اما در خون خود آوایي میشنید كھ وي را بھ 

  . ند از این رو بر اسبش سوار شد و بھ آوگسبورگ تاختجنگ میخوا

VIII - كلیساي آلمان  

وضع كلیساي آلمان در دوران جواني لوتر براستي چگونھ بود در آمادگي روحانیان عالیقدر براي قبول 
 عدھاي ملحد در آن میان بودند كھ در. انتقاد از كلیسا و منتقدان از آن اشارھاي بدین امر میتوان یافت

درمیان ما مرداني ھستند كھ ((اراسموس خاطرنشان میسازد كھ . گردش زمانھ نامشان فراموش شده است
. در میان اومانیستھا شكاكاني وجود داشتند.)) چون اپیكور میاندیشند و معتقدند كھ روح نیز با بدن میمیرد

میان خدا و خلق انكار رازوراني بودند كھ وجوب وجود كلیسا یا كشیش را بھ عنوان رابط و واسطھ 
در اینجا و آنجا . بر جنبھ دروني مذھب در برابر آداب و شعایر و اعمال ظاھري تاكید مینھادند. میكردند

و در مشرق ; جمعیتھاي كوچكي از والدوسیان وجود داشتند كھ میان روحاني و عامي فرقي قایل نبودند
در اگر دو برادر یعني یوھان ولوین . میخواندندآلمان گروھي از ھوسیان میزیستند كھ پاپ را ضد مسیح 

یوھان فون وزل، یك ). ١۴۶۶(آوگسبورگي فروش آمرزشنامھ را بھ عنوان كالھبرداري تخطئھ كردند 
فروش ; استاد ارفورتي، سرنوشت و تقدیر آدمي را تعیین شده بھ وسیلھ مشیت االھي اعالم نمود

من از پاپ، كلیسا، و : ((و ندا در داد; سان را مردود شمردآمرزشنامھ، شعایر مذھبي، و دعا و ستایش قدی
وي بھ وسیلھ دستگاه تفتیش افكار محكوم شد سخنان .)) شوراي كلیسا بیزارم و فقط بھ مسیح ایمان دارم

  ). ١۴٨١(خود را پس گرفت، و در زندان جان سپرد 
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چون اعتراف بھ گناه، توبھ و  وسل گانسفورت كھ بغلط بھ نام یوھان وسل شھرت یافتھ است، در مسائلي
بخشش، فروش آمرزشنامھ و برزخ چون و چرا نمود و كتاب مقدس را یگانھ قانون و رھنماي ایمان، و 

 ١۵٢٢خود لوتر در سال . و این، دریك جملھ، ھمھ تعلیمات لوتر بود; ایمان را یگانھ راه رستگاري شمرد
میخواندم، دشمنانم میگفتند لوتر ھمھ چیز را از وسل اگر من آثار او را قبال . ((در باب وسل گفتھ است

معھذا، در آلمان مذھب كم وبیش در حال .)) ھاي ما تا این حد است توافق ارواح و اندیشھ; گرفتھ است
شكوفایي بود، و اكثریت عظیم مردم مومن بھ كلیسا و، در فاصلھ میان گناھكاري و شرابخواریشان، متقي 

ده آلماني تقریبا براي خود كلیسایي بود كھ مادر مسئلھ گوي آن و پدر كشیش آن، خانوا. و خداپرست بودند
دعا مكرر در مكرر خوانده میشد، و در ھر خانھاي یك كتاب فرایض خانوادگي موجود . بھ شمار میرفت

 وجود داشت كھ در آن داستانھاي مربوط بھ زندگي مسیح،)) كتب مصور((براي آنھا كھ سواد نداشتند . بود
; تمثال و شمایل مریم عذرا ھمان اندازه فراوان بود كھ حضرت عیسي. مریم و قدیسان نقاشي شده بود

یا كوب شپرنگر، بازرس دستگاه تفتیشافكار، . خواندن دعا و اوراد و انداختن تسبیح از كارھاي رایج بودند
تثلیث در اندیشھ عوام چنین  و یك دعاي آلماني; كانوني براي تعلیم خواندن ورد از روي سبحھ تاسیس كرد

گر . بعضي از روحانیان مانند مردم متدین بودند.)) مجد و جالل از آن مریم عذرا، پدر، و پسر باد: ((بود
بدون تردید ; چھ در غوغایي كھ سفلگي و نادرستكاري برپا كرده بودند، نامشان كمتر شنیده میشد

مال و افكارشان سبب ایجاد و حفظ چنین خداترسي و بزرگمردان بادین و ایمان و وفاداري بودند كھ اع
اما ; كشیش بخش، خواه و ناخواه، صیغھ یا مطابق قانون عرف زن داشت. پرھیزگاري ھمھ جاگیري میشد

گمان میرود كھ آلمانیھاي شیردل بر این كار، بھ عنوان التیامي در ھرج و مرج جنسي كشیشان، بھ چشم 
بود كھ خود پاپھا نیز، در این عھد پرشور و شھوت، علیھ تجرد شوریده مگر نھ این ; اغماض مینگریستند

بودند اما روحانیان سوگند خورده یعني آنھا كھ تابع قوانین یك دیر یا یك صومعھ بودند اكنون خود دستاندر 
بندیكتیان وضعیت نیمھ دنیایي و نیمھ راھبانھاي براي خود درست . كار یك اصالح و تصفیھ جدي بودند

دند، و فرقھ سلحشوران توتوني ھمچنان بھ بیبند و باریھاي اخالقي و اجحافات نظامي و آزمندي و كر
اما فرایارھاي دومینیكي، فرانسیسي، و آوگوستینوسي بھ رعایت مقررات ; طماعي دنیاییشان ادامھ میدادند

ر این اصالح و تصفیھ، د. ھاي خود بازگشتند و عمال بھ كارھاي مفید و خیرخواھانھاي دست یازیدند فرقھ
ھا زاھدان آوگوستینوسي بودند كھ وفاداري خود را نسبت بھ پیمانھا و  غیورتر و باحمیتتر از ھمھ فرقھ

سوگندھاي رھباني چون فقر، پاكدامني، و اطاعت حفظ میكردند و در عین حال چندان دانشمند بودند كھ 
ھنگامي كھ لوتر تصمیم بھ راھب شدن گرفت، . دھاي آلمان را اشغال نماین بسیاري از كرسیھاي دانشگاه

  . داخل ھمین فرقھ شد

شكایاتي كھ از روحانیان آلمان میشد بیشتر از نخست كشیشان و بھ مناسب ثروتھاي بیكران و دنیا پرستي 
بعضي از اسقفان و روساي دیرھا مجبور بودند امور اقتصادي نواحي بزرگي را كھ بھ تملك . آنان بودند
آنھا خواه كاله اسقفي بر سر داشتند و خواه راھب سرتراشیدھاي بودند، . آمده بودند رتق و فتق كنندكلیسا در

این عده از خدمھ كلیسا برده . خاوندان فئودالي بھ شمار میرفتند كھ اغلب نیز آسانگیر و با شفقت نبودند
ایشان را بھ دنبال دارند، بھ دیتھاي ھ و میگفتند برخي از آنھا، در حالي كھ معشوقھ; جھان بودند، نھ مرد خدا

یك اسقف و تاریخنیویس كاتولیك دانشمند، یوھانس یانسن، اتھاماتي را كھ . ایالتي یا فدرال رھسپار میشوند
در آستانھ جنبش اصالح دیني بھ كلیساي آلمان زده میشد، شاید با شدتي بیش از حد معمول، چنین خالصھ 

  : میكند

و آز جھان دوستي، میان پرھیزگاري خداپسندانھ و خودجویي و خودخواھي  تضاد میان عشق خداپرستي
براثر زیادي بیش از حد این گونھ صفات در میان . ناخداترسانھ، در تمام مراتب روحاني، بھ چشم میخورد

آزمندي، گناه . ھاي دیني و توجھ و مراقبت از روح یكسر بھ فراموشي سپرده شدند خدام مذھبي، موعظھ
یر و وسوسھانگیز قرن، در میان روحانیان، از ھر طبقھ و مقام و فرقھاي، بھ صورت اشتیاق براي دامن گ

كلیساي آلمان . باالبردن اجارھبھا، درآمد، مالیات، و عایدیھاي كلیسایي تا آخرین حد جلوھگر بود
ك غیر منقول مطابق حساب، تقریبا در حدود یك سوم تمام امال. توانگرترین كلیساي دنیاي مسیحیت بود

كشور در دست كلیسا بود و این امر كھ مقامات روحاني ھمیشھ در پیافزون ساختن داراییھاي خود بودند 
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بناھا و موسسات كلیسایي، در بسیاري از شھرھا، . بیشتر آنھا را در خور سرزنش و مالمت میساخت
  . قسمت اعظم زمینھا را فراگرفتھ بودند

روحانیان . آمد، تضاد و اختالف بسیار شدید و مشخص وجود داشتدر میان خود كشیشان از نظر در
فرودستي كھ مقرري رسمیشان از عواید و عشریات نقاط مختلف تامین میشد، اغلب براثر فقر و تنگدستي 
اگر نگوییم براثر و سوسھ آن مجبور میشدند بھ داد و ستدھایي كھ برازنده مقامشان نبود دست یازند، و در 

از آن طرف، روحانیان باالدست از ثروتي فراوان و بیش . تحقیر مردم بخش خود قرار گیرندنتیجھ مورد 
از اندازه بھرھمند بودند و بسیاري از آنھا پروایي نداشتند كھ آن را بھ طریق زنندھاي بھ رخ مردم بكشند و 

در ... یزندخشم و نفرت توده عوام، حسادت طبقات باال، و سرزنش و مالمت مغزھاي جدي را برانگ
از پولھاي مكرري . ... ھاي مادي از اشیاي متبرك بسیاري از نقاط، صداي مردم بھ شكایت از سو استفاده

. كھ بھ رم فرستاده میشد، از مالیات ساالنھاي كھ اسقف جدید بھ پاپ میداد، و از حس سكوتھا بلند بود
  ... احساس تلخ نفرتباري علیھ ایتالیاییھا

دم، حتي در اندیشھ مرداني چون برتولت فون ھنبرگ، اسقف اعظم، كھ فرزندان حقیقي بتدریج در سینھ مر
ایتالیاییھا باید بھ آلمانیھا بھ ((نوشت كھ  ١۴٩۶وي در نھم سپتامبر . ریشھ دوانید. كلیساي مقدس بودند

   .))خاطر خدماتشان پاداش دھند، نھ آنكھ با غصب و دزدیدن پولھایشان خون روحانیان را بمكند

اگر آلمان میتوانست ادعاھا و اخاذیھاي پاپھا را نادیده بگیرد، ممكن بود كھ دنیادوستي و مال پرستي اسقفان 
روح وطن پرستي، كھ ھر روز بیشتر قوت میگرفت، ادعاي پاپھا را بر اینكھ ھیچ . خود را ببخشاید

ران و پادشاھان با دستگاه پاپي امپراطوري بودن تایید پاپ قانونا امپراطور نیست و اختیار عزل امپراطو
كشمكش میان طبقات روحاني و كشوري بر سر انتصاب ماموران كلیسایي، برخورد . است مردود میشمرد

ھاي كشوري و روحاني، معافیت روحانیان از تقریبا تمام الزامات و قوانین  اختیارات قضایي محكمھ
ندانھ بھ اموال پرارزش كلیسا مینگریستند، و نجباي آلماني با رنجشي آزم. كشوري ھمچنان ادامھ داشت

ھا، كھ مدعي بخشودگي از مالیات بودند، در تولید و تجارت با آنھا  سوداگران از اینكھ دیرھا و صومعھ
نزاع در این مرحلھ بیشتر بر سر منافع و مالحظات مادي بود تا اختالف . رقابت میكردند اندوھگین بودند

  : تاریخنویس كاتولیك دیگر میگویدیك . در اصول و عقاید دیني

ھا،  بارھا از اینكھ حقالمحاكمھ... در آلمان عقیده عمومي بر این بود كھ دستگاه تحملي بر مردم وارد میسازد
و اجر و مزدي كھ براي اجراي فرایض كلیسایي خواستھ میشد بھ طور ... عواید سال اول اسقف نشینھا

ال برده میشود، و از اینكھ بدون رضایت و توافق اسقفھاي كشور، نامناسب و بر خالف شریعت و قانون با
ھاي بیشمار جدیدي منتشر میشوند، و نیز از اینكھ مالیاتھاي پیدرپي بھ عنوان جنگھاي صلیبي  آمرزشنامھ

. ... اخذ میشوند و بھ مصارف دیگري میرسند شكایت میشد، حتي كساني كھ سرسپرده كلیسا و پاپ بودند
میكردند كھ شكایات و نارضایتیھاي مردم آلمان از رم، از نظر مالي، اكثر صحیح و بسیار  اغلب اعتراف

  . بجا بودھاند

مارتین میر، دبیردیتریش، اعظم ماینتس خالصھ خطاھایي را كھ سبب آزردگي آلمان از  ١۴۵٧در سال 
  :كرددربار پاپ شده بودند، ھنگام حملھ بھ كاردینال پیكولومیني با خشم چنین بیان 

انتخاب اسقفان اغلب بدون ھیچ دلیلي بھ تعویق افكنده میشود و امتیازات و مقامات، از ھر نوعي، براي 
بھ خود كاردینال پیكولومیني سھ درآمد و مقام كلیسایي، بھ صورتي . كاردینالھا و دبیران پاپھا حفظ میگردد

انتصاباتي ھاي  وعده. لمان اعطا شده استغیر معمول كھ ھیچ كس تا بھ حال نشنیده، در سھ تا از ایاالت آ
بیشمار داده میشوند، عواید ساالنھ اسقف نشینھا و دیگر مالیاتھا با شدت و سختي مطالبھ میشوند، مھلتي 

اسقف نشینھا بھ . داده نمیشود، و این نیز ھویداست كھ از مبلغ قانوني معھود مقدار بیشتري ستانده میشود
میدھند داده میشود، براي اندوختن پول، آنھا كھ شایستھترند واگذار نمیگردد، بلكھ بھ كساني كھ بیشتر رشوه 

ھاي جدیدي منتشر، و مالیاتھاي جنگي بیشتري تحمیل میشود، بي آنكھ نظر و رضایت  ھر روز آمرزشنامھ
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دادخواھیھایي را كھ باید در كشور انجام گیرند باشتاب بھ محاكم پایي ارجاع . اسقفان آلماني خواستھ شود
و بھ ھزار حیلھ زیركانھ، چشمھ پولھاي ; وحشي اما ثروتمند رفتار میشودمیكنند، با آلمانیھا چون مردمان 

سالھاي بسیار است كھ آلمان بر خاك سیاه نشستھ و بر فقر و سرنوشت دردناك خود ... آنھا را میخشكانند
اكنون برآنند كھ یوغ بردگي رم را ; اما اكنون بزرگان آن گویي از خواب برخاستھاند. ((نوحھ كرده است

  .)) گردن فروافكنند و آزادي قدیم خویش را بھ دست آورند از

، این اعتراضات را نادیده )١۴۵٨(ھنگامي كھ كاردینال پیكولومیني باعنوان پیوس دوم بھ مقام پاپي رسید 
گیلدر براي انتصاب وي بھ مقام اسقفي اعظم ماینتس مطالبھ كرد  ۵٠٠,٢٠از دیترفون ایزنبورگ ; گرفت

)١۴۵٩ .(  

ز پرداخت آن امتناع ورزید و اعتراض كرد كھ مبلغ مزبور از مبالغي كھ از پیشینیان اخذ میشده دیتر ا
پیوس وي را تكفیر كرد، دیتر حكم تكفیر را نادیده گرفت، و چندتن از شاھزادگان آلمان . خیلي بیشتر است

شت تا احساسات مردم را بھ پشتیباني او دیتر یك حقوقدان نورنبرگي را بھ نام گرگور ھایمبورگ بر آن دا
ھایمبورگ بھ فرانسھ رفت تا شاید بھ یك اقدام . درباب تفوق شوراي عمومي كلیسا بر پاپھا برانگیزاند

براي مدتي چنین بھ نظر میرسید كھ ملتھاي شمالي حلقھ اطاعت رم را . ائتالفي علیھ دستگاه پاپي توفیق یابد
  . از گردن فرو خواھند افكند

اداران و متحدین دیتر را یكي یكي از او جدا كردند و پیوس، آدولف ناسویي را بھ جاي اما عمال پاپ ھو
وي ; دیتر شكست یافت; سپاھیان دو اسقف اعظم در نبردي خونین با ھم جنگیدند. دیتر بھ اسقفي برگماشت

در نیایند، مكرر براي رھبران و فرمانروایان آلمان پیام بیدار باشي فرستاد كھ اگر با یكدیگر از در اتحاد 
و این اعالمیھ یكي از نخستین اسنادي بود كھ بھ وسیلھ ; جنبش آزادیبخش آنھا دچار شكست خواھد شد

  . گوتنبرگ چاپ شدند

پس از آنكھ مبلغ ھنگفتي از ارز آلمان در سال . آتش نارضایتي آلمانھا با این پیروزي پاپھا خاموش نشد
وگسبورگ تقاضا كرد كھ مقداري از آن پول بھ آلمان بھ رم سرازیر شد، دیت آ ١۵٠٠بخشش عام 

  . برگردانده شود

صداي امپراطور ماكسیمیلیان بھ شكایت بلند شد كھ عایدي و پولي كھ پاپ از آلمان بیرون میكشد صدھا بار 
ھنگامي كھ با پاپ یولیوس دوم در جنگ بود،  ١۵١٠در سال . بیش از درآمد خود وي از این كشور است

ز اومانیستھا، یعني ویمفلینگ، دستور داد كھ صورتي از شكایات و دل گرانیھاي ملت آلمان را از بھ یكي ا
براي مدتي اندیشھ جدا كردن كلیساي آلمان از دستگاه رم بھ مغزش خطور كرد، اما ; پاپھا تھیھ كند

با وجود . بازش داشتویمفلینگ، بھ استناد آنكھ امیران آلماني از وي پشتیباني نخواھند كرد، از این كار 
سرانجام، اختالف اساسي منافع و . این، تمام پیشرفتھاي اقتصادي این قرن راه را براي قیام لوتر باز كردند

مالحظات مادي جنبش اصالح دیني آلمان را، كھ خواستار قطع جریان پولھاي آلمان بھ ایتالیا بود، بھ 
  . یاز مالي شعر و ھنرش را سیراب میساخت، برانگیختمخالفت با رنسانس ایتالیا، كھ از طالھاي آلمان ن

روح انقالبي : ((پاستور شرافتمند مینویسد. در میان مردم، عقاید ضد مذھبي پا بھ پاي دینداري پیش میرفتند
مرگ >((فریاد ... نفرت از كلیسا و روحانیت در میان طبقات مختلف مردم در سراسر اروپا موج میزد

شدت و حدت این .)) در نھان و زیرلب گفتھ میشد، اینك شعار ھمگان شده بود ، كھ زماني<!بركشیشان
دشمني و خشم عمومي آن قدر زیاد بود كھ دستگاه تفتیش افكار، كھ آن زمان در اسپانیا در اوج قدرت بود، 

ي رساالت شدیداللحن باران حملھ بر سر كلیسا. در آلمان بسختي جرئت آن را داشت كھ كسي را محكوم كند
بعضي از راھبان و كشیشان . آلمان میریختند، اما شدت آن ھرگز بھ پاي حمالتي كھ بھ رم میشد نمیرسید

ھا و جمعیتھاي خود را علیھ تجمل پرستي و اسرافكاري روحانیان مدارج  نیز بھ ستون حملھ پیوستند و دستھ
ستانھاي وحشتناكي اغلب مبالغھ بازگشتند دا ۵٠٠،١زایراني كھ از مراسم سال بخشش عام . باال انگیختند

بسیاري از آلمانیھا سوگند خوردند . آمیز از كاردینالھا واز شرك و پول دوستي عمومي بھ ارمغان آوردند
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قدرت رم را درھم شكستند، آنھا یا فرزندانشان نیز بار دیگر بیني آن  ١۴٧۶كھ ھمچنانكھ نیاكان آنھا در 
دیگران تحقیري را كھ پاپ گرگوریوس ھفتم در كانوسا، نسبت بھ . نیروي ستمگر را بھ خاك خواھند سایید

در . امپراطور ھانري چھارم روا داشتھ بود بھ خاطر آوردند و اندیشیدند كھ زماني انتقال فرا رسیده است
آلئاندرو، سفیر پاپ، لئو دھم را از انقالب قریبالوقوع علیھ كلیسا آگاه ساخت و گفت كھ، پنج  ١۵٢١سال 

  . دھانش را علیھ رم بگشاید)) احمقي((، از بسیاري از آلمانیھا شنیده بوده است كھ منتظرند سال پیش

ھزاران عامل و علت روحاني، عقالني، عاطفي، اقتصادي، سیاسي و اخالقي پس از قرنھا ممانعت و 
نقالب، پس سركوفتگي جمع میشدند و گردبادي نیرومند میانگیختند كھ اروپا را بھ بزرگترین دگرگوني و ا

ضعف و سستي دستگاه حكمراني پاپھا براثر انتقال مقر پاپي بھ : از فتح رم بھ دست قبایل وحشي، میكشانید
آوینیون و شقاق دستگاه پاپي، از ھم پاشیدن بناي نظامات رھباني و تجرد كشیشان تجمل پرستي نخست 

خالق آلكساندر ششم، جنگلھاي یولیوس كشیشان، فساد دربار پاپ، فعالیتھاي دنیوي پاپھا، نحوه سلوك و ا
ھا، غلبھ اسالم بر  دوم، سرخوشیھاي بیبند و بار لئو دھم، خرید و فروش آثار متبرك و داد و ستد آمرزشنامھ

مسیحیت در جنگھاي صلیبي و نبردھاي تركان عثماني، آشنایي متفرق با ادیان غیر مسیحي، نفوذ فلسفھ و 
رسي در فلسفھ غیر عقالني سكوتس و شكاكیت ویلیام آكمي، شكست علوم اسالمي، اضمحالل فلسفھ، مد

جنبش شوراھا براي اصالح و تصفیھ دین و كلیسا، كشف فرھنگھاي باستاني مشرك و اكتشاف امریكا، 
اختراع چاپ، انتشار و توسعھ سواد و تعلیم و تربیت، ترجمھ و خواندن كتاب مقدس، درك تضاد و مغایرت 

، تراكم )كھ درك و تشخیص تازھاي بود(اریون و تمول مسرفانھ و پرتشریفات كلیسا میان فقر و سادگي حو
ثروت و استقالل اقتصادي آلمان و انگلستان، روي كار آمدن و ترقي طبقھ سومي كھ از تضییقات و 

مطالبات روحانیان متنفر بود، اعتراض علیھ فرستادن و جریان پول آلمان بھ رم، افتادن قانون و حكومت 
ھ دست مقامات كشوري، شدت یافتن ملي گرایي و قدرت یافتن حكومتھاي مطلقھ، نفوذ ملي گرایانھ زبانھا ب

و ادبیات بومي، میراثھاي انقالبي والدوسیان و ویكلیف و ھوس، و خواھش و داعیھ رازورانھ براي دیني 
ھمھ این علل و بواعث . دكھ جنبھ تشریفاتي و آیین ظاھري آن كمتر و جنبھ شخصي و دروني آن بیشتر باش

اكنون بھ صورت سیالبي از قدرت بھ ھم میپیوستند تا قشر آداب و رسوم قرون وسطي را درھم شكنند، 
ھاي گوناگون درآوردند، بیشتر و بیشتر  ھمھ بندھا و مقررات با بگسلند، اروپا را بھ صورت ملتھا و فرقھ

  فصل شانزدھمدوم انقالب دیني مباني و دلخوشیھاي معتقدات قدیمي را از میان كتاب 

  

  اصالح دیني در آلمان : لوتر

١۵١- ١٧۵٢۴   

I -  تتسل  

آغاز جنبش اصالح دیني . ھا را صادر كرد پاپ لئو دھم معروفترین آمرزشنامھ ١۵١٧مارس  ١۵در روز 
در روزگار پاپي مرد كھ آن ھمھ ثمرات و مباني روحي رنسانس را در رم گرد آورده بود دردناك، ولي 

بھ شمار میرفت جنبش لئو فرزند لورنتسو باشكوه، اكنون سر كرده خاندان مدیچي . طبیعي و بموقع، مینماید
لئو مردي بود دانش پژوه، شاعر . رنسانس بھ ھمت ھمین خاندان در فلورانس آغاز شد و گسترش یافت

در محیطي فاسد، از . بلندھمت، مھربان و گشاده دست، و دوستدار ادبیات یونان و روم كھن و ھنرھاي زیبا
نان شھري كھ پریشاني و بینوایي قرن اخالقیات خوبي برخوردار بود و با طبع شوخ خویش، براي ساك

ھمھ خطاھاي وي، مگر . پیش را تازه، پشت سرنھاده بودند، نمونھ نشاط و زنده دلي بھ شمار میرفت
لئو مصالح خاندان خویش را از مصالح كلیسا چندان جدا نمیساخت و اندوختھ . سطحي بودنش، جزیي بودند
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وي مردي بود بردبار . آنھا محل تردید است بر باد میداددربارش را در راه شاعران و جنگھایي كھ ارزش 
و با گذشت، چنانكھ از خواندن ھجویات كتاب مدح دیوانگي ارامسموس درباره سران كلیسا لذت میبرد، و 

در سراسر دوران پاپي جز در چند مورد، از این موافقت نانوشتھ عدول نكرد كھ كلیساي روزگار رنسانس 
و دانشمنداني كھ معموال بھ زبان التیني سخن میگفتند آزادي قابل مالحظھاي میبخشید بھ فیلسوفان، شاعران 

ھاي خویش را از اقلیت تحصیلكرده در میان نھند، ولي معتقدات جامد و الیتغیر توده مردم را  تا اندیشھ
  . متزلزل نسازند

از ایثار دارایي خویش، لئو كھ از خاندان صراف توانگري برخاستھ و بھ بذل و بخشش خو گرفتھ بود 
وي خزانھ دربار پاپ را با اندوختھ سرشار آن از یولیوس دوم بھ . بویژه در راه دیگران، دریغ نمیورزید

شاید وي چندان دربند آن نبود كھ ساختمان كلیساي عظیمي را . ارث برد و قبل از مرگش آن را تھي كرد
ولي نمیتوانست از احداث ساختمان تازه براي كلیساي كھ بھ دست یولیوس آغاز گشتھ بود بھ پایان رساند، 

مبلغ ھنگفتي در كار كلیساي تازه صرف شده بود، . كھن سان پیترو، كھ روبھ ویراني میرفت، چشم بپوشد
گویا براي فراھم آوردن ھزینھ ھنگفت ساختمان . و براي كلیسا ننگ بود كھ این عظیم را ناتمام رھا كند

. را، با اندك اكراھي، بھ معرض فروش نھاد ١۵١٧كھ وي آمرزشنامھ سال  تازه ھمین زیارتگاه بود
فرمانروایان انگلستان، آلمان، فرانسھ، و اسپانیا، كھ میدیدند ثروت ملي آنان بھ صورت بھاي آمرزشنامھ بھ 

ي بھ ھنر; لئو در برابر فرمانروایان توانا نرمش پیشھ كرد. رم سرازیر میشود، زبان بھ اعتراض گشودند
براي جلب موافقت شارل اول ; ھشتم اجازه داد كھ یك چھارم وجوه گردآوري شده را شخصا برداشت كند

، با فروش آمرزشنامھ در اسپانیا، )كھ چندي بعد بھ نام شارل پنجم بر اریكھ امپراطوري نشست(
ھ موجب آن و با فرانسواي اول قراردادي بست كھ فرمانرواي فرانسھ ب; دوكات بدو وام داد ٠٠٠,١٧۵

آلمان چون فرمانرواي توانایي نداشت كھ با پاپ . مجاز بود بخشي از درآمد كلیسا را در فرانسھ نگاه دارد
فلورین بھ  ٠٠٠,٣با این حال، پاپ مبلغ ناچیزي معادل . چانھ بزند، از ارفاق كمتري برخوردار شد

فلورین پولي را كھ بھ آلبرشت  ٠٠٠,٢٠امپراطور ماكسیمیلیان اختصاص داد و بھ خاندان فوگر اجازه داد 
براندنبورگي وام داده بودند تا وي، با پرداخت آن بھ پاپ، مقام اسقف اعظمي خویش را بر شھر ماینتس 

تثبیت كند از در آمد فروش آمرزشنامھ برداشت كنند، بدبختانھ شھر نامبرده در طول ده سال 
ه و، براي تثبیت مقام دو اسقف اعظم اول، مبلغ سھ بار اسقف اعظم خویش را از دست داد) ١۵٠۴١۵١۴(

گزافي بھ پاپ پرداختھ بود، و اسقف اعظم سوم، آلبرشت، براي آنكھ شھر را از پرداخت چنین پولي براي 
پاپ بھ اسقف اعظم جوان اجازه داد كھ، عالوه بر . بار سوم معاف كند، ناگزیر از وام گرفتن شده بود

با ھریك از مبلغان آلبرشت، . و ھالبرشتات نیز آمرزشنامھ پخش كندماینتس، در شھرھاي ماگدبورگ 
نمایندھاي از خاندان فوگر ھمراه بود و بر دخل و خرج آنان نظارت میكرد و یكي از كلیدھاي گاو 

  . صندوقي را كھ وجوه گردآوري شده در آن نگاھداري میشدند در اختیار داشت

رقھ دومینیكیان، بود كھ در كار گردآوري پول تجربھ و اشتھار عامل اصلي آلبرشت، یوھان تتسل، فرایار ف
معموال در ماموریتھاي خود از پشتیباني . كار عمده او فروش آمرزشنامھ بود ١۵٠٠از سال . فراوان داشت

ھر گاه بھ شھري در میآمد، روحانیان، صاحبمنصبان، و مسیحیان . روحانیون محلي برخوردار بود
رفشھا و بالشتكھاي مخمل یا زریني كھ فرمان آمرزش پاپ بر آن قرار داشت، در سادھدل، با شمعھا و د

صفوف مطول، سرودخوانان، بھ استقبالش میشتافتند، و در ھمان ھنگام آواي ارگھا و ناقوسھاي كلیساھا در 
ناسب وسع با چنین تشریفات با ابھتي، تتسل بھ كساني كھ از گناھان خود توبھ میكردند، و بھ ت. شھر میپیچید

و توانایي خویش وجھي براي تامین ھزینھ ساختمان كلیساي جدید سان پیترو میپرداختند، فرمان آمرزش 
  : ھمگاني پاپ را بھ طرز شیوایي ابالغ میكرد

بشود كھ خداوند ما عیسي مسیح بر تو ترحم كند و، بھ بركت آالم و مصایبي كھ متحمل شد، ترا ببخشاید، و 
انب خداوند، رسوالن متباركش، پطرس و بولس، و پاپ مقدس در این نواحي بھ من با اختیاري كھ از ج

تفویض شده صادر شده باشند، و از ھمھ گناھان و نافرمانیھا و زیادھرویھایت، ھر اندازه كھ سنگین باشند، 
ر برزخ ترا از كیفر گناھانت د. و حتي از گناھاني كھ بازخواست آنھا در صالحیت مقام پاپ است میبخشایم

و پاكي و معصومیتي را كھ بھ ھنگام غسل تعمید ... معاف میدارم، و حق شركت در آیینھاي مقدس كلیسایي
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ھاي عقوبت بھ رویت  از آن برخوردار بودي بھ تو باز میگردانم تا چون چشم از جھان بربندي، دروازه
ھرگاه مرگ اكنون بھ سراغت ھاي فردوس شادي و نیكبختي بھ رویت گشوده گردند، و  بستھ شود و دریچھ

  . بھ نام پدر، پسر و روحالقدس. نیاید، این فیض و بركت تا ھنگام مرگ بھ قوت خویش باقي خواھد ماند

این سوداگري ماھرانھ نزد مسیحیان با نظریھ رسمي كلیساي زمان درباره فروش آمرزشنامھ بھ مومنان 
  . سازگار بود

ھ میخواست آمرزش را وقف روح مردھاي در برزخ كند صرف تتسل اگر ھم از گرفتن اعتراف مومني ك
تاریخنویسي كاتولیك در این . باز از نص دستورھاي اسقف اعظم نشین خود منحرف نشده بود. نظر میكرد

تتسل ھنگامي كھ لزوم پرداخت پول را بدون چشمداشت ندامت و اعتراف بھ گناه براي : باره چنین مینویسد
عنوان عقیدھاي مسیحي تبلیغ میكرد، بھ گمان خویش ماموریتي را كھ از جانب آمرزش روح مردگان، بھ 

وي ھمچنین، بھ پیروي از نظریھ شایع در عصر خویش، . كلیسا بھ وي سپرده شده بود بھ جاي میآورد
با چنین پیش . تعلیم میداد كھ خرید آمرزشنامھ ھر روحي را، بیاستثنا، از كیفر گناه رستگار خواھد ساخت

چون سكھاي در صندوق بھ صدا ((ي، تعلیمات تتسل عمال گویاي آن ضربالمثل معروف بودند كھ فرض
. توقیع پاپي بھ ھیچ وجھ چنین مطلبي را تجویز نمیكرد.)) از آتش دوزخ میرھد) گناھكاري(درآید، روح 

  . یات كلیسانھ از تعلم... این برداشتي بود كھ از نظریھ مھم مكتب مدرسي در قرون وسطي ریشھ میگرفت

اقدامات تتسل  ١۵١٧میكونیوس، فرایار فرقھ فرانسیسیان كھ گویا كینھ دومینیكیان را بھ دل داشت بھ سال 
او با فروش . آنچھ این راھب گمراه میگوید و تبلیغ میكند باورنكردني است: ((را چنین گزارش كرد

م كھ در آینده مرتكب بشوند بخشوده خواھد ھاي ممھور بھ مردم، بھ آنان وعده میدھد كھ حتي گناھاني ھ نامھ
چرا كھ ; بھ گفتھ او، قدرت پاپ بیش از قدرت ھمھ حواریون، كروبیان، قدیسین، و حتي مریم عذراست. شد

این سخن بھ احتمال زیاد مبالغھآمیز است، .)) ھمھ اینان تابع مسیحند، ولي پاپ با خود مسیح برابر است
شایعھ . د عیني گواه بھ انزجاري است كھ سخنان تتسل برانگیختندولي چنین توصیفي از طرف یك شاھ

مشابھي را كھ با تردید بھ مارتین لوتر نسبت میدھند، مبني بر اینكھ تتسل در ھالھ گفتھ بود، بھ فرض 
محال، ھرگاه كسي از مادر خداوند ھم ھتك ناموس كرده باشد، باز با خرید آمرزشنامھ از گناه مبرا خواھد 

تتسل از مقامات دولتي و كلیسایي ھالھ . ان دھنده خصومت مشابھي نسبت بھ سخنان تتسل استگشت، نش
تتسل سوداگر و فروشندھاي زبردست . ھایي گرفت مبني بر اینكھ ھرگز چنین داستاني نشنیدھاند گواھینامھ

بر گزیننده بود، اما نھ كسي كھ وجدان خویش را چنانچھ تتسل بھ قلمرو فرمانروایي فردریك خردمند، 
فردریك فرمانروایي پاكدامن و دوراندیش بود و از نظر . در نمیآمد، نامي از او در تاریخ نمیماند ساكس،

  . عقیدتي مخالفتي با فروش آمرزشنامھ نداشت

لیساي قلعھ سان خود در ویتنبرگ گردآورده بود و براي تكریم این آثار، اثر از قدیسین در ك ٠٠٠,١٩وي 
ھایي بھ امضاي پاپ بھ معرض  و سپس براي فراھم آوردن ھزینھ ساختمان پلي بر رود تورگاو، آمرزشنامھ

با این حال، وي . ھا را بھ مردم گوشزد كند فروش نھاد و تتسل را مامور ساخت كھ فواید این آمرزشنامھ
نشد پولي را كھ بھ منظور جنگي ھمھ جانبھ با تركان از راه فروش آمرزشنامھ گردآوري شده بود  حاضر

بھ پاپ آلكساندر ششم تحویل دھد، و پرداخت آن را بھ زماني موكول كرد كھ جنگ با تركان بھ ) ١۵٠١(
در آن . شیدمرحلھ عمل درآید و چون جنگ در نگرفت، فردریك خردمند پول را بھ دانشگاه ویتنبرگ بخ

زمان، فردریك، بھ علت عدم تمایل بھ خروج مسكوكات ساكس بھ خارج، شاید بھ دلیل گزافھگوییھایي 
ولي تتسل بھ قدري بھ مرزھاي ساكس . را در سرزمین خود منع كرد ١۵١٧تتسل، تبلیغ آمرزشنامھ، 

تني چند از . فتندنزدیك شد كھ ساكنان ویتنبرگ براي خرید آمرزشنامھ از مرز گذشتند و نزد او ر
را براي تایید ارزش اعتبارشان نزد مارتین لوتر، كھ استاداالھیات )) ھاي پاپ نامھ((خریداران، این 

تتسل از این خودداري . لوتر از تایید ارزش آمرزشنامھ پاپ خودداري كرد. دانشگاه ویتنبرگ بود، آوردند
  . وي رد تاریخ باقي ماند آگاه شد و لوتر را بھ باد نكوھش گرفت، و بدین سان نام
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لوتر بیدرنگ مسائل خود . تتسل در سنجش ستیزھجویي و سرسختي این استاد االھیات دچار اشتباه شده بود
ھا، بھ زبان التیني، طرح  را، مشتمل بر نودوپنج ماده، زیر عنوان گفتاري در توضیح فضیلت آمرزشنامھ

  . ریخت

لوتر ھنوز . و حقا نیز نمیتوان آن را ضاللت آمیز تلقي كرد خود لوتر مفاد آن را ضاللتآمیز نمیشمرد،
وي بدین وسیلھ میخواست دعاوي . كاتولیك مومن و پا بر جایي بود و قصد نداشت با كلیساي كاتولیك درافتد

وي دریافتھ بود كھ فروش آمرزشنامھ . ھا و سو استفاده فروشندگان آنھا را بر مال سازد گزاف آمرزشنامھ
كھ الزمھ آمرزش گناه است، از دلھا زدوده و گناه را چون متاع كم ارجي در معرض معاملھ با  ندامت را،

مارتین ھنوز منكر اختیارات روحاني پاپ در بخشایش گناه انسان نبود، و . سوداگران دوره گرد نھاده است
كھ كلیسا در این  عقیده داشت كھ وي میتواند كساني را كھ از گناه خویش پشیمان گشتھاند از كیفرھایي

ولي از نظر وي قدرت پاپ در آزاد كردن ارواح از برزخ، . جھان بر آنان تحمیل كرده است رھایي بخشد
از این گذشتھ لوتر استدالل میكرد ). ٢٢تا  ٢٠مواد (و یا تخفیف كیفر گناھكاران، از این كند، فراتر نمیرود 

ن فراھم آوردھاند سھیمند، حتي اگر پاپ با اعطاي كھ ھمھ مسیحیان بالقوه در بركاتي كھ مسیح و قدیسی
  . آمرزشنامھ این بركات را بھ آنان تفویض نكند

وي پاپ را مسئول تندرویھا و گزافھگوییھاي مبلغان و فروشندگان آمرزشنامھ نمیدانست، ولي بكنایھ 
كراني كھ پیوستھ از این تبلیغات لجام گسیختھ درباره آمرزشنامھ حرمت پاپ را، حتي نزد روشنف: ((میگفت

زبان عوام میشنوند كھ چرا پاپ در حالي كھ بھ خاطر ساختمان لیسا گروھي از مردم را میآمرزد، از روي 
در ) ٨٢و  ٨١مواد .)) (مھر و دلسوزي ارواح دیگر را از عذاب دوزخ نمیرھاند، از میان برده است

نمازخانھ كاخ فردیك در ویتنبرگ نصب  ، لوتر متن مسائل خویش را بھ در اصلي١۵١٧اكتبر  ٣١نیمروز 
  . كرد

بھ شمار میرفت، فردریك آثار قدیسین را در )) ھمھ قدیسین((در اولین روز ماه نوامبر ھر سال، كھ روز 
این نمازخانھ در معرض تماشاي مردم مینھاد و جمعیت انبوھي در آن روز بھ كلیسا روي میآورد طرح 

ھاي قرون  دفاع از عقاید خود ترتیب میداد، از سنتھاي قدیمي دانشگاهعلني مسائل، كھ ناشر آن بھ منظور 
و دري كھ لوتر براي نصب رسالھ خود برگزید معموال نوعي تابلو اعانات دانشگاھي محسوب ; وسطي بود

  : لوتر دعوتنامھ مودبانھاي بھ مضمون زیر بھ متن خویش منضم ساخت. میشد

و روشن ساختن مفھوم آن داریم، مسائل زیر را در محفلي كھ بھ  نظر بھ عالقھاي كھ بھ دین و ایمانمان
ریاست عالیجناب، پدر روحاني، مارتین لوتر، استاد ادبیات و االھیات دانشگاه ویتنبرگ، در این دانشگاه 

از كساني كھ نمیتوانند حضورا در این مناظره . برپا میشود مورد بحث و تبادل نظر قرار خواھیم داد
  . در خواست میشود نظرات خویش را كتبا ارسال دارندشركت جویند 

براي آنكھ ھمھ مردم نظرات وي را دریابند، لوتر متن را بھ زبان آلماني برگردانید و در میان مردم پخش 
  . كرد

عالوه بر این، با بیباكي و شھامت در خور ستایشي، نسخھاي از آن را براي آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس، 
  . سان، نھضت اصالح دیني با ادب و پارسایي، و بدون نقشھ قبلي، آغاز شد بدین. فرستاد

II -  پیدایش لوتر  

چھ عوامل موروثي یا اجتماعیي موجب شدند كھ راھب گمنامي كھ در شھر كوچك سھ ھزار نفري میزیست 
چون داوود، رھبري انقالب دیني را بھ دست گیرد پدر مارتین، ھانس، مردي تندخو و سختگیر و مخالف 
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اورزي ھانس در مورا بھ كش. روحانیان، و مادرش زن محجوب و كمرو و پارسایي و صرفھجو بودند
  . اشتغال داشت و سپس در معادن مانسفلد كارگري پیشھ كرد

پس از وي، شش فرزند دیگر بھ این خانواده . در آیسلبن چشم بھ جھان گشود ١۴٨٣نوامبر  ١٠مارتین در 
ھانس و گرتھ براي تربیت فرزندان خویش وسیلھاي جز تنبیھ بدني نمیشناختند، چنانكھ مارتین . افزوده شدند

روزي پدرش وي را چنان با بیرحمي بھ تازیانھ بست كھ پدر و فرزند مدتھا كینھ یكدیگر را میگوید، 
مادرش نیز یكبار وي را بھ جرم دزدیدن گردویي چنان مضروب ساخت كھ خون از . آشكارا بھ دل گرفتند

  . تنش روان شد

خت و جانفرسایي كھ با زندگي س: ((مارتین سالھا بعد، ھنگامي كھ از روزگار كودكي یاد میكرد، نوشت
تصویري كھ والدین .)) آنھا داشتم مرا بر آن داشت كھ بھ صومعھاي پناه ببرم و بھ جرگھ راھبان بپیوندم

آنھا خدا را چون پدر سختگیر، . مارتین از خدا براي او ترسیم میكردند نمودار خو و سیرت خود آنان بود
سرور و نشاط، طالب شفاعت مداوم، و آفرینندھاي داور بیگذشت، تحمیل كننده فضیلت خشك و خالي از 

ھر دو آنان بھ وجود . كھ بیشتر آفریدگان خویش را بھ دوزخ میفرستد بھ فرزندان خویش شناسانده بودند
ھاي موھوم در ذھن  و بسیاري از این اندیشھ; انواع ساحران، اجنھ، فرشتگان و شیاطین ایمان داشتند

زندگي آمیختھ بھ معتقدات دیني ھراس انگیز و انضباط سختي كھ مارتین . دندمارتین تا پایان عمر باقي مان
  . در خانھ بدان خود گرفتھ بود در تشكل معتقدات و شخصیت روزگار جواني وي موثر بودند

; در آموزشگاه مانسفلد نیز، كھ مارتین در آن تحصیل میكرد، تنبیھ بدني و مباحثات دیني رواج كامل داشت
مارتین در . وي را بھ علت غلط صرف كردن اسمي، پانزده بار بھ تازیانھ بستند چنانكھ روزي

و در ; سیزدھسالگي بھ دبیرستاني وابستھ بھ یك انجمن برادري دیني، در ماگدبورگ راه یافت
چھاردھسالگي بھ مدرسھ سنت گئورگ در آیزناخ انتقال یافت و سھ سال را با آسایش نسبي، در خانھ بانو 

مارتین ھیچ گاه این سخن او را كھ براي مرد در جھان چیزي گرامیتر از مھر زن نیكخو . ي كردكوتا سپر
در این محیط . این عطیھاي بود كھ مارتین چھلودو سال براي بھ دست آوردن آن كوشید. نیست از یاد نبرد

، اندك اندك در تازه مناسب، تجلیات طبیعي جواني، چون نشاط و زندھدلي و تمایل بھ آمیزش و رك گویي
  . وي بھ آواي دلنشیني آواز میخواند و بچابكي عود مینواخت. مارتین پدیدار گشت

برنامھ تحصیلي این دانشگاه . پدر كامیاب مارتین، فرزندش را بھ دانشگاه ارفورت فرستاد ١۵٠١بھ سال 
ریات ویلیام آكمي، كھ لیكن نظ; بر محور االھیات و فلسفھ میچرخید و ھنوز از فلسفھ مدرسي پیروي میكرد

ظاھرا بھ تاثیر نظریھ ویلیام آكمي بود كھ لوتر . پیرو فلسفھ اصالت تسمیھ بود، در آن دانشگاه غالب بود
مارتین فلسفھ مدرسي را با ذوق و سلیقھ . دریافت پاپھا و شوراھاي كلیسایي نیز ممكن است خطا ورزند

زبالھاي كھ بھ نام فلسفھ تدریس ((بھ سبب نیاموختن  خویش چنان ناسازگار مییافت كھ یكي از دوستانش را
  . ستود.)) میشد

در دانشگاه ارفورت، . وي، كھ بھ جھان پس از مرگ میاندیشید، نتوانست مورد توجھ اومانیستھا قرار گیرد
در سال . لوتر اندكي یوناني و شمھاي نیز عبري آموخت و آثار كالسیك برجستھ التیني را مطالعھ كرد

پدر مارتین، كھ بھ كامیابي فرزندش میبالید، . بھ دریافت دانشنامھ فوق لیسانس در ادبیات نایل شد، ١۵٠۵
ھنگام فراغت از تحصیل، نسخھ گرانبھایي از كورپوس یوریس كیویلیس را بھ او اھدا كرد، و از اینكھ 

و ماھي از ورود ولي ھنوز بیش از د. دریافت فرزندش تصمیم گرفتھ است علم حقوق بیاموزد خشنود شد
بھ دانشكده حقوق نمیگذشت كھ مارتین بیست و دو سالھ با نادیده گرفتن اكراه پدر، ناگھان تصمیم گرفت 

  . رھبانیت پیشھ سازد

وي، كھ براي زندگي عادي توام با فعالیت آفریده شده . این تصمیم نشان دھنده تضادي در خوي مارتین بود
بھ تاثیر ھمین تلقینات، . د كھ در خانھ و مدرسھ بھ او تلقین كرده بودندبود، ھنوز در بند توھمات دینیي بو
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میپنداشت كھ انسان ذاتا خطاكار است و ارتكاب گناه در حكم نافرماني از خداي قادر مطلق كیفر دھنده 
  . است

كھ  او. وي نمي توانست معتقدات اكتسابي خویش را در اندیشھ و كردار با تمایالت درونیش ھماھنگ سازد
اكنون دوران پر شور و التھاب بلوغ را میپیمود، بھ جاي آنكھ آن را مرحلھاي از رشد خود تلقي كند، بدان 

خدایي كھ در اندیشھ وي نقش بستھ بود خدایي . چون دامي مینگریست كھ شیطان در راه او گسترده است
; او جاي كوچكي داشت)) تپروحش((چھره تسلي بخش مریم در االھیات ; عاري از شفقت و مھرباني بود

او عیساي واپسین داوري بود كھ تصویرش ; عیسي فرزند مھرباني نبود كھ ھیچ چیز از مادرش دریغ ندارد
فكر دایم . را آن ھمھ در كلیساھا میكشیدند، یعني مسیحي كھ گناھكاران را از آتش ابدي دوزخ میترساند

روزي كھ از خانھ . در جریان لذات زندگي رھا سازددوزخ مانع از آن میشد كھ ذھن شدیدا مذھبي خود را 
طوفان دھشتناكي برخاست و صاعقھ درختي را در برابر ) ١۵٠۵ژوئیھ (پدرش بھ ارفورت باز میگشت 

مارتین این پیشامد را بھ منزلھ اخطار خدا بري توبھ و طلب رستگاري از گناه . وي خاكستر ساخت
عھ كھ وي را از جھان، از تمایالت جسماني، و از ولي جز در درون چھار دیوار صوم. پنداشت
ھاي شیاطین مصون دارد، در كجا میتوانست بھ این رستگاري دست یابد از این روي در ھمان  وسوسھ

  . ھنگام، با خداي خویش عھد بست كھ اگر از طوفان جان سالم بھ در برد، رھبانیت پیشھ سازد

ز آن میان یكي را، كھ متعلق بھ زاھدان آوگوستینوسي مارتین ا. در ارفورت بیست صومعھ وجود داشت
سپس دوستان خویش را گردآورد، براي . بود و بھ رعایت دقیق مقررات رھباني اشتھار داشت، برگزید

. آخرین بار با آنان بھ بادھگساري و آوازخواني پرداخت، و بامداد فردا چون نوآموزي بھ صومعھ درآمد
پیوستھ سرودھاي . بھ غرور، پستترین و شاقترین كارھا را بھ دوش گرفتدر صومعھ با فروتني آمیختھ 

دیني را در نوعي حالت جذبھ، كھ او را از خود بیخود میساخت، میخواند و، بھ امید اینكھ دیوھا را از تن 
من راھب متقي و : ((خود براند، شبھا در خوابگاه سردي صومعھ سپري ساختھ بود چنین یاد میكند

اگر راھبي از ... ودم، و مقررات و انضباطات فرقھ خویش را با چنان دقتي بھ جاي میآوردم كھپارسایي ب
و ھرگاه نیل بھ این فیض و بركت بھ درازا ... راه رھبانیت بتواند بھ فردوس راه یابد، من نیز بتوانم

اجات، مطالعھ، و میكشید، آماده بودم با بھ جاي آوردن مقررات فرقھ رھباني خویش، و با اشتغال بھ من
یك بار مارتین ناپدید شد و دوستانش پس از .)) اعمال دیگر، خویشتن را تا سرحد مرگ زجر و شكنجھ دھم

آنان عودي فراھم ساختند، یكي از راھبان آن را نواخت . چند روز وي را بر كف حجرھاش مدھوش یافتند
 ١۵٠۶در ماه سپتامبر . سگزاري كردو سرانجام مارتین بھ نواي عود بھ ھوش آمد و از دوستانش سپا

  . مارتین سوگند فقر و پاكدامني و اطاعت یاد كرد، و در ماه مھ سال بعد بھ مقام كشیشي ارتسام یافت

آنان بھ وي اطمینان دادند كھ مسیح، با تحمل . فرایارھاي ھمجرگھ مارتین اندرزھاي دوستانھ بھ او دادند
ھاي فردوس را بھ روي نجات یافتگان  ا داده است و دروازهرنج صلیب، كفاره گناھان فطري انسان ر

  . گشوده است

مطالعھ آثار رازوران آلمان، بویژه تاولر، مارتین را بھ رستگاري از گناه فطري بشر و پیوستن بھ خداي 
چندي بعد، یكي از رساالت یان ھوس بھ دست وي رسید و تردیدھاي . عادل قادر مطلق امیدوار ساخت

چرا مردي ((در شگفت بود كھ . شي از مطالعھ این رسالھ رنجھاي روحي وي را افزونتر كردندعقیدتي نا
ھاي خویش را بھ رشتھ نگارش میكشیده است، باید  كھ این سان مسیحي وار و با چنین خامھ تواناني اندیشھ

ن فون شتاوپیتس، یوھا.)) كتاب را با دل دردمند بر ھم نھادم... ھاي آتش جان سپرده باشد در میان شعلھ
نایب اسقف ایالتي زاھدان آوگوستینوسي، چون پدري مارتین را زیر نظر گرفت و وي را بر آن داشت كھ، 

راھبان نیز با . ھاي قدیس آوگوستینوس را بخواند بھ جاي تن در دادن بھ ریاضت، كتاب مقدس و نوشتھ
بستگي خویش را بھ آرامش فكري دوست اھداي نسخھ التیني كتاب مقدس، كھ در آن روزھا كمیاب بود، دل

  . خود نمایان ساختند
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عادل بھ ایمان زیست ((بھ عبارت ) ١٧٠١(لوتر روزي در رسالھ بھ رومیان  ١۵٠٩یا  ١۵٠٨در سال 
این عبارت اندیشھ لوتر را درباره رستگاري، اندكاندك، دستخوش دگرگوني كرد و . برخورد)) خواھد نمود

ي را در برابر خداي این اندیشھ بدو دست داد كھ انسان نھ با بھ جاي آوردن كارھاي نیك، كھ ھرگز گناه و
الیتناھي جبران نخواھند كرد، بلكھ با ایمان راسخ و استوار بھ مسیح و كفاره دادن او در راه بشر خطاكار 

ھاي قدیس آوگوستینوس با عقیده دیگري مواجھ شد كھ  لوتر در نوشتھ. میتواند بھ رستگاري دست یابد
قبل از آفرینش جھان، گروھي از مردم را براي  تقدیر ازلي اینكھ خداوند،: ھراس درونیش را تازه كرد

رستگاري برگزیده و جمعي را بھ لعنت ابدي گرفتار كرده است، و بر گزیدگان از بركت جانبازي مسیح 
لوتر، بھ سفارش شتاوپیتس، بھ صومعھ  ١۵٠٨سرانجام، لوتر از بھ سال . رستگار خواھند گشت

و در دانشگاه این شھر، نخست بھ عنوان مدرس منطق و آوگوستینوسي دیگري در ویتنبرگ انتقال یافت 
  . فیزیك و سپس بھ عنوان استاد االھیات، بھ كار پرداخت

شھري ((یكي از معاصران لوتر آنجا را . ویتنبرگ پایتخت شمالي و بھ ندرت اقامتگاه فردریك خردمند بود
ر لوتر نیز ساكنان این شھر از نظ. توصیف كرده است)) ھاي كوچك و كھنھ فقیر و بیاھمیت با خانھ

اھالي ویتنبرگ در میان ساكنان ایالت ساكس، كھ . بودند)) مردمي بیاندازه میگسار و پررو و عیاش((
بھ . میگساري در آن بیش از ھمھ ایاالت آلمان شیوع داشت، بھ زیادھروي در میخوارگي اشتھار داشتند

در . پایان میرسید و توحش و بربریت آغاز میشد كیلومتري مشرق این شھر، تمدن بھ ۵,١گفتھ لوتر، در 
  . چنین جایي، لوتر روزھا را بیشتر بھ تنھایي و انزوا سپري میساخت

وي را  ١۵١٠پیداست كھ لوتر در این ھنگام در میان راھبان ممتاز و انگشتنما بوده است، زیرا در اكتبر 
نخستین دیدار وي از . تینوسي بھ رم فرستاندندھمراه یك فرایار، با ماموریت نامعلومي، نزد زاھدان آوگوس

شھر رم با احترامي توام با خوف و ھراس ھمراه بود، زیرا چون بھ شھر رسید، بھ زانو در آمد، دست بھ 
لوتر ھنگام اقامت در رم ھمھ فرایض !)) سالم بر تو اي رم مقدس: ((آسمان برداشت، و فریاد برآورد

ھاي كلیساي سانپیترو را بر زانوان  قدیسین و آباي كلیسا احترام نھاد، پلھزیارت را بھ جاي آورد، بھ آثار 
خویش پیمود، از كلیساھاي بسیاري دیدن كرد، و آن قدر آمرزشنامھ خرید كھ گویي بیمیل نبوده كھ والدین 

رم  لوتر از فوروم. او در این ھنگام از جھان رفتھ باشند تا او روح آنان را از عذاب دوزخ رھایي بخشد
باستان نیز دیدن كرد، ولي ظاھرا ھنر رنسانس، كھ بھ دست رافائل، میكالنژ، و صدھا تن دیگر پایتخت را 

لوتر، تا چند سال پس از زیارت رم، از دنیا پرستي . زینت میبخشید، در اندیشھ وي اثري بر جاي ننھاد
ولي ده سال ; سخني بر زبان نراندروحانیان و تباھي اخالقیي كھ در آن روزگار دامنگیر ساكنان شھر بود 

نام برد، پاپھا را بدتر از امپراطوران روزگار )) پلید((چون شھري  ١۵١٠بعد، ناگھان از رم سال 
بھ باد )) دوازده دختر لخت در آن میز شام را میآرایند((بتپرستي خواند، و دربار پاپ را چون جایي كھ 

انیان بلندپایھ كلیسا راه نیافتھ و از این روي آلودگي بھ گمان، قوي لوتر بھ محفل روح. نكوھش گرفت
  . بیچون و چراي آنان از نزدیك آشنا نبوده است

مراتب مدرسي را بسرعت پیمود و بھ مقام نایب اسقف ) ١۵١١فوریھ (لوتر پس از بازگشت بھ ویتنبرگ 
ساھاي نواحي اطراف وي، عالوه بر تدریس كتاب مقدس، بھ طور مداوم در كلی. ایالتي فرقھ خود رسید

دانشمند كاتولیك . شھر سخن میراند و با صداقت و كارداني بسیار وظایف خویش را بھ انجام میرسانید
  : برجستھاي درباره وي چنین گفتھ است

ھاي رسمي وي براي كساني كھ ایمانشان سست گشتھ است دلگرم كننده، و براي لغزش خوردگان  نامھ
اي او نمودار عواطف عمیق دیني و بندرت تعلیمات عملي ھستند، گرچھ از ھ نامھ. مشحون از غمخواریند

ویتنبرگ را فرا گرفت، وي باكي  ١۵١۶با آنكھ طاعون بھ سال . خالل آنھا نصایحي اصیل سازگار نیستند
  . بھ دل راه نداد و، بھ رغم اندرز دوستانش، محل ماموریت خویش را ترك نگفت

وي اكنون از . لوتر اندك اندك از معتقدات رسمي كلیسا روي برتافت )١۵١٢١۵١٧(در خالل این سالھا 
 ١۵١۵در سال . سخن میگفت كھ با آنچھ قبال در ارفورت تدریس میشد تفاوت داشت)) االھیات ما((
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روحانیان را، كھ پندھا و داستانھاي پرداختھ بشر را بھ جاي تعلیمات مسیح بھ خورد مردم میدادند، مسئول 
نسخھ خطي ناشناسي كھ بھ زبان آلماني بود بھ دست لوتر افتاد، و لوتر  ١۵١۶در سال . خواندتباھي جھان 

مضمون آن را با اعتقاد خویش، مبني بر امكان رستگاري بشر در پناه ایمان، چنان سازگار یافت كھ این 
گي تنگدستان بھره لوتر فروشندگان آمرزشنامھ را، كھ از ساد. كتاب را بھ نام االھیات آلماني منتشر كرد

  . میگرفتند، بھ باد نكوھش گرفت

ھاي خصوصي خود پاپ را با ضد مسیح و دجال، كھ در رسالھ اول یوحناي رسول آمده است،  در نامھ
، كھ بھ دعوت گئورگ، دوك ساكس آلبرتي، براي ایراد موعظھ ١۵١٧در ماه ژوئیھ . یكسان و برابر خواند

دوك، . تدالل كرد كھ انسان تنھا با ایمان بھ مسیح میتواند رستگار شودبھ درسدن رفتھ بود، در سخنانش اس
، ))ممكن است مردم را گستاخ و سركش سازد((بھ گمان اینكھ تاكید اھمیت ایمان بھ جاي فضایل اخالقي 

سھ ماه بعد، راھب بیباك، با ارائھ نظرات متضمن در لوحي كھ بر در كلیساي . بر لوتر خرده گرفت
  . یختھ بود، جھان را بھ مبارزه خواندویتنبرگ آو

III  - انقالب شكل میگیرد  

: است ١۵١٧بر چوب تراشیده تا اندازھاي گویاي شخصیت لوتر در سال  ١۵٢٠نقشي كھ كراناخ بھ سال 
راھبي با قرق ترشیده، قامت متوسط، اندام نسبتا باریك، چشمان درشت و نافذ، بیني بلند، چانھ حاكي از 

با وجود این، آنچھ لوتر را بھ نوشتن . و چھرھاي كھ گواه بر تھور و شھامت صاحب آن استعزم و اراده، 
اسقف محل در این متن بھ مطلبي كھ . مسائل خود واداشت خشمي صادقانھ بود، نھ تھوري تو خالي و بیپایھ

ري در این از نظر مسیحیت ضاللت آمیز باشد بر نخورد، ولي بھ لوتر گوشزد كرد كھ تا مدتي مطلب دیگ
در ماه مھ . خشمي كھ این متن برانگیخت براي خود لوتر غیر مترقبھ و ھراس انگیز بود. باره ننویسد

. ، لوتر بھ شتاوپیتس گفت كھ بزرگترین آرزوي وي كناره گیري و گذراندن زندگي آرامي است١۵١٨
  . او بھ مبارزه بشدت عالقمند بود; لیكن، لوتر خودش را فریب میداد

ھزاران نفر در انتظار چنین اعتراضي . ھاي آلماني شد مطروحھ لوتر موضوع صحبت تحصیلكردهمسائل 
لیكن بسیاري از برجستگان نیز براي مقابلھ ; فروش آمرزشنامھ كاھش یافت. صداي خود بھ وجد آمد; بودند

صد و شش ماده خود تتسل، با برخورداري از كمكھایي، رسالھاي مشتمل بر . با این اعتراض قد علم كردند
با تجویز معتقدات قشري و جامد كلیسا، كھ ((وي در این رسالھ ). ١۵١٧دسامبر (بر ضد لوتر منتشر كرد 

چون رسالھ مزبور بھ ویتنبرگ رسید، دانشجویان . ، بھ لوتر پاسخ گفتھ بود))با موازین علمي سازگار نبود
را در میدان بازار شھر آتش زدند لوتر، در دانشگاه بر سر فروشنده آن ریختند و ھشتصد نسخھ از رسالھ 

، ))موعظھ در باب آمرزشنامھ و فیض((لوتر در موعظھاي بھ نام . عین خرسندي، این عمل را تقبیح كرد
من بھ فریاد افرادي كھ با حقایق من : ((جواب تتسل را داد و با ھمان روحیھ مبارز خود نتیجھ گرفت كھ

مراه میخوانند وقعي نمیگذارم، زیرا این فریادھا از حلقوم كساني برمیآیند كیسھ خود را تھي مییابند و مرا گ
یاكوب وان ھوخستراتن،اھل كولوني نیز لوتر .)) كھ اندیشھ تاریكشان حقایق كتاب مقدس را در نیافتھ است

س یوھان اك، نایب رئی. را بھ باد ناسزا گرفت و پیشنھاد كرد كھ وي را بر دیركي ببندند و آتش بزنند
زھر ((لوتر را بھ پراكندن ) ١۵١٨مارس (دانشگاه اینگولشتات، در رسالھ، خویش بھ نام اوبلیسكي 

در رم سیلوستر . در آلمان و ایجاد تزلزل در اركان كلیسا متھم كرد) یعني بدعتھاي ھوس)) (بوھمي
پ با گزافھگویي در آن از تفوق و مرجعیت پا((پریریاس، ناظر مطبوعاتي پاپ یك دیالوگ منتشر كرد كھ 

لوتر در .)) جانبداري كرد و بویژه نظریھ خود را در مورد آمرزش گناھان، تا حد اغراق آمیزي بسط داد
ھایي از آن را براي  و نسخھ) ١۵١٨آوریل (پاسخ معارضان رسالھاي بھ التیني بھ نام تصمیمات، نوشت 

در این . نبردار و تابع سنت دیرینھ كلیساستاسقف محل و پاپ فرستاد و بھ ھر دو آنان اطمینان داد كھ فرما
  : رسالھ از پاپ لئو دھم بھ نیكي یاد شده است
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گرچھ اكنون در كلیسا مردان دانشمند و پاكدامن بسیارند، ولي دریغا كھ در روزگار ما حتي اینان قادر بھ 
یسا جاي دارد كھ فضل و اكنون، سرانجام، پاپ عالیقدري چون لئو دھم بر راس كل... كمك بھ كلیسا نمیباشند

ولي در روزگاري كھ رشتھ امور این . پاكدامني و دانش وي مایھ خرسندي و افتخار ھمھ مردم نیكدل است
سان از ھم گسیختھ است، از دست این مھربانترین مردان، كھ سزاوار آن است كھ در روزگار بھتري 

آنیم كھ پاپھایي چون یولیوس دوم و آلكساندر ما سزاوار ... فرمانروایي كند، بتنھایي چھ كاري ساختھ است
در . خود رم اكنون بیش از ھر جاي دیگري بر مردان پاك نیشخند میزند. ... ششم كلیسا را رھبري كنند

كجاي دنیاي مسیحي بیش از شھر رم، كھ اكنون چون بابل گشتھ است، مردم بھترین اسقفان را بھ باد 
  سخریھ میگیرند 

  : ر عادي در برابر پاپ سر تعظیم فرود میآوردلوتر سپس بھ نحو غی

مرا، بھ مقتضاي میل خود، جان . پدر متبارك، با آنچھ ھستم و دارم، خویشتن را بر پاھاي مقدس تو میافكنم
ببخش، گردن بزن، فراخوان، فرمان ترا چون فرمان مسیح، كھ در تو زندگي میكند و با زبان تو سخن 

  . رگاه سزاوار مرگ باشم، از آن نیز رو گردان نخواھم شدھ. میگوید، بھ جا خواھم آورد

با اینھمھ، ھمانگونھ كھ مشاوران لئو تشخیص دادند، رسالھ تصمیمات لوتر شوراي نمایندگان ھمھ 
. كلیساھاي جھان را بر پاپ مرجح دانستھ و از آثار قدیسان و زیارت امكنھ مقدس با بیاعتنایي یاد كرده بود

اضافي قدیسان را بھ دیده انكار نگریستھ و تمام ملحقاتي را كھ پاپھا در طي سھ قرن  وي ھمچنین ثوابھاي
ھا، و  آثار قدیسین، زیارتگاه. ھا افزوده بودند رد كرد گذشتھ بر معتقدات و تشریفات مربوط بھ آمرزشنامھ

اي خیریھ، فروش آمرزشنامھ منبع اصلي درآمد پاپ بودند، و لئو در فراھم آوردن ھزینھ اجراي طرحھ
تھیھ وسایل تفرج، پیش بردن جنگھا، و اتمام ساختمان كلیسا و سر و سامان دادن بھ امور اداري آن بھ تنگ 

بدین ترتیب، لئو، كھ سخت مستاصل شده بود، بھ خالف گذشتھ كھ ستیزھجویي لوتر را غوغاي . آمده بود
ور را بھ دست گرفت و لوتر را بھ رم عادي و زودگذر در میان راھبان میپنداشت، این بار خود رشتھ ام

  ). ١۵١٨ژوئیھ  ٧(فراخواند 

حتي رئوفترین پاپھا ھم اگر میخواستند رفتاري مالیم با . این احضاریھ لوتر را در وضع دشواري قرار داد
لوتر پیش گیرند باز او را با احترام در گوشھ صومعھاي رومي نگاه میداشتند، و پس از چندي خاطره لوتر 

از این روي، نامھاي بھ گئورگ شپاالتین، قاضي عسكر فردریك بر . ن طرفدارانش زدوده میشداز ذھ
گزیننده، نوشت و بدو گوشزد كرد كھ شاھزادگان آلمان باید از استرداد اجباري شارمندان خود بھ ایتالیا 

را رونق بخشیده فردریك درخواست لوتر را پذیرفت، زیرا بھ لوتر، كھ دانشگاه ویتنبرگ . جلوگیري كنند
از این گذشتھ، امپراطور ماكسیمیلیان، با توجھ بھ اینكھ در معاملھ با رم از وجود . بود نظر مساعد داشت

از ھیچ گونھ مساعدتي بھ این راھب دریغ ((لوتر میتوان استفاده كرد، بھ فردریك سفارش كرد كھ 
اپ، مبني بر وضع مالیات تازه برا در ھمین ھنگام، امپراطور براي رسیدگي بھ درخواست پ.)) نورزد

پاپ در خواست كرده بود كھ . فراھم آوردن ھزینھ جھاد با تركان، دیت آوگسبورگ را بر پا ساختھ بود
روحانیان یك دھم، و مسیحیان عادي یك دوازدھم درآمد خویش را بھ این منظور بھ دربار پاپ تحویل 

دیت این درخواست پاپ را رد . در پیكار آماده سازند دھند، و ھر پنجاه خانواده یك مرد را براي شركت
دیت بھ نماینده پاپ . كرد و در مقابل یادآور مظالمي شد كھ توسط لوتر عنوان و باعث شھرتش شده بودند

در آلمان یادآور شد كھ تا كنون بارھا بھ بھانھ جھاد با تركان از مردم آلمان پول گرفتھ شده، ولي این پول، 
با تركان، بھ مصارف دیگر رسیده است و مردم آلمان این بار از ارسال پول بھ ایتالیا جدا بھ جاي جھاد 

و دیگر اینكھ عواید كلیساھاي آلمان تا كنون بھ جیب كشیشان ایتالیایي ریختھ ; خودداري خواھند كرد
رفتھ است شدھاند و پولي را كھ دربار پاپ بھ عنوان درآمد نخستین سال خدمت و بھاي دعاوي شرعي، گ

شدت لحن پاسخ دیت بھ درخواست پاپ چنان بود كھ، بھ گفتھ یكي از . بر دوش مردم آلمان سنگیني میكند
امپراطور ماكسیمیلیان، با توجھ بھ سركشي . نمایندگان، در سراسر تاریخ آلمان مانند نداشتھ است

را رھا نكند، ولي بدو وعده داد  شاھزادگان آلماني، بھ پاپ نوشت كھ در رفتار خویش با لوتر جانب احتیاط
  . كھ ھر گونھ بدعتگذاري را در آلمان سركوب سازد
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تاریخنویس پروتستاني پیروزي انقالب دیني را بھ میانھروي و اعتدال . لئو ناگزیر نرمش و مدارا پیشھ كرد
 پاپ از قصد خویش براي احضار لوتر بھ رم چشم پوشید و در عوض بھ او. پاپ منتسب كرده است

پیشنھاد كرد كھ در دیت آوگسبورگ، نزد كاردینال كایتانوس، بھ اتھاماتي كھ در مورد سركشي از مقررات 
پاپ بھ نماینده خویش نیز دستور داد كھ لوتر را، . كلیسایي و بدعتگذاري بدو نسبت داده میشد پاسخ گوید

و او را بھ مقامات بگمارد، در صورت عدول از معتقداتش و آمادگي وي بھ سر سپردگي بھ پاپ ببخشاید 
مقارن ھمان ھنگام، لئو آمادگي . در غیر اینصورت، از مقامات دولتي بخواھد كھ لوتر را بھ رم بفرستد

بھ فردریك برگزیننده پارسا اعالم داشت با اعطاي این نشان، )) گل سرخ زرین((خویش را براي اعطاي 
لئو شاید اكنون بر آن بود كھ . ن ابراز میداشتپاپ حد اعالي خشنودي و رضایت خویش از فرمانروایا

  . فردریك را براي جانشیني امپراطور تقویت كند

لوتر، در پناه گارد محافظ شخص امپراطور، در دیت آوگسبورگ با كاردینال كایتانوس روبھ رو شد 
ست متوجھ كاردینال در معتقدات دیني ورزیده بود و در پاكي انگشتنما، ولي در). ١۵١٨اكتبر  ١٢١۴(

دستورات پاپ نشد و تصور كرد كھ، بجاي ایفاي نقش یك سیاستمدار، باید وظیفھ قضاوت را بھ عھده 
آیا راھبي كھ سوگند یاد كرده : مطالب در نظر كاردینال صرفا مسئلھ نظم و مقررات كلیسایي بود. بگیرد

ھایي را در میان  قاد كند و اندیشھاست كھ از مقامات باالتر خود اطاعت كند مجاز است آشكارا از آنان انت
مردم بپراكند كھ از نظر كلیسا مطرودند كاردینال بھ جاي رسیدگي بھ صحت و سقم دعاوي لوتر، از وي 

میان لوتر و نماینده پاپ . تعھد خواست كھ حرفش را پس بگیرد و بار دیگر آرامش كلیسا را برھم نزند
دامت بھ ویتنبرگ بازگشت، و كاردینال كایتانوس از فردریك لوتر بدون اظھار ن. سخنان درشتي مبادلھ شد

لوتر گفت و شنود خویش . فردریك از اجابت این تقاضا سر باز زد. خواست كھ لوتر را بھ رم گسیل دارد
بھ نسخھاي كھ وي براي دوستش و . با نماینده پاپ را با آب و تاب نوشت و در میان مردم آلمان پخش كرد

این اثر ناقابل را براي شما میفرستم تا مالحظھ كنید كھ : ((، نامھاي بھ این مضمون افزودنتسل لینك فرستاد
بھ نظر من او از . آیا من در ادعاي خویش مبني بر اینكھ ضد مسیح بر دربار پاپ حاكم است بر حق نیستم

درخواست كرد  در نامھاي كھ براي دوك گئورگ فرستاد و لحن مالیمتري داشت، لوتر.)) تركان بدتر است
ھاي مادي و معنوي صورت را بھ كار برد كھ بعدھا نام این  یك اصالح دیني عمومي در تمام زمینھ((كھ 

  . جنبش تاریخي شد

، خیلي مواھب ١۵١٨نوامبر  ٩لئو كوشش خویش را براي مصالحھ افزایش داد و، در توقیع پاپي مورخ 
بھ موجب این توقیع، خرید آمرزشنامھ باعث بخشودگي گناھان و . ھا را رد كرد منصوب بھ آمرزشنامھ

. كلیسایي میرھاندجرایم نمیشد و فقط خریدار را از مجازاتھاي مقامات كلیسایي نھ مجازاتھاي مقامات غیر
ھمچنین، بھ موجب ھمین توقیع، در مورد نجات گناھكار از كیفر اخروي، پاپ تنھا میتوانست با ادعیھ 
خویش نزد خداوند براي وي شفاعت كند و از پروردگار بخواھد كھ قسمتي از ثوابھاي اضافي مسیح و 

ابل داوري پاپ، از شوراي كلیسا نوامبر، لوتر، در مق ٢٨در روز . قدیسین را بھ مردگان تفویض كند
لئو نیز در ھمان ماه جواني از نجباي ساكس بھ نام كارل فون میلتیتس را، كھ از . تقاضاي استیناف كرد

را نزد فردریك ببرد، و در ضمن بآرامي و بي )) گل سرخ زرین((مقامات پایین رم بود، مامور كرد كھ 
  . انبرداري وا داردرا بھ فرم)) بچھ شیطان((سر و صدا، لوتر آن 

میلتیتس، پس از رسیدن بھ آلمان، از اینكھ دید نیمي از مردم آلمان دشمني پاپ را بھ دل گرفتھاند دچار 
در . از ھر پنج تن دوست خودش در آوگسبورگ و نورنبرگ، سھ تن از لوتر ھواداري میكردند. شگفتي شد

یر وي خود را از ھر گونھ نشاني كھ او را ساكس، شدت احساسات ضد پاپي بھ جایي رسیده بود كھ ناگز
در یافت  ١۵١٩ژانویھ  ٣(ولي چون در آلتنبورگ بھ لوتر برخورد . نماینده پاپ معرفي میكرد مبرا ساخت

در این ھنگام لوتر ظاھرا بھ حفظ وحدت و . كھ با استدالل، بھتر از ارعاب، میتواند با وي كنار آید
لوتر توافق : عالقمند بود و از این رو، سخاوتمندانھ گذشت كرد یكپارچگي جامعھ مسیحي غرب صمیمانھ

; كرد كھ در صورت سكوت مخالفان، وي نیز خاموش بنشیند، نامھاي بھ پاپ بنویسد و از او اطاعت كند
آشكارا بھ لزوم نمازگزاردن براي قدیسین، واقعیت دوزخ، و سودمند بودن آمرزشنامھ در نجات انسان از 

در ضمن، قرار شد كھ . و بھ مردم سفارش كند كھ بھ كلیسا وفادار بمانند; ایي اذعان كندھاي كلیس كفاره
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جزئیات توافق آنان، براي بررسي و تصویب نھایي، بھ یك اسقف آلماني كھ مورد اعتماد طرفین باشد تسلیم 
را احضار كرد و، میلتیتس، كھ از توافق خویش با لوتر بسیار خشنود مینمود، بھ الیپزیك رفت، تتسل . شود

تتسل، پس از این پیشامد، . پس از نكوھش تندروي، دروغگویي و اختالس وي او را از مقام خود خلع كرد
وي در بستر مرگ نامھ ). ١۵١٩اوت  ١١(بھ صومعھ خویش بازگشت و اندكي بعد بدرود زندگي گفت 

ھا فرصتي براي آشوب پیش محبت آمیزي از لوتر دریافت داشت بھ این مضمون كھ فروش آمرزشنامھ تن
عصیان مردم بر ضد كلیسا از اعمال او ریشھ ((و دیگر اینكھ ; میآورد، ولي علت اصلي آشوب نبوده است

در روز سوم مارس نیز لوتر نامھاي حاكي از اطاعت و .)) نگرفتھ، بلكھ این كودك پدر دیگري داشتھ است
  ، لوتر را بھ رم دعوت )مارس ٢٩( لئو طي نامھ دوستانھاي. سرسپردگي كامل بھ پاپ نوشت

در شگفتم كھ آیا پاپ ضد مسیح است یا از : ((مارس، با تردید بارزي، بھ شپاالتین نوشت ١٣لوتر در روز 
و سپس، با توجھ بھ اوضاع و احوال، مصلحت خویش را در این دید كھ در ویتنبرگ .)) حواریون مسیح

  . بماند

وي بویژه از . شجویان و ساكنان ویتنبرگ از لوتر پشتیباني میكردنداكثریت قریب بھ اتفاق استادان، دان
بھ وي، در سن بیست و یك سالگي،  ١۵١٨پشتیباني اومانیست و عالم االھي جواني كھ فردریك بھ سال 
عم نامدار وي، رویشلین، نام این استاد را كھ . كرسي زبان یوناني دانشگاه را سپرده بود بسیار شادمان بود

این روشنفكر ھواخواه جنبش . بود بھ نام یوناني مالنشتون برگردانیده بود) زمین سیاه(شوارتسرت فیلیپ 
اصالح دیني، كھ داراي جثھ ریز و نحیف، چھره دلپسند، پیشاني بلند، و چشماني خجالتي بود، لنگان لنگان 

ي كرسي وي گرد راه میرفت و چنان محبوبیتي در ویتنبرگ داشت كھ پانصد تا ششصد دانشجو بر پا
ستوده است، با فروتني در میان )) مردي واجد ھمھ فضایل((میآمدند، و خود لوتر، كھ وي را چون 

حتي ; مالنشتون مردي است با طبع آرام:((اراسموس درباره وي گفتھ است. شاگردان او جاي میگرفت
و و ستیزه جو بود، مالنشتون بھ ھمان اندازه كھ لوتر مردي تندخ.)) دشمنانش از او بھ نیكي یاد میكنند

با . تا جایي كھ لوتر گاھي اعتدال و میانھروي وي را نكوھش میكرد; آرامش و مصالحھ را دوست میداشت
وجود این، لوتر، بھ كسي كھ در سرنوشت و رفتار آنھمھ با او مخالف بود محبت نشان میداد، و این احساس 

  . ودخود گویاي شریفترین و آرامترین فضایل لوتر ب

ھاي من جنگ و طوفان  از ھمین روي، از نوشتھ; من ستیزه جو خلق شدھام تا با مفسدان و شریران درافتم
ھاي درختان را از راه خویش بركنیم، و چون جنگلباني راه را صاف و  ھا و تنھ من باید ساقھ. برمیخیزد

استعداد سرشاري كھ خداوند بھ ھموار سازم، ولي استاد فیلیپ بھ نرمي و خاموشي میخرامد و، از بركت 
  . وي ارزاني داشتھ است، با خوشحالي كشت و كار و بذر افشاني و آبیاري میكند

آندرائاس بود نشتاین، كھ بھ نام . در دانشگاه ویتنبرگ استاد دیگري بود كھ بیش از مالنشتون درخشید
و در ) ١۵٠۴(ه ویتنبرگ رسید زادگاھش كارلشتات نامآور شد، در بیت و پنج سالگي بھ استادي دانشگا

وي با نشر  ١۵١٧آوریل  ١٣در روز . سي سالگي كرسي فلسفھ و االھیات توماس آكویناس بدو سپرده شد
رسالھاي مشتمل بر صدوپنجاه و دو ماده، بر ضد خرید و فروش آمرزشنامھ، قیام تاریخي لوتر را تسریع 

چندي از ھواخواھان پرحرارت وي شد، چنان كھ لوتر  كارلشتات، كھ ابتدا با لوتر مخالف بود، پس از. كرد
چون اوبلیسكي اثر اك برضد لوتر انتشار یافت، .)) وي از خود من نیز پرشورتر است: ((درباره او گفت

یكي از موضوعھایي كھ وي پیش . كارلشتات با طرح چھارصد و شش موضوع از نظرات لوتر دفاع كرد
دس بر فرمانھا و سنتھاي كلیسایي بود، كھ ركن اصلي جنبش اصالح كشید تقدم و برتري مرجعیت كتاب مق

  اك درخواست كرد كھ او و كارلشتات با یكدیگر، در برابر . دیني آلمان را تشكیل میداد
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كارلشتات پیشنھاد وي را بیدرنگ پذیرفت، و . موزه مردم، مناظره كنند. فیلیپ مالنشتون: آلبرشت دورر
اك سیزده مسئلھ را براي مناظره پیشنھاد كرد، یكي از پیشنھادھا این . لوتر مقدمات مناظره را فراھم ساخت

نبودھایم و  سیلوسترقبل از زمان  ما ھیچ گاه منكر برتري كلیساي كاتولیك رومي بر كلیساھاي دیگر: ((بود
ولي در واقع .)) كسي را كھ بر جاي پطرس نشستھ است، ھمواره، جانشین وي و نماینده مسیح شناختھایم

رون اول تاریخ كلیسا، اسقف رم ھیچ گونھ این لوتر بود كھ در تصمیمات خود ادعا كرده بود، كھ در ق
از این رو لوتر نظرات اك را حملھ بھ عقاید خود تلقي كرد و مدعي . مزیتي بر اسقفان دیگر نداشتھ است

و بدین ترتیب، لوتر مصمم شد كھ بھ پشتیباني از ; شد كھ پیشنھادات اك پیمان سكوت او را منتفي كردھاند
   .كارلشتات در مباحثھ شركت كند

، این دو مرد رزمجو ھمراه مالنشتون و شش تن دیگر از استادان ویتنبرگ و دویست ١۵١٩در ژوئن 
در واقع . دانشجوي مسلح بھ سالح و زره، چنان كھ گویي بھ كارزار میروند، بھ الیپزیگ رھسپار شدند

ھ ریاست گئورگ، كاروان آنان از سرزمیني میگذشت كھ ساكنان آن با لوتر دشمن بودند در اجتماعي كھ ب
دوك ساكس آلبرتي، با حضور جمعیت تھییج شده در تاالر كاخ پالیسنبورگ برپا شده بود، اك و كارلشتات 

در الیپزیگ كمتر كسي بھ این اندیشھ ). ژوئن ٢٧(ھاي نو و كھن بھ زورآزمایي پرداختند  بر سر اندیشھ
پس از چندین روز مناظره، . ه خواھد شدبود كھ فردا امپراطور تازھاي در فرانكفورت آم ماین برگزید

استداللھاي ماھرانھ اك كارلشتات را از پاي درآورد و لوتر تصمیم گرفت بھ جاي وي در مناظره شركت 
لوتر مردي تیزھوش و خطیبي توانا، ولي در عین حال بیپروا و رك گو بود، او با سرسختي . جوید

ھاي  سا انكار كرد و بھ حاضران، كھ اكثرشان با اندیشھمرجعیت اسقف رم را در نخستین ادوار تاریخ كلی
وي مخالف بودند، یادآور شد كھ ھنوز ھم كلیساي ارتدوكس یوناني تفوق رم را بر كلیساھاي دیگر قبول 

ھاي یان ھوس را، كھ شوراھاي كلیسایي ھم ممكن است اشتباه  چون اك لوتر را متھم كرد كھ اندیشھ. ندارد
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اك بھ مراد ) ژوئیھ پایان یافت ٨كھ در روز (در این مناظره . اید ھوس درست بودھاندكنند، و خیلي از عق
بدین سان، شالوده اصالح . خویش، كھ عبارت بود از اتخاذ سندي دال بر بدعتگذاري لوتر، دست یافت

دیني از اختالف عقیده بر سر مسئلھ نسبتا ناچیز خرید و فروش آمرزشنامھ بھ اختالف نظر درباره 
  . رجعیت پاپ و فرمانروایي وي بر دنیاي مسیحیت گسترش یافتم

اك بھ رم بازگشت، گزارشي از نتیجھ مناظره بھ دربار پاپ تسلیم داشت، و در ضمن آن پیشنھاد كرد كھ 
ولي لئو، كھ تندروي و شتابزدگي را جایز نمیشمرد، ھنوز امیدوار بود . لوتر تكفیر و از كلیسا اخراج شود

از این گذشتھ، پاپ از آلمان چنان دور بود كھ نمیتوانست عمق و وسعت عصیان انقالب . شودكھ براي رفع 
  . را در یابد

اشخاص سرشناس و با نفوذي، چون ھیرونیموس ھولتسشوھر، التساروس شپنگلر، و ویلیبالد پیر كھایمر، 
ھاي  مانیستھا رسالھو او; دورر براي كامیابي وي دعا میخواند; بھ ھواخواھي از لوتر سخن میگفتند

بھ آوگسبورگ  ١۵١٨اولریش فون ھوتن، پس از آنكھ بھ سال . بیشماري در نكوھش پاپ پخش میكردند
رسید، دراشعار خویش فرمان لئو را دایر بھ گردآوري پول جھت جنگ با تركان بھ باد نكوھش و سخریھ 

اولریش چون داستان مناظره . گردندھاي خالي از آلمان باز گرفت و آرزو كرد كھ گماشتگان پاپ با كیسھ
الیپزیگ را شنید، از لوتر چون رھاننده آلمان نام برد، و از آن پس، خامھ وي در جنبش اصالح دیني نقش 

وي بھ این نیز قناعت نكرد و بھ شھسواران فرانتس فون زیكینگن، كھ در آرزوي . شمشیر را ایفا كرد
لوتر . ن داشت كھ با نیروھاي مسلح خویش از لوت حمایت كندانقالب میسوختند، پیوست و زكینگن را بر آ

از پشتیباني آنان سپاسگزاري كرد، گرچھ او كسي نبود كھ براي صیانت جان خویش از نیروي قھریھ یاري 
  . جوید

، اولریش فون ھوتن متن آلماني كھني را كھ در روزگار امپراطوري ھانري چھاري ١۵٢٠در ماه مارس 
وشتھ شده و از ھانري در برابر پاپ گرگوریوس ھفتم پشتیباني كرده بود منتشر ن) ١٠۵۶١١٠۶حد (

و این كتاب را، بھ عنوان مظھر آرزوي ملت آلمان براي گرفتن انتقام خفت و شكست ھانري از ; ساخت
اولریش فون ھوتن، كھ آزادي ملت آلمان از سلطھ . پاپ، بھ شارل پنجم، امپراطور جوان، تقدیم داشت

نیاكان ما فرمانبرداري : ((را واجبتر از پس راندن تركان از اروپاي مركزي میشمرد، چنین نوشت رومیان
. از رومیان را، كھ در آن ھنگام رشیدترین و رزمجوترین مردم جھان بودند، مایھ ننگ و خفت میشمردند

سپردھاند سر تسلیم  ولي ما نھ تنھا در برابر این مردان فرومایھاي كھ خویشتن را بھ شھوتپرستي و تحمل
 ١۵٢٠اولریش فون ھوتن در ماه آوریل .)) فرود آوردھایم، بلكھ دسترنج ما نیز شھوات آنان بھ ھدر میرود

ھاي لوتر، بیشتر از  یكي از دو رشتھ محاورات منظوم خود را منتشر كرد و این محاورات، پس از نوشتھ
ھیوالي ((وي از رم بھ نام . لطھ رم برانگیختھر اثر مدون دیگري آرزوي ملت آلمان را بھ رھایي از س

... پاپ سردستھ راھزنان است و ھمدستان وي نام كلیسا بر خود مینھند: ((و مینویسد. یاد میكند)) خون آشام
آیا ھنگام آن نرسیده است كھ ما براي درھم . رم دریاي ناپاكي، لجنزار كثافت و ھاویھ ژرف نابكاري است

اراسموس بھ اولریش فون ھوتن ھشدار داد، كھ چون خطر زنداني )) بھ پا خیزیمریختن این كانون نكبت 
اولریش از آن پس در دژھاي زیكینگن پنھان شد، . شدن دركمین اوست، حمالت خویش را بھ رم تعدیل كند

ھا  وي بھ فردریك برگزیننده سفارشكرد كھ دارایي ھمھ صومعھ. ولي از مبارزه و ستیزھجویي بازنایستاد
مصادره كند و از پولي كھ ھر سال بھ رم سرازیر میشود در خود آلمان این حال، شھر كوچك ویتنبرگ  را

لوتر رسالھاي بھ نام رئوس مطالب منتشر كرد  ١۵٢٠در بھار سال . ھمچنان كانون اصلي انقالب باقي ماند
رباره مرجعیت و كھ در آن با شدیدترین لحني بھ تازھترین و قطعیترین دعاوي االھیات كاتولیك د

  : فرمانروایي پاپ بر كلیسا، پاسخ داد

كھ امیدوارم (اگر رم داراي چنین عقیدھاي است و با آگاھي پاپ و كاردینالھا این عقیده را تعلیم میدھد 
در این صورت آزادانھ اعالم میدارم كھ ضد مسیح حقیقي در پرستشگاه خدا نشستھ و بر رم ). چنین نباشد

در صورتي كھ دیوانگي رومیھا این . ... و دربار پاپ معبد شیطان است; ده فرمان میرانداین بابل نازپرور
سان ادامھ یابد، چارھاي نخواھد بود جز آنكھ امپراطوران، شاھان، و شاھزادگان، براي كوبیدن این النھ 
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ما كھ .. .فساد نیروھاي خویش را گرد آورند و بھ جاي سخن، بھ زور شمشیر آفات جھان را براندازند
دزدان را بھ چوبھ دار میكشیم، راھزنان را با شمشیر بھ جاي خود مینشانیم، و بدعتگذاران را آتش میزنیم، 

چرا این تبھكاران، این پاپھا و كاردینالھا، و این ھاویھ رم را كھ كلیساي خدا را بھ تباھي كشیدھاند بزور 
  درھم نكوبیم و دستان خویش را در خون آنان نشوییم

اي بھ نام درباره شرایع كتاب مقدس منتشر كرد كھ در آن ))كتابچھ((دي بعد در ھمان سال، كارلشتات چن
را بر )) انجیلھاي چھارگانھ((كتاب مقدس را مافوق پاپھا، احادیث و سنتھا، و شوراھاي كلیسایي شمرد و 

ھاي بولس و  این اندازه از نوشتھ اگر لوتر نیز چنین میاندیشید، آیین پروتستان بھ. مقدم خواند)) ھا رسالھ((
این رسالھ، از آن روي كھ نگارش پنج . آوگوستینوس، و از اعتقاد بھ سرنوشت مقدر بشر، الھام نمیگرفت

، را مورد تردید قرار داده ))انجیلھاي چھارگانھ((كتاب اول تورات توسط موسي، و ھمچنین اصالت كامل 
حوه استدالل آن سست بود، زیرا اصالت كتاب مقدس را با لیكن ن; بود، براي زمان خویش تازگي داشت

. احادیث قرون اولیھ میسنجید و سپس حدیث را، كھ معیار صحت واصالت كتاب مقدس بود رد، میكرد
لوتر، كھ حمایت مالنشتون و كارلشتات و اولریش فون ھوتن و زیكینگن وي را دلیر كرده بود، در روز 

  : تبھ شپاالتین نوش ١۵٢٠ژوئن  ١١

ھرگز با آنان آشتي . خشم و كینھ رمیھا، چون مالطفت آنان، برایم زننده است. كار را یكسره كردھام
  . نخواھم كرد

دیگر ... من نیز با آنان معاملھ، بھ مثل خواھم كرد; بگذار آنچھ را از آن من است محكوم كنند و بسوزانند
ح مسیحیت میباشم كھ در آن، با لحني كھ ھراسي از آنان ندارم و سرگرم نگارش كتابي درباره اصال

  . سزاوار ضد مسیح است، بر پاپ تاختھام

IV  - توقیعھا و تكفیرھاي پاپ  

، لئو دھم طي توقیعي بھ نام تكفیر، اصول چھل و یك گانھ لوتر را تقبیح كرد و ١۵٢٠ژوئن  ١۵در روز 
ھایي را كھ شامل نظریات ھمین توقیع از لوتر خواستھ بود كھ بھ خطایاي خویش  از مردم خواست كھ نوشتھ

روزه تعیین كرده بود  پاپ ھمچنین ضرباالجل شصت. اعتراف كند و بھ میان خیل مومنان مسیح باز گردد
كھ ھرگاه لوتر در طي آن از آمدن بھ رم و پس گرفتن سخنان خویش امتناع ورزد، از كلیسا و مسیحیت 

ھمھ مومنان وي را از خود برانند، مجامع دیني سرزمینھایي كھ لوتر در آنھا اقامت میگزیند ; طرد شود
قلمرو حكومت خویش اخراج، و یا او را بھ رم تحریم شوند، و فرمانروایان و مقامات سیاسي لوتر را از 

  . تسلیم كنند

لوتر با نشر یكي از سھ رسالھاي كھ حاوي برنامھ انقالب مذھبي در آلمان بود بھ ضرباالجل پاپ پاسخ 
  . گفت

ھاي خویش را براي استفاده طبقھ روشنفكر بھ زبان التیني منتشر میكرد، اكنون چون  او، كھ تاكنون اندیشھ
وطنپرستي رسالھ خود را بھ نام نامھ سرگشاده بھ اشراف مسیحي ملت آلمان درباره اصالح آلماني 

)) جوان نجیبي((از جملھ كساني كھ لوتر در این رسالھ از آنان یاري جست . مسیحیت بھ زبان آلماني نوشت
خداوند وي را : ((لوتر از شارل چنین یاد میكند. بود كھ یك سال قبل بھ نام شارل پنجم بھ امپراطوري رسید

)) سھ دیواري((وي ھمچنین .)) سرور ما ساختھ است تا آرزوھاي بلندي را در دلھاي بسیاري بیدار سازد
تمایز موجود بین روحانیان و مسیحیان : را كھ مقام پاپ بھ دور خویش كشیده بود بھ باد انتقاد میگیرد

و حق بیچون و چراي او در فراخواندن عادي، حق پاپ در تفسیر مضامین كتاب مقدس براي مسیحیان، 
  . لوتر معتقد بود كھ ھمھ این دیوارھا باید سرنگون و نابود شوند. شوراھاي عمومي كلیسا
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لوتر را عقیده بر این بود كھ اوال میان روحانیان و مسیحیان عادي تمایزي موجود نیست، زیرا ھر مسیحي 
وي، فرمانروایان و مقامات سیاسي باید قدرت خویش را از این ر. ھنگام غسل تعمید بھ مقام كشیشي میرسد

ھر تعلیمي كھ با . ... بدون مالحظھ اینكھ با نظر پاپ، یا اسقفان، و یا كشیشان برخورد میكند اعمال كنند((
ثانیا ھر مسیحي، از آن روي كھ خود یك كشیش است، حق .)) این مخالف باشد زاده استنباطات رم است

ثالثا كتاب مقدس یگانھ مرجع و معیار . قدس را بھ تشخیص و سلیقھ خویش تعبیر كنددارد مضامین كتاب م
ایمان و كردار ماست، و این كتاب بھ ھیچ وجھ فراخواندن شوراي كلیسا را منحصر بھ اختیارات پاپ 

م وي برماست كھ اقدا((ھرگاه او بخواھد، بھ حربھ تكفیر از انعقاد شوراي كلیسایي جلوگیري كند، . نمیكند
را مانند عملي كھ از دیوانگان سر میزند خوار شماریم، و بھ یاري خداوند، وي را بزور بھ جاي خود 

پاپ، كھ براي )) وحشتزاي((الزم است ھر چھ زودتر شوراي كلیسایي برپا شود و بھ انحرافات .)) بنشانیم
این شورا باید از چپاول عواید . خویشتن بارگاھي باشكوھتر از دربار پادشاھان آراستھ است، رسیدگي كند
را كھ در رم )) حشرات موذي((كلیساي آلمان توسط روحانیان ایتالیا جلوگیري بھ عمل آورد و شماره آن 

  . مقامات كلیسایي را قبضھ كردھاند و با دسترنج ملت آلمان زندگي میكنند، بھ یك صدم كاھش دھد

نیھا باید اجازه دھیم كھ دسترنجمان از راه یغما و دزدي چرا ما آلما... اینجاست كھ ما بھ لب مطلب میرسیم
ما كھ دزدان را بھ دار میكشیم و راھزنان را گردن میزنیم، چگونھ است كھ این ... بھ كیسھ پاپ فرو ریزد

ھرزه رومي را بھ حال خود گذاردھایم براي اینكھ وي بزرگترین دزد و راھزني است كھ تا كنون بھ جھان 
ھ این كارھاي ننگین را بھ نام مسیح و پطرس حواري مرتكب میشود چھ كسي میتواند آمده است، و ھم

  تخطیات وي را بیش از این نادیده گیرد و لب فرو بندد 

چرا كلیساي آلمان باید الینقطع بھ یك دولت خارجي باج دھد روحانیان آلمان باید گریبان خویش را از چنگ 
ھاي فقراي مسیحي باید  شماره فرقھ. ، كلیسایي ملي تشكیل دھندرم برھانند و، بھ رھبري اسقف ماینتس

كاھش یابد، بھ روحانیان باید اجازه زناشویي داده شود، و كسي نباید قبل از سي سالگي براي پیوستن بھ 
احكام محجوریت، زیارت اماكن مقدس، برگزاري مراسم قداس براي مردگان، . نظام رھباني سوگند یاد كند

زیرا كلیسا ; كلیساي آلمان باید با ھوسیان در بوھم مصالحھ كند. منسوخ شوند) ھا جز یكشنبھ(ل و ایام تعطی
ما باید بر مخالفان دین، با كتاب ((بھ ھر حال، . با سوزاندن ھوس، اماننامھ امپراطور را وقیحانھ نقض كرد

ید منسوخ شوند، و روحانیان ھمھ قوانیني كھ بھ دست كلیساي رم وضع شدھاند با.)) پیروز شویم نھ با آتش
  . و افراد مسیحي باید تابع قوانین یكساني باشند

خویش را بھ بھاي گزافي بھ ما میفروشند، )) اختیارات((باالتر از ھمھ ما باید نمایندگان پاپ را، كھ 
غارتگري و آزمندي خویش را مشروع و قانوني قلمداد میكنند، سوگندھا و نذرھا و پیمانھاي خویش را 
. ... میشكنند، و براي توجیھ فرومایگي خویش صالحیت پاپ را بھ رخ ما میكشند، از سرزمین آلمان برانیم

اي پاپ . ھرگاه مكر و حیلھ دیگري ھم در میان نمیبود، ھمین كارھا ثابت میكردند كھ پاپ ضد مسیح است
باشد كھ خداوند ھر چھ ; ريگوش فرا بده، تو نھ تنھا پاكترین مرد جھان نیستي، بلكھ از ھمھ گناھكارت

اي خداي من مسیح، لحظھاي بر زمین بنگر، !... زودتر تخت ترا در ھم شكند و بھ قعر دوزخ سرنگون كند
  ! روز داوري خود را زودتر فرارسان، و النھ شیطان را در رم فرو ریز

و التھابي در ملت این حمالت مستقیم لوتر، بر مردي كھ بر سراسر اروپاي باختري فرمان میراند، شور 
آنان كھ محتاطتر و دوراندیشتر بودند حمالت لوتر را بھ پاپ تند و خشن و بیپروا . آلمان پدید آورد

میدانستند، ولي كاري كھ بھ دست لوتر آغاز شده بود در نظر اكثریت مردم یكي از متھورانھترین حوادث 
ھاي ویتنبرگ  ر بزودي نایاب شد و چاپخانھنخستین چاپ نامھ سرگشاده لوت. تاریخ آلمان بھ شمار میرفت

گر چھ ھنوز بر ; آلمان نیز مانند انگلستان آماده پذیرش ملي گرایي بود. ھمگي بھ تجدید چاپ آن پرداختند
ھاي جغرافیا جایي بھ نام سرزمین آلمان بھ چشم نمیخورد، مردم آلمان بھ موجودیت ملي خویش پي  نقشھ

ھوس بر ملي گرایي بوھمي تكیھ میكرد، و بلكھ قدرت پاپ را از انگلستان ھمانگونھ كھ یان . برده بودند
ریشھكن كرد، لوتر نیز علم طغیان را نھ در خطھ االھیات بلكھ در زمین بارور ملي گرایي آلمان 

  . ھر جا كھ نھضت پروتستان پیروز میشد، درفش ملیت بھ اھتزاز در میآمد. برافراشت
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. مو آلئاندرو توقیع پاپ را، دایر بھ تكفیر لوتر، بھ مردم آلمان ابالغ كردند، اك و جیروال١۵٢٠در سپتامبر 
این رسالھ، . بھ پاپ پاسخ داد) اكتبر ۶(لوتر نیز با نشر دومین مانیفست خویش بھ نام اسارت بابلي كلیسا 

زماني بھ آلماني كھ نخست براي استفاده عالمان االھي و دانشمندان بھ زبان التیني تدوین شده بود، در اندك 
برگردانیده شد و، بھ ھمان اندازه كھ نامھ سرگشاده در تاریخ كلیسایي و سیاسي آلمان اثر بخشیده بود، 

لوتر در این رسالھ استدالل میكند ھمان گونھ كھ . معتقدات دیني مردم آلمان را دستخوش دگرگوني ساخت
، كھ بھ دست مسیح بنیانگذاري شده و وصف آن در یھودیان مدتھا در بابل اسیر و زنداني بودند، كلیسا نیز

در طول این مدت، . كتاب عھد جدید آمده است، بیش از ھزار سال است كھ در زندان پاپھاي رم رنج میكنند
از آنجا كھ مسیح ھنگام آخرین شام بھ شاگردانش نان . ایمان و اخالق و آیینھاي مسیحي بھ تباھي گراییدھاند

یروان یان ھوس است و آیین قرباني مقدس، بنا بھ میل و سلیقھ مسیحیان، بھ ھر دو و شراب داد، حق با پ
كشیش نان و شراب را بھ خون و جسم واقعي مسیح مبدل نمیكند، و چنین . صورت میتواند برگزار شود

خود مسیح در آیین قرباني مقدس روحا حضور دارد و با میل و  .زدمعجزھاي از ھیچ كشیشي سرنخواھد 
لوتر . قدرت خویش، نھ با قلب ماھیت معجزه آساي نان و شراب توسط كشیش، بھ دل مومنان راه میجوید

این نظریھ رسمي كلیساي زمان خویش را، كھ كشیش، ھنگام اجراي مراسم قداس، مسیح را بھ عنوان 
ه گناھان انسان براي پدر وي قرباني میكند، بھ عنوان عقیده ھراس انگیزي طرد كرد، ولي بر این كفار

عقیده كھ خداوند بھ انسان اجازه داده است تا وي را براي آمرزش گناھان انسان بر صلیب كشد ایرادي 
زناشویي آیین مقدس  :لوتر، ھمراه این پیچیدگیھاي دیني، پارھاي مسائل اخالقي را نیز پیش كشید. نداشت

دیني نیست، زیرا در سخنان مسیح بھ نكتھاي بر نمیخوریم كھ گواه بر تلفیق زناشویي با فیض و رحمت 
  . پروردگار باشد

زناشوییھایي كھ در روزگاران كھن صورت گرفتھاند از نظر تقدس از زناشویي ما كمتر نبودھاند و میان ((
از این روي زناشویي مسیحیان با غیر مسیحیان .)) ي موجود نیستزناشویي ما و زناشویي بیایمانان تمایز

  . بالمانع است

ھمچنانكھ من با بیدین و یھود و ترك و ملحد میآمیزم و میخورم و مینوشم، با ھریك از آنان میتوانم ((
. تن میدھیدبھ مقررات بیپایھاي كھ ما را از زناشویي با پیروان ادیان دیگر باز میدارند . زناشویي نیز بكنم

زن در صورتي كھ ھمسر .)) خداوند است لوسي،بیدین نیز، چون پطرس حواري، بولس حواري، و قدیسھ 
ا مرد دیگري وي از نظر جنسي ناتوان باشد، باید مجاز باشد كھ با رضایت ھمسر، براي تولید نسل، ب

ھر گاه ھمسر وي بھ این امر تن در ندھد، . درآمیزد، و فرزندي كھ بار میآورد باید از آن ھمسر وي باشد
لیكن طالق واقعھ رقتانگیزي است، و شاید داشتن دو . زن باید مجاز باشد كھ شوھر خویش را طالق گوید

شنیدھام كھ پاپ، براي : ((مینویسد لوتر سپس فرمان تكفیر را بھ سخریھ میگیرد و. ھمسر بھتر باشد
ھر گاه چنین باشد، . ... واداشتن من بھ توبھ و پس گرفتن عقایدم، توقیعاتي براي تكفیر من صادر كرده است

این سخنان نیشدار باید میلتیتس را از امكان .)) مایلم این كتاب نیز بخشي از توبھ نامھ من بھ شمار آید
با وجود این، وي از پاي ننشست و بار دیگر از لوتر دیدن . مید میكردندمیانجیگري میان لوتر و پاپ نو

و از او خواست كھ طي نامھاي، انصراف خویش را از حملھ بھ شخص پاپ بھ لئو ) ١۵٢٠اكتبر  ١١(كرد 
میلتیتس نیز متقابال وعده داد كھ پاپ . اطالع دھد و، در ضمن، نظریاتش را درباره اصالح دیني تعدیل كند

دھقان ((ولي لوتر سي و ھفت سالھ، كھ با غرور خویشتن را . ر آن دارد تا توقیع خود را لغو كندرا ب
میخواند، بھ جاي استغفار چون پدري كھ فرزندش را پند دھد، بھ پاپ چھل و پنج سالھ وارث )) دھقانزاده

اد میكند، ولي دستگاه لوتر در این نامھ از خود پاپ بھ نیكي ی. پطرس حواري و خاندان مدیچي نامھ نوشت
زبانزد ... نیكنامي و زندگي بیآالیش تو: پاپ را، بھ سبب فساد و تباھي آن در گذشتھ و حال، محكوم میكند

ولي نھ تو و نھ كس دیگري نمیتواند این واقعیت را . ... ھمھ مردم است و بر آن خردھاي نمیتوان گرفت
تر گشتھ است و، آنچنانكھ من میبینم، در منجالب فساد انكار كند كھ دربار تو از بابل و سدوم نیز تباھ

كلیساي رم آلودھترین كمینگاه دزدان، . ... من براي چنین دستگاھي احترام قایل نیستم - غوطھور است 
من از اینكھ تو در این ! لئو واالمقام. ... ھا، و قلمرو گناه و مرگ و جھنم شده است شرمآورترین فاحشھخانھ

پاپي نشستھاي اندوھناكم، زیرا تو برازنده آني كھ در روزگار بھتر و مناسبتري كلیسا را ھنگام بر مسند 
  . ... رھبري كني
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تا آنچھ را دلخواه تو ...از این روي، لئو عزیز، بھ سخن فریبكاراني كھ درصددند ترا بر جاي خدا نشانند
از ھر مقام دیگر، قابل ترحم و  تو خادم خادماني و مقامت، بیش... بھ انجام رساني، گوش مده... است

  . خطرناك است

مگذار آناني كھ ادعا میكنند تو فرمانرواي جھاني و آسمان و دوزخ و برزخ زیر فرمان تو است، ترا 
  . ... بفریبند

كساني كھ مدعیند تعبیر . آنان كھ ترا برتر از شوراھاي كلیسایي و كلیساي جامع میشمارند در اشتباھند
منحصرا در صالحیت توست فریبكارند، زیرا بدین سان میخواھند بر كارھاي پلید خویش )) كتاب مقدس((

سخن . لیسا راه یافتھ استدر كلیسا سرپوشي نھند، و دریغا كھ شیطان بھ دست آنان در زمان اسالف تو بھ ك
كوتاه، بھ جاي سخنان كساني كھ ترا تحلیل میكنند، بھ اندرزھاي كساني گوش فرا دار كھ ترا بھ فروتني و 

  . خدمتگزاري ترغیب میكنند

اگر اشتباه نكرده باشم، : ((مینویسد) ١۵٢٠نوامبر (مانیفست، كھ بھ آن رسالھاي در آزادي مسیحي نام داد 
لوتر عقیده اساسي خویش را در این رسالھ با لحن قاطع .)) این مجملي از تمام زندگي شخص مسیحي است

سیحي میسازد و از كیفر دوزخ بیان میكند، و مینویسد كھ تنھا ایمان است، نھ كردار نیك، كھ انسان را م
كسي .)) بار از درخت بھ عمل میآید، نھ درخت از بار. ((زیرا كردار نیك از ایمان ریشھ میگیرد; میرھاند

آزادي از نفس : كھ بھ خداوند و جانبازي نجاتبخش مسیح ایمان راسخ دارد، از آزادي كامل برخوردار است
زیرا انساني كھ فضایل ; ھ عذاب ابدي، و حتي از شریعتبھیمي خود، از تمایالت پست، از محكومیت ب

. اخالقي وي، خود بھ خود، از چنین ایماني ریشھ میگیرند براي درست كردار بودن نیازي بھ فرمان ندارد
با این وصف، این انسان آزاده باید خدمتگزار ھمھ مردم باشد، زیرا ھر گاه وي با ھمھ نیروي خویش براي 

وي، با ایمان، بھ خدا پیوستھ . شتن نكوشد، از رضا و خشنودي برخوردار نخواھد شدنجات دیگران و خوی
  . است و، با محبت، بھ ھمنوع

ھنگامي كھ لوتر سرگرم نوشتن رساالت تاریخي . ھر مسیحي با ایمان كشیش و خدمتگزار خدا و خلق است
آنھا فرمان تكفیر لوتر را در . ردندخود بود، اك و آلئاندرو در برابر نخستین امواج انقالب ایستادگي میگ

در نورنبرگ، پیركھایمر و شپنگلر را وادار بھ استغفار ; مایسن، مرسبورگ، و براندانبورگ اعالم داشتند
در ماینتس، اسقف اعظم، آلبرشت، پس از اندكي مدارا با انقالبیون، اولریش فون ھوتن را از دربار ; كردند

در اینگولشتات، كتابھاي لوتر را تحریم و ; اي وي را بھ زندان افكندخویش بیرون راند و ناشران كتابھ
در الیپزیگ، تورگاو، و دوبلن، مردم متن . ضبط كردند و در ماینتس، لوون، و كولوني آنھا را آتش زدند

در ارفورت، بسیاري از استادان و ; توقیع پاپ را از در و دیوار كندند، بھ كثافت آلودند، و پاره كردند
ھاي موجود را بھ رودخانھ ریختند سرانجام،  حانیان توقیع پاپ را متفقا تقبیح كردند و دانشجویان نسخھرو

  . اك از محلي كھ یك سال قبل پیروزیھایي در آن كسب كرده بود گریخت

لوتر در رساالت شدیداللحن خویش فرمان پاپ را تقبیح كرد و در یكي از آنھا پشتیباني خویش را از 
موجود حقیري كھ جرئت كرده ((، بھ عنوان ١۵٢٠اوت  ٣١لوتر در روز . ان ھوس اعالم داشتنظریات ی

نوامبر از  ١٧، از امپراطور شارل تقاضاي حمایت كرد و در روز ))است شاه شاھان را مخاطب قرار دھد
اپ چون دریافت كھ گماشتگان پ. شوراي آزاد كلیسایي رسما تقاضاي تجدید نظر در حكم پاپ را نمود

ویتنبرگ )) جوانان پارسا و كوشاي((از : كتابھاي وي را میسوزانند، تصمیم گرفت كھ معاملھ بھ مثل كند
در این اجتماع، لوتر توقیع پاپ . دسامبر در خارج دروازه الستر شھر گرد آیند ١٠دعوت كرد كھ در روز 

ان االھي مدرسي، بھ دست خویش، را با جمعي دیگر از احكام كلیسایي و كتابھاي حاوي عقاید و آراي عالم
و با این عمل، یكباره بر ضد مقررات كلیسا، فلسفھ توماس آكویناس، و اقتدار كلیسا علم ; در آتش افكند

  . دانشجویان نیز كتابھاي مشابھي را و تا شامگاه آتش را نگاه داشتند. طغیان برافراشت
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كساني میسر است كھ از حكومت پاپ  رستگاري تنھا براي: دسامبر لوتر اعالم داشت ١١در روز 
  . سرپیچي كنند

  . راھب آلماني پاپ را تكفیر كرده بود

V اكنون بازیگر دیگر در صحنھ نمایان میشود كھ تا سي سال در مناقشات بین عالمان  ١۵٢١: دیت ورمس
  . ورددر فصلھاي آینده بارھا بھ این بازیگر برخواھیم خ. االھي و دولتھا نقش موثري ایفا میكند

نسب وي از جانب پدر بھ . شارل پنجم، امپراطور آینده، سلطنت را توام با زندگي اندوھباري بھ ارث برد
امپراطور ماكسیمیلیان و ماري دوبورگوني، دختر شارل دلیر، و از طرف مادر بھ فردیناند و ایرابل 

سید، و در بیست و ھشت پدر وي، فیلیپ زیبا، در بیست و شش سالگي بھ پادشاھي كاستیل ر. میرسید
مادرش، خواناي دیوانھ، ھنگامي كھ شارل شش سالھ بود، دیوانھ شد و تا سن . سالگي بدرود زندگي گفت

، )١۵٠٠فوریھ  ٢۴(شارل درگان، پایتخت ایالت فالندر، زاده شد . پنجاه و پنج سالگي فرزندش زنده ماند
. پانیا خوي و زبان فالندري خویش را حفظ كرددر بروكسل پرورش یافت، و تا ھنگام عزلت نھاییش در اس

ولي او، با استفاده از فرصت، زبانھاي آلماني، . ھیچ كدام از دو كشور اسپانیا و آلمان وي را عفو نكردند
آدریان اوترشتي، با كامیابي ناچیزي، . اسپانیایي، ایتالیایي، و فرانسھ، و سكوت پنج زبان را فرا گرفت

با وجود این، ; این اسقف نیك نفس معتقدات اصیل مسیحي را بھ او تلقین كرد. اموزدكوشید بھ او فلسفھ بی
احتماال در اواسط عمر، وي مجذوب شكاكیت مشاوران و درباریان فالندري خویش شده بود كھ، بھ پیروي 

ي از گروھي از پیشوایان مذھب. ھاي اراسموس، از عقاید قشري و جامد كلیسا روي بر میتافتند از اندیشھ
شارل ھمچنانكھ میكوشید بھ پارسایي و . شیوع آزادي دیني در قلمرو فرمانروایي وي دلخوش نبودند

خاطرات فیلیپ دوكومین، تاریخنویس و سیاستمدار ; پاكدامني زیست كند، فنون جنگي را نیز فرا گرفت
غیر اخالقي و از روزگار كودكي خویشتن را با رموز سیاست و اصول ; فرانسوي، را مطالعھ كرد

  . كشورداري آشنا ساخت

فرمانروایي فالندر، ھوالند، و فرانش كنتھ را با داعیھ حكومت بر ) ١۵٠۶(شارل پس از مرگ پدر 
در . در پانزدھسالگي حكومت را بھ دست گرفت و سخت سرگرم اداره كشور شد. بورگوني بھ ارث برد

. ساردني، ناپل و مستعمرات امریكایي اسپانیا شد شانزدھسالگي بھ نام شارل اول، پادشاه اسپانیا، سیسیل،
فرانسواي اول، پادشاه فرانسھ، نیز كھ تصادفا در ھمان . در نوزدھسالگي ھواي امپراطوري بھ سرش زد

ھنگام آرزوي جلوس بر اریكھ امپراطوري را در سر میپرورانید، با ارتشا و بذل و بخشش، دل 
  . ه بودبرگزینندگان امپراطوري را بھ دست آورد

از آن پس، شارل و . فلورین از خاندان فوگر وام بگیرد ٠٠٠,۵۴٣آوردن چنین مبلغ ھنگفتي ناگزیر شد 
ولي چون شارل از پس دادن وام طفره رفت، یاكوب ; خاندان فوگر از حمایت یكدیگر برخوردار شدند

ھ اعلیحضرت بدون بر ھمھ روشن است ك: فوگر دوم یادداشت شدیداللحني بھ مضمون زیر بھ او نوشت
پشتیباني من نمیتوانستند از مفاخر امپراطوري برخوردار شوند، و این را با گواھي كتبي ھمھ نمایندگان 

با نھایت احترام، درخواست دارم .... منظور من ھرگز سود شخصي نبوده است. ... میتوانم ثابت كنم
م، با بھره آن، بیدرنگ بھ من پس داده امر فرمایند وامي كھ پرداختھا... اعلیحضرت از روي بزرگواري

  . شود

ھمچنین . شارل، با واگذاري درآمد گمركي بندر آنورس بھ خاندان فوگر، قسمتي از دین خویش را ادا كرد
ھنگامي كھ تاخت و تاز تركان در مجارستان خاندان فوگر را از ھستي ساقط كرده بود، شارل با اعطاي 

از آن پس كلید بسیاري از مسائل . پانیا این خانواده را از نیستي نجات دادامتیاز بھرھبرداري از كانھاي اس
  . تاریخ سیاست بھ دست بانكداران افتاد
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جواني كھ در نوزده سالگي بھ فرمانروایي اروپاي مركزي و باختري جز انگلستان، فرانسھ، پرتغال و 
. ونیھاي دوران او را شدت بخشیدایاالت پاپي رسیده بود وضع جسماني ضعیفي داشت، و این ضعف دگرگ

شارل با اندام كوتاه و نحیف، رنگ پریده، سیماي خوشایند، بیني نوك تیز عقابي، چانھ ستیزھجو، آواي 
ولي بزودي دریافت كھ كشورداري مستلزم ; ضعیف، و رفتار موقرش جوان مھربان و نیكنفسي بود

، بھ لئو دھم چنین ١۵٢٠از دیدار وي بھ سال آلئاندرو، پس . سكوت، مدارا و دوري جستن از مردم است
این شاھزاده دوراندیشتر و باتدبیرتر از آن است كھ بھ سن وي میآید، و آنچھ در مغز وي : ((گزارش داد

وي، جز در مورد قضاوتش درباره مردم، كھ نیمي از .)) نھفتھ بیش از آن است كھ از سیماي او برمیآید
كاھلي تن و . بندرت با بحرانھا درمیافتاد; درایت بھره چنداني نداشتسیاست كشورداري است، از ھوش و 

اندیشھ نیروي تحرك را از او گرفتھ بود مگر ھنگامي كھ وضع غیر عادي اتخاذ تصمیمات جدي را 
شارل . در این صورت، با اتخاذ تصمیم ناگھاني و با خیره سري با آن مقابلھ میكرد. ضروري میساخت

  . صرفا از راه تجربھ اندوختھ بود كارداني و مھارت را

، براي تاجگذاري بھ آخن، پایتخت ١۵٢٠اكتبر  ٢٣شارل پنجم، كھ ھمسال قرن خود بود، در روز 
فردریك برگزیننده كھ براي شركت در مراسم تاجگذاري بھ آخن میرفت، بر . شارلماني كبیر، عزیمت كرد

اینجا آلئاندرو بار دیگر از او خواست كھ لوتر را در . اثر ابتال بھ بیماري نقرس، در كولوني بازماند
  . دستگیر و زنداني كند

اراسموس، در ضمن پشتیباني از لوتر، بھ فردریك . فردریك اراسموس را براي مشاوره نزد خود خواند
گوشزد كرد كھ كلیسا گرفتار وضع اندوھباري است و سزاوار نیست مرداني را كھ اصالح كلیسا را وجھھ 

چون فردریك اشتباھات اساسي لوتر را جویا شد اراسموس . ش ساختھاند از تالش باز داشتھمت خوی
فردریك نظر وي را درباره توقیع پاپ جویا .)) دو دیگر آنكھ شكم راھبان را تھي ساختھ است: ((پاسخ داد

مشاوره، بھ فردریك، پس از این . اراسموس گفت كھ این توقیع با بزرگ منشي لئو دھم ناسازگار است. شد
سفیر پاپ اطالع داد كھ چون لوتر تقاضاي فرجام كرده است، قبل از روشن شدن نتیجھ دادرسي، نمیتوان 

  . وي را بازداشت كرد

وي بھ برگزینندگان وعده داده بود كھ در صورت برگزیده شدن بھ . پاسخ امپراطور نیز ھمین بود
با . از دادرسي منصفانھ، در خاك آلمان محكوم شود امپراطوري، اجازه نخواھد داد ھیچ فرد آلماني، قبل

وجود این، امپراطور ناگزیر شد، با توجھ بھ موقعیت خویش در برابر مخالفان كلیسا، محافظھكاري پیشھ 
زیرا پادشاھي وي بر اسپانیا استوارتر از امپراطوري او بر آلماني بود كھ با ھرگونھ حكومت متمركز ; كند

وحانیان اسپانیا حاضر نبودند از پادشاھي كھ با مخالفان كلیسا مدارا كنند مخالفت میورزید، و ر
از این گذشتھ جنگ با فرانسھ بر سر حاكمیت میالن در پیش بود و پشتیباني پاپ از . فرمانبرداري كنند

ھاي فراواني امپراطوري مقدس  رشتھ. امپراطور در این جنگ، بھ اندازه یك سپاه، براي او ارزش داشت
براي امپراطور امكان . م را بھ مقام پاپ پیوستھ بودند و زوال یكي از این دو بھ زیان دیگري میانجامیدرو

نداشت سرزمینھاي پھناور و پراكنده زیر فرمان خویش را بدون پشتیباني معنوي كلیسا اداره كند، بویژه 
پراطور براي حمایت از عالوه بر این، ام. آنكھ مقامات شامخ را وي بھ دست روحانیان سپرده بود

  . مجارستان در برابر تعرض تركان بھ یاري مالي و پشتیباني معنوي كلیسا نیازمند بود

این عوامل و مالحظات، بیش از تشنجي كھ راھب سركش آلماني پدید آورده بود، شارل را بر آن داشت كھ 
 ٢٧(نمایندگان شھرھاي آزاد  ولي در تجمع نجبا، روحانیان، و. دیت امپراطوري را در ورمس برپا كند

نیروھایي كھ، از قرنھا پیش، زمینھ را براي . موضوع اساسي مذاكرات دیت قیام لوتر شد) ١۵٢١ژانویھ 
تاریخنویس . ھاي تاریخ اروپا خودنمایي كردند اصالح دیني آماده میساختند در یكي از تماشاییترین صحنھ

خود .)) اي آلمان قیام لوتر را ستودند و از او پشتیباني كردندگروه انبوھي از نجب((كاتولیكي نقل میكند كھ 
سراسر . ھمھ مردم آلمان براي پیكار با رم اسلحھ بھ دست گرفتھاند: آلئاندرو در این باره چنین مینویسد

مردم توقیعات پاپ را مسخره میكنند، و بسیاري . جھان خواستار شورایي است كھ در خاك آلمان برپا شود
چھره مارتین را با ھالھاي بر گرد سر وي تصویر ... از شركت در آیین آمرزش سرباز میزننداز آنان 
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این تصاویر با چنان سرعتي بھ فروش رفتند كھ من نتوانستم . مردم این تصویرھا را میبوسند; كردھاند
رھاي خویش دست ھرگاه كھ در خیابان نمایان میشوم، مردم آلمان بھ شمشی... حتي بھ یكي از آنھا دست یابم
امیدوارم پاپ آمرزش كامل خویش را از من دریغ ندارد و در صورتي كھ . میبرند و دندان بھ ھم میفشرند

حادثھ ناگواري براي من روي دھد، از برادران و خواھرانم سیل رساالتي كھ بر ضد پاپ انتشار مییافتند 
نان فزوني یافتھ بود كھ آلئاندرو با خشم و شماره این رساالت چ. شور و ھیجان مردم آلمان را دامن میزد

در ھمین ھنگام، . انزجار، بانگ بر میدارد كھ حتي یك ارابھ ھم گنجایش این اوراق ننگ آور را ندارد
اولریش فون ھوتن از دژ زیكینگن در ابرنبورگ، كھ از ورمس بیش از چند كیلومتر فاصلھ نداشت، بیانیھ 

اي سوداگران رسوا، از محراب ! گم شوید، اي گرازان پلید: تشر كردآتشیني بر ضد روحانیان آلمان من
چگونھ جرئت میكنید وجوھي را كھ براي !... محرابھا را بھ دستان ناپاك خویش نیاالیید! كلیساھا دور شوید

مصارف دیني گردآوري شدھاند مصروف عیش و عشرت و تجمل سازید، در حالي كھ مردان درستكار از 
آیا نسیم آزادي را كھ وزیدن گرفتھ است نمیبینید نفوف . ھا دیگر سر رفتھاند كشند حوصلھگرسنگي رنج می

و محبوبیت روز افزون لوتر در میان مدرم آلمان، ژان گالپیون، راھب فرانسیسي و كشیش اقرارنیوش 
 امپراطور، را بر آن داشت كھ، بھ امید سازش و مصالحھ، با گئورگ شپاالتین، قاضي عسكر مخصوص

ھاي لوتر را ستود، ولي از اسارت بابلي كلیساي او چون پتكي یاد  وي نخستني نوشتھ. فردریك تماس بگیرد
گالپیون بھ شپاالتین گوشزد كرد كھ ھیچ نظام عقیدتي نمیتواند صرفا . كرد كھ بر فرق وي فرود آمده باشد
ي بھ میل و سلیقھ خویش كتاب مقدس چون مومي است كھ ھر كس((بر كتاب مقدس استوار باشد، زیرا 

وي بھ لزوم اصالح فوري كلیسا اذعان داشت، و در واقع بھ امپراطور خویش .)) میتواند آن را كش دھد
ھاي مغرورانھ نرھانند  خداوند او و ھمھ شاھزادگاني را كھ كلیسا را از این سو استفاده((ھشدار داده بود كھ 

شارل در طي پنج سال آینده بھ اصالحات اساسي دست وي ھمچنین وعده میداد كھ .)) كیفر خواھد داد
گالپیون پس از آنھمھ حمالت تند و بیپرواي لوتر بھ دستگاه رھبري كلیسا، ھنوز معتقد بود كھ . خواھد زد

ولي لوتر، كھ در ویتنبرگ از این تشبثات . اگر لوتر دست از عقاید خود بردارد، مصالحھ امكانپذیر است
  . حھ سر باز زدآگاه شده بود از مصال

دیت با . مارس، آلتاندرو بھ دیت پیشنھاد كرد كھ بیدرنگ فرمان محكومیت لوتر را صادر كند ٣در روز 
از . این پیشنھاد مخالفت ورزید و اعالم داشت كھ نمیتواند قبل از شنیدن سخنان لوتر بھ محكومیت راي دھد

از : ((ھایش بھ ورمس فراخواند و بدو نوشت ھا و نوشتھ این روي، شارل لوتر را براي دفاع از اندیشھ
دوستان لوتر، با یادآوري .)) تعدي و تعرض نباید ھراسان باشي زیرا از حمایت ما برخوردار خواھي بود

وعده حمایتي كھ امپراطور سیگیسموند بھ ھوس داده بود، كوشیدند وي را از اجابت دعوت امپراطور باز 
كاردینال تورتوسا بود و اندك زماني پس از آن بھ پاپي رسید، از شاگرد  آدریان اوترشتي، كھ اكنون. دارند

لوتر در روز دوم آوریل ویتنبرگ را بھ عزم حضور . پیشینش، امپراطور، خواست كھ بھ رم گسیل دارد
در ارفورت جمعیت انبوھي، كھ چھل تن از استادان دانشگاه نیز در آن میان جاي . در دیت ترك گفت

چون لوتر بھ ورمس نزدیك شد، شپاالتین شتابان بدو خبر داد . وتر چون قھرماني استقبال كردندداشتند، از ل
اگر چھ بھ اندازه سفالھاي پشت بام : ((لوتر پاسخ داد. كھ بھ شھر در نیاید و بیدرنگ بھ ویتنبرگ باز گردد

ر نزدیكي ورمس، د.)) ھا دیو در ورمس موجود است، لیكن از حضور در دیت سرباز نخواھم زد خانھ
خبر ورود ). آوریل ١۶(دستھاي از شھسواران بھ استقبال لوتر شتافتند و وي را تا شھر مشایعت كردند 

مارتین در ورمس پیچیده بود، و ھنگام ورود وي قریب دو ھزار تن از ساكنان شھر كجاوه حامل او را در 
ده بودند و استقبالي كھ از او بھ عمل آمد آلئاندرو مینویسد كھ مردم ھمگي بھ دیدن وي آم. میان گرفتند

  . حضور شارل را در شھر از یادھا برد

آوریل، با جامھ رھباني، در شورایي حضور یافت كھ امپراطور و شش تن برگزینندگان،  ١٧لوتر در روز 
ي و انبوھي از شاھزادگان و نجبا و شارمندان و نخست كشیشان، و نیز جیروالمو آلئاندرو، با اسناد رسم

بر میزي نزدیك لوتر كتابھاي وي . اختیاراتي كھ از جانب پاپ بدو داده شده بود، در آن گرد آمده بودند
یوھاك اك نھ آن كسي كھ در الیپزیگ با لوتر مناظره كرده بود، بلكھ نماینده رسمي اسقف . قرار داشت

حاضر است ھمھ بدعتھایي را كھ در  اعظم تریر از لوتر پرسید كھ آیا این كتابھا را وي تصنیف كرده، و آیا
لوتر، كھ در برابر امپراطور و مقامات كلیسایي اندكي خویشتن را باختھ بود، با لحن . آنھاست انكار كند
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آھستھ و تردیدآمیزي پاسخ داد كھ كتابھا را او نوشتھ است، ولي براي پاسخ دادن بھ پرسش دوم از دیت 
  . بیندیشد مھلت خواست تا اندكي بیشتر درباره آن

لوتر، پس از بازگشت بھ محل اقامت خود، پیامي از اولریش فون ھوتن . شارل یك روز بھ او مھلت داد
تني چند از نمایندگان دیت . دریافت داشت كھ در آن از وي تقاضا شده بود در عقیده خویش استوار بماند

ظاھرا، بسیاري دریافتھ . نشجیع كردندنیز پنھاني با لوتر تماس گرفتند و وي را بھ پایداري در عقدیھاش 
  . بودند كھ پاسخ نھایي لوتر سرآغاز تحولي در تاریخ جھان خواھد شد

جمعیت چنان در تاالر موج میزد كھ حتي . مارتین روز بعد با عزم راسختري در دیت حضور یافت
و بسیاري از برگزینندگان امپراطوري بسختي توانستند راه را بھ سوي صندلیھاي خویش بگشایند، 

اك بار دیگر روي بھ مارتین كرد و پرسید كھ آیا حاضر است تمام یا قسمتي از . حاضران برپا ایستادند
ھاي خود را انكار كند لوتر پاسخ داد كھ ایرادھاي وي بر كجرویھاي كلیسا بھ تصدیق ھمگان موجھ  نوشتھ

لي لوتر بھ گفتار خویش ادامھ داد و این بار و. سخن لوتر را قطع كرد!)) نھ((امپراطور با فریاد . و بجاست
ھرگاه از عقیده در این مورد عدول كنم، راه را براي ستمگري : ((خود شارل را مخاطب قرار داد و گفت
و ھرگاه معلوم شود كھ بھ درخواست امپراطور مقدس روم چنین ; و كفر دامنھدارتري ھموار خواھم كرد
  لوتر درباره آن .)) ار خواھد آوردكردھام، عمل من نتایج شومتري بھ ب

در اینجا اك بھ . داشت اعالم كرد كھ حاضر است ھر آنچھ را كھ با كتاب مقدس مغایرت دارد پس بگیرد
  : زبان التیني بھ لوتر اعتراضي كرد كھ نمودار نظریھ رسمي كلیساي آن روزگار است

معیار ایمان و اعتماد ماست بھانھاي است  یگانھ مرجع و)) كتاب مقدس((مارتین مدعاي تو مبني بر اینكھ 
.... تو جز تكرار خطاھاي ویكلیف و یان ھوس كاري نمیكني. كھ ھمواره بدعتگذاران عنوان كردھاند

را دریافتھاي آیا گمان میبري تشخیص تو )) كتاب مقدس((چگونھ میپنداري كھ تو تنھا كسي ھستي كھ 
و از ھمھ آنھا داناتري تو حق نداري ایمان درست ما را كھ  صایبتر از ادراك این ھمھ مردان نامدار است

بھ دست مسیح، شارع كامل، بنیانگذاري شده، بھ ھمت حواریون در جھان گسترش یافتھ، خون شھیدان بر 
و پاپ ... آن صحھ نھاده، بھ تصویب شوراھاي مقدس كلیسایي رسیده، توسط كلیسا توصیف و تشریح شده

مارتین، با صراحت پاسخ بده . ث درباره آن برحذر داشتھاند مورد تردید قرار دھيو امپراطور ما را از بح
  ھاي خود و اشتباھات موجود در آنھا را انكار میكني یا نھ  كھ آیا نوشتھ

  : لوتر پاسخ تاریخي خود را بھ زبان آلماني ادا كرد

تا گناه من .... روشن بیان میكنمھمچنانكھ اعلیحضرت و سروران محترم انتظار دارند پاسخ خود را ساده و 
من مرجعیت پاپ یا شوراھاي كلیسایي (و یا برھاني انكار ناپذیر بھ ثبوت نرسد )) كتاب مقدس((بھ شھادت 

من نھ میتوانم . را قبول ندارم، زیرا نظریات آنان ناقض یكدیگر بودھاند، وجدانم اسیر كالم خدا خواھد بود
خداوند . زیرا ھر آنچھ با وجدانم مخالف باشد ناصواب و نامطمئن است و نھ حاضرم سخنانم را انكار كنم،

  . مرا یاري كند

  . آمین

لوتر . اك اعتراض كنان گفت كھ نمیتوان ثابت كرد مصوبات شوراھاي كلیسایي متضمن اشتباه بوده است
ولي امپراطور، با تغیر، سخن وي را قطع كرد و ; پاسخ داد كھ حاضر است از این اشتباھات پرده برگیرد

چون او منكر صالحیت شوراھاي كلیسایي است، حاضر نیستیم بیش از این سخنان وي ! كافي است: ((گفت
در زماني كھ كارالیل آن لوتر خستھ و ناراحت بھ اقامتگاه خود باز گشت ولي اطمینان داشت، .)) را بشنویم

  . خوانده است وظیفھ خویش را درست انجام داده است)) مھمترین لحظھ تاریخ نوین بشر((را 
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او، كھ در ناز و نعمت بزرگ شده و بھ اقتدار خو گرفتھ . امپراطور ھم مانند راھب سخت مشوش شده بود
بود، میاندیشید كھ ھر گاه افراد كتاب مقدس را شخصا تفسیر كنند و در رد یا قبول فرمانھاي مدني یا 

  كلیسایي بھ تشخیص یا انگیزه وجدان خویش آزاد باشند، نظم اجتماع 

   

  

ھم خواھد گسست، زیرا این نظم از نظر وي بر قانون اخالقي ناشي از معتقدات مذھبي و احكام ما 
آوریل گروھي از شاھزادگان و فرمانروایان با نفوذ را نزد  ١٩امپراطور در روز . بعدالطبیعھ استوار بود

را بھ دست خود او نوشتھ خود خواند و بیانیھاي را بھ زبان فرانسھ درباره ایمان و كردار مسیحي، كھ ظاھ
  : شده بود بھ آنان ارائھ داد

نسب من بھ دودمان كھن امپراطوران مسیحي ملت نجیب آلمان، بھ شاھزادگان كاتولیك اسپانیا، بھ دوكھاي 
نیاكان من تا پاي جان بھ كلیساي رم وفادار بوده و از ایمان . بزرگ اتریش، و بھ دوكھاي بورگوني میرسد

راھبي كھ یكتنھ بر ضد . من نیز برآنم كھ میسر آنان را طي كنم. پروردگار دفاع كردھاندكاتولیك و حرمت 
از این روي، تصمیم گرفتھام سرزمینھاي خویش، جان . مسیحیت ھزار سالھ قیام كرده در اشتباه است

از  پس.... دوستان، تن خود، خون خود، زندگي خود و روح خود را در گرو حراست از دین و ایمانم نھم
شنیدن مدافعات خیرھسرانھ دیروز لوتر، از اینكھ تا كنون در برابر او و بدآموزیھاي او خاموش نشستھام 

ولي حق ; مرا با وي كاري نیست، و او میتواند در زیر حمایت من بھ موطنش باز گردد; تاسف میخورم
بدعتگذاري رسوا رفتار  از این پس با وي چون. ندارد سخني بر زبان راند و بلوا و آشوب برپا سازد

خواھم كرد، و از شما تقاضا دارم، ھمچنانكھ وعده دادھاید، آمادگي خویش را بھ پشتیباني از اقدامات من 
  . اعالم دارید
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فردریك، برگزیننده ساكس، و لودویگ، . چھار تن از برگزینندگان بھ درخواست شارل پاسخ مساعد دادند
آوریل، افراد ناشناسي  ١٩در ھمان شب . امپراطور سر باز زدند برگزیننده كاخنشین، از قبول تقاضاي

ھاي حاوي نشان انقالب اجتماعي آلمان را، كھ كفش دھقان بود، بر سر در شھرداري و بناھاي  اعالمیھ
گروھي از سران كلیسا كھ ھراسان شده بودند پنھاني با لوتر تماس گرفتند و از . دیگر ورمس نصب كردند

ند با كلیسا سازش كند، ولي لوتر از نظریاتي كھ در دیت ورمس اعالم داشتھ بود عدول او درخواست كرد
لئو دھم طي فرماني اخطار كرد . آوریل ورمس را بھ قصد ویتنبرگ ترك گفت ٢۶لوتر در روز . نكرد

ھ با وجود این، فردریك از ترس آنك. وعده امپراطور، مبني بر صیانت جان لوتر، باید محترم شمرده شود
ماه مھ، ماموران امپراطور در صدد  ۶مبادا پس از سررسیدن مھلت وعده حمایت امپراطور، در روز 

دستگیري لوتر برآیند، بھ رغم تمایل لوتر، تصمیم گرفت وي را طي یك حملھ ساختگي در بین راه برباید و 
  . در دژ وارتبورگ پنھان كند

را كھ بھ دست آلئاندرو تھیھ شده بود، در دیت  ماه مھ امپراطور پیش نویس فرمان ورمس، ۶در روز 
  :در این قطعنامھ، لوتر متھم شده بود كھ. مطرح كرد

زناشویي را ملوث كرده، اعتراف بھ گناه را از اعتبار انداختھ، و جسم و خون خداوند ما را منكر شده 
  . است

او، با انكار آزادي . كرده است آیینھاي مقدس را بھ ایمان كسي كھ در این آیینھا شركت میجوید، واگذار
این مرد دیو سیرت، در نقاب رھبانیت، خطاھاي از دین برگشتگان پیشین را . اراده انسان، بیدین شده است

و ; او منكر این است كھ پاپ مفتاح آسمانھا را بھ دست دارد. نیز خطاھاي تازھاي بر آنھا افزوده است
تعلیمات وي نتیجھاي جز عصیان . بھ خون روحانیان بیاالیندمسیحیان را تشویق میكند كھ دست خویش را 

او چون جانور . و سركشي، تفرق و جدایي، جنگ و كشتار، غارتگري و نابودي مسیحیت در بر ندارد
درندھاي زندگي میكند، فرمانھاي پاپ را آتش میزند، و تكفیر مقامات كلیسایي و قدرت فرمانروایان را 

ما براي . یان او براي نظم اجتماع بیش از زیاني است كھ بھ قدرت كلیسا میزندز. خوار و ناچیز میشمارد
معیار و مرجعي براي )) كتاب مقدس((آنكھ وي را از كجروي باز داریم، كوشش بسیار كردیم، ولي او جز 

ھ از ما بیست و یك روز بھ او مھلت دادیم، ك. ایمان خویش نمیشناسد و آن را بھ دلخواه خویش تعبیر میكند
پیروان او نیز باید . پس از انقضاي این مدت، كسي مجاز نیست وي را پناه دھد. ... آوریل آغاز میشود ١۵

  . محكوم شوند

  . ھا زدوده شوند كتابھاي وي باید از خاطره

. دو روز پس از طرح فرمان لئو دھم حمایت سیاسي خویش را از فرانسواي اول بھ شارل پنجم انتقال داد
; ماره اعضاي آن اكنون با خروج بسیاري از نمایندگان كاھش یافتھ بود، فرمان را تصویب كرددیت، كھ ش

آلئاندرو خدا را سپاس گفت و دستور . ماه مھ رسما از طرف شارل انتشار یافت ٢۶و این فرمان در روز 
  . داد كتابھاي لوتر را، ھر جا بیابند، بسوزانند

VI - رادیكالھا  

دژ كھن وارتبورگ، بھ فاصلھ دو كیلومتر آیزناخ بر فراز كوھي بنا شده و از نظر دوران اقامت لوتر در 
 ٢٩تا  ١۵٢١مھ  ۴(لوتر قریب ده ماه . امپراطور و جھانیان پنھان بود، چون زندگي در زندان سپري شد

یز، در یكي از اطاقھاي نیمھ تاریك دژ زندگي كرد كھ اثاث آن عبارت بودند از تختخواب، م) ١۵٢٢فوریھ 
چند تن سر باز مسلح از دژ نگاھباني میكردند، . بخاري، و تنھ درختي كھ بھ جاي چھار پایھ بھ كار میرفت

لوتر بھ . ماموري محوطھ داخلي آن را حراست میكرد، و دو پسر جوان بھ خدمت لوتر اشتغال داشتند
اس شھسواران را پوشید، ریش خاطر راحتي و احتماال تغییر قیافھ، جامھ رھباني را از تن بھ در كرد، لب
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گاھي خویشتن را با شكار جانوران در . انبوھي گذاشت، و بھ نام مستعار یونكر گئورگ خوانده شد
ھاي اطراف دژ سرگرم میكرد، ولي چون بھ یاد میآورد كھ ضد مسیحھاي بسیاري ھنوز زندھاند، از  بیشھ

افراط در نوشیدن آبجو، وي را فربھ و بیكاري و بیخوابي، و پرخوري و . كشتن خرگوش لذت نمیبرد
سوختن : ((لوتر، چون اشرافزادگان آلماني، كج خلقي و بددھني میكرد و چنین مینوشت. ناتوان كرده بود

آتش خشم . میخواھم در میان مبارزه باشم. ... در آتش براي من گواراتر از پوسیدن در گوشھ عزلت است
  . گز درصدد برنیامد لوتر را دستگیر و زنداني كندبا وجود این، شارل ھر. شارل فرو نشیند

آیا ممكن است : از خود میپرسید. شك و تردید، در انزوا، آرامش اندیشھ و وجدان را از لوتر سلب كرده بود
تنھا او حقیقت را دریافتھ باشد و ھمھ فقیھان و متشرعین در اشتباه باشند آیا سزاوار است كھ وي اقتدار 

م كوبد آیا اصل قضاوت انفرادي زمینھ ساز انقالب و مرگ قانون نیست اگر حكایتھاي كیش حاكم را درھ
كوتاھي را كھ لوتر در مجموعھ داستانھایش نوشت باور داشتھ باشیم، در آن دژ صداھایي او را آشفتھ 

ر میگفت كھ چند بار شیطان را دیده است و یك با. میكردند و میپنداشت كھ دیوھا با وي سخن میگویند
بھ روایت داستان معروفي، یك بار لوتر از جاي برجست و . شیطان بر سر و صورت وي گردو میانداخت

ھا بركنار ماند،  براي آنكھ از این وسوسھ. دواتش را بھ سوي شیطان پرتاب كرد، ولي دوات بھ او نخورد
جمھ كتاب عھد جدید بھ ھایي بھ دوستان و دشمنان، تالیف رساالت دیني، و تر خویشتن را با نوشتن نامھ

  . یك بار ھم با شتاب بھ ویتنبرگ سفر كرد تا انقالب را سر و سامان بخشد. زبان آلماني سرگرم میكرد

در ارفورت، . دفاعھاي بیباكانھ لوتر در دیت ورمس و زنده ماندن او پیروان وي را جریتر ساختھ بود
د، چھل كلیساي روستایي و چند كتابخانھ و استاد دانشجویان، صنعتگران، و دھقانان با اماكن عمومي تاختن

در پاییز ھمان ) ١۵٢١ژوئن (مربوط بھ اجاره زمین را از بین بردند، و اومانیستي را از پاي درآوردند 
سال پرھیجان، فرایارھاي آوگوستینوسي ارفورت صومعھ خویش را ترك گفتند، بھ پیروان لوتر پیوستند، و 

ھاي قشري، و بیغولھ مردان آزمند، پرنخوت، بیایمان، مكار، دورو، و آسایش  كانون اندیشھ((كلیسا را 
ھنگامي كھ مالنشتون در ویتنبرگ اعتقادات پروتستانھا را بھ صورت منظمي در كتاب . خواندند)) طلب

، استاد ھمكار وي، كارلشتات، اظھار داشت كھ باید )١۵٢١(اصول ھمگاني مباحث االھیات تفسیر میكرد 
قداس بھ زبان مردم آلمان برگزار شود، نان و شراب آیین قرباني مقدس بدون اعتراف لفظي بھ گناه مراسم 

و روزھداري مقدماتي بھ مومنان داده شوند، پیكرھاي دیني از كلیساھا برچیده شوند، و روحانیان اعم از 
ناشویي كرد و، بدین خود وي در چھلسالگي با دختر پانزدھسالھاي ز. راھب و كشیش آزاد زناشویي كنند

لوتر زناشویي ھمكار ) ١۵٢٢ژانویھ  ١٩(سان، راه را براي زناشویي روحانیان دیگر ھموار ساخت 
آیا ھمشھریھاي ویتنبرگي ما دختران خود ! اي داد: ((خویش را صحھ گذاشت، ولي در ھمان ھنگام نوشت

اي رھباني را براي شپاالتین فرستاد متعاقب آن، لوتر رسالھ درباره سوگندھ)) را بھ راھبان خواھند داد
از آنجا كھ این رسالھ بیش از اندازه رك . كھ در آن از انكسار سوگندھا دفاع كرده بود) ١۵٢١نوامبر  ٢١(

لوتر در این رسالھ غرایز جنسي را خوانده . و بیپرده نوشتھ شده بود، شپاالتین چاپ آن را بھ تعویق انداخت
گند تجرد راھبان چون دامي است كھ شیطان براي آلودن انسان بھ گناه در و اظھار نظر كرده بود كھ سو

ولي ظاھرا تعلل وي در زناشویي ; سالھا سپري شد تا خود لوتر نیز زناشویي كرد. راه وي گسترده است
  . تاثیري در آغاز انقالب دیني آلمان نداشت

نشتون آیین تناول مراسم قداس را بھ ، مال١۵٢١سپتامبر  ٢٢در روز . آتش انقالب ھمچنان زبانھ میكشید
 ٢٣در روز . و بدین سان اوتراكیان بوھمي بھ آرزوي دیرین خویش رسیدند; دو صورت بر پا داشت

نوامبر، سیزده تن از راھبان  ١٢در روز . اكتبر، اجراي مراسم قداست در صومعھ لوتر متوقف شد
پس از آن، نیمي از راھبان آلماني بھ آنان تاسي  اندك زماني. صومعھ خود را ترك گفتند و زناشویي كردند

دسامبر، گروھي از دانشجویان و اھالي شھر با كارد بھ كلیساي بخش ویتنبرگ تاختند،  ٣در روز . جستند
كشیشان را از محرابھا راندند، و جمعي از مومنان را كھ در برابر پیكر مریم عذرا نماز میخواندند 

ھل تن از دانشجویان، محرابھاي صومعھ فرانسیسیان را در ویتنبرگ ویران روز بعد، چ. سنگباران كردند
در ھمان روز، لوتر، كھ ھنوز در خفا میزیست، پنھاني بھ شھر آمد و زناشویي راھبان را تایید . كردند
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گرچھ اعمال زور ھمیشھ مذموم نیست، : ((كرد، ولي روحانیان و مردم را از خشونت برحذر داشت و گفت
  . بامداد روز بعد، لوتر بھ وارتبورگ بازگشت.)) لزم تجویز مقامات رسمي استولي مست

اندكي بعد لوتر رسالھاي بھ نام اندرز صادقانھ بھ ھمھ مسیحیان براي بازداشتن آنان از طغیان و سركشي 
یادي بھ لوتر از آن بیمناك بود كھ اگر انقالب دیني شتاب ز. نوشت و براي طبع و نشر نزد شپاالتین فرستاد

. خود بگیرد یا بھ جنگ طبقاتي مبدل شود، نجبا را از خود روگردان سازد، و در نتیجھ بھ ناكامي انجامد
ولي نخستین صفحات این رسالھ، بھ علت تشویق بھ قیام و توسل بھ نیروي قھریھ، مورد نكوھش قرار 

  :گرفت

مكن است كشیشان، راھبان، اسقفان، و قیام خطرناكي قریبالوقوع مینماید و در صورت وقوع چنین قیامي م
زیرا بار محرومیت . مگر آنكھ مجدانھ بھ اصالح خویش ھمت گمارند. ھمھ روحانیان كشتھ یا تبعید شوند

مردم دیگر . مالي و جسمي و روحي بر دوش مردم سنگیني میكند و آنان را براي قیام آماده ساختھ است
ر دوش كشند، و ھر آن ممكن است دھقانان، ھمان گونھ كھ تھدید قادر و مایل نیستند بار این محرومیت را ب

من از اینكھ میبینم ترس و وحشت روحانیان را . میكنند، با چوب و چماق و خرمنكوب بلوایي برپا سازند
ھر گاه ده تن روحاني .... شاید اینان بھ خود آیند و از ستمگري دست بكشند. فرا گرفتھ است خرسندم

مورد عنایت خداوند قرار میگرفتم كھ آنان را با تسلیم بھ مرگ یا با قیام عمومي بھ سزاي  میداشتم و چندان
  . ھر ده تن را در راه آزادي دھقانان ستمكش فدا میكردم. اعمالشان برسانم

شورش منطق ندارد و بیگناھان بیش از تبھكاران از آن زیان میبرند از این روي، ھر شورشي، ھر چند ھم 
... زیانھاي ناشي از شورش ھمیشھ بیش از ثمره اصالحاتند. معقول و موجھ باشد، ناپسند استكھ ھدف آن 

ھر گاه توده مردم سر بھ شورش بر میدارند، خوب را از بد تمیز نمیدھند، مقصد مشخصي ندارند، و در 
  . بوده و ھستم من ھمیشھ با قربانیان شورش ھمدرد.... نتیجھ بیدادگري ھراس انگیزي جامعھ را فرا میگیرد

مراسم قداس در كارلشتات با  ١۵٢١در روز عید میالد مسیح سال . انقالب كم و بیش بھ آرامي ادامھ یافت
جامھ غیرمذھبي و بھ زبان آلماني بر پا شد و از حاضران دعوت بھ عمل آمد تا با در دست داشتن نان 

در ھمان زمان، گابریل . رندفطیر و نوشیدن از جام مخصوص مراسم، برادري خود را اعالم دا
تسویلینگ، از پیشوایان جامعھ آوگوستینوسیان، مردم را ترغیب كرد كھ تصاویر دیني را در آتش بریزند و 

كھ از تسویكاو رسیده بودند )) پیامبراني((دسامبر،  ٢٧در روز . محراب كلیساھا را در ھمھ جا ویران كنند
با جمعیت انبوھي كارگر بافنده، كھ . رین شھر صنعتي آلمان بودتسویكاو بزرگت; آتش انقالب را دامن زدند

قیام مسلحانھ تابوریان در بوھم در میان كارگران این شھر جنب و . صاحبان صنایع بر آن حكومت میكردند
توماس مونتسر كھ كشیش كلیساي سنت كاترین، وابستھ بھ كارگران . جوشي سوسیالیستي پدید آورده بود

تعلیم لوتر، مبني بر . ھر آمال كارگران و از پشتیبانان سرسخت اصالح دیني بھ شمار میرفتبافنده، بود مظ
اینكھ كتاب مقدس یگانھ مرجع و تكیھگاه ایمان است، این پرسش را پیش آورده بود كھ چھ كسي صالحیت 

و ماركوس  مونتسر و دو تن از یاران وي نیكوالس شتورخ بافنده. دارد مضامین این كتاب را تفسیر كند
مدعي بودند كھ تعبیر كتاب مقدس تنھا در صالحیت آنان است، زیرا از روحالقدس الھام  -شتوبنر دانشمند 

نامبرده ادعا میكردند كھ روح خداوند بھ آنان آموختھ است كھ غسل تعمید قبل )) پیامبر((سھ تن . گرفتھاند
ي سودمندند كھ انسان داراي ایمان باشد، و از از رسیدن بھ بلوغ جایز نیست، زیرا آیینھاي مقدس در صورت

اینان پیشگویي میكردند كھ عمر جھان بزودي بھ سر خواھد رسید و در . كودك نمیتوان انتظار ایمان داشت
از پي آن، خداوند بر اساس نظم . این فاجعھ ھمھ بیدینان، بویژه كشیشان اصیل آیین، نابود خواھند شد

، شورش كارگران بافنده در ھم شكست و سھ ١۵٢١بھ سال . د رانداشتراكي بر جھان فرمان خواھ
مونتسر بھ پراگ رفت، و پس از آنكھ از این شھر نیز رانده شد، در . نامبرده از شھر تبعید شدند)) پیامبر((

شتورخ و شتوبنر نیز بھ ویتنبرگ رفتند و . آلشتت، از شھرھاي ساكس، بھ كشیشي كلیسایي منصوب گشت
  . ر در مالنشتون و كارلشتات تاثیر مثبتي ایجاد كردنددر غیاب لوت
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ژانویھ ھمان  ٢٢در روز . ، جامعھ آوگوستینوسي در ویتنبرگ بكلي منحل شد١۵٢٢ژانویھ  ۶در روز 
سال، یاران كارلشتات، كھ در انجمن شھر اكثریت داشتند، فرمان دادند كھ ھمھ تصاویر دیني از كلیسا 

ساھا برگزار برچیده شوند و مراسم قداس جز بھ شكل سادھاي كھ كارلشتات پیشنھاد كرده است در كلی
كارلشتات دستور داد كھ چون دیگر تصویرھا از كلیساھا برچینند، و مانند مسیحیان قدیم موسیقي را . نشود

آھنگھاي نشئت آور ارگ اندیشھ انسان را بھ این جھان : ((در آیینھاي مذھبي كلیساھا ممنوع كرد و گفت
فرو رویم، خاطره پوراموس و تیسبھ را در برمیگرداند و، ھنگامي كھ باید در فكر رنجھا و مصایب مسیح 

چون گماشتگان شوراي .)) ھا بسپارید ارگھا و ترومپتھا و فلوتھا را بھ تماشاخانھ... ذھن ما زنده میسازد
شھر در برچیدن تصاویر از كلیساھا كوتاھي كردند، پیروان كنارلشتات بھ كلیساھا ریختند و تصاویر دیني 

از دیوارھا بركندند و كشیشاني را كھ در برابر آنان ایستادگي میكردند ھاي مسیح مصلوب را  و پیكره
كارلشتات با آنكھ خود مردي فاضل و دانشمند بود، بھ پیروي از نظریھ پیامبران تسویكاو . سنگباران كردند

اده مبني بر اینكھ خداوند ھمچنانكھ در كتاب مقدس سخن گفتھ است با مردم نیز مستقیما سخن میگوید و با س
دالن از راه دل و جان بیشتر سخن میگوید تا با خواص از راه زبان و كتاب، اعالم داشت كھ مدرسھ و 

مطالعھ مخل ایمان است و مسیحیان واقعي باید از كتاب و آموزش دوري جویند و با پیشھوري و برزگري 
س دست كشید و بھ والدین یكي از پیروان كارلشتات بھ نام گئورگ مور، از تدری. در بیسوادي زیست كنند

گروھي از دانشجویان بھ تاثیر افكار وي دانشگاه را . سفارش كرد كھ فرزندانشان را از مطالعھ باز دارند
  . ھایشان بازگشتند ھاي دستي بھ خانھ ترك گفتند و براي اشتغال بھ حرفھ

رفتن قدرت و مركزیت كلیسا نظم  لوتر از بیم آنكھ مبادا، ھمچنانكھ مخالفانش پیش بیني میكردند، با از میان
اجتماع از ھم بپاشد، با نادیده گرفتن تحریمھاي امپراطور و نصایح فردریك، نھانگاه خویش را ترك گفت و 

 ١۵٢٢مارس  ٩وي، طي ھشت موعظھاي كھ از روز . با جامھ كشیشي و فرق تراشیده بھ ویتنبرگ شتافت
و ساكنان شھر را بھ حفظ نظم و آرامش فراخواند و مردم  در این شھر ایراد كرد، دانشگاھیان، اھل كلیسا

لوتر در . خود او فقط و فقط با نوك قلم میلیونھا تن را آزاد ساختھ بود; را از اعمال زور برحذر داشت
از من پیروي كنید، من نخستین كسي بودم كھ خداوند براي : ((مواعظ خویش بھ ساكنان ویتنبرگ گفت

از این روي، با ارتكاب این اعمال، بیآنكھ با من مشورت كرده باشید، ; ما برگزیدارائھ خواست خویش بھ ش
گمان مبرید كھ با امحاي چیزھایي كھ مورد سو استفاده واقع میشوند میتوانید سو ... دچار اشتباه شدھاید

آیا باید  ممكن است مردي از شراب و زنان استفاده ناشایست كند، در این صورت. استفاده را ریشھكن كنید
از . شراب را تحریم كرد و زنان را نابود ساخت روزگاري مردم ماه و خورشید و ستارگان را میپرستیدند

لوتر ھمچنین ساكنان ویتنبرگ را از ایجاد )) این روي، آیا باید آسمان را از وجود اینھا پاك ساخت
و مراسم ; سیح مصلوب، موسیقيھاي م ھاي دیني، پیكره مزاحمت براي مردمي كھ بھ حفظ تصاویر مجسمھ

وي . قداس بھ رسم كھن عالقمند بودند بر حذر داشت و گفت كھ خود وي نیز بھ تصاویر دیني عالقمند است
ترتیبي داد كھ مراسم قداس در برخي كلیساھاي ویتنبرگ بھ صورت پیشین برگزار شود و در برخي دیگر 

آنچھ بھ نظر لوتر بھ آیین تناول عشاي رباني قدر و . ريتناول عشاي رباني با نان فطیر تنھا در محراب كنا
  . اھمیت میداد ایمان كساني بود كھ در آن شركت میجستند، نھ شكل و نحوه اجراي آن

لوتر تمام . ھاي او را نمایان ساختند ھشت موعظھ لوتر در آن ھشت روز درخشانترین و مسیحیترین جنبھ
. آرامش بھ ویتنبرگ گذاشت، و در این راه نیز توفیق یافت آینده خود را در گرو بازگرداندن نظم و

پیامبران تسویكاو كوشیدند كھ لوتر را با خود ھمراه سازند و، براي اثبات اینكھ از خدا الھام گرفتھاند، ادعا 
لبا با لوتر پیشنھاد آنان را پذیرفت و پیامبران نامبرده گفتند كھ لوتر ق. كردند كھ قادرند افكار وي را بخوانند

. لوتر غیبگویي آنان را بھ شیطان منتسب كرد و فرمان داد كھ شھر را ترك گویند. آنان ھمعقیده است
كارلشتات نیز بھ فرمان شوراي شھر، كھ اعضاي آن اكنون تغییر كرده بودند، از مقامات خویش معزول و 

و پاپ تازه . حاني شكم پرسترو((كشیش كلیساي اورالمونده شد و از منبر ھمان كلیسا لوتر را بھ نام 
كارلشتات پیش از كویكرھا، كھ دو قرن بعد پدیدار شدند جامھ روحانیت را . بھ باد دشنام گرفت)) ویتنبرگ

بھ دور افكند و نیمتنھ ساده خاكستري بھ تن كرد، از ھمھ القاب و عناوین چشم پوشید، از پیروانش خواست 
دریافت مزد كشیشي سر باز زد و ھزینھ زندگي را با شخم زدن  بخوانند، از)) برادر آندرئاس((كھ وي را 

زمین فراھم كرد، دعا را بر دارو و پزشكي ترجیح داد، چندگاني در زناشویي را با تعالیم كتاب مقدس 
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لوتر، بھ درخواست فردریك، براي . سازگار خواند، و فقط جنبھ صوري آیین قرباني مقدس را حفظ كرد
ارلشتات بھ اورالمونده رفت، ولي ساكنان اورالمونده وي را سنگسار كردند و از پاسخگویي بھ دعاوي ك

وقتي شورش دھقانان سركوب شد، كارلشتات از بیم آنكھ مبادا بھ جرم تحریك تحت . شھر خویش راندند
نشگاه این رادیكال خستھ، بعد از مدتھا سرگرداني، در دا. تعقیب قرار گیرد، بھ لوتر پناه آور و پذیرفتھ شد
، در ھمین شھر بآرامي، در یك فضاي دانشگاھي، ١۵۴١بال بھ استادي استخدام شد و سرانجام، بھ سال 

  . چشم از جھان فرو بست

VII -  مباني ایمان  

فردریك سالي . لوتر بھ عنوان یك كشیش و یك استاد روش ناھمگون خود را در كلیسا و دانشگاه ادامھ داد
مستمري براي او مقرر كرده بود، و دانشجویاني كھ بر پاي درس وي مینشستند ) دالر ٠٠٠,۵(گیلدر  ٢٠٠

راھب دیگري كھ او نیز چون  لوتر با. نیز ھر یك بھ فراخور توانایي خویش مبلغ ناچیزي بھ او میپرداختند
خود وي جامھ غیرمذھبي بھ تن داشت، در صومعھ راھبان آوگوستینوسي میزیست و دانشجویي بھ خدمت 

  . وي اشتغال داشت

رختخواب من، كھ عرق آلوده بود، در : ((خود وي از اشتغاالت سنگینش در این سالھا چنین یاد میكند
كار سنگین اشتھاي وي را افزونتر كرده بود، چنانكھ .)) م نبودمسراسر مینھادم كھ بھ یاد زندگي آشفتھا

با تھور بھ زبان ساده .)) خداي را سپاس باد، آمین. چون كولیھا میخورم و مانند آلمانیھا میآشامم: ((مینویسد
تفریحي جز بازي شطرنج و . و با حرارت سخن میگفت كھ سخنان وي شنوندگان را مجذوب میكردند

لیكن خوشترین ساعات زندگي وي ھنگامي بود كھ ھواخواھان پاپ را بھ باد حملھ و ; نداشتنواختن فلوت 
ھاي او تقریبا  نوشتھ. لوتر بیگمان سرسختترین و شكستناپذیرترین مرد مبارز تاریخ است. دشنام میگرفت

كھ مخالفانش لوتر اجازه داده بود . ھمگي ستیزھجویانھ، عتابآمیز، و در ھمان حال آمیختھ بھ مزاح است
خود وي نیز، ھرگاه كھ . آثار خویش را براي استفاده چند تن ادیب، بھ زبان برتر التیني، منتشر سازند

ھاي انتقادي  روي سخنش با جھان مسیحیت بود، عقاید خویش را بھ زبان التیني مینوشت، ولي بیشتر نامھ
زبان آلماني برگردانیده میشدند، زیرا انقالبي كھ او بھ زبان آلماني نوشتھ شده بودند و یا فورا از التیني بھ 

در میان نویسندگان آلمان كسي را نمیشناسم كھ آثارش از نظر استحكام . وي رھبري میكرد انقالب ملي بود
و روشني سبك نگارش، بیپروایي و تندي سخن، تشبیھات و استعارات دلپسند، و كلمات عامیانھ مردم آلمان 

  . ابري كنندھاي لوتر بر با نوشتھ

لوتر از فن چاپ، كھ تازه پا بھ عرصھ ھستي نھاده بود، بھ نحو موثري استفاده كرد و، در واقع، نخستین 
در آن روزگار كھ ھنوز روزنامھ و . كسي بود كھ ماشین چاپ را وسیلھ جنگ و اشاعھ فكر قرار داد

از . شر افكار بھ شمار میرفتندھاي خصوصي یگانھ وسیلھ ن مجلھاي وجود نداشت، كتاب، رسالھ، و نامھ
 ١۵٢۴جلد در سال  ٩٩٠بھ  ١۵١٨جلد در سال  ١۵٠بركت عصیان لوتر، شماره كتابھاي چاپي آلمان از 

در روزگاري كھ . چھار پنجم این كتابھا بھ پشتیباني از جنبش اصالح دیني لوتر نوشتھ شده بودند. رسید
ھاي لوتر در زمره كثیراالنتشارترین مطبوعات آلمان كتابھاي اصیل آیینان بسختي بھ فروش میرفت، كتاب

این كتابھا، عالوه بر كتابفروشیھا، بھ دست كتابفروشان دورھگرد و دانشجویان بھ مردم . جاي داشت
. نسخھ از كتابھاي لوتر بھ فروش رفتند ١۴٠٠عرضھ میشدند، تنھا در یك نمایشگاه در شھر فرانكفورت 

، ١۵١٩از سال . اي لوتر از ھر كتاب دیگري بیشتر خریدار داشتندكتابھ ١۵٢٠حتي در پاریس سال 
، ١۵٢١در سال . كتابھاي لوتر بھ كشورھاي فرانسھ، ایتالیا، اسپانیا، ھلند و انگلستان صدر میشدند

شور و ھیجاني كھ لوتر . كتابھاي لوتر در ھمھ جا و بھ ھر زباني بھ چشم میخوردند: ((اراسموس نوشت
اھتمام مصلحان دیني بھ نشر كتاب، كانون مطبوعات را از .)) پا ساختھ باورنكردني استدر میان مردم بر

گوتنبرگ زمینھ را ; اختراع فن چاپ جنبش اصالح دیني را پدید آورد. جنوب بھ شمال اروپا منتقل كرد
  . براي پیدایش لوتر فراھم ساخت
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س قبل از آن ھجده بار بھ زبان آلماني كتاب مقد. برجستھترین اثر لوتر ترجمھ آلماني كتاب مقدس است
ترجمھ كتاب . ترجمھ آلماني برگردانیده شده بودند، مغلوط و از نظر انشا و عبارت پردازي ناپسند بودند

در آن زمان ھنوز واژھنامھ عبري و یوناني بھ زبان آلماني موجود . مقدس از متن اصلي كار دشواري بود
ا نكتھ مبھم بود كھ درك و تعبیر آنھا كار مترجمان را دشوار ھر صفحھ كتاب مقدس شامل صدھ; نبود

لوتر براي ترجمھ كتاب عھد جدید از متن . و از اینھا گذشتھ، زبان آلماني ھنوز خام و نارس بود; میكرد
بھ دست اراسموس تنقیح شده بود، استفاده  ١۵١۶یوناني كتاب، كھ بھ انضمام ترجمھ التیني آن در سال 

لوتر پس از . بھ پایان رسید و سال بعد انتشار یافت ١۵٢١ین بخش كتاب مقدس در سال ترجمھ ا. كرد
دوازده سال تالش فرساینده، بھ یاري مالنشتون و چند تن از دانشمندان یھودي، كتاب عھد قدیم را نیز بھ 

آلمان را رونق زیرا ادبیات ; ھا، با ھمھ نقایص خود، اھمیتي تاریخي دارند این ترجمھ. آلماني برگردانید
ھاي لوتر، از آنجا كھ عمدا  با این وصف، ترجمھ. بخشیدند و زبان ساكس علیا را زبان ادبي آلمان ساختند

خود وي این شیوه نگارش را بدین گونھ توجیھ . بھ زبان توده مردم نوشتھ میشدند، فاقد ارزش ادبي بودند
این زبان را . ھاي التیني بیاموزیم ایان از نامھسزاوار نیست ما زبان آلماني را چون چھارپ: ((كرده است

و ھنگام ... ھا، و از مردم معمولي در بازارھا آموخت ھایشان، از كودكان در كوچھ باید از مادران در خانھ
تنھا در این صورت است كھ مردم ما را در خواھند یافت و خواھند دانست كھ ; ترجمھ از آنان یاري جست

از این روي، ترجمھ لوتر ھمان اثر را در آلمان بخشید كھ ترجمھ .)) ان سخن میگوییمبھ زبان آلماني با آن
ھاي لوتر زبان  ترجمھ. كتاب مقدس، صد سال بعد، در زمان پادشاھي جیمز در انگلستان بر جاي نھاد

حیات از زمان . آلماني را زنده كردند و ھنوز از برجستھترین آثار منثور ادبیات آلمان بھ شمار میروند
لوتر، صد ھزار نسخھ از ترجمھ كتاب مقدس وي در ویتنبرگ، و مقداري نیز بھ صورت غیر مجاز در 

این كتاب، با آنكھ در براندنبورگ، باواریا، و اتریش تحریم شده بود، بیش از . نقاط دیگر بھ چاپ رسیدند
را دوشادوش جنبشھاي ملي زنده ترجمھ كتاب مقدس زبانھا و ادبیات بومي . ھر كتابي در آلمان انتشار یافت

و جایگزین زبان التیني ساخت و اضمحالل كلیساي جھاني را در سرزمینھایي كھ ھنوز زبان التیني در 
  . آنھا رواج نیافتھ بود تسریع كرد

لوتر پس از آنكھ سالھا از عمر خویش را بھ بررسي و ترجمھ كتاب مقدس سپرد، بھ پیروي از نظریھ 
گر چھ وي بھ . االھي كتاب مقدس، این كتاب را مبناي ایمان و اعتقاد خود قرار داد قرون وسطایي اصالت

پارھاي از سنتھاي دیني كھ در كتاب مقدس نیامدھاند، مانند تعمید كودكان و برگزاري مراسم سبت در روز 
ش گناھان با یكشنبھ، ایرادي نداشت، بھ كلیسا اجازه نمیداد عقاید و فرایضي چون اعتقاد بھ برزخ، بخشای

خرید آمرزشنامھ، و پرستش مریم عذرا و قدیسین را، كھ مجوزي در كتاب مقدس ندارد، بھ مسیحیت ملحق 
كھنھترین )) عطیھ قسطنطین((انتشار رسالھ لورنتسو واال، كھ در آن ادعا شده بود سند معروف بھ . كند

بسیاري از مسیحیان . لماني برگردانیداین رسالھ را بھ آ ١۵٣٧فریب تاریخ است، ایمان لوتر خود در سال 
حدیث را ساختھ بشر و فاقد اعتبار میدانستند ولي تقریبا ھمھ ساكنان اروپا كتاب مقدس را وحي منزل تلقي 

  . میكردند

ما : ((چنانكھ مینویسد. لوتر عقل را نیز در برابر ایمان و وحي پروردگار سست و ناتوان میپنداشت
ما، چون ... خانھ برآنیم كھ عظمت شگفتیھاي غیر قابل ادراك خدا را در یابیمگستا... انسانھاي درمانده

لوتر سپس اضافھ میكند كھ انسان نمیتواند .)) موشھاي كور با دیدگان نابینا بھ پرتو شكوه آفریدگار مینگریم
  . ھم كتاب مقدس و ھم عقل را بپذیرد، زیرا این دو را باھم سازگاري نیست

مسیحي كھ خداوند بر ما مكشوف ساختھ است، در ترازوي عقل، ممتنع، بیمعني و تمام موارد ایمان 
  . نادرستند

بیمعنیتر و ممتنعتر از این كھ مسیح ھنگام آخرین شام گوشت ) از نظر عقل ناقص و فریبكار ما(چھ امري 
برخیزند یا  یا مردگان در واپسین روز از گور... و خون خویش را، براي خوردن و آشامیدن، بھ ما بدھد

اینكھ مسیح، فرزند خدا، در رحم مریم عذرا جاي گیرد، از او تولد یابد، بھ سن مردي برسد، و سرانجام با 
. ... و معروفترین روسپي شیطان... عقل بزرگترین دشمن ایمان است ... درد و رنج بر صلیب جان سپارد 
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او را با ھمھ فرزانگیش بھ زیر پابیفكنید . روسپیي كھ زخمھاي جرب و خوره سراپاي وي را پوشانیدھاند
  . و در حوضچھ تعمید غرقش كنید... و بر چھرھاش فضلھ بپاشید... لگدمال كنید

لوتر فیلسوفان مدرسي را، كھ آنھمھ سرسپرده عقل بودند و میكوشیدند اصول دین مسیح را با عقل بھ ثبوت 
سازش دھند، سرزنش و تقبیح )) مشرك حیلھگر ملعون، خودبین و((رسانند و مسیحیت را با فلسفھ ارسطو 

  . میكرد

یكي آنكھ، بھ جاي تشریفات مذھبي، موعظھ را : با این وصف، خود لوتر در دو مورد از عقل پیروي كرد
و دیگر آنكھ، در نخستین روز قیامش، اعالم داشت كھ ھر مومني حق دارد ; مركز تعلمیات دیني قرار داد

لوتر مطابقت مضمون اسفار كتاب مقدس با . و بدون وساطت كلیسا تعبیر كنداسفار كتاب مقدس را شخصا 
ھر یك از اسفار كتاب مقدس كھ مضمون : ((تعالیم مسیح را معیار اصالت و اعتبار آنھا میشناخت و میگفت

آن با تعالیم مسیح ناسازگار است، گرچھ بھ دست پطرس حواري یا بولس حواري نوشتھ شده باشد، از 
ھر آنچھ با تعالیم مسیح سازگاري دارد، ولو از یھودا، پیالطس، یا ھرودس بر جاي مانده باشد، ... خدانیست

از ھمین روي، وي براي رسالھ یعقوب كھ مضمون آن با عقیده بولس حواري، درباره .)) وحي خداست
رسالھ . میخواند)) رسالھ پوشالي((برائت از گناه بھ یاري ایمان، مغایرت داشت ارزشي قایل نبود و آن را 
نزد ) و موید عقیده آناباتیستھاست(بھ عبرانیان نیز، از آن جھت كھ توبھ را پس از تعمید معتبر نمیشمارد 

لوتر مكاشفھ یوحناي كتابي نامفھوم، متضمن وعد و وعیدھاي بي سروتھ، و از نظر . لوتر اعتباري نداشت
منتقدان متاخر .)) را بھ رود الب خواھیم افكند سومین كتاب اسدراس: ((میگفت. رسالت بیارزش میشمرد

این كتاب بیشتر نظریات لوتر را درباره كتاب مقدس، علیرغم منطق از ھم گسیختھاش، صایب و بجا تلقي 
شاگردان ; ھیچ یك از تعالیم پیامبران در آن زمان بھ صورت نوشتھ درنیامدھاند: ((لوتر گفتھ است. كردھاند

مخالفان كاتولیك لوتر .)) كتاب امثال سلیمان اثر سلیمان نیست... ن را گرد آوردھاندو پیروانشان سخنان آنا
نظریات وي را درباره كتاب مقدس غرض آلود و یكطرفھ میپنداشتند و پیشگویي میكردند كھ انتقادات وي 

ھ از كتاب موجب خواھد شد كھ منتقدان دیگر نیز اصالت سایر اسفار كتاب مقدس را انكار كنند، و در نتیج
  . مقدس اثري كھ مبناي ایمان باشد بر جاي نخواھد ماند

لوتر، جز در مواردي كھ اشاره شد، كتاب مقدس را، بھ طور مطلق و لفظ بھ لفظ، اصیل و وحي االھي 
  . میدانست

درباره داستانھاي . اگر داستان یونس و ماھي در كتاب مقدس نبود، بدان چون افسانھ پوزخند میزدم: میگفت
با اینھمھ، معتقد بود كھ چون كتاب مقدس . باغ عدن و مار، و یوشع و خورشید نیز عقیده مشابھي داشت

تعبیر استعاري . وحي آسماني است، این داستانھا را ھمراه دیگر روایات آن باید قطعي و واقعي شمرد
لي، بھ نظر لوتر نوعي اراسموس و دیگران از داستانھاي كتاب مقدس، بھ منظور تطبیق آنھا با موازین عق

آن گونھ كھ در انجیل (خود وي چون بھ جاي فلسفھ در پناه ایمان بھ مسیح . خداناشناسي محسوب میشد
. بھ آرامش روحي دست یافتھ بود، بھ كتاب مقدس چون آخرین پناھگاه خویش مینگریست) تجلي كرده است

ل بستھ بودند، لوتر كتاب مقدس را نھ ساختھ در مقابل اومانیستھا، كھ بھ آثار كالسیك روزگار بتپرستي د
این كتاب، بمراتب بیش از آنكھ : ((اندیشھ انسان، بلكھ موھبت االھي براي دلداري بشر میشمرد و میگفت

از عقل انسان ساختھ است، بھ ما میآموزد كھ چگونھ ایمان و امید و نیكخواھي را ببینیم و احساس كنیم و بھ 
گامي كھ شیطان ما را در سر پنجھ خویش میفشارد، كتاب مقدس بھ ما میآموزد كھ و ھن; آنھا تمسك بجوییم

و چگونھ پس از زندگي پست و ناچیز ما در این جھان، ; چگونھ این فضیلتھا تاریكي و ظلمت را میزدایند
چون از او پرسیدند كھ بھ چھ دلیل كتاب مقدس وحي خداست، .)) زندگي دیگري ھست كھ جاودانھ است

زیرا جز مرداني كھ از خدا الھام گرفتھ باشند كسي نمیتواند چنین ایمان ; تعلیمات آن: ((گي پاسخ دادبساد
  .)) ژرف و تسلي بخشي را بنیان نھد

VIII - االھیات لوتر گرچھ لوتر  
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االھیات خویش را بر مفاھیم لفظي كتاب مقدس بنیان نھاده بود، ادراكات ملي گرایي لوتر از وي فردي 
قیام وي بیشتر بر ضد سازمان و آیینھاي . ولي االھیات او بھ عصر ایمان تعلق داشت; ختھ بودمتجدد سا

او حتي در . بیشتر این اعتقادات ھم تا پایان عمر با لوتر باقي ماندند. كلیسا بود تا علیھ اعتقادات كاتولیكھا
ر نیز مانند آنان كتاب مقدس عصیان خود نیز بیشتر از ھوس و ویكلیف پیروي كرد تا از مشي تازھاي، لوت

مانند آنان ; را تنھا راھنماي ایمان میدانست و نقش پاپھا، و شوراھا، و سلسلھ مراتب كلیسایي را نفي میكرد
رشتھاي كھ ویكلیف را بھ . و مانند آنان از حمایت دولت محلي برخوردار بود; پاپ را ضد مسیح میخواند

این رشتھ از نظر . اروپا از قرن چھاردھم تا شانزدھم است ھوس و لوتر میپیوندد نمودار تحول دیني
ھاي  اندیشھ; ھاي آوگوستینوس میرسید كھ بھ تقدیر ازلي و رحمت االھي اعتقاد داشت االھیات بھ اندیشھ

ھاي بولس حواري كھ ھرگز شخصا مسیح را ندیده و نشناختھ  خود آوگوستینوس نیز مبتني بودند بر رسالھ
سترش نھضت پروتستان، بیشتر مواریث تمدن روزگار قبل از مسیح مسیحیت را ترك با نشئت و گ. بود

پیامبران یھودي بر ارسطوي فیلسوفان ; ھاي یوناني آن چیره شدند ھاي یھودي مسیحیت بر جنبھ جنبھ; گفت
بولس سرنوشت عیسي را بھ كفاره گناھان حضرت آدم مبدل ; مدرسي و افالطون اومانیستھا غالب آمدند

كتاب عھد قدیم كتاب عھد جدید را ; د كھ این كاري است كھ بیشتر در خط پیامبران است تا حواریونكر
  . و سایھ یھوه سیماي مسیح را در تاریكي فرو برد; تحتالشعاع قرارداد

گرچھ وي با آب و تاب از فیض و . لوتر خدا را آنچنان میشناخت كھ پیامبران یھود تصویر كرده بودند
. سخن میگفت، از نظر او آفریدگار ھمان خداي انتقامجوي یھود بود، و مسیح نیز داور نھایيرحمت االھي 

ھاي بھ خود راه نمیداد و میپنداشت كھ آفریدگار تقریبا  او درباره درستي و اصالت داستانھاي عھد قدیم شبھ
و یك حركت انگشت  ھمھ جھانیان را گرفتار طوفان ساختھ، سدوم را بھ آتش كشیده، و با یك دم خشمگین

خداوند تنھا معدودي ((وي ھمچنین عقیده داشت كھ . سرزمینھا و ملتھا و امپراطوریھا را نابود كرده است
با اشاعھ این .)) از مردم را براي رستگاري برگزیده و بیشتر آنان را بھ لعنت ابدي گرفتار كرده است

نسان از یادھا رفت و جاي خود را بھ این ھراس ھا افسانھ وساطت مریم عذرا براي كاھش مجازات ا اندیشھ
ھمراه آن، این افسانھ نیز بر سر زبانھا افتاد كھ . سپرد كھ ھمھ گنھكاران در واپسین داوري كیفر خواھند دید

گاھي نیز . خداوند جانوران درنده، حشرات موذي، و زنان تبھكار را مامور مجازات گنھكاران كرده است
. ر سر میپرورانید كھ ما از خدا، جز اینكھ وي را عقل كل بدانیم، آگاھي چنداني نداریملوتر این اندیشھ را د

روزي بھ عالم االھي جوان و مصدعي كھ از او پرسیده بود خداوند قبل از آفرینش كاینات چھ میكرد پاسخ 
ا بھ بھشت لوتر بیچون و چر.)) سرگرم بناي دوزخ براي كسان گستاخ، خایف و فضولي چون تو بود((داد 

براي بودند، بھشت را جاي خوشي . و دوزخ عقیده داشت و در انتظار بود كھ عمر جھان بزودي بھ سر آید
با موي زرین تابان چون ((توصیف میكرد كھ مسكن موجودات دالنگیز بسیار، از جملھ سگان ناز پرورده 

ر را باور داشت و آنان را موجوداتي او نیز، مانند توماس آكویناس، ارواح نیكوكا. ، است))سنگھاي بھادار
لوتر گاھي انسان را حد فاصل فرشتگان خوب و بد میپنداشت و سرنوشت نھایي انسان را . بیجسم میپنداشت

این عقیده ظاھرا از آیین زردشت بھ االھیات لوتر ; بھ اعمال و ستمگیري انسان در این میان نسبت میداد
وسطي، جھان را جوالنگاه دیوان و اجنھ و شیاطین میشمرد، معتقد  لوتر، چون مردم قرون. راه یافتھ بود

:(( بود كھ اینان، با گرفتار ساختن بشر در دام وسوسھ و گناه و نگونبختي، وي را بھ دوزخ سوق میدھند
... ھاي تاریك براي آزردن مردم كمین كردھاند ھا، درون آبھا، در بیابانھا و در جاده شیاطین بسیار در بیشھ

پارھاي از این عقاید را ممكن است بھ تدبیر .)) وھي از آنان نیز در میان ابرھاي انبوه سیاه جاي دارندگر
آگاھانھ لوتر براي ترسانیدن مردم از موجودات سماوي تعبیر كرد، ولي صراحت سخن وي درباره 

:(( نكھ میگفتچنا; ھاي باقي نمیگذارد كھ وي شیطان را موجودي واقعي تلقي میكردھاست شیاطین شبھ
گاھي براي خوشایند شیطان ني . و حتي گفتگوھاي شیاطین را نقل میكرد)) شیطان را خوب میشناسم،

ھاي موھوم  اندیشھ. مینواخت، و زماني، براي ترساندن شیطان نگونبخت، وي را بھ باد دشنام میگرفت
ض دیوارھاي اطاقش در درباره شیطان چنان در ذھن وي جایگزین شده بودند كھ ھر گاه صداي انقبا

شبھاي سرد وي را از خواب بیدار میكرد، با نسبت دادن این صداھا بھ شیطان دوباره بھ خواب آرام فرو 
او عوارض ناگوار و ھراس انگیزي چون تگرگ، تندر، جنگ، و طاعون را بھ شیطان، و حوادث . میرفت

ھاي  ن طبیعي مینامیم آگاه نبود و ھمھ افسانھلوتر از آنچھ ما امروز قوانی. مطلوب را بھ خدا منتسب میكرد
بھ عقیده او عقیده داشت كھ شیطان . كھن توتوني را درباره صداھاي آزار دھنده ارواح معتبر میشمرد
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این پندار كھن را كھ دیوان میتوانند با زنان ھمبستر شوند و . بیشتر بھ صورت افعي و میمون ظاھر میشود
توصیھ میكرد كودكاني را كھ در نتیجھ آمیزش دیوان با زنان بھ دنیا . داشتآنان را باردار سازند قبول 

لوتر بھ سحر و جادو نیز اعتقاد داشت و سوزاندن جادوگران را وظیفھ مسیحیان . میآیند در آب خفھ كنند
  . میدانست

اد بھ وجود اعتق. بسیاري از معاصران كاتولیك و پروتستان لوتر نیز چون او گرفتار این پندارھا بودند
شیاطین، و پراكندگي آنان در ھمھ جا، در قرن شانزدھم بیش از ھر زماني در اروپا شیوع داشت، و ھمین 

  . اشتغال فكري درباره شیطان اثر نامطلوبي در االھیات پروتستان بر جاي نھاد

بیش از ھر عاملي، فلسفھ وي را تاریك و  است،اعتقاد لوتر بھ اینكھ انسان ذاتا شریر و مستعد ارتكاب گناه 
وي معتقد بود كھ انسان، در نتیجھ مشابھت خود را بھ پروردگار از دست داده و سرسپرده . مبھم ساخت

ھاي مردم آن  جھان و توده.... كسي بالفطره مسیحي و دیندار نیست.((غرایز و تمایالت خویشتن شده است
  ... خواھند بودمسیحي نیستند و ھیچ گاه نیز مسیحي ن

حتي كارھاي ناپسند متقیان بر كارھاي پسندیده آنان غلبھ .)) شریران ھمیشھ بیش از پاكدالن و خداپرستانند
است ھمان گونھ كھ بولس حواري گفت، ; زیرا انسان سرسپرده غرایز و تمایالت طبیعي خویشتن. دارند

ما ھمگي فرزندان خشم و ((قیده داشت كھلوتر ع.)) ھیچ انسان درستكاري نمیتوان یافت، حتي یك تن((
.)) و اعمال و مقاصد و نیات ما، ھر چند ھم كھ پاك و مطلوب باشند، در برابر گناھانمان ناچیزند... غضبیم

بھ جاي آوردن آن )) كارھاي نیك((منظور لوتر از. علي رغم تمام كارھاي نیك، ھمھ ما مستحق عقوبتیم
روزھگرفتن، زیارت، گزاردن نماز براي : پیروانش انتظار داشت فرایضي بود كھ كلیساي كاتولیك از

قدیسین، اجراي مراسم قداس براي مردگان، خرید آمرزشنامھ، عزاداري و دادن اعانھ بھ كلیسا با وجود 
گرچھ لوتر مقام . این، او ھمھ كارھاي انسان را، صرف نظر از نوع و ماھیت آنھا، در نظر داشت

بھبود وضع اجتماع از نظر دور نمیداشت، معتقد بود كھ، حتي بھ یاري چنین  نیكخواھي و محبت را در
انجیل اشتغال بھ كارھاي نیك را .((فضایلي، انسان از رحمت و بركت ابدي آفریدگار برخوردار نخواھد شد

و بصراحت میگویم كسي كھ منكر این مدعاست دروغ پرداز  ;نمیشماردبراي رستگاري انسان كافي 
ھر مقدار كار نیكي كھ بھ دست بھترین افراد صورت گیرد نمیتواند گناھان آنان را، كھ در حكم .)) است

 تنھا جانبازي نجاتبخش مسیح رنجھا و مرگ پسر خدا میتواند. ھتك حرمت خداي الیتناھي است، جبران كند
ھمان گونھ كھ ; و تنھا ایمان بھ این كفاره است كھ ما را از دوزخ رھایي میبخشد; كفاره گناھان انسان شود

زیرا اگر بھ زبان خود عیسي خداوند را اعتراف كني و در دل خود ایمان : ((بولس حواري بھ رومیان گفت
مین ایمان است كھ انسان را از تنھا ھ.)) آوري كھ خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواھي یافت

  . عقوبت گناھانش معاف میسازد و راه رستگاري را بھ روي وي میگشاید

ھر كھ ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد، و اما ھر كھ ایمان نیاورد، بر او حكم :((خود مسیح گفتھ است
اتكا بھ اعمال خویش، بھ  از ھمین روي،لوتر مصرا از مسیحیان خواستار بود كھ، بھ جاي.)) خواھد شد

مطالبي كھ وي در این باره نوشت بسیاري از عالمان االھي را برآشفتند، . تقویت ایمانشان ھمت گمارند
  : ولي گناھكاران را دلداري دادند

عیسي مسیح سرفرود آورده است تا گناھكاران بار گناھان خویش را بر پشت وي نھند و بدین سان از 
براي متقیان چھ دلداریي باالتر از این كھ بھ این ترتیب گناھان من و شما و ھمھ ... مرگ رھایي یابند

وقتي ببینید كھ وي خواھید !... جھانیان را بر دوش وي نھند تا او بار گناھان ھمھ ما را برخود ھموار سازد
كھ از گناه مسیحیت جز آن نیست كھ شما در ھمان زمان كھ دستتان بھ گناه آلوده است احساس كنید . رست

مبرا گشتھاید و بار گناھانتان بر دوش مسیح نھاده شده است ھمین بس كھ بدانیم بره خدا گناھان جھان را بر 
گناه، گرچھ روزي ھزار بار مرتكب زنا یا جنایت شویم، ما را از او دور نخواھد . دوش كشیده است

بھ یاري )) انجیل((اه غوطھور استآیا مژدھاي خوشتر از این ھست كھ وقتي كسي در منجالب گن. ساخت
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آنگاه گناھانت آمرزیده خواھند شد چون انسان بھ او توكل كند، ; ایمان و اعتقاد داشتھ باش:وي شتابد و گوید
  . گناھانش بخشوده میشوند و دیگر مشكلي نمیماند كھ انسان براي گشودن آن تالش كند

تھ باشد كھ از گناھان خویش ھراسان و آشفتھخاطر ممكن است لوتر این سخنان را براي دلداري كساني نوش
ولي در اثر این . وي بیگمان روزھایي را بھ یاد داشت كھ در آنھا گناھانش را نابخشودني میپنداشت. بودند

چون سكھاي در ((چون تتسل معتقد بودند كھ ((سخنان بسیاري از مسیحیان گناه را ناچیز میگرفتند و
لوتر در حقیقت ایمان را جایگزین اعتراف بھ گناه نزد .)) پا بھ فرار مینھدصندوق بھ صدا درآید، گناه 

از آن جالبتر، توصیفي . و خرید آمرزشنامھ كرد; كشیشان، آمرزش گناه توسط كلیسا،دادن اعانھ بھ كلیسا
ھاي خود  میگفت كھ ھر گاه شیطان در وسوسھ. است كھ لوتر پر جوش و خروش از خود گناه كرده است

  . ورزید، بھتر آن است كھ مرتكب یكي دو گناه بشویم سماجت

با یاران خوشگذران خویش معاشرت كنید، بنوشید، بازي كنید، سخنان ركیك بر زبان رانید و خوش باشید، 
انسان گاھي ناگزیر است، براي ابراز انزجار خویش از شیطان، دست بھ گناه بیاالید و بھ شیطان مجال 

كسي كھ بیش از اندازه از گناه ھراسان . كارھاي ناچیز، مشوش و ھراسان سازدندھد كھ او را بھ خاطر 
  ... باشد گمراه است

  ! كاش میتوانستم گناھي بیابم كھ بھ یاري آن شیطان را گوشمالي دھم

این حرفھاي وسوسھانگیز و مضحك، كھ لوتر ضمني و گذرا بر زبان میآورد، موجد تعبیرات نادرست و 
چنانكھ گروھي از پیروان لوتر ارتكاب فحشا، زنا، و آدمكشي را ناچیز و اغماض پذیر ; ندگمراه كننده میشد

  . پنداشتند

یكي از استادان پیرو لوتر ناگزیر بھ واعظان لوتري گوشزد كرد كھ، درباره برائت از گناه در پناه ایمان، 
غرض او داشتن ; منظور لوتر از ایمان صرفا درك روشنفكرانھ از یك قضیھ نبود. كمتر سخت سخن گویند

حمت االھي كھ با مرگ و اطمینان داشت كھ فیض و ر; اعتقاد دروني بھ یك عقیده عملي و حیاتي بود
نجاتبخش مسیح بھ انسان ارزاني شده است خلق و سیرت فرد مومن را آنچنان بھبود خواھد بخشید كھ لذت 

لوتر صمیمانھ . اتفاقي تن گزندي بھ او نمیرساند و ایمان بزودي گناھكار را بھ سالمت روحي باز میگرداند
و تنھا با این عقیده، كھ بھ جاي آوردن كار نیك ; داز مسیحیان خواستار بود كھ بھ كارھاي نیك دست زنن

كار نیك انسان پاكدل و نیك سیرت نمیآفریند، ولي از انسان پاكدل جز كار ((براي رستگاري انسان كافي 
  . و چھ عاملي خلق و نیت انسان را بھبود میبخشد ایمان بھ خدا و مسیح.)) نیك سر نمیزند

جاتبخشي دست مییابد نھ با لیاقت و شایستگي خویش، بلكھ بھ یاري از چھ راھي انسان بھ چنین ایمان ن
ھمچنانكھ بولس . موھبتي كھ آفریدگار بھ گروه برگزیده خود، بدون توجھ بھ استحقاق آنان، ارزاني میدارد

بنابراین، ھر :((حواري، با اشاره بھ اینكھ خداوند فرعون را براي اعمال ظلم و ستم برانگیخت، گفتھ است
بنا بھ تقدیر ازلي، برگزیدگان براي نیل بھ )) ا میخواھد رحم میكند، و ھر كھ را میخواھد سنگدل سازدكھ ر

  . سعادت اخروي انتخاب شدھاند و دیگران، بیھیچ رحمت، محكوم بھ عذاب ابدي جھنم ھستند

كرده است،  اعتقاد بھ لطف و شفقت خداوندي كھ فقط معدودي را رستگار و باقي را بھ لعنت ابدي گرفتار
بھ نظر میرسد كھ او از شكنجھ ... ایمان بھ اینكھ خداوند در لعن و عذاب ما محق است; اوج ایمان ما میباشد

انسانھاي مفلوك لذت میبرد و بیشتر سزاوار نفرت است تا عشق اگر میتوانستم بھ یاري منطق درك كنم كھ 
  . صاف باشد، دیگر نیازي بھ ایمان نمیماندچگونھ خداوند رئوف و دادگر میتواند چنین خشمگین و بیان

مالحظھ میكنیم كھ لوتر در مبارزه با كلیساي متمایل بھ شرك و الحاد روزگار رنسانس از قدیس 
تاسي )) باور دارم، زیرا باورنكردني است((آوگوستینوس نیز فراتر رفت و بھ ترتولیانوس، كھ گفتھ است 

با این ; لي اعتقاد داشت كھ از نظر عقل باور نكردني بودندلوتر صرفا از آن روي بھ تقدیر از. جست
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این عالم االھي، كھ . وصف، میپنداشت كھ عقل و منطق وي را پایبند این عقیده باورنكردني ساختھ است
، در رسالھ اسارت اراده، )١۵٢۵(آن گونھ داد سخن میداد، این زمان )) آزادي مسیحیان((روزي درباره 

اگر خدا در ھمھ جا حاضر و از ھمھ امور آگاه است، باید منشا ھمھ اعمال، از جملھ استدالل میكرد كھ 
و اگر از ھر پیشامدي قبل از وقوع اطالع دارد، بنابر این ھر اتفاقي باید آنچنان كھ وي ; اعمال انسان، باشد

قطعھ ((سان، مانند لوتر، مانند اسپینوزا، چنین نتیجھ میگرفت كھ ان. پیش بیني و مقدر كرده است روي دھد
شگفتآورتر آنكھ ھمین پیش بیني االھي نھ .)) چوب، پاره سنگ، كلوخ یا ستون نمك، از خود ارادھاي ندارد

تنھا از فرشتگان بلكھ از خود خدا نیز آزادي را سلب میكرد، زیرا او نیز باید آنچنان عمل كند كھ قبال پیش 
یكي از افراطیون از عقاید لوتر نتیجھ گرفت كھ انسان . تپیش بیني او تقدیر اوس. بیني و مقدر كرده است

جواني بردارش را سر برید و گناه آن را بھ دوش خدایي : حق دارد بھ میل خویش بھ ھر كاري دست زند
و منطقداني ھمسرش را بھ ضرب لگد از ; انداخت كھ وي را آلت بیارادھاي در دست خویش ساختھ است

بیشتر این نظریات را، كھ االھیات .)) خواست پدر تحقق یافتھ است((ھ پاي درآورد و بانگ برداشت ك
قرون وسطي نیز متضمن آنھا بود لوتر با ثبات و پایداري انكارناپذیري از پیداست كھ لوتر حاضر بود در 

براي او پذیرفتن ; صورت طرد نظریات كلیساي روزگار رنسانس، از االھیات قرون وسطي پیروي كند
ھ خداوند از ازل سرنوشت مردم را مشخص و مقدر ساختھ است آسانتر از آن بود كھ اقتدار و این نظریھ ك

لوتر كلیسا را بھ، جاي سازماني تابع و پیرو نخست . مرجعیت پاپھاي ننگین و مالیات گیرنده را گردن نھد
ارات زیر از خامھ با وجود این، ھنگامي كھ عب. كشیشان، جامعھاي از مومنان بھ خدا و آالم مسیح میشمرد

ھایي جز طریق عیسي  ھمھ كساني كھ درصددند از راه: ((وي تراوش میكردند، با پاپھا ھمداستان گشت
بھ خدا تقرب جویند، در ) مانند یھودیان، تركان، پاپ پرستان، قدیسین كاذب، بدعتگذاران، و غیره(مسیح 

.)) رند و در زیر بار گناھانشان مدفون شوندتاریكي ھولناكي رھسپارند، و از ھمین روي سرانجام باید بمی
را اینك در ویتنبرگ طنین افكن ساختھ ) ١٣٠٢(این عبارات صداي پاپ بونیفاكیوس ھشتم و شوراي رم 

انقالبیترین جنبھ االھیات لوتر عزل روحانیان از مقامات .)) در خارج از كلیسا رستگاري نیست: ((بود
او كشیشان را نھ مجریان الزم و اجتنابناپذیر آیینھاي مقدس . ه بودندشامخي بود كھ در كلیسا بھ دست آورد

میدانست و نھ مقامات ممتازي كھ بین انسان و خدا وساطت كنند، بلكھ آنان را خدمتگزاراني میشمرد كھ 
لوتر ھمچنین عقیده . توسط ھر جماعتي برگزیده میشوند تا خواستھاي روحي آن جماعت را برآورده كنند

روحانیان، با زناشویي و آوردن فرزندان، ھالھ تقدس را، كھ اینچنین بھ جامعھ روحانیت قدرت  داشت كھ
لوتر عقیده داشت كھ روحانیان در میان مسیحیان كھ ھمگي برابرند . بخشیده است، فروزانتر خواھند كرد

ظایف روحانیان ، ولي ھر فرد مسیحي محق و قادر است كھ، بھ ھنگام لزوم، و))حق تقدم خواھند داشت((
راھبان باید از عزلت و كنارھگیري . انجام دھد و حتي توبھكاران را از عواقب گناه معاف سازد

مردي . خودخواھانھ و تن پرورانھ دست بردارند و، چون دیگر مردم، زناشویي و بھ زور بازو زندگي كنند
یش از راھبي كھ با تكرار اوراد و كھ دست بھ كار شخم زدن است، و زني كھ در آشپزخانھ فعالیت میكند، ب

انسان باید در ادعیھ رو بھ خدا آورد،نھ . ادعیھ نابخردانھ و تحمیق كننده وقت میگذراند خدا را خدمت میكند
لوتر عقیده داشت كھ ستایش قدیسین ارتباط دوستانھ و تسلي بخش انسان زنده با . بھ قدیسین نیمھ افسانھاي

  . قت نوعي بازگشت بھ بت پرستي و شرك ابتدایي بھ شمار میرودمرده مقدس نیست، بلكھ در حقی

لوتر ھمچنین آیینھاي مقدس را، كھ تا آن روز وسیلھاي در دست كشیشان براي اعطاي فیض و رحمت 
در نزد او آیینھاي مقدس قدرت معجزه آسایي نداشتند و . االھي بھ مومنان محسوب میشد، كم ارج گرفت

انتصاب مقامات كلیسایي، تقدس . بھ ایمان كساني كھ در این آیینھا شركت میجویندتاثیر آنھا بستگي داشت 
زناشویي، تایید، و تدھین نھایي، بھ عقیده لوتر، در شمار آیینھایي بودند كھ براي آنھا مبنا و مجوزي در 

ي كھ یحیاي آیین تعمید، از آن رو. كتاب مقدس وجود نداشت، و دین تازه میبایست این آیینھا را ترك كند
لوتر درباره اعتراف بھ گناھان عقیده داشت كھ با آنكھ براي آن . تعمید دھنده آن را بھ میبایست پایدار بماند

لوتر آیین قرباني مقدس . بماندمبنایي در كتاب مقدس نمیتوان یافت، میتواند بھ قوت و اعتبار خویش پایدار 
ولي این پندار را كھ كشیش با سخنان افسونگر خویش نان را ; را از دیگر آیینھاي مقدس معتبرتر میشمرد

با این وصف عقیده داشت كھ . در این مراسم بھ جسم حقیقي مسیح مبدل میسازد بیپایھ و كفر آمیز میخواند
وي بھ جاي . ییابد و نان و شراب را با ذات خویش ھمگوھر میسازدمسیح در آیین قرباني مقدس حضور م

  . سحر و افسون كشیشان، آیین قرباني مقدس را، معجزه مداوم خدا میشمرد
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نظریات لوتر، درباره آیینھاي مقدس، لزوم تغییر شكل و تبدیل مراسم قداس بھ عشاي رباني و اعتقاد او بھ 
ي نیك بلكھ در سایھ ایمان میسر است، قدرت روحانیان را در شمال اینكھ آمرزش نھ با انجام دادن كارھا

ھاي مذھبي و قوانین مدون كلیسایي اضمحالل قدرت كشیشان را  مخالفت او با دادگاه. آلمان متزلزل كردند
ھاي مدني سپردند و قدرت  ھاي مذھبي جاي خویش را بھ دادگاه در اروپاي پیرو لوتر، دادگاه. تسریع كرد

دولت انتصاب مقامات كلیسایي و اداره مدارس كلیسایي و موسسات خیریھ . ا بھ دولت منتقل شداز كلیس
گرچھ بھ صورت ظاھر دولت و كلیسا از ھم . ھا را بھ دست گرفت و اموال كلیسا را مصادره كرد صومعھ

ھمھ شئون زندگي جنبش لوتري، كھ بر آن بود تا . اما كلیسا عمال تابع و فرمانبردار دولت گشت. منفك شدند
انسان را تابع موازین دیني سازد، بیآنكھ خود بداند و بخواھد، بھ تفوق قوانین زمیني بر زندگي انسان كھ 

  . مبناي زندگي امروزي است، یاري كرد

IX -انقالبیون  

چون گروھي از اسقفان خواھان خاموش كردن لوتر و پیروانش شدند، او خطابھاي صادر كرد كھ تقریبا بھ 
در رسالھاي كھ لوتر بھ نام علیھ نظام روحاني كاذب پاپ و اسقفان منتشر ساخت . مثابھ اعالم انقالب بود

ھاي پاكدل خواست كھ آنان خواند، و از ھمھ آلمانی)) بزرگترین گرگان((نخست كشیشان را) ١۵٢٢ژوئیھ (
  . را بزور از مقامات خویش براندازند

ھا زیر و رو گردند، تا اینكھ روح یك  سزاوارتر است كھ ھمھ اسقفان كشتھ شوند و ھمھ سازمانھا و صومعھ
چھ لزومي دارد آنان كھ با . این بتپرستي و یاوه گویي اسقفان ھمھ را بھ گمراھي میكشاند; تن تباه شود

ھر گاه آنان بھ نداي ... و عرق جبین دیگران زندگي را با ھوا و ھوس بھ سر میبرند زنده بماننددسترنج 
ولي ھر گاه از فرمان خدا ... خدا گوش میدادند و بھ تھذیب خویش ھمت میگماشتند، خدا نیز با آنھا میبود

یام ھمگاني آنان را از سرپیچند، و بھ تكفیر و سوزاندن و كشتن مردم و اعمال زشت دارند كھ مردم با ق
ھمھ كساني كھ با ایثار جان و مال، و با بھ . روي زمین براندازند چنین پیشامدي ما را خشنود خواھد كرد

  . فرزندان گرامي خدا و مسیحیان حقیقیند. مخاطره انداختن حیثیت خویش، اسقفان را نابود كنند

وي، كھ از تحریم و . نیز دست و پنجھ نرم میكرد لوتر اكنون، ھمچنانكھ با كلیسا درافتاده بود، با دولت
رسالھاي درباره  ١۵٢٢ترجمھ كتاب عھد جدیدش، در قلمرو فرمانروایان متعصب، برآشفتھ بود در پاییز 

در رسالھ نامبرده لوتر بر عقیده بولس . قدرت فرمانروایان سیاسي و حدود فرمانبرداري از آنان انتشار داد
سیحیان باید از قدرتھاي سیاسي فرمان برند و این قدرتھا ناشي از خواست خداست حواري در این باره كھ م

  . صحھ نھاده بود

كھ، گرچھ : وي استدالل میكرد. این نظریھ با عقیده پیشین لوتر درباره آزادي مطلق مسیحیان وفق نمیداد
واھند كرد، الزم است با مسیحیان نیازي بھ قانون ندارند و از زور و قانون بھ زیان یكدیگر استفاده نخ

تبعیت از قانون براي اكثریت غیر مسیحي مردم جھان سرمشق و نمونھ شوند، زیرا بدون تبعیت از قانون، 
با این حال، در آنجا كھ پاي روح . طبع سركش و گنھكار بشر رشتھ نظم اجتماع را از ھم خواھد گسیخت

مانروایاني كھ گمان میبرند حق دارند مطبوعات این فر. انسان بھ میان میآید قدرت دولت بھ سر میرسد
  . مورد نیاز مردم را تعیین و معتقدات آنان را مشخص سازند كیستند

فراموش نباید كرد كھ فرمانرواي فرزانھ ھمواره در جھان نادر و كمیاب بوده، و از آن كمیابتر فرمانرواي 
فرمانروایان و . رگترین ابلھان بشرنداینان معموال مردمي فرومایھ و بز. دیندار و پرھیزكار است

شاھزادگان، زندانبانان و دژخیمان خدایند، و آفریدگار آنان را مامور تنبیھ شریران و حفظ نظم و آرامش 
ذلت را بر ... خداوند((گوش فرا دارید كھ میگوید )) مزمور صد و ھفتم((بھ . ... ظاھري اجتماع كرده است

خدا قسم میخورم كھ ھرگاه، بر اثر كوتاھي و خطاكاریتان، این گفتار در من براي شما بھ )) روسا میریزد
حق شما تحقق یابد، گرچھ چون تركان بیباك و نیرومند باشید، تباه خواھید گشت و یاوه سراییھایتان 

pymansetareh@yahoo.com



مردم اكنون بھ ... بیشتر این گفتار تا كنون تحقق یافتھ است، زیرا. سرنوشت شما را تغییر نخواھند داد
انزجار از اعمال فرمانروایان، آنان را براي قیام ھمگاني متشكل و آماده ساختھ ... شھ فرو رفتھاند و اندی

. مردم نھ میتوانند و نھ میخواھند كھ بیش از این گستاخیھا و ستمگریھاي شما را تحمل كنند... است
از این، از گناھان شما  خداوند، پیش. شاھزادگان گرامي و سروران عزیز، رفتار خردمندانھ پیشھ سازید

  . روزگاري كھ مردم را، چون جانوران، شكار و مھار میكردید سپري شده است. نخواھد گذشت

دوك گئورگ از فردریك . یكي از وزیران باواریایي بیانیھ لوتر را دعوت خائنانھ مردم بھ انقالب خواند
ولي فردریك تا پایان غوغا خونسردي و  ;برگزیننده خواست كھ از انتشار این بیانیھ ننگین جلوگیري كند

اگر فرمانروایان و شاھزادگان آلمان نامھاي را كھ لوتر بھ ونتسل . متانت ھمیشگي خویش را از دست نداد
   ١٩(لینك نوشتھ بود 
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در این ; ما بر ستمگریھاي پاپ كھ شاھان و شاھزادگان را در سر پنجھ خود میفشرد، فایق آمدیم((میگفتند 
یا اگر توصیف لوتر را از كلیسا میدیدند، چھ )) صورت آیا نمیتوانیم خود شاھزادگان را سركوب كنیم

ھست كھ ھمان جامعھ  من معتقدم تنھا یك كلیساي مسیحي ھمگاني در جھان((واكنشي ابراز میداشتند 
بھ عقیده من، در این جامعھ یا جھان مسیحي ھمھ چیز اشتراكي است، دارایي ھر كسي از ... قدیسین است

این سخنان لوتر را، كھ زاییده احساسات آني و زودگذر او .)) آن ھمگان است، و بھ خود او تنھا تعلق ندارد
ري مردي محافظھكار، و حتي مرتجع، بود و بودند، نباید جدي گرفت، زیرا او در سیاست و دیندا

او خویشتن را نھ نو آور بلكھ زنده كننده . میخواست روشھا و معتقدات اوایل قرون وسطي را زنده كند
ابقاي جامعھ روستائي، كھ لوتر از كودكي بدان خود گرفتھ بود، با اندك اصالحي . سنتھاي گذشتھ میشمرد

لوتر محكوم كردن رباخواري از طرف كلیساي قرون . ود میساختبھ نفع انسانھا، وي را قانع و خشن
با بازرگاني خارجي مخالف بود، بازرگاني را . وسطي را تایید میكرد و ربح را اختراع شیطان میپنداشت

میخواند، و كساني را كھ با خرید كاال بھ بھاي ارزان و فروش آن بھ قیمت گزاف گذران )) مشغلھ پلید((
بھ دزدي ((انحصارگران را، كھ براي ازدیاد بھاي كاالھا ھمدست میشدند، . میكردمیكردند سرزنش 

متھم میكرد و معتقد بود كھ، مقامات دولتي حق دارند دارایي آنان را مصادره كنند و خودشان را )) آشكار
بھ .)) زندبر گردن خاندان فوگر افسار ب((لوتر، كھ میپنداشت ھنگام آن رسیده است كھ .)) از كشور برانند

: در رسالھ درباره سوداگري و رباخواري با لحن تھدید آمیزي چنین نوشت ١۵٢۴سال 

ولي من . شاھان و شاھزادگان موظفند بر این امر نظارت، و براي دفع آن مقررات شاقي وضع كنند
شما : ((ستشنیدھام كھ خود آنان در این كار نفع میبرند، و بدین سان پیشگویي اشعیا بھ حقیقت پیوستھ ا

شاھان ما مردم را بھ جرم دزدیدن یك نیم گیلدر بھ دار میكشند، ولي با . شاھان با دزدان ھمدست گشتھاید
دزدان بزرگ دزدان كوچك را بھ دار میكشند، ... كساني كھ ھمھ جھان را غارت كردھاند سوداگري میكنند

ان بھ سر میبرند و دزدان با سیم و زر و ھمان گونھ كھ سناتور رومي كاتو گفتھ است دزدان كوچك در زند
خداوند سرانجام با اینان چھ خواھد كرد خداوند با آنان ھمانگونھ رفتار .)) آزادانھ در انظار نمایان میشوند

خداوند آنان را چون سرب و . شھزادگان و تجار دزدان ھمدستي ھستند: ((خواھد كرد كھ حزقیال گفتھ است
و دیگر نھ شھزادھاي خواھد ماند و نھ ; ھ گویي شھري در آتشگدازان استبرنج ذوب خواھد كرد، چنان ك

 . آن روز میترسم كھ بسیار نزدیك باشد.)) تماجري

  فصل ھفدھم

  

  انقالب اجتماعي 

١۵١- ٢٢۵٣۶  

I - ١۵٢۴- ١۵٢٢: اوجگیري شورش  

در . شھسواران گرسنھ با بیتابي در انتظار روزي بودند كھ بر شاھزادگان، سران كلیسا، و صرافان بشورند
كاھلي و بیگارگي سربازان زیكینگن را فرسوده كرده بود ; شارل پنجم در اسپانیا بھ سر میبرد ١۵٢٢سال 

ن مردم را بھ قیام فرا اولریش فون ھوت. و تصرف اراضي غني و حاصلخیز كلیسا ساده و آسان مینمود
. لوتر از مردم آلمان درخواست كرده بود كھ زورگویان و ستمگران خویش را از زمین بردارند. میخواند

زیكینگن تریر را محاصره . ماه اوت گروھي از شھسواران در النداو پیمان ھمكاري بستند ١٣در روز 
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ولي ساكنان ; م شھر، با وي ھمدست شوندكرد و از مردم خواست كھ براي بر انداختن اسقف اعظم، حاك
  . شھر بھ درخواست او پاسخ ندادند

  . اسقف اعظم سربازاني گردآورد و فرماندھي آنان را بھ دست گرفت و پنج حملھ مھاجمان را در ھم شكست

اسقف اعظم بھ یاري شاھزادگان . زیكینگن از محاصره دست برداشت و بھ دژ خود در الندشتول بازگشت
 ١۵٢٣مھ  ۶زیكینگن در دفاع از قلعھ، زخم مھلكي برداشت و در روز . بھ دژ زیكینگن، تاختمجاور 

شھسواران لشكریان خویش را رھا كردند، بھ شاھزادگان تسلیم شدند، . تسلیم شد و فرداي آن روز درگذشت
  . دو بھ باجي كھ دھقانان بھ فئودالھا میپرداختند، و ممر اصلي معاش آنان بود، اكتفا كردن

دسامبر  ١٩(لوتر، كھ این سرانجام شوم را پیش بیني میكرد، خیلي زود پاي خود را از شورش كنار كشید 
مھیندوك فردیناند بھ  ١۵٢٢در سال . ولي از جھات دیگر ستاره اقبال وي ھمچنان اوج میگرفت; )١۵٢٢

ھ دوانیده است كھ از اھداف لوتر چنان در سراسر امپراطوري ریش: ((برادرش، امپراطور شارل، نوشت
روي )) محراب زناشویي((راھبان و كشیشان دستھ دستھ بھ .)) ھر ھزار تن یك تن نیز از آن مبرا نیست

را، كھ اصطالح اصالح طلبان )) كالم خدا((در نورنبرگ كلیساھاي لورنتس و زبالدوس عبارت . میآوردند
. ف میكردند و منبرھاي تازه بر پا میداشتنددایر بر لزوم استوار بھ شھري درمیآمدند و منبرھا را تصر

میخواندند، بلكھ فرمانروایان سیاسي را بھ نام )) نوكران لو كیفر((اینان نھ تنھا پاپھا و اسقفان را 
با این وصف، بسیاري از فرمانروایان سیاسي آلمان، چون فیلیپ . نكوھش میكردند)) ستمگران بیعدالت((

راھل براندنبورگ، اولریش اھل وورتمبرگ، ارنست اھل لونبورگ، و ، كازیمی)فلیپ شكوھمند(ھسھاي 
  . یوھان اھل ساكس از لوتر ھواخواھي میكردند

  . حتي ایزابل، خواھر امپراطور، نیز از پیروان لوتر بود

وي ). ١۵٢١(مربي قدیم شارل، آدریان اوترشتي، اكنون بھ نام ھادریانوس ششم بر مسند پاپي نشستھ بود 
بھ دیت نورنبرگ، ضمن تقاضاي بازداشت لوتر، بھ پارھاي از خطاھاي كلیسا نیز با صراحت  در نامھاش

  ):١۵٢٢(اعتراف كرد

  . بر ھمھ ما روشن است كھ در، طول سالیان متمادي، مفاسد كراھت آور بسیاري بھ مقر پاپھا راه یافتھاند

بنابر این، . ھمھ چیز تباه گشتھ استمقدسات مورد سو استفاده قرار گرفتھاند، از احكام سرپیچي شده، و 
ھمھ ما، از نخست . شگفت آور نیست اگر فساد از باال بھ پایین، از پاپھا بھ روحانیان، سرایت كرده باشد

كشیشان گرفتھ تا روحانیان، از راه راست منحرف شدھایم، و دیر زماني است كھ كار پسندیدھاي از ما سر 
قبل از ھر چیز، با ھمھ نیروي خویش با اصالح دربار رم، كھ شاید ھمھ  باید،... از این روي.... نزده است

  . ھمھ جھانیان در انتظار چنین اصالحي ھستند. این فسادھا از آن سرچشمھ گرفتھ باشند، ھمت گماریم

شورا راي داد كھ فردریك برگزیننده بھ اقدامات لوتر رسیدگي كند، ولي این پرسش را نیز پیش كشید كھ 
ر باید بھ جرم پرده برداشتن از روي تبھكاریھایي كھ اكنون رسما مورد تایید پاپ است محكوم چرا لوت

با توجھ بھ نارسایي اعترافات پاپ، شورا نامھاي مشتمل بر صد شكایت مردم آلمان از كلیسا براي . شود
بات آنھا بھ ھادریانوس فرستاد و تقاضا كرد كھ شورایي ملي براي رسیدگي بھ این شكایات و رفع موج

  . ریاست امپراطور، در خاك آلمان بر پا شود

دیت نورنبرگ، كھ نجبا بر آن تسلط داشتند، با ابراز ھمدردي، با شكایت آلمانیھا از انحصارگراني كھ 
كمیتھاي كھ از طرف شورا براي تحقیق . خویشتن را بھ قیمت زیان مردم توانگر میساختند رسیدگي كرد

ابراز ھمدردي، شكایت آلمانیھا را از انحصارگران مورد رسیدگي قرار داد و برگزیده شده بود، با 
ھایي بھ شھرھاي عمده آلمان فرستاد و نظر خواست كھ آیا باید براي انحصارگران محدودیتھایي قرار  نامھ
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شھر اولم انحصارگران را مضر و خطرناك خواند و تقاضا كرد كھ مالكیت . دھد یا آنھا را نابود كند
شھر آوگسبورگ مقر خاندان فوگر، از بازرگاني . ھاي بازرگاني بھ پدر و پسر و داماد محدود شود سسھمو

  : نامحدود و حقوق بیوه زنان و یتیمان بدین سان دفاع كرد

ھر كشوري كھ . ثروت و دارایي خویش را مدیون تجارت است) بلكھ سراسر جھان(جھان مسیحیت 
محدود كردن فعالیتھاي شركتھاي ... سودھتر بیشترند كار فراوانتر استتجارت آن شكوفاتر باشد، مردمش آ

ھر چھ تعداد بازرگانان و وسعت فعالیتشان بیشتر باشد، نفع بیشتري عاید ... بازرگاني غیر ممكن است
بازرگانان ھر گاه در خاك آلمان از آزادي كامل برخوردار نباشند، آلمان را بھ زیان این . مردم میشود

اگر بازرگاني نتواند بیش از مقدار معیني تجارت كند، با سرمایھ اضافي خویش . رك خواھند گفتكشور ت
بھتر است بازرگانان را آزاد گذارید و براي توانایي و سرمایھ آنان حدودي قائل نشوید، برخي از ... چھ كند

این بیدادگري در حق . دمردم از محدود كردن سودي كھ باید بھ سرمایھ تعلق گیرد سخن بھ میان آوردھان
  . بیوه زنان، یتیمان، و كسان دیگري است كھ با سرمایھگذاري در این شركتھا گذران میكنند

گیلدر محدود كرد و مقرر داشت كھ منافع  ٠٠٠٠,۵٠دیت، بھ موجب فرماني، سرمایھ شركتھا را بھ 
یدگي كنند، پول بھ نرخ شركتھا ھر دو سال یكبار توزیع شوند، مقامات دولتي بھ حساب شركتھا رس

رباخوارانھ وام داده نشود، ھیچ بازرگاني در ربع سال بیش از میزان مقرر خرید نكند، و نرخھا را قانون 
از آنجا . بازرگانان بھ شارل پنجم متوسل شدند، و او، بھ دلیلي كھ گذشت، از آنان پشتیباني كرد. تثبیت كند

تجارت سود میبردند، پس از اندك زماني، از فرمان دیت كھ كالنتران بسیاري از شھرھا از انحصار 
  . نورنبرگ جز كاغذ پارھاي برجاي نماند

) ١۵٢۴ژانویھ (كاردینال لورنتسو كامپدجو، كھ بھ نمایندگي پاپ وقت، كلمنس ھفتم، در جلسات تازه شورا 
ھنگام عبور از  فرستاده پاپ، كھ. حضور یافتھ بود، بار دیگر درخواست بازداشت لوتر را پیش كشید

آوگسبورگ با استھزاي مردم مواجھ شده بود، براي اجتناب از تظاھرات خصمانھ ساكنان نورنبرگ ناگزیر 
ولي در آنجا نیز، با خفت و سرافكندگي، ناظر آیین قرباني مقدسي شد كھ بھ . شد پنھاني بھ این شھر درآید

تن از اھالي شھر، و در میان آنان خواھر  دو شكل مختلف، بھ دست كشیش لوتري، برگزار شد و سھ ھزار
فرستاده پاپ بھ دیت ھشدار داد كھ ھرگاه شورش دیني بسرعت . امپراطور، در آن شركت جستھ بودند

دیت بھ او پاسخ داد كھ . سركوب نشود، قدرت دولت متزلزل خواھد شد و نظم اجتماع از ھم خواھد پاشید
)) و ویراني دامنھدار... بھ شورش، سركشي، كشتار((تري، ھر اقدام جابرانھاي براي سركوبي جنبش لو

  . ھاي دیت ھنوز پایان نیافتھ بود كھ آتش انقالب اجتماعي زبانھ كشید مشاوره. خواھد انجامید

II - ١۵٢۶-١۵٢۴: جنگ دھقانان  

. انقالب دیني برزگران را براي بھرھبرداري بیشتر از اقتصاد در حال رشد آلمان ترغیب كرده بود
دشواریھا و محرومیتھایي كھ چندین بار دھقانان را بھ عصیان واداشتھ بودند ھنوز بر دوش آنان سنگیني 

ن را بھ مقام كشیشي اكنون كھ لوتر با كلیسا سدھاي ترس و انضباط را فرو ریختھ، ھمھ مومنا. میكردند
. ارتقا داده، و آزادي مسیحیان را اعالم داشتھ بود، زمینھ از ھر زماني براي شورش و انقالب آمادھتر بود

در آلمان آن روز دولت و كلیسا چندان با ھم بستگي داشتند و روحانیان در حفظ اجتماع چنان نقش موثري 
والدوسیان، . ھر مانعي را از راه انقالب بر میداشتایفا میكردند كھ ھتك حرمت و امحاي اقتدار آنان 

دعاوي افراطي دیرین خویش را درباره مفھوم مضامین كتاب مقدس )) برادران ھمزیست((بگارھا و فرقھ 
طبع و نشر كتاب عھد جدید چون ضربھ مھلكي بر پیكر نظام سیاسي و دیني آن روز فرود . تكرار میكردند

پردگي روحانیان بھ طبایع بشري و روشھاي دنیوي برداشت و مردم را با این كتاب پرده از سر س. آمد
از این جھت، كتاب عھد . زندگي اشتراي حواریون و ھمدردي مسیح با محرومان و ستمكشان آشنا كرد

دھقانان و پرولتاریا این كتاب را نوید . جدید براي افراطیون آن عصر در حكم مانیفست كمونیست بود
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ي تلقي كردند كھ در آن مالكیت خصوصي از میان میرفت و تنگدستان وارث زمین دھنده آرمانشھر
  . میشدند

، كھ قلمي ھم بھ ))مرد شنكش((این . ، رسالھاي بھ نام یحیاي شن كش در آلمان انتشار یافت١۵٢١در سال 
در ھمان سال  در رسالھ دیگري، كھ بھ دنبال این رسالھ. دست داشت خواستار پشتیباني دھقانان از لوتر شد

در یكي دیگر از رساالت . انتشار یافت، از روستاییان درخواست شده بود كھ بر روحانیان كاتولیك بشورند
این سال، بھ قلم یوھانس ابرلین، تقاضا شده بود بھ ھمھ مردان حق راي داده شود، حكام و ماموران دولت 

داري منحل شوند، بھاي نان و شراب مانند از شوراي منتخب مردم فرمان ببرند، ھمھ سازمانھاي سرمایھ
. قرون وسطي تثبیت شود، و آموزش التیني، یوناني، عبري، نجوم و پزشكي بھ ھمھ كودكان داده شود

بھ نام نیازمندیھاي ملت آلمان انتشار یافت و تالیف آن بغلط بھ امپراطور  ١۵٢٢رسالھ دیگري، كھ بھ سال 
، امحاي ))ھا و جرایم ھمھ باجھا، عوارض، گذرنامھ((، لزوم الغاي متوفا، فردریك سوم، نسبت داده میشد

گیلدر، عزل روحانیان از مقامات  ٠٠٠,١٠قوانین رومي و كلیسایي، تجدید سرمایھ شركتھاي بازرگاني بھ 
اوتوبرونفلس در . ھا، و توزیع درآمدھا میان تنگدستان را پیش كشیده بود دولتي، مصادره دارایي صومعھ

واعظان . اعالم داشت كھ دادن عشریھ بھ روحانیان با تعلیمات كتاب عھد جدید مخالف است ١۵٢۴سال 
یكي از وعاظ . درھم آمیختھ بودند) مدینھ فاضلھ(اعتقادات پروتستان را با تخیالت خویش درباره آرمانشھر 

. ه نخواند یافتمدعي شد كھ درھاي فردوس را بھ روي دھقانان گشودھاند، ولي نجبا و روحانیان بدان را
مونتسر، كارلشتات و ھوبمایر در . دیگري دھقانان را از پرداخت پول بھ كشیشان یا راھبان برحذر داشت

كشیشان و ... كھ برزگران، معدنچیان، و غلھكاران بھتر از((مواعظ خویش بھ مردم گوشزد میكردند 
كارلشتات پا را فراتر )) ;بھ مردم بیاموزندیا مجتھدین كلیسا میتوانند انجیل را دریابند و ... روساي دیرھا

تقویمھاي نجومي و علماي علم احكام )) حتي بھتر از لوتر از عھده این كار برمیآیند((نھاد و گفت كھ اینان 
پیشگویي یوھانس كوكلیوس، اومانیست كاتولیك، بھ لوتر، ھشدار  ١۵٢۴نجوم وقوع شورشي را در سال 

ھا و سخنان ركیك  نامھ... روستاییان قھرا دست بھ شورش خواھند زدشھرنشینان و ((كھ ) ١۵٢٣(داد 
بیشماري كھ بر ضد پاپھا و مقامات كشوري در میان مردم پخش میشوند، یا بھ گوششان میرسند، ذھن آنان 

ھا موجد اصلي  ولي فراموش نباید كرد كھ لوتر و واعظان و ناشران این نامھ.)) را زھرآگین كردھاند
  . آنچھ دھقانان را بھ شورش واداشت خشم و نارضایي آنان بود. شورش نبودند

ھاي انقالب  شعلھ((ھاي پیروان سرسخت و افراطي لوتر  میتوان گفت كھ انتشار متن آلماني انجیل و اندیشھ
و خشم و نارضایي دھقانان را با توھماتي درباره آرمانشھر، تعدیات حساب نشده، و )) را تیزتر كرد

  . انتقامجویي گستاخانھ در ھم آمیخت

وي، كھ . خویش، بیش از دیگران شورش و آشوب را دامن میزد تومانس مونتسر، با سخنان تند و افراطي
ھمھ بیدینان، اعم از كھنھپرست و محافظھكار، با ((، خواست كھ )١۵٢٢(واعظ منتسب كلیساي آلشتت بود 

.)) زیرا بیدینان حق حیات ندارند، مگر آنكھ برگزیدگان این حق را بھ آنان تفویض كنند. شمشیر كشتھ شوند
شاھزادگان تقاضا كرد كھ مردم را در عصیان كمونیستي بر ضد روحانیان و سرمایھداران او ھمچنین از،

  . رھبري كنند

چون شاھزادگان بھ تقاضاي مونتسر پاسخ ندادند، وي از مردم خواست كھ خود شاھزادگان را نیز 
االغ طالیي، در و آپولیوس، نویسنده داستان ... جامعھ مھذبي مانند جامعھاي كھ افالطون((براندازند و 

ھمھ چیز اشتراكي است، و مایملك اشخاص، : ((مونتسر نوشت.)) اندیشھ خویش پروراندھاند برپا سازند
ھر شاھزاده، كنت، یا . در صورت اقتضا، باید براي برآوردن نیازمندیھاي مردم در میان آنان تقسیم شود

ت كھ سرش را از تن جدا كنند، یا او را بھ باروني كھ این حقیقت را بشنود و از آن روي برتابد سزاوار اس
فردریك برگزیننده سخنان وي را بھ عنوان مزاح تحمل كرد، ولي برادر او، یوھان، .)) چوبھ دار بیاویزند

و عموزدادھاش، دوك گئورگ، براي اخراج مونتسر از حوزه كشیشي خودش با لوتر ھمدست شدند 
و ملكوت قریبالوقوع )) اسرائیل((ي مختلف شد و آزادي رسول خشمگین از آن پس آواره شھرھا). ١۵٢۴(

  . خدا بر زمین را بھ مردم اعالم داشت
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ھاي بافندگیش كارگران زیادي را در آن  مونتسر سرانجام شھر آزاد مولھاوزن در تورینگن را، كھ كارگاه
ین، قبل از او، با ھاینریش پفایفر، راھب پیش. گرد آورده بودند، براي پیشبرد مقاصد خویش مناسب یافت

. پشتیباني اقشار پایین طبقھ متوسط، جنبشي براي اخراج اشراف متنفذ از شوراي شھري برپا كرده بود
در روز . مونتسر برنامھ افراطي خویش را بھ كارگران شھر و كشاورزان روستاھاي مجاور ابالغ كرد

ت خویش برانداختند و براي اداره ، پیروان مسلح پفایفر و مونتسر اشراف را از مقاما١۵٢۵مارس  ١٧
  . تاسیس كردند)) شوراي جاویدان((امور شھر یك 

ھا بیرون ریختند و امالك كلیسا را مصادره كردن  بھ گفتھ مالنشتون، رادیكالھاي فاتح راھبان را از صومعھ
میتوان وجود این، روایت ھیچ یك از عالمان االھي این عصر را در باره عقاید و اقدامات مخالفان ن

بیطرفانھ و حكومت اشتراكي بھ خود ندید، زیرا پفایفر، كھ عمال از مونتسر تواناتر بود، شورش را در 
مونتسر كھ در انتظار یورش سربازان امپراطور بود، سپاھي از . جھت مصالح طبقھ متوسط رھبري كرد

رھاي پا برھنھ ریختھ شده بود كارگران و دھقانان تشكیل داد و آن را با توپھاي سنگیني كھ در دیر فرایا
تا وقتي آتش گرم است، از پیشروي باز ! بھ پیش: ((سپس بھ سربازانش فرمان پیشروي داد. مسلح ساخت

ھمزمان با شورش مولھاوزن قیام !)) شمشیرھاي خویش را ھمواره با خون دشمنان گرم نگاه دارید! نایستید
، كھ در شتولینگن امید دھقانان را )١۵٢۴(ان و تگرگ طوف. دھقانان جنوب آلمان را بھ آشوب كشیده بود

  . براي بھرھبرداري از زمین بر باد داده بود محتمال، از عواملي بود كھ شورش را دامن زد

این ناحیھ در مجاورت شافھاوزن و سویس قرار داشت، و آزادي كشاورزان سرسخت و زحمتكش سویس 
، ١۵٢۴اوت  ٢۴در روز . قھ شور و ھیجاني پدید آورده بوداز بند فئودالیسم در میان دھقانان این منط

ھانس مولر، بھ تحریك مونتسر، گروھي از دھقانان شتولینگن را گردآورد و از آنان دستھاي بھ نام 
دیري نپایید . تشكیل داد و سوگند یاد كرد كھ دھقانان سراسر آلمان را آزاد سازد)) انجمن برادري انجیلي((

رئیس دیررایشنو، اسقف كنستانس، و كنتھاي وردنبورگ، مونتفورت، لوپفن، و  كھ رعایاي ناراضي
. تن رسیده بود ٠٠٠,٣٠، شماره دھقانان مسلح جنوب آلمان بھ ١۵٢۴در پایان سال . زولتس بھ او پیوستند

د كردند این دھقانان از پرداخت مالیات بھ دولت، عشریھ بھ كلیسا، و باج بھ فئودالھا سرباز زدند و سوگند یا
نمایندگان آنان در ممینگن، بھ رھبري یا بھ تاثیر . كھ تا پاي مرگ از تالش براي آزادي خویش باز نایستند
مارس (را تنظیم كردند )) مواد دوازدھگانھ((افكار پروتستانھاي پیروتسوینگلي، بیانیھاي مشتمل بر 

  . كھ نیمي از آلمان را بھ خون و آتش كشید) ١۵٢۵

اخیرا . صلح و رحمت خویش را توسط مسیح ارزاني دارد[ این بیانیھ]نندگان مسیحي خداوند بھ خوا
آیا : را بھ سخریھ گرفتھاند و میپرسند)) انجیل((بسیاري از دشمنان مسیحیت، با توجھ بھ تشكل دھقانان، 

د براي كشتن براي برانداختن، و شای... نو ھمین است و آیا مردم بھ جاي فرمانبرداري باید)) انجیل((ثمره 
روحانیان و فرمانروایان كشوري، آشوب و بلوا برپا سازند این بیانیھ، نخست بھ منظور رفع مذلت از كالم 

خدا و سپس براي توجیھ نافرماني، نھ آشوبگري دھقانان، از نظر مسیحیت بھ این خرده گیران بیدین و یا 
  . بكار پاسخ میدھد

ین است كھ در آینده ھر جامعھاي حق داشتھ باشد كشیش خویش تقاضاي عاجزانھ و عزم راسخ ھمھ ما ا ١
  ... را خود برگزیند یا او را از كشیشي عزل كند

نیز آن را تجویز )) عھد جدید((دادن عشریھ را واجب شمرده و كتاب )) عھد قدیم((از آنجا كھ كتاب  ٢
عشریھ باید توسط كشیشي  .كرده است، ما عشریھ غالت را، آنھم بھ صورت صحیح، پرداخت خواھیم كرد

عشریھ ... كھ ھر جامعھاي و پس از رفع نیازمندیھاي كشیش، مازاد آن در میان تنگدستان قریھ تقسیم شود
  ... چارپایان بھ ھیچ وجھ پرداخت نخواھد شد، زیرا خداوند این موجودات را براي استفاده بشر آفریده است

ندان ما را مملوك خویش محسوب دارند این عادت از تا كنون عرف و عادت چنین بوده است كھ زورم ٣
. آن روي كھ مسیح ھمھ ما را با ریختن خون خویش بازخرید كرده و آزادي بخشیده است تاسف آور است
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ما، تا جایي . ... حكم میكند كھ ما آزاد زیست كنیم، و ما این آزادي را بازخواھیم یافت)) كتاب مقدس... ((
از ) كھ خداوند آنان را تعیین كرده است(، از فرمانروایان منتخب و برگماشتھ كھ مسیحیت اجازه میدھد

روي رضا و رغبت فرمان خواھیم برد، و یقین داریم كھ آنان، چون مسیحیان راستین، یا ما را از سرف 
باري سرف بودن آفریده )) انجیل((بودن آزاد خواھند كرد، یا ثابت میكنند كھ ما بھ موجب تعلیمات 

  ... ایمشدھ

  ... خدمات سنگین روزافزون ما را بھ ستوده آورده است ۶

سزاوار است ماموران پاكدامني از طرف . ناتواني دھقانان در پرداخت اجاره زمین آنان را برآشفتھ است ٨
ھر . ... دولت بھ وضع و درآمد اراضي رسیدگي كنند و براي آنھا ماالالجاره عادالنھاي تعیین كنند

  . ... قاق دارد مزد خویش را دریافت داردرنجبري استح

  ... ھاي عمومي توسط پارھاي از مردم ما را دل آزرده ساختھ است غضب چراگاه ١٠

ما نھ چنین باجي را پرداخت خواھیم كرد، و نھ اجازه . اخذ باج از بازماندگان مردگان باید متروك شود ١١
  ... دخواھیم داد دسترنج یتیمان و بیوه زنان بھ یغما رو

ثابت شود كھ یكي از مواد این بیانیھ بیجا و نادرست است ما از آن )) كتاب مقدس((ھر گاه با استناد بھ  ١٢
  . عدول خواھیم كرد

رھبر دھقانان، كھ سخنان نیمھ انقالبي لوتر وي را تشجیع كرده بود، نسخھاي از بیانیھ را براي لوتر 
انتشار یافت، بھ  ١۵٢۵اخطار براي صلح، كھ در ماه آوریل  لوتر در رسالھ. فرستاد و از او یاري خواست

و ; وي آمادگي دھقانان را براي سنجش اعمالشان با موازین كتاب مقدس ستود. تقاضاي دھقانان پاسخ گفت
پس از اشاره بھ اتھامات روز افزون كساني كھ وي را موجد آشوب و شورش میدانستند، مسئولیت خویش 

با این حال، وي از . كرد و پافشاري خود را بر تبعیت از قانون بھ آنان یادآور شد را در این باره تكذیب
  : نكوھش زورمندان باز نایستاد

كسي را در سراسر جھان مسئول این شورش شیطاني نمیتوان شمرد، مگر شما شاھزادگان و خاوندان، 
مقدس اذعان دارید، )) انجیل((حقیقت بویژه شما اسقفان كور و كشیشان و راھبان دیوانھ، را كھ با آنكھ بھ 

از این گذشتھ، از دست شما، در مقام فرمانروایي، كاري جز . تعالیم آن در دلھاي سخت شما كارگر نیست
این ساختھ نیست كھ با چپاول دسترنج زیر دستانتان براي خویشتن زندگي مجلل نخوت آمیزي بیارایید، تا 

چون روش خویش را اصالح نكنید، غضب ... گدستان بھ سرآیدجایي كھ تحمل و بردباري ستمكشان و تن
دھقانان در جوش و خروشند و این براي آلمان ثمري جز ویراني و قتل ... خداوند بر شما فرود خواھد آمد

و خونریزي نخواھد داشت مگر آنكھ توبھ و پشیماني ما خدا را بر آن دارد كھ از چنین پیشامدي جلوگیري 
  . كند

را و خاندان توصیھ كرد كھ حقانیت بسیاري از تقاضاھاي دھقانان را بپذیرند، و از آنھا خواست لوتر بھ ام
لوتر ھمچنین اشتباھاتت دھقانان را خیلي صریح بیان كرد و آنان را . تا با مھرباني بھ وضع آنان توجھ كنند

بھ زور آنان را پریشانتر وي بھ دھقانان گوشزد كرد كھ توسل . از اعمال زور و انتقامجویي برحذر داشت
لوتر پیش بیني كرده بود كھ شورش و تعدي جنبش اصالح دیني را متوقف میكند و . از گذشتھ خواھد كرد

او با اخذ عشریھ توسط كلیساھاي محلي مخالفت كرد و بھ مقامات . خود او را در مظان اتھام قرار میدھد
)) آزادي مسیحیان((از نظر لوتر . الیات بگیرندكشوري حق داد كھ براي تامین ھزینھ دولت از مردم م

  . منحصر بود بھ آزادي روحي، و این با سرفداري و حتي بردھداري مباینت نداشت
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آیا ابراھیم و پیامبران دیگر بردھداري نمیكردند سخنان بولس حواري را بخوانید ببینید درباره خدمتگزاران 
)) انجیل((از این روي، سومین ماده بیانیھ شما با . یم میدھدكھ در آن زمان ھمھ از بردگان بودند، چھ تعل

و برابري مردم ممكن نیست، ... اجابت این تقاضا ھمھ مردم را یكسان و برابر خواھد كرد... سازگار نیست
زیرا حكومت جھاني، بیآنكھ افراد آن نابرابر و از آنان برخي آزاد، بعضي زنداني، جمعي مالك، و گروھي 

  . د، پایدار نخواھد ماندرعیت باشن

  :اگر از آخرین اندرز لوتر استقبال میشد، آلمان آنچنان از خونریزي و خرابي زیان نمیبرد

جمعي از كنتھا و خاندان و اعضاي انجمنھاي شھري را گرد آورید و مشكالت خویش را با آنان در میان 
ي كنند شما خاوندان از خیرھسري نھید و بگذارید آنان مشكالت را، پس از بررسي، دوستان چارھجوی

بپرھیزید و زورگویي و ستمگري خویش را كاھش دھید تا تنگدستان فضایي و ھوایي براي زیستن بھ دست 
دھقانان نیز باید تبعیت كنند و از پارھاي از درخواستھاي خویش كھ از بلند پروازي آنان سرچشمھ . آورند

  . میگیرد چشم بپوشند

س میكردند كھ ھنگام عقب نشیني سپري شده است، و در ھر گونھ سازشي ولي رھبران شورش احسا
. از این روي، لوتر را بھ خیانت متھم كردند و بھ شورش ادامھ دادند. سرانجام آنان بھ كیفر خواھند رسید

گروھي از آنان در اعتقاد خویش بھ برابري انسانھا چندان دور رفتند كھ پیشنھاد كردند اشراف و نجبا 
اي خویش را رھا كنند و چون روستاییان و شھرنشینان زیست كنند، و بر اسب سوار نشوند، زیرا كاخھ

رھبران شورش ھمچنین عقیده داشتند كھ كشیشان . اسب سواري آنان را گردنفرازتر از مردم دیگر میسازد
یچي از از این پس باید خویشتن را خدمتگزار نھ فرمانرواي كلیساي خویش بدانند و در صورت سرپ

تعلیمات كتاب مقدس، از مقامات خود بركنار بھ اشراف و توانگران، اختالس دارایي ملت توسط كارمندان 
: یكي از رھبران افراطي شورش میگفت. فاسد، و افزایش نرخھا و قلت مزد خویش اعتراض كردند

دارایي آنان در میان براي رستگاري روح انسان، بھتر است دست سران كلیسا از تنعم و تجمل كوتاه و ((
و ندل ھیپلر و فریدریش وایگانت ضرورت مصادره اموال كلیسا، الغاي عوارض .)) تنگدستان تقسیم شود

ھاي گمركي، و اتخاذ پول و اوزان و میزانھاي یكسان براي سراسر امپراطوري را پیش  راه و تعرفھ
  . كشیدند

گئورگ متسلر و مترن فویرباخر : ورندھاي گوناگوني بھ چشم میخ در میان رھبران شورش، چھره
و دو تن شھسوار بھ نامھاي ; جمعي از سربازان پیشین و كشیشان; یالكین رورباخ آشوبگر; مھمانخانھدار

فلوریان گیر و گوتس فون برلیشینگن، كھ در شورش بدفرجام زیكینگین شركت داشتند و شورشیان را 
ھر یك از اینان . اخیر را قھرمان داستانھاي خویش ساختھاندھاوپتمان و گوتھ این دو مرد . رھبري میكردند

ھاي  فرماندھي یك دستھ از شورشیان را بھ عھده داشت بندرت عملیات خویش را با نقشھ و اقدامات دستھ
. ، شورش ناگھان چند ناحیھ آلمان را فرا گرفت١۵٢۵با این حال، در بھار . شورشي دیگر ھماھنگ میكرد

بورگ، و وورتسبورگ حكومت شورشي متشكل از نمایندگان كارگران ادارات شھري در ھایلبرون، روتن
در فرانكفورت آم ماین، حكومت شورشي اعالم داشت كھ از این پس اختیارات انجمن . را تصرف كرد

در روتنبورگ، شورشیان كشیشان را از . شھر، شھردار، پاپ و امپراطور را در دست خویش خود گرفت
ھاي مذھبي را در ھم شكستند، نمازخانھاي را با خاك یكسان ساختند  رون ریختند، مجسمھكلیساي جامع بی

شھرھاي تابع خاوندان فئودال سر . و انبار شراب كلیساھا را پیروزمندانھ خالي كردند) ١۵٢۵مارس  ٢٧(
خواستار بھ طغیان برداشتند، و شھرھاي اسقف نشین الغاي امتیازات روحانیان و تصرف امالك كلیسا را 

تقریبا ھمھ ساكنان دوكنشین فرانكونیا، ھمچنین اسقفان شپایر و بامبرگ، و روساي دیرھاي كمپتن و . شدند
ویلیام، كنت . ھرتسفلد، كھ غافلگیر شده بودند، تعھد كردند اصالحات پیشنھادي دھقانان را تحقق بخشند

تھاي اھل ھوھنلوھھ را احضار شورشیان گئورگ و آلبرشت، كن. ھنبرگ، رعایاي خویش را آزاد كرد
برادر گئورگ و آلبرشت، سوگند یاد كنید كھ از ین پس با دھقانان برادر : ((كردند و بھ آنان چنین گفتند

بسیاري از شھرھاي آلمان با آغوش باز از شورشیان .)) خواھید بود، زیرا شما اكنون دیگر دھقانید نھ مالك
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ن پایھ نیز كھ كینھ روحانیان حاكم و با نفوذ را بھ دل داشتند از بسیاري از روحانیان دو. استقبال كردند
  . شورشیان پشتیباني كردند

نخستین بر خورد شدید شورشیان با مخالفان در شھر الیپھایم، واقع در كرانھ دانواب و نزدیك شھر اولم، 
م یاكوب وھھ، تن دھقان، بھ رھبري كشیش سرسختي بھ نا ٠٠٠,٣نزدیك بھ ) ١۵٢۵آوریل  ۴(روي داد 

كلیساي شھر را تاراج كردند ارگ كلیسا را . ھاي شراب را سركشیدند شھر را بھ تصرف درآوردند، خمره
و تمسخر كنان . در ھم شكستند از كردند، و یكي از دھقانان را با جامھ روحاني بر محراب كلیسا نشاندند

وابیایي، بھ سركردگي فرمانده كارداني بھ سربازان مزدور اتحادیھ س. در برابر وي سر تعظیم فرود آوردند
. نام گئورگ فونتروخسس الیپھایم را محاصره كردند و دھقانان بیانضباط و وحشتزده را بھ تسلیم وا داشتند

یاران دیگر . ھاي روستاییان را بھ آتش كشیدند مھاجمان وھھ و چھار تن از یارانش را سر بریدند و كلبھ
  . وھھ نیز پراكنده شدند

سھ گروه از شورشیان، بھ سركردگي متسلر، گیر، و ) یادبود مصلوب ساختن مسیح(روز جمعھ مبارك  در
را، كھ فرمانرواي آن، كنت لودویگ فون ھلفنشتاین، بھ ) در نزدیكي ھایلبرون(رورباخ، شھر واینسبرگ 

اي تسلیم نمایندگان دھقانان، بر). ١۵٢۵آوریل  ١۵(شقاوت و سنگدلي معروف بود، محاصره كردند 
ولي كنت و سوارانش ناگھان بر سر آنان تاختند . شرایط ترك مخاصمھ، خویشتن را بھ دیوار شھر رسانیدند

  . و ھمھ را كشتند

شورشیان در روز عید قیام مسیح، بھ یاري جمعي از ساكنان واینسبرگ بھ شھر رخنھ كردند و چھل مرد 
، و شانزده شھسوار بھ )راطور ماكسیمیلیان متوفادختر امپ(كنت، ھمسرش . مدافع را از پاي درآوردند
رورباخ، بیآنكھ با متسلر و گیر مشورت كند، بھ كنت و سوارانش فرمان داد كھ . دست مھاجمان اسیر شدند

كنت بھ . از میان صفوف دھقانان مسلح بھ دشنھ و سر نیزه بھ سوي سرنوشت اندوھبار خویش روان شوند
ازاي ضبط ھمھ داراییش، از كشتن او چشم بپوشند، ولي این پیشنھاد را بھ شورشیان پیشنھاد كرد كھ، در 

كنتس نیز، كھ بیھوش بر زمین افتاده بود، تضرع كنان . عنوان بھانھاي براي وقت كشي رد كردند
رورباخ فرمان داد دو مرد وي را بر دست بلند كنند تا شاھد . درخواست میكرد ھمسرش را زنده بگذارند

ھنگامي كھ كنت از برابر دھقانان مسلح بھ سوي مرگ گام بر میداشت، دھقانان . قامجویان باشدشادماني انت
  . فریادكنان از ستمگریھاي وي یاد میكردند

تو برادر مرا بھ سیاھچال افكندي، زیرا ھنگامي كھ تو از كنارش میگذشتي، كالھش : ((یكي فریاد میكشید
تو موجب شدي ... تو بر گردن ما مثل گاو یوغ میگذاشتي: ((یدنددیگران فریاد میكش.)) را از سر برنداشت

اسبان و سگان شكارچیان تو ... دستھاي پدر من بریده شوند، زیرا خرگوشي را در كشتزارش كشتھ بود
در طول نیم ساعت شانزده .)) تو تا آخرین دینار ما را ربودھاي... محصول كشتزار مرا لگدمال كردھاند

  . بھ كنتس اجازه داده شد كھ در دیري عزلت گزیند. بھ دیار نیستي فرستاده شدند شھسوار از پي كنت

ھا را غارت میكردند یا باج سنگیني از آنھا  شورشیان صومعھ. شورش تقریبا سراسر آلمان را فراگرفتھ بود
در ھیچ جا شورشیان قصد خویش را بھ : ((گفتھ میشود ١۵٢۵آوریل  ٧در نامھاي بھ تاریخ . میگرفتند

و ریشھكن كردن آیین  ھا و كاخھاي اسقف نشینھا، كشتن روحانیان پیرو كلیساي كاتولیك، تخریب صومعھ
این سخن ممكن است گزاف باشد، ولي مالحظھ میكنیم كھ در . كاتولیك از روي زمین پنھان نمیدارند

باواریا، اتریش، آوردند و لزوم تطبیق مواعظ روحانیان را با تعلیمات كتاب مقدس، كھ ھستھ عقیده 
اسقف اعظم آلبرشت از برابر طوفان گریخت، در ماینتس، . پروتستانھا بود، بھ مھیندوك فردیناند قبوالندند

گیلدر، اسقفیھ را  ٠٠٠,١۵ولي نماینده او با تایید مواد دوازدھگانھ دھقانان، و با پرداخت باجي بھ مبلغ 
آوریل، اھالي بامبرگ اختیارات فئودالي را از اسقف خویش سلب كردند، كاخ وي  ١١در روز . نجات داد

در آلزاس، شورش با چنان . وفاداران بھ كلیساي كاتولیك را غارت كردند ھاي را بھ آتش كشیدند، و خانھ
در روز . سرعتي گسترش یافت كھ در پایان ماه آوریل جان ھمھ مالكان و كاتولیكھا را بھ مخاطره انداخت

دھقان مسلح برتسابرن، مقر اسقف ستراسبورگ، یورش برد و  ٠٠٠,٢٠آوریل، سپاھي مركب از  ٢٨
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ماه مھ، دھقانان شھر را تسخیر كردند و از ھر چھار مرد یكي را  ١٣در روز . تاراج كردصومعھ شھر را 
وادار كردند بھ آنان بپیوندد، و تقاضا كردند ھمھ صاحبمنصبان، جز امپراطور با راي مردم انتخاب و یا از 

وھي از شورشیان در بریكسن، واقع در تیرول، میكائل گاسمایر، منشي پیشین اسقف، گر. كار بركنار شوند
، و تا یك سال از )مھ ١٢(را بسیج كرد، بھ جان روحانیان اصیل آیین افتاد، صومعھ محلي را غارت كرد 

را در این ھنگام چنین ) اچ(ھاي رودھاي این و آدیجھ  وقایعنگار مخالفي وضع دره. تعدي باز نایستاد
د كھ مردان خوشنام نیز جرئت نمیكردند فتنھ و آشوب و تعدي چنان دامنگیر شده بو: ((توصیف كرده است

در .)) دزدي و چپاول چنان عادي گشتھ بود كھ حتي مردان پاكدامن را اغوا میكرد. در معابر نمایان شوند
ھا را تاراج كردند و ساكنان شھر را واداشتند كھ  فرایبورگایم برایسگاو، دھقانان كاخھاي اشراف و صومعھ

در ھمان ھنگام دستھاي از دھقانان اسقف و ). مھ ٢۴(لحق شوند م)) انجمن برادري انجیلي((بھ 
در ماه ژوئن، شورشیان . ورتسبورگ را از كاخش راندند و با اندوختھ وي بھ عیش و نوش پرداختند

ماتیاس النگ، اسقف اعظم نیرومند و جنگاور، را از كاخش در سالزبورگ تا قلعھاش در خارج شھر 
دھقان مسلح قرار گرفتھ  ٠٠٠,٨ودویگ، برگزیننده كاخشین، كھ در محاصره در نویشتات، ل. تعقیب كردند

یكي از . بود، رھبران شورشیان را بھ شام دعوت كرد و درخواستھاي آنان را با خوشرویي پذیرفت
فرومایگان با فرمانرواي خویش نشستند، و یكدل و یكرنگ، بھ خوردن و : ((معاصران وي گفتھ است

در ھمان ھنگام كھ آلمان صحنھ این حوادث ناگوار بود، لوتر در چاپخانھ ویتنبرگ  .))نوشیدن پرداختند
لحن تند این رسالھ ). ١۵٢۵نیمھ ماه مھ (رسالھ علیھ جماعات دھقاني غارتگر و جاني را بھ طبع رسانید 

ام لوتر، كھ از تندروي و لج. شاھزادگان و دھقانان، و سران كلیسا و اومانیستھا را بھ تعجب آورد
گسیختگي شورشیان، امكان از ھم پاشیدن نظم و قانون در آلمان، و شایعاتي كھ خود وي را بر برافروختن 

  : آتش فتنھ و آشوب متھم میكرد ھراسان شده بود، این بار آشكارا جانب مالكان را گرفت

ولي قبل از ... بودنددر كتاب قبلي خیال نداشتم دھقانان را خویشتن و اتخاذ راه و روش مناسب اعالم داشتھ 
ھاي خود، چون سگان وحشي بھ تعدي و راھزني دست  آنكھ بھ خود آیم، دھقانان، با فراموش كردن وعده

آنچھ از آنان سر میزند ناشي از شیطان است، بویژه شیطان اعظم ... زدند و فتنھ و آشوب بر پا كردند
از آن پس، بھ ... گناھان پرده برگیرمناچارم از روي ... كھ بر مولھاوزن فرمان میراند[ مونتسر]

  ... فرمانروایان خواھم آموخت كھ در اوضاع و شرایط كنوني چگونھ رفتار كنند

از این . كسي كھ آشوبگریش بھ اثبات رسیده باشد فرمان خدا و قانون امپراطوري را زیر پا نھاده است
شورش كشتار و خونریزي ... تروي، آن كھ زودتر وي را نابود كند كارش بجا و درخور ستایش اس

بنابر این، بر ھر ... ھمراه میآورد، زنان را بیوه و كودكان را یتیم میكند، و ھمھ چیز را زیر و رو میسازد
و بھ یاد داشتھ ; كسي فرض است كھ در خفایا آشكارا آشوبگران را بكوبد، مجروح كند، یا از پاي درآورد

كشتن آشوبگران بدان میماند كھ . شیطانیتر از شورش نیست باشد كھ چیزي زھر آگینتر، زیانبخشتر و
  ... ھرگاه شما او را نكوبید، او شما و بسیاري دیگر را خواھد گزید. انسان سگ ھار را از پاي درآورد

  :لوتر وجود مطلبي را، در كتاب مقدس كھ مجوزي براي مالكیت اشتراكي باشد رد كرد

دارایي كسي را از آن ھمگان نمیشناسد مگر در مورد كساني كھ آزادانھ تصمیم گرفتھاند زندگي )) انجیل((
آمده است سرمشق خویش )) كتاب اعمال رسوالن((رسوالن و حواریون را، آن گونھ كھ در باب چھارم 

ست نمیكردند دارایي بھ خالف دھقانان دیوانھ ما، كھ سر بھ طغیان برداشتھاند، حواریون درخوا. سازند
كسي گرچھ از آن ھرودس یا پیالطس باشد بھ مردم واگذار شود، و تنھا از دارایي خویش چشم پوشیده 

در صوتي كھ دھقانان ما میخواھند دارایي دیگران را از دست آنان بربایند و دارایي خود را براي . بودند
مان نمیكنم شیطاني در دوزخ مانده باشد، زیرا ھمھ گ! بھ مسیحیت اینان آفرین باید گفت; خویشتن نگاه دارند

  . شیطانھا در كالبد دھقانان رسوخ كردھاند

لوتر در ھمین رسالھ بھ فرمانروایان كاتولیك وعده میدھد كھ ھرگاه شورشیان را بدون دادرسي بھ كیفر 
اندرز میدھد كھ براي بھ فرمانروایان پروتستان نیز . اعمالشان برسانند، وي از گناھان آنان خواھد گذشت
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ولي ھرگاه شورشیان از سماجت . پایان دادن بھ طغیان و آشوب از دعا و استغفار و گفتگو فرو گذار نكنند
  و سرسختي باز نایستند، 

شمشیر خویش را بیدرنگ از غالف بیرون كشید، زیرا ھر امیر و خاوندي باید با یاد داشتھ باشد كھ خادم 
، و شمشیر براي آن بھ او داده )١٣رسالھ بھ رومیان، باب (از بدكاران میكشد خداست و، با غضب، انتقام 

ھرگاه تنبیھ سركشان از او برآید گرچھ این تنبیھ ... شده است كھ آن را بر ضد چنین كساني بھ كار برد
كھ مستلزم كشتار و خونریزي باشد و از آن خودداري كند، مسئول ھمھ كشتارھا و تبھكاریھایي خواھد بود 

ھر گاه كسي گمان برد كھ تنبیھ است، بجاست بھ یاد داشتھ باشد كھ شورش تحمل . ... اینان مرتكب میشوند
  . ناپذیر شده است، و در صورت ادامھ آن باید در انتظار نابودي جھان نشست

از بخت بد لوتر، اعتراضات او ھنگامي بھ دست مردم رسید كھ اشراف سركوبي شورشیان را آغاز كرده 
. بودند، و از ھمین روي مصلح پروتستان بھ ناحق مسئول كشتارھا و جنایات مخالفان شورش شناختھ شد

بسختي میتوان باور كرد كھ سخنان لوتر در خاوندان و فرمانروایاني كھ ھستي آنان بھ مخاطره افتاده بود 
  . اثر كرده باشد

فرونشانند كھ براي آیندگان مایھ عبرت  مصلحت آنان اقتضا میكرد شورش را با چنان سنگدلي و خشونتي
  . شود

ھاي دلفریب،  اشراف و مالكان مدتي دھقانان ساده دل را با گفتگو درباره شرایط سازش، و با دادن وعده
سرگرم كردند و بسیاري از اردوھاي آنان را از ھم پاشیدند، و در خالل آن نیروھاي خویش را براي 

  . سركوبي شورش بسیج كردند

فردریك كھ در یافتھ بود خود او و ) ١۵٢۵مھ  ۵(ماگرم آشوب، فردریك برگزیننده درگذشت در گر
شاھزادگان دیگر، با زروگویي و ظلم و ستم دھقانان را بھ شورش واداشتھاند، تندروي و اعمال خشونت را 

تندروي براي تنبیھ دھقانان جایز نمیدانست و بھ جانشینش، دوك یوھان، موكدا سفارش میكرد كھ از 
از این روي ; ولي یوھان میپنداشت كھ سیاست برادرش بھ حد افراط نرم و سازشكارانھ بوده است. بپرھیزد

پس از مرگ برادر، نیروھاي خویش را ھمراه سربازان دوك ھانري اھل برونسویك، و فیلیپ، الندگراف 
نیروھاي متخاصم، كھ میان . ھسن، بھ سوي سنگر مونتسر در خارج شھر مولھاوزن بھ حركت درآورد

نقص تجھیزات، فقدان . مرد جنگي بود، جز از نظر نفرات تناسبي وجود نداشت ٠٠٠,٨ھریك متشكل از 
ھا ساختھ شده بود مجھز بودند، در  انضباط، و ضعف روحیھ دھقانان را ھر چند بھ توپھایي كھ در خانھ

نتسر درصدد برآمد با سخنوري روحیھ برابر سربازان ورزیده و تعلیمدیده دوك ناتوان كرده بودند مو
دھقانان را تقویت كند، و بھ این منظور رھبري آنان را ھنگام نیایش خداوند و خواندن سرودھاي دیني 

دھقانان در نخستین برخورد نظامي، صدھا تن كشتھ دادند و بھ شھر فرانكنھاوزن متواري . برعھده گرفت
 ٣٠٠تن از آنان را از پاي درآوردند و  ٠٠٠,۵عقیب كردند و مھاجمان دھقانان را ت). ١۵٢۵مھ  ١۵(شدند 

زنان محكومان براي بخشایش ھمسران خویش بھ شاھزادگان . تن از زندانیان را بھ مرگ محكوم كردند
درخواست زنان بھ این شرط پذیرفتھ شد كھ آنھا مغز دو كشیشي را كھ دھقانان را بھ شورش . متوسل شدند

مونتسر كھ پنھان شده بود، دستگیر شد و پس . برابر شاھزادگان فاتح، متالشي كنند ترغیب كرده بودند، در
مھاجمان سپس . از آنكھ در زیر زجر و شكنجھ بھ گناھان خویش اعتراف كرد، سرش را از تن جدا كردند

خت سرباز وي را، كھ از شھر دفاع میكردند، ساكنان شھر با پردا ١٢٠٠بھ مولھاوزن تاختند و پفایفر و 
  . از كیفر رستند) دالر ٠٠٠,٠٠٠,١٠(گیلدر  ٠٠٠,۴٠تاواني بھ مبلغ 

مقارن ھمان ایام، تروخسس با مسالمت بوبلینگن را تسخیر كرد و از روز دیوارھاي شھر سنگر شورشیان 
بازماندگان دھقانان شورشي بھ دست سواران تروخسس از پاي درآمدند، و بدین ). مھ ١٢(را بھ توپ بست 

تروخسس پس از آن واینسبرگ را بھ خاكستر مبدل كرد و یاكلین . در وورتمبرگ پایان یافت سان شورش
سپس نیروھاي خویش را براي سركوبي . بود، آتش زد)) كشتار واینسبرگ((رورباخ را، كھ مسبب 
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شورش بھ سوي كونیگسھوفن و اینگولشتات پیش راند، و ورتسبورگ را تسخیر كرد، و ھشتاد و یك تن از 
فلوریان گیر از وورتسبورگ بھ سوي سرنوشت ). ژوئن ۵(رشیان را براي عبرت دیگران سر برید شو

  . نامعلومي گریخت و بھ مردان افسانھاي پیوست

گوتس فون برلیشینگن بموقع تسلیم شد، بعدھا در صف سربازان شارل پنجم با تركان جنگید، و در ھشتاد و 
ژوئن، و ممینگن اندكي  ٢٠روتنبورگ در روز ). ١۵۶٢(بست  یك سالگي در كاخ خود دیده از جھان فرو

شورش آلزاس با كشتار دوتا شش ھزار تن از دھقانان . پس از آن، بھ دست نیروھاي اشراف سقوط كردند
مھ، تنھا در آلزاس، شماره  ٢٧تا روز ). مھ ١٨و  ١٧(در شھرھاي لیپشتاین و تسابرن سركوب شد 

ھواي این . آنان پس از تسلیم كشتھ شده بودند، از بیست ھزار تجاوز میكرد دھقانان مقتول، كھ بسیاري از
ماركگراف كازیمیر، دھقاناني را كھ بھ او تسلیم میشدند سر . شھرھا با تعفن اجساد درھم آمیختھ بود

سرانجام، . میبرید، بھ دار میكشید، دستشان را قطع میكرد، یا چشمشان را از حدقھ بیرون میآورد
ان خردمند براي جلوگیري از سبعیت اشراف مداخلھ كردند، و دیت آوگسبورگ، در پایان ماه شاھزادگ

یكي از نجباي فیلسوف . اوت، از فاتحان خواست كھ مجازات و غرامت شورشیان مغلوب را تخفیف دھند
 شورش در اتریش)) ھرگاه ھمھ شورشیان كشتھ شوند، چگونھ دھقان فراھم خواھیم كرد: ((مشرب پرسید

ھاي انقالبي را در  ، میكائل گاسمایر یكي از افراطیترین برنامھ١۵٢۶در ژانویھ . یك سال بھ طول انجامید
كھ بھ ) یعني غیر پروتستانھا)) (خداناشناسان((سرتاسر تیرول اعالم داشت، و در خواست كرد كھ ھمھ 

كلیساھا از تصاویر ; شوند كالم خدا تخطي كرده و یا در حق مردم عادي جور و ستم روا داشتھاند كشتھ
دیوارھا و باروھا و دژھاي ; دیني و صندوقھاي اشیایي مقدس تخلیھ شوند، و مراسم قداس متروك شود

ماموران كشوري و داوران با ; و تنھا روستاھا باقي بمانند، و ھمھ مردم برابر شوند; شھرھا ویران شوند
عشریھ ; باج یا اجاره زمین بھ فئودالھا پرداخت نشود راي عمومي مردان بالغ برگزیده شوند پولي بھ عنوان

ھا بھ مدرسھ و بیمارستان تبدیل  صومعھ; گردآوري شده بھ كلیساي اصالح شده، یا بھ تنگدستان داده شود
گاسمایر مدتي نیروھایي را كھ براي سركوبي وي . و دولت نرخھا را تثبیت كند; معادن ملي شوند; شوند

  . ندفرستاده میشدند پس را

فردیناند براي سر او جایزه تعیین كرد، و این جایزه نصیب دو آدمكش اسپانیایي شد كھ وي را بھ سال 
  . در خانھاش در شھر پادوا، از پاي در آوردند ١۵٢٨

زیانھاي جاني و مالي ناشي از شورش دھقانان چنان سنگین و دھشتناك بود كھ آلمان مانند آن را جز در 
. تن كشتھ شدند ٠٠٠,١٣٠در جریان شورش، و متعاقب آن، تنھا از دھقانان . ندید جنگ سي سالھ بھ خود

جالد تروخسس . تن از شورشیان در قلمرو اتحادیھ سواییابي بھ دیار نیستي فرستاده شدند ٠٠٠,١٠قریب 
دھقانان صدھا كاخ و . تن از محكومان را كشتھ است ٠٠٠,١٢بھ خود میبالید كھ بھ دست تواناي خویش 

ومعھ را با خاك یكسان كردند، صدھا شھر و روستا ویران یا از سكنھ خالي شدند و یا از غرامتھاي ص
ھا پناه  ھا متواري شدند و یا بھ بیشھ دھقان بیخانمان در گذرگاه ٠٠٠٠,۵بیش از . سنگین بھ تھیدستي افتادند

ان بسیاري از اسنادي را كھ بھره دھقان. شماره یتیمان و بیوه زنان بھ نحو اندوھناكي فزوني یافت. بردند
مالكانھ را مشخص میكردند آتش زده بودند، و اسنادي كھ پس از پایان شورش تنظیم شدند، دین دھقانان را 

در اتریش، بادن، و ھسن دھقانان از آزادي نسبي برخوردار شدند، ولي در . بھ فئودالھا سنگینتر كردند
در مشرق رود الب، دھقانان تا قرن نوزدھم نتوانستند ; مناطق دیگر كشور زنجیر بردگي محكمتر شد

جنبشھاي دموكراتیك در نطفھ خفھ شدند، سانسور كتب، توسط . زنجیر بردگي را از گردن خویش بگسلند
و عشق بھ زندگي و ھنر و ادب، ; اومانیسم از رونق افتاد; فرمانروایان كاتولیك و پورتستان، افزایش یافت

  . میده بود، جاي خویش را بھ االھیات، تقوا، و اندیشھ آخرت سپردكھ رنسانس بھ دلھا د

با آنكھ لوتر بارھا شورش را تقبیح كرده و دھقانان را . جنگ دھقاني، اصالح دیني را در آلمان متوقف كرد
آرزوھاي : از تعدي و زورگویي برحذر داشتھ بود، شورش رنگ نھضت پروتستان بھ خود گرفت

نظام اشتراكي یگانھ راه بازگشت بھ روزگار حواریون بھ . یرات لوتر نمایان گشتاقتصادي در جامھ تعب
محافظھكاران مصادره اموال كلیسا . خواند)) جنبش لوتري((شارل پنجم شورش دھقانان را . شمار آمد
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در جنوب آلمان . ھا بھ دست دھقانان دریك ردیف قرار دادند توسط پروتستانھا را با غارت صومعھ
در نقاطي چون . ان و خاوندان مرعوب شده وفاداري خویش را نسبت بھ كلیساي رم تجدید كردندشاھزادگ

. بامبرگ و وورتسبورگ، حتي گروھي از مالكان و زمینداران بھ جرم داشتن مذھب لوتري اعدام شدند
و لوتر را خود دھقانان نیز جنبش اصالح دیني را دامي براي اغواي خود دانستند و از آن روي برتافتند، 

تا سالھا پس از شورش، لوتر چنان در نزد . خواندند)) كاسھ لیس شاھزادگان((و )) دكتر دروغ پرداز((
مردم آلمان منفور بود كھ بندرت جرئت میكرد ویتنبرگ را ترك گوید، چنانكھ حتي نتوانست در سال 

: چنین نوشت ١۵٢۵لوتر در روز پنجم ژوئن . بر بالین پدر مشرف بھ مرگش حضور یابد ١۵٣٠
كارھایي كھ خدا بھ دست من براي جھان انجام داده از یادھا رفتھ است و اكنون لوتر مردي نبود كھ در ((

: بھ نیكوالس فون آمسدورف نوشت ١۵٢۵مھ  ٣٠در روز . برابر مخالفان بھ خاك بیفتند و استغفار كند
زیرا روستاییان ; بمنصبان نابود شوندھمھ دھقانان كشتھ شوند بھتر از آن است كھ شاھزادگان و صاح((

در ماه ژوئیھ ھمان سال رسالھاي بھ نام نامھ سرگشاده .)) بدون رخصت االھي شمشیر بھ دست گرفتھاند
درباره كتاب دشوار علیھ دھقانان منتشر كرد كھ در آن مخالفان را الیق پاسخگویي ندانستھ و گفتھ است 

فرمانروایان باید یقھ این . با یاغي و سركشند و مستحق ترحم نیستنداینان ثابت كردند كھ مانند دھقانان قل
  . افراد را بگیرند و آنان را از زبان درازي بازدارند

اگر گمان میبرند كھ این پاسخ تند، جابرانھ، و براي بستن دھان مردم است، در تشخیص خویش راه خطا 
پاسخ آنان مشتي است كھ خون . ستدالل گریزانندسركشان مستحق پاسخ مستدل نیستند، زیرا از ا. نرفتھاند

گوش آنان را باید با گلولھ گشود، چنان كھ سرشان از ... دھقانان گوش شنوا ندارند. از دھانشان جاري سازد
آن كھ سخن شفقت آمیز خدا را نشنود، ناگزیر باید . چنین مردمي بھ چنین مشتي نیازمندند. تن جدا شود

. ... زیرا گوش من بھ فرمان خداست. حاضر نیستم درباره ترحم سخني بشنوم.... فرمان جالد را گردن نھد
ھر گاه اراده وي بھ قصاص تعلق گرفتھ باشد، چرا از ترحم سخن گوییم آیا شائول با ترحم بھ عمالقھ 

شما از آن روي از ... ھنگامي كھ خدا از او انتظار داشت مجري خشم و قصاص او شود، گناه نورزید 
ولي چرا ھنگامي كھ دھقانان سر بھ طغیان برداشتھ و بھ . سخن میرانید كھ دھقانان سركوب شدھاند ترحم

غارتگري و كشتار و تعدي و آتش سوزي دست زده بودند، از ترحم سخن نمیگفتید چرا آنان بھ شاھزادگان 
گذشت و ترحم آنجایي  و خاوندان رحم نكردند و قصد داشتند ھمھ آنان را نابود كنند لوتر استدالل میكرد

ولي در مقامات ملي و كشوري آنھا ; براي مسیحیان واجب است كھ حقوق و مصالح خود آنان در میان باشد
موظفند عدالت را بر رحم و شفقت مقدم دارند، زیرا طبع سركش و گنھكار بشر، كھ از آدم و حوا بھ او 

  .اجتماع اجتناب ناپذیر میكندرسیده است، وجود حكومت، قانون و كیفر را براي حفظ نظم 

مسئولیت ما در برابر جامعھاي كھ جنایت ھستي آن را تھدید میكند، سنگینتر از مسئولیتي است در قبال 
  . جنایتكاران بر عھده داریم

ھرگاه مقاصد دھقانان جامھ عمل میپوشید، ھیچ انسان راستكرداري از گزند آنان در امان نمیبود و ھر 
تعدي و ; ش از دیگران داشت ناگزیر بود بھ سبب آن متحمل زجر و شكنجھ شودكسي كھ دیناري بی

عاقبت ; زنان و كودكان بھ رسوایي كشیده میشدند; زورگویي كھ بھ دست آنان آغاز شده بود پایاني نمیداشت
یش آیا از دھقاناني كھ شكم خو. ھم بھ جان یكدیگر میافتادند، و امنیت و آرامش از ھمھ جا رخت برمیبست

خران داراي مشت خواھند شد و ... را پر كرده و بھ قدرت دست یافتھاند گستاختر و القیدتر میتوان یافت
اظھارات تند لوتر درباره جنگ دھقانان براي ما . مردم را بھ جبر و عنف فرمانبردار خویش خواھند كرد

ي میپنداریم و با افرادي كھ امروزه نظم اجتماعي چنان پابرجاست كھ ما تداومش را ھمیشگ. تعجب آورند
ولي تاراج بیمالحظھ اموال مردم بھ دست دھقانان، و . این نظم را با خشونت بر ھم میزنند مدارا میكنیم

خطرھایي كھ شورش براي نظم و قانون و حكومت و دستگاه تولید و توزیع در آلمان پدید آورد، لوتر را 
جریان شورش، و از پي آن، روي دادند، نگراني لوتر را حوادثي كھ در . در وضع بغرنجي قرار داده بود

از این گذشتھ، مخالفت لوتر را با شورش . از امكان عقیم ماندن انقالب دیني در آلمان موجھ میسازند
دھقانان ممكن است معلول حق شناسي وي از شاھزادگاني دانست كھ در ویتنبرگ، ورمس، و وارتبورگ 

اید ھم لوتر از آن بیمانك بود كھ نجبا و شاھزادگان آلمان، با روگرداني از و ش; از او حمایت كرده بودند
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نزد لوتر، آزادي . جنبش اصالح دیني، وي را در برابر شارل پنجم و كلمنس ھفتم تنھا و بیپناه گذارند
پرستش خداوند و رستگاري بھ تشخیص و انگیزه وجدان شخصي یگانھ آزادیي بود كھ ارزش داشت انسان 

براي انسان چھ تفاوت داشت كھ در این جھان فاني و زودگذر، كھ . تحصیل آن مبارزه و جانبازي كند براي
بھ ابدیت منتھي میشود، بر ده یا شاھزاده باشد بھ زبان دیگر، لوتر عقیده داشت كھ انسان، بھ شرط آزادي 

ي او فراھم است، روحي و برخورداري از فیض و رحمت االھي، باید بھ وضعي كھ در این جھان برا
  . بسازد

زیرا او وقوع انقالب اجتماعي را پیش بیني كرده و . با این وصف، دھقانان حق داشتند از لوتر دلگیر شوند
گفتھ بود كھ چنین انقالبي، حتي در صورتي كھ مردم در جریان آن دست خویش را بھ خون اسقفان بیاالیند، 

لوتر انقالب را دامن زده، نظم اجتماع را متزلزل ساختھ، و  از این گذشتھ، خود. وي را خشنود خواھد كرد
ھمچنین او بھ مصادره اموال كلیسا توسط . اختیارات دولت را در برابر قدرت االھي ناچیز گرفتھ بود

در زماني كھ صندوق راي بر ایشان غیر قانوني بود و ھر روز . مقامات كشوري اعتراض نكرده بود
ي خود مشغول بودند، چھ راه دیگري جز اعمال خشونت براي دھقانان وجود ستمگران بھ تجھیز نیروھا

داشت دھقانان احساس كردند كھ آیین جدید اھداف آنان را تقدیس، اعمال و امیال آنان را تحریك، و در 
مخالفت لوتر با قیام، گروھي از دھقانان را از دین روگردان . آخرین لحظھ، پشت آنان را خالي كرده است

و جمعي نیز بھ ; بسیاري از آنان، بھ رھبري مبلغان یسوعي، بھ آغوش كلیساي كاتولیك باز گشتند; تساخ
  . پیروي از افراطیوني كھ لوتر آنان را طرد كرده بود كتاب عھد جدید را منادي نظام اشتراكي پنداشتند

III  -١۵٣۶-١۵٣۴: آناباتیستھا بھ مرام اشتراكي میگروند  

ھ گروھي از معاصران ما را سرسپرده نظامھاي در قرن شانزدھم، اقلیتھاي مذھبي ھمان شور و حرارتي ك
  . گردنكشي را پیرو جنبشھاي انقالبي گوناگون كرد

این فرقھ، مصرانھ خواھان . بودند) تعمید دھندگان مجدد(افراطیترین فرقھ مسیحي این عصر آناباتیستھا 
ي تعمید دھنده، اعتقاد داشت كھ غسل تعمید در واقع غسل تعمید در سن بلوغ بود و، بھ پیروي از یحیا

ھاي  این فرقھ نیز بھ شاخھ. زماني باید داده شود كھ فرد بھ میل و رضاي خود خواھان قبول مسیحیت باشد
دستھاي از آنان، كھ از ھانس دنك و لودویگ ھتسر پیروي میكردند، منكر الوھیت . چندي تقسیم شده بود

شتند كھ مسیح صرفا روحانیترین مردم بود و نھ با جان دادن بر صلیب بلكھ با مسیح بودند و عقیده دا
دنك وجدان فردي را از كلیسا، دولت و حتي كتاب مقدس برتر . زندگي بیمانند خود، گناھان ما را باز خرید

آنان، . كردندبسیاري از آناباتیستھا اخالق و رفتار بیآالیش پیشھ ساختھ بودند و جامھ ساده بھ تن می. میشمرد
بھ پیروي از منطق نسنجیده لوتر درباره آزادي مسیحیان، با حكومت جابرانھ و ھمچنین با مقاومت مسلحانھ 

آناباتیستھا، با استناد بھ اینكھ كشتن انسانھا گناه دارد، از زیر بار . در برابر حكومت، مخالفت میكردند
ان، اولیھ سوگند نمیخوردند و از یاد كردن سوگند آنھا، مانند مسیحی. خدمت سربازي شانھ خالي میكردند

درود آناباتیستھا چون درود یھودیان، مسلمانان، و . وفاداري بھ شاھزادگان یا امپراطور سر باز میزدند
گرچھ لوتر، تسوینگلي، كالوھن .)) سالم خدا بر تو باد((كویكرھا كھ یك قرن بعد پدید آمدند عبارت بود از 

با رواداري دیني با پاپھا ھمداستان بودند، آناباتیستھا روا داري دیني را تبلیغ میكردند و و ناكس در مخالفت 
یكي از آنان، بالتازار ھوبمایر، نخستین بار رسالھاي در دفاع از رواداري دیني منتشر كرد . بھ كار میبستند

فرقھ یك قرن بعد از پتر این . آناباتیستھا از مشاغل دولتي و نزاع و مرافعھ پرھیز میكردند). ١۵٢۴(
خلچیكي، بھ پیروي از او، پدید آمد، و سھ قرن قبل از تولستوي، از آنارشیسمي نظیر آنارشیسم تولستوي 

، از اشتراك ))برادران موراویایي((ھاي تابوریان یا  گروھي از آنان، بھ پیروي از اندیشھ. پیروي میكرد
گفتار راویان مخالف را بپذیریم از اشتراك زنان،  اموال و دارایي مردم، و برخي نیز در صورتي كھ

انتظار داشتند كھ مردم ; با این حال، اجبار را براي حصول این منظور جایز نمیدانستند. ھواداري میكردند
و معتقد بودند كھ، پس از استقرار ; بھ میل و اختیار خویش جامعھاي مبتني بر تعاون و ھمكاري پدید آورند

  . بر زمین نظام اشتراكي خود بھ خود جھانگیر خواھد شدفرمانروایي خدا 
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تمام آناباتیستھا، بھ استناد كتاب مكاشفھ یوحناي رسول، در انتظار بازگشت مسیح بودند، و گروھي از آنان 
آنان عقیده داشتند كھ پس از بازگشت مسیح، ھمھ . ادعا میكردند كھ از روز و ساعت بازگشت مسیح آگاھند

ھمھ مردم جز خود آناباتیستھا بھ شمشیر خدا از روي زمین نابود خواھند شد، و برگزیدگان، بیدینان یعني 
بیآنكھ مقید بھ قانون و نكاح زناشویي باشند، در فردوس زمیني بھ سر خواھند برد و از ھمھ مواھب خدا 

، میساختند و خود آنھا، بھ امید فرارسیدن چنین روزي، با رنج و زحمت، و زندگي با یك زن. متنعم میشوند
اینان ممكن است از صلح طلبي والدوسیان جنوب فرانسھ و . را آناباتیستھا نخست در سویس پدید آمدند

در گوشھ و كنار این كشور، از جملھ بال، روشنفكراني برنامھ جوامع . بگارھاي ھلند اشاعھ یافتھ باشند
اثر تامس مور، نیز ممكن ) مدینھ فاضلھ(ا اشتراكي را طرحریزي كردند، پارھاي از مضامین كتاب یوتوپی

سھ تن از این متفكران، . است در اندیشھ متفكراني كھ در محفل اراسموس گرد میآمدند نفوذ كرده باشند
كونراد گربل و فلیكس مانتس، اھل زوریخ، و بالتازار ھوبمایر، اھل والدسھوت، در آن سوي مرز اتریش 

  . آناباتیستھا را رھبري میكردند

مونتسر بھ والدسھوت، و كارلشتات بھ زوریخ رفت، و فرقھ آناباتیست بھ نام  ١۵٢۴در سال 
پیروان این فرقھ لزوم تعمید بزرگساالن و بازگشت . در زوریخ تاسیس شد)) برادران((یا )) روحانیگران((

عشریھ و  قریبالوقوع مسیح را تبلیغ میكردند و با رباخواري، اخذ مالیات، خدمت سربازي، گردآوري
  . سوگند خوردن مخالف بودند

را با نظریات پروتستاني خویش، كھ شامل )) شوراي كبیر زوریخ((در ھمین ھنگام، اولریش تسوینگلي 
و از برادران خواست كھ مخالفت خویش را با ; لزوم نظارت مقامات كشوري بر دین بود، ھمراه كرد

از این روي شورا آنان را . ل این درخواست سرباز زدندبرادران از قبو. دولت و تعمید كودكان پس بگیرند
و چون نتوانست آنھا را اقناع كند، فرمان داد پدران و ) ١۵٢۵ژانویھ  ١٧. (بھ مناظره علني دعوت كرد

آناباتیستھا شورا را تقبیح كردند، . مادراني كھ از تعمید كودكانشان خودداري كردھاند شھر را ترك گویند
رھبران . در خیابانھا بھ تظاھر پرداختند)) لعنت بر زوریخ((اي پیر خواندند، و با فریاد تسوینگلي را اژدھ

. آناباتیستھا دستگیر و تبعید شدند، و در نتیجھ مجال یافتند نظریات خویش را در شھرھاي دیگر اشاعھ دھند
پا كرد، و ھوبمایر  نھضت آناباتیستي بھ شھرھاي سن گال و آپنتسل گسترش یافت در برن و بال ھیجاني بر

ھزارو دویست تن از مردان و زنان آپنتسل، . تقریبا ھمھ ساكنان والدسھوت را شیفتھ نظرات خویش ساخت
، بھ امید اینكھ خداوند روزي رسان ))اندیشھ مكنید كھ چھ خواھید خورد((بھ پیروي مسیح كھ گفتھ است 

  . است، دست از كار و كوشش كشیدند

، بھ آناباتیستھا پیوستند، ولي پس از ١۵٢۵پیروزي زودگذر دھقانان در بھار مردم بسیاري، بر اثر 
شوراي . سركوبي شورش دھقانان، مالكان سویس از ھیچ اقدامي براي امحاي آناباتیستھا فروگذار نكردند

، و متعاقب آن گربل و ھوبمایر را بازداشت كرد و فرمان داد كھ تمام )١۵٢۵ژوئیھ (زوریخ نخست مانتس 
تا ھمگي تلف شوند ((و آب و نان در دسترس آنان ننھند )) در بارویي زنداني كنند((ناباتیستھاي متمرد را آ

مانتس را در آب خفھ كردند، ھوبمایر توبھ كرد و آزاد شد، و ; گربل در بازداشتگاه تلف شد)). و بپوسند
ھتسر را بھ جرم پیروي از ; سپس توبھ خود را شكست و بھ تبلیغ اھالي آوگسبورگ و موراوي پرداخت

كانتونھاي پروتستان و كاتولیك یكسان بھ قلع و قمع . نھضت آناباتیستي و زناكاري در كنستانس سر بریدند
مقارن این زمان، نھضت آناباتیستي بسرعت در جنوب آلمان  ١۵٣٠آناباتیستھا پرداختند، و در سال 

. شور و حرارت، معتقدات آن را تبلیغ میكردند مردمي كھ بھ این نھضت میگرویدند، با. گسترش مییافت
در . دنك و ھوبمایر در میان بافندگان و اقشار پایین طبقھ متوسط شھر آوگسبورگ نفوذي بھ ھم رسانیدند

شھر تیرول، معدنچیان تنگدست و محروم، كھ كینھ صاحبان معادن، یعني خاندان فوگر و ھوخشتر، را بھ 
در ستراسبورگ، كشاكش . شورش دھقاني بھ نھضت آناباتیستي گرویدند دل گرفتھ بودند، پس از سركوبي

ولي انتشار رسالھاي ; كاتولیكھا و پروتستانھا بھ آناباتیستھا مجال داد كھ بسیاري را بھ سوي خویش بكشند
كساني كھ از اشتراك اموال سخن میگویند قصدي جز ((بھ مقامات كشوري ھشدار داد كھ  ١۵٢٨در سال 

ني در بین تنگدستان و توانگران و شوراندن مردم بر فرمانروایاني كھ از جانب خدا برگزیده ایجاد دشم
و دیت ; در ھمان سال، دستخط شارل پنجم تعمید مجدد را در شمار جنایات كبیره جاي داد.)) شدھاند ندارند
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انند جانوران وحشي، ، با تایید دستخط امپراطور، فرمان داد كھ آناباتیستھا در ھمھ جا، م)١۵٢٩(شبایر 
وقایعنگار آناباتیست، شاید با گزافھگویي، نتایج صدور این . بیدرنگ و بدون دادرسي بھ مرگ محكوم شوند

  . فرمان را چنین توصیف كرده است

گروھي را بھ خاكستر مبدل ساختند، و برخي را نیز بر ; جمعي را شكنجھ دادند و تنشان را دو نیم كردند
دیگران را از شاخھ درختان حلق ... گوشتشان را با گازانبر گداختھ از تن جدا كردند آتش بریان كردند و

برخي در زندانھاي تاریك از گرسنگي ... با شمشیر گردن زدند، و یا در آب خفھ كردند. آویز كردن
ي بر سیماي آثار گداختگ... آناني را كھ جوانتر بودند بھ تازیانھ بستند و بھ سیاھچالھا افكندند... پوسیدند

ھا و  ھا و پیشھ بسیاري از ترس بھ كوه. باقي را از موطن خویش بھ دیار بیگانھ راندند... بسیاري دیده میشد
  . غارھا پناه بردند

. دو ھزار تن از آناباتیستھا كشتھ شدند ١۵٣٠بھ گفتھ زباستیان فرانك، كھ در ھمان زمان میزیست، در سال 
  . آلزاس، ششصد تن آناباتیست بھ مرگ محكوم شدندتنھا در انسیسھایم، از شھرھاي 

در سالزبورگ، آن عده از آناباتیستھا را كھ از عقیده خویش عدول كرده بودند ارفاقا پیش از آنكھ در آتش 
بسوزانند، سر بریدند، و كساني را كھ در عقیده خویش پا برجا بودند بر آتش مالیمي بریان كردند 

)١۵٢٨ .(  

  . اد شھداي خویش اشعار مھیجي سرودند، و سرایندگان این اشعار نیز بھ شھادت رسیدندآناباتیستھا بھ ی

در پروس و . آناباتیستھا، با وجود این كشتارھاي بیرحمانھ، نیرومندتر شدند و بھ شمال آلمان كوچ كردند
گفتھ یك بھ . وورتمبرگ، گروھي از نجبا آناباتیستھا را، چون كشاورزاني صلحدوست و فعال پذیرفتند

تاریخنویس، دره ورا در ساكس از آناباتیستھا موج میزد، و در ارفوت آنان ادعا میكردند كھ براي ارشاد 
جھان مشرف بھ مرگ سیصد مبلغ بھ اكناف جھان فرستادھاند، در لوبك یورگن و ولنوور، كھ بھ پیروي از 

با تعدیل عقاید آناباتیستھا در موراوي، ھوبمایر ) ١۵٣٣١۵٣۴(شخصیت اداره شھر را بھ دست گرفت 
بھ جاي اشتراك اموال، ((وي تعلیم میداد كھ نظام اشتراكي، . درباره نظام اشتراكي توفیقي بھ دست آورد

زیرا ما مباشر دارایي ; عبارت است از اطعام گرسنگان، سیراب ساختن تشنگان، و پوشانیدن تن برھنگان
و مونتسر بود، با متقاعد كردن آناباتیستھاي موراوي، بھ ھانس ھوت، كھ پیر.)) خویش ھستیم، نھ مالك آن

ھوبمایر بھ وین . اینكھ نظام اشتراكي مستلزم اشتراك اموال است، آنان را از ھوبمایر روگردان كرد
  . در این شھر وي را آتش زدند و زنش را بھ رود دانوب افكندند. گریخت

ھوت و پیروانش شھر اوسترلیتز را مركز حكومت اشتراكي خویش كردند و در اینجا، چنانكھ گویي ظھور 
. ناپلئون را پیش بیني كرده باشند، از خدمت سربازي سر باز زدند و ھر گونھ جنگي را تقبیح كردند

كومت اشتراكي آناباتیستھاي مزبور، كھ خویشتن را بھ كشاورزي و صنایع كوچك سرگرم كرده بودند، ح
مالكان با مالحظھ اینكھ آناباتیستھاي موراوي با تالش سخت و . خویش را قریب یك قرن برپا نگاه داشتند

كشتزارھاي آنان اشتراكي اداره . صادقانھ خویش اراضي آنان را آباد میكنند، از آنان حمایت میكردند
; م میكردند و در اختیار دھقانان مینھادندلوازم و ادوات كشاورزي را سران مزارع اشتراكي فراھ; میشدند

قسمتي از درآمد مزارع بھ عنوان اجاره زمین بھ مالك تعلق میگرفت و مازاد آن بھ تناسب احتیاج دھقانان، 
تن بود كھ  ٠٠,٢٠تا  ۴٠٠واحد اجتماع، بھ جاي خانواده، جوامع مركب از . در میان آنان تقسیم میشد

گرچھ مردان بیش . ه، بیمارستان و آبجوسازي مشتركي در اختیار داشتندآشپزخانھ، رخشویخانھ، آموزشگا
در طي . از یك زن نمیگرفتند، ولي كودكان پس از دوران شیرخوارگي بھ جامعھ اشتراكي تعلق داشتند

از ھم پاشید، اعضاي این ) ١۶٢٢)) (فرمان امپراطوري((جنگھاي سي سالھ، جامعھ اشتراكي موراوي بھ 
گروھي از تبعید شدگان بھ روسیھ و . یین كاتولیك گرویدند یا از زادگاه خویش تبعید شدندجامعھ یا بھ آ

  . در بخشھاي آینده كتاب بازھم بھ آنان برخواھیم خورد. جمعي نیز بھ مجارستان كوچ كردند
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شاگرد وي،  .در ھلند، ملخیور ھوفمان، دباغ سوابیابي، عقاید آناباتیستھا را با كامیابي كمنظیري تبلیغ میكرد
یان ماتیس در لیدن بھ این نتیجھ رسید كھ بیش از این نمیتوان در انتظار اورشلیم نوي بود كھ انجیل وعده 

ماتیس دوازده رسول بھ . داده است، و این اورشلیم را باید بیدرنگ، و در صورت لزوم با زور، ایجاد كرد
و را بھ مردم اعالم دارند، تواناترین آنان دوزنده اكناف ھلند فرستاد تا مژده تاسیس قریبالوقوع اورشلیم ن

جواني بھ نام یان بوكلسون بود كھ در تاریخ وي را بھ نام یوھان لیدني و در اپراي مایربر، آھنگساز 
یان با آنكھ تحصیالت چنداني نداشت، جواني بود تیزھوش، داراي . میشناسند)) پیامبر((آلماني، او را بھ نام 
ھایي نوشتھ و روي صحنھ  او نمایشنامھ. ر مطبوع و خوشایند، بیان شیوا و اراده آھنینتخیل سرشار، ظاھ

  . آورده و اشعاري نیز سروده است

مونتسر، بھ این نتیجھ رسید كھ ھمھ اشكال مسیحیت، جز آن كھ مولھاوزن دریافتھ است، ناقص و نارسا 
  . بودھاند

و در ھمان ; )١۵٣٣(س، بھ نھضت آنابایتسھا پیوست در بیست و چھار سالگي، بھ تاثیر سخنان یان ماتی
  . سال براي تبلیغ معتقدات این فرقھ بھ مونستر، پایتخت ثروتمند و پرجمعیت و ستفالي، رھسپار شد

شھر مونستر، كھ نام خویش را از نام صومعھ مجاور خود گرفتھ بود، جامعھاي فئودالي و تابع اسقف و 
سي نیز، بھ موازات گسترش صنعت و بازرگاني، تا حدي بھ شھر راه دموكرا. شوراي كلیساي جامع بود

ساكنان شھر، كھ نماینده ھفده صنف بودند، سالي یكبار ھیئتي مركب از ده تن را براي برگزیدن . یافتھ بود
ولي طبقھ توانگر، كھ در سیاست كارآزموده بود، طبعا بر شوراي . اعضاي شوراي شھر انتخاب میكردند

، طبقات پایین مردم شھر، كھ از قیام دھقانان بھ ھیجان آمده بودند، ١۵٢۵در سال . لط داشتشھر نیز تس
شورا پارھاي از این درخواستھا را پذیرفت، ولي . بھ شوراي شھر تسلیم كردند)) درخواست((سي و شش 

یان ماتیس  واعظي لوتري بھ نام برنارد روتمان، بھ نمایندگي اھالي، از. بیشتر آنھا را نادیده گرفت
 ١٣در روز . درخواست كرد كھ گروھي از آناباتیستھاي ھلند را بھ یاري ساكنان ناراضي شھر بفرستد

، از بیم ))ھیئت نظم. ((، یوھان لیدني، و چندي پس از او، خود یان ماتیس بھ مونستر رسیدند١۵٣۴ژانویھ 
ساكنان . سرباز بھ مونستر فرا خواند قیام ساكنان ناراضي شھر، اسقف فانتس فون والدك را با دو ھزارتن

شھر، بھ رھبري ماتیس، روتمان، و یوھان لیدني، در خیابانھا با سربازان اسقف جنگیدند، آنان را از شھر 
انتخابات شوراي شھر ). ١۵٣۴فوریھ  ١٠(بیرون راندند، و حكومت نظامي مونستر را بھ دست گرفتند 

وز شدند و دو تن از ھمكیشان خویش را، بھ نام كنیپر دولینگ و آناباتیستھا در انتخابات پیر; تجدید شد
  . بدین سان، فصل تازھاي در تاریخ مونستر آغاز گشت. كیپنبرویك، بھ شھرداري برگزیدند

و بیم آن میرفت كھ نیروھاي مخالف دیگر نیز بھ آنان ; سربازان تازه نفس اسقف شھر، را محاصره كردند
براي رفع خطر داخلي، فرمان داد ھمھ ساكنان غیر آناباتیست مونستر یا از نو  شوراي تازه شھر،. بپیوندند

این فرمان بیرحمانھ، مردان و زنان كھنسال و كودكان پابرھنھ را . تعمید بگیرند یا شھر را ترك گویند
طرفین متخاصم ھر كس را كھ . ناگزیر كرد كھ در سردترین روزھاي زمستان آلمان از شھر بگریزند

ھنگام جنگ، شوراي شھر منحل شد و جاي خود را . دشمن كار میكرد با بیرحمي از پاي درمیآوردند براي
ماتیس در یورش . بھ مجمع ھمگاني و كمیتھ امنیت اجتماعي داد، كھ در ھر دو رھبران دیني اكثریت داشتند

زمام امور شھر را  ، و از آن پس یوھان لیدني)١۵٣۴آوریل  ۵(بر سربازان محاصره كننده شھر كشتھ شد 
  . شاھانھ بھ دست گرفت

نظام اشتراكي مونستر، مانند ھر نظام اشتراكي سختگیري كھ براي حفظ موجودیت خویش تالش میكند، 
زیرا مردم نابرابر خلق شدھاند، و تنھا در صورتي حاضرند دارایي ; رنگ اقتصادي جنگي بھ خود گرفت

ت خارجي تغییر میكند، و نظام اشتراكي زیر فشار صلح درھم آزادي داخلي بر حسب امنی; خویش را با كند
  . میشكند

pymansetareh@yahoo.com



ساكنان محاصره شده مونستر كھ نابودي خویش را در صورت پراكندگي قطعي میدیدند، تحت تاثیر ایمان 
دیني و بالغت رھبران خویش، براي تحقق بخشیدن بھ رویاي كتاب مكاشفھ یوحناي رسول درباره اورشلیم 

مشایخ اسباط ((تن در دادند اعضاي كمیتھ امنیت اجتماع )) حكومت دیني سوسیالیستي((بھ  نو، نومیدانھ
یوھان، شاید براي . ملقب شد)) پادشاه اسرائیل((خوانده شدند، و یوھان لیدني بھ )) دوازدھگانھ بنیاسرائیل

تبعید شدگان تحكیم موقعیت متزلزل خویش نزد مردم سادھدل، شھر خویشتن را با جامھ فاخري كھ از 
مھاجمان، رھبران رادیكال مونستر را متھم میكردند كھ، بدون توجھ بھ . توانگر بر جاي مانده بود، آراست

براي اثبات این مدعا، قرینھاي در دست . گرسنگي ساكنان محاصره شده شھر، پرخوري پیشھ ساختھاند
میان مردم پخش كردند، چنانكھ یكي از  نیست، زیرا میدانیم كھ رھبران شھر بیشتر اموال توقیف شده را در

اھالي شھر، .)) ھاي فاخر بھ تن كردھاند تنگدستترین ھمشھریان ما اكنون جامھ: ((اھالي شھر نوشت
  . باشكوه و جالل، گرسنگي میكشیدند

بھ گفتھ یكي از مخالفان، رھبران شھر فرمان دادند كھ . نظام اشتراكي مونتسر محدود و آزمایش بود
مردم اشتراكي شود، ولي عمال مایملك ساكنان شھر بھ استثناي جواھرات، فلزات بھادار و ذخایر اموال ((

خوراك مشتركا صرف میشد، ولي تنھا كساني از آن استفاده میكردند كھ در . جنگي بھ خود آنان تعلق داشت
ني خوانده ھنگام صرف خوراك آیاتي از كتاب مقدس ھمراه سرودھاي دی. دفاع از شھر شركت داشتند

و براي تھیھ مایحتاج ; براي برآوردن نیازمندیھاي تنگدستان تعیین شده بودند)) خادم((سھ . میشدند
اراضي واقع . نیازمندان، توانگراني كھ در شھر مانده بودند اجبارا از مازاد دارایي خویش چشم میپوشیدند

بھ گواھي فرماني كھ در این زمان . ده بودندھا در میان آنھا تقسیم ش در داخل شھر بھ تناسب افراد خانواده
صادر شده بود، در جامعھ اشتراكي مونستر مرد تسلط و برتري دیرین خویش را بر زن خود حفظ كرده 

  . بود

رقص، مسابقھ، و نمایشھاي مذھبي زیر نظر مقامات . رھبران شھر قوانین اخالقي سختي وضع كردند
و زنا از جرایم ; فحشا تحریم گشت; مار كیفر سنگیني تعیین شدبراي میخوارگي و ق; دولتي تشویق شدند
كثرت زنان، كھ معلول خروج مردان از شھر بود، رھبران را ناگزیر بھ صدور . كبیره بھ شمار آمد

زنان . ، و در واقع صیغھ شوھر او، میساخت))ندیمھ زن شوھردار((فرماني كرد كھ ھر زن مجردي را 
گروھي از محافظھكاران شھر كھ با این فرمان مخالف بودند . ھایي ترجیح دادندمجرد این را بر تجرد و تن

  . شورشي بر پا كردند و شاه را بھ زندان افكندند

در این پیروزي اورشلیم نو، زنان نقش . ولي سربازان آنان، در حال مستي، بھ دست آناباتیستھا كشتھ شدند
با ) بھ گفتھ وقایعنگاران مخالف(د، و زنان متعددي گرفت، و یوھان از زندان آزاد ش. مردانھاي ایفاد كردند

بیرحمي و بوده باشد، زیرا ھزاران تن از مردم فرمان وي را با خرسندي گردن مینھادند و در راه او 
  . جانبازي میكردند

ھنگامي كھ یوھان براي درھم شكستن حلقھ محاصره دشمن از مردم یاري خواست، شماره زناني كھ بھ 
)) رسوالني((چون درصدد برآمد . است وي پاسخ دادند بیش از آن بود كھ برا جنگ ضرورت داشتدرخو

ھاي آناباتیست دیگر بھ خارج گسیل دارد، دوازده مرد كوشیدند صفوف سربازان  براي استمداد از گروه
استان یھودیت بھ یكي از زنان غیور شھر كھ از د. دشمن را بشكافند، ولي ھمگي بھ دام افتادند و كشتھ شدند

  . او نیز دستگیر و كشتھ شد; ھیجان آمده بود، بھ قصد كشتن اسقف، بھ سفوف دشمن تاخت

گر چھ گروھي از آناباتیستھاي آلمان و ھلند اعمال زور توسط برادران مونستري خویش را نكوھش 
تردام، و لیدن براي ساكنان كولوني، تریر، آمس. میكردند، اما بیشتر آنان انقالب مونستر را میستودند

براي تقویت انقالبیون محصور در مونستر، پنجاه كشتي از . پیروزي انقالب مونستر دعا میخواندند
، ولي ھمھ این كشتیھا بھ دست مقامات دولتي ھلند تار و )١۵٣۵مارس  ٢۵و  ٢٢(آمستردام حركت كردند 

ز انقالبیون مونستر، صومعھاي را در مارس، دستھاي از آناباتیستھا بھ پیروي ا ٢٨در روز . مار شدند
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نزدیكي فریسالند غربي تسخیر كردند و در آن سنگر بستند، ولي اینان نیز با دادن ھشتصد كشتھ سركوب 
  . شدند

گسترش روز افزون شورش نیروھاي محافظھكار پروتستان و كاتولیك را در سراسر امپراطوري بر آن 
اندر میداد با  ١۵٢٨لوتر، كھ در سال . ستھا تجھیز كنندداشت كھ خویشتن را براي سركوبي آناباتی

آشوبگران كافر بھ زور : ((توصیھ كرد ١۵٣٠بدعتگذاران نورستھ كلیسا بنرمي رفتار شود در سال 
شھرھاي آلمان یكي پس از دیگري پول و . مالنشتون نیز عقیده لوتر را تایید كرد.)) شمشیر تارو مار شوند

آوریل  ۴(و دیت ورمس ; في كھ مونستر را محاصره كرده بود فرستادندمرد جنگي براي یاري اسق
اسقف، با . براي تقویت محاصره كنندگان مونستر، مالیات تازھاي در سراسر آلمان وضع كرد) ١۵٣۵

كمكھایي كھ دریافت میكرد، حلقھ محاصره را تنگتر ساخت و ساكنان شھر را از آذوقھ و مایحتاج دیگر 
  . محروم كرد

ن، شاه مونستر، چون دید قحطي بر ساكنان شھر زور آور شده و مردم روحیھ خود را باختھاند، اجازه یوھا
بسیاري از زنان و كودكان، و برخي از مردان، فرصت را . داد تا كساني كھ مایلند شھر را ترك گویند

زنداني میكردند و یا سربازان اسقف، مرداني را كھ از شھر میگریختند . براي گریز از شھر مغتنم شمردند
با نشان دادن قسمتي )) مھاجران((یكي از . بھ قتل میرسانیدند، ولي زنان را بھ خدمات گوناگون وا میداشتند

نیرویي از دھقانان جنگجو بھ راھنمایي وي . از دیوارھاي بیدفاع شھر بھ مھاجمان، از مرگ نجات یافت
قحطي و گرسنگي . ند ھزار سرباز بھ شھر ریختندو از پي آنان چ) ژوئن ٢۴(دروازه شھر را گشودند 

اینان نیز . مردان شھر را چنان ناتوان كرده بود كھ تنھا ھشتصد تن از آنان قادر بودند اسلحھ بھ دست گیرند
نخست در بازار شھر سنگر بستند و پس از آنكھ خروج از شھر بھ جان آنان گزندي نخواھد رسید، تسلیم 

ھاي شھر را جستجو كردند و  مھاجمان خانھ. ھدشكني ھمھ آنان را بھ قتل رساندندولي مھاجمان با ع. شدند
یوھان و دو تن از یاران وي . چھارصد تن دیگر از شورشیان را، كھ پنھان شده بودند، از پاي در آوردند

ھر گرد مردمي كھ در بازار ش((را بھ دیركي بستند و گوشتشان را با گازانبر گداختھ از تن جدا كردند، و 
ھایي در قلبشان فرو  زبان آنان را از جاي میكندند و سرانجام دشنھ.)) آمده بودند از بوي تعفن بیمار شدند

  . میبردند

از آن پس، ھمھ مقامات شھري بھ . اسقف پیروزمندانھ بھ شھر بازگشت و زمام امور را بھ دست گرفت
در سراسر امپراطوري، آناباتیستھا . ر قوام گرفتفرمان اسقف درآمدند و آیین كاتولیك نیز بار دیگر در شھ

با وجود . از بیم جان خویش آن عده از ھمكیشان خود را كھ ھواخواه اعمال زور بودند از خود میراندند
لوتر و مالنشتون بھ فیلیپ ھسھاي توصیھ . این، بسیاري از این بدعتگذاران صلح طلب بھ شھادت رسیدند

رھبران محافظھ كار عقیده داشتند از كساني كھ با گستاخي نظام . ا نابود كندكردند كھ ھمھ آناباتیستھا ر
اقتصادي و سیاسي كشور را تھدید میكردند با چنان شدت و بیرحمیي باید انتقام گرفتھ شود كھ براي آیندگان 

  . مایھ عبرت شود

را بھ پایان ھزارھاي كھ  آناباتیستھا از این آزمایش تلخ عبرت گرفتند، تحقق نظام اشتراكي مطلوب خویش
كتاب مكاشفھ یوحناي رسول وعده میدھد موكول كردند، و شكیبایي و سادگي و تقوا و صلحجویي پیش 

  . گرفتند

، پیروان ھلندي و آلماني خود را چنان )١۵٣١(منوسیمونس، كشیش كاتولیك، كھ بھ آناباتیسم گرویده بود 
ھا را از سر گذراندند و توانستند در ھلند، روسیھ و آمریكا ھمھ سختی)) منونیتھا((ماھرانھ ھدایت كرد كھ 

در بین آناباتیستھاي بر اروپا، كویكرھاي انگلیسي، و باتیستھاي . جوامع كشاورزي استواري بر پا كنند
ولي صلحجویي كویكرھا و مخالفت آنھا با سوگند خوردن، . امریكایي ھمبستگي آشكاري بھ چشم نمیخورد

ا بھ لزوم تعھد گرفتن سالمندان، محتمال از ھمان سنتھا و معتقداتي ریشھ گرفتھاند كھ در و اعتقاد باتیستھ
ھا تمایل  یكي دیگر از وجوه مشترك این فرقھ. سویس، ھلند، و آلمان بھ شكل نھضت آناباتیستي نمودار شدند

ھادت، آنان را در و آمادگي آنان بھ ھمزیستي با پیروان كھ در روزگار سختي و تنگدستي، و بھ ھنگام ش
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ولي آنان با صداقت، جانبازي، و ; ایمان خویش استوار كرده بود با فلسفھ بیثبات ما سازگار نیست

  فصل ھجدھمانساندوستي خویش میراث گرانبھایي براي ما بر جاي نھادند 

  

  اصالح دیني در سویس : تسوینگلي

١۴١- ٧٧۵٣١  

I  -كارھاي شگرف بھ مقیاس كوچك  

بھ استحكام كنفدراسیون آنھا انجامید، ) ١۴٧٧(پیروزي كانتونھاي سویس در دفع حملھ شارل دلیر 
احساسات ملي مردم سویس را تقویت كرد، و بھ آنان چنان نیرویي بخشید كھ توانستند در برابر امپراطور 

. ستادگي كنندماكسیمیلیان، كھ میخواست سویس را ضمیمھ امپراطوري مقدس روم سازد، با سرسختي ای
ولي پس از شكست بورگوني، اختالف نظر بر سر چگونگي تقسیم غنایم نزدیك بود آتش جنگ داخلي را 

، زاھد فیلسوفي بھ نام نیكوالوس فون در فلوئھ كھ )١۴٨١(لكن در دیت ستانس ; در سویس برافروزد
   .سویسیھا وي را بھ نام برادر كالوس میشناسند آنھا را بھ مصالحھ وا داشت

و زولوتورن در سال ) فریبور(ایاالت فرایبورگ . كنفدراسیون با پیوستن كانتونھاي تازه وسعت یافت
. بھ عضویت كنفدراسیون پذیرفتھ شدند ١۵١٣، و آپنتسل در سال ١۵٠١، بال وشافھاوزن در سال ١۴٨١

جھ آلماني سخن بدین سان، شماره كانتونھاي عضو كنفدراسیون بھ سیزده رسید، كھ ساكنان آنھا بھ لھ
. میگفتند، بھ استثناي فرایبورگ و برن كھ اھالي آنھا عالوه بر آلماني با زبان فرانسھ نیز آشنا بودند

كانتونھاي مذكور یك جمھوري فدرال تشكیل دادند كھ اعضاي آن در امور داخلي خود مختار، و در امور 
فدرال بتساوي از كانتونھاي عضو نمایندگان مجلس . خارجي تابع مجلس قانونگذاري مشترك بودند

با این حال، جمھوري فدرال سویس بر اساس دموكراسي كامل اداره نمیشد، . جمھوري برگزیده میشدند
زیرا برخي از جماعتھاي كوچكتر، مثل واسالھا، از حق راي محروم بودند و در اختیار كانتونھا قرار 

، كانتونھاي ١۵١٢تا  ١۵٠٠در سال . صلحجویي شودسویس ھنوز بدانجا نرسیده بود كھ نمونھ . میگرفتند
جمھوري فدرال از آشفتگي وضع ایتالیا استفاده كردند و بلینتسونا، لوكارنو، لوگانو و سرزمینھاي دیگر 

ولي پس . ھاي آلپ بھ قلمرو خویش افزودند و سپاھیان خویش را بھ دولتھاي خارجي اجاره دادند جنوب كوه
، كنفدراسیون از صنعتگران تیزھوش، و بازرگانان )١۵١۵(ر مارینیاتو از ھزیمت سربازان سویس د

  . پرمایھ خویش، یكي از درخشانترین و پیشروترین تمدنھاي تاریخ را بنیان نھاد

با وجود این، اومانیستھایي كھ در بال بھ دور . كلیساي سویس نیز مانند كلیساي ایتالیا بھ فساد آلوده بود
در اخالقیات آن عصر، . ده بودند از آزادي و حمایت كلیسا برخوردار بودندفروبن واراسموس گرد آم

یكي از اسقفان سویس براي ھر فرزندي كھ . ھا قابل تحمل بود برخورداري كشیشان سویس از خدمات متعھ
گیلدر از این  ١۵٢٢كشیشان تابع او بھ جھان میآوردند چھار گیلدر مطالبھ میكرد، و در طي یك سال مبلغ 

ھا میروند، مستي میكنند، و اوقات  وي شكوه داشت كھ بسیاري از كشیشان بھ میخانھ. ه جمعآوري كردرا
خویش را با قمار میگذرانند ولي گلھ او ظاھرا از این بود كھ كشیشان در ازاي ارتكاب این اعمال بھ او 

  . پولي نمیدادند
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. آغاز كردند و بر امالك كلیسا مالیات بستند برخي از ایاالت، بویژه زوریخ، نظارت دولتیان بر كشیشان را
اسقف كستانس ادعا میكرد كھ زوریخ از آن اوست و اھالي شھر باید فرمان وي را گردن نھند و بھ او 

  . عشریھ بپردازند

در سال . ولي پاپ آنچنان سرگرم سیاست ایتالیا بود كھ نتوانست بھ نحو موثري از دعاوي وي پشتیباني كند
یولیوس دوم، در ازاي استفاده از سربازان ژنو، بھ شوراي این شھر اجازه داد كھ باري ، پاپ ١۵١٠

بدین سان، ھفت سال قبل از آنكھ . ھا، و اخالق عمومي تدابیري اتخاذ كند اصالح وضع دیرھا، و صومعھ
ف بر لوتر مسائل معروف خویش را بر در كلیساي ویتنبرگ الصاق كند، نطفھ اصالح دیني، با تسلط دول

كلیسا در زوریخ و ژنو بستھ شد، ھمین تحول راه را براي ادغام كلیسا و دولت، بھ اشكال گوناگون، بھ 
  . دست تسوینگلي و كالون ھموار كرد

II -تسوینگلي  

دیداري از زادگاه ھولدرایش یا اولریش تسوینگلي یك بار دیگر این حقیقت را بھ ثبوت میرساند كھ مردان 
منطقیترین و ناكامترین مطلحان دیني زندگي را در . محقر چشم بھ جھان گشودھاندھاي  بزرگ در خانھ

كلبھ محقري در دھكده كوھستاني ویلدھاوس، در ھشتاد كیلومتري جنوب خاوري زوریخ، كھ اكنون بخشي 
ن این كلبھ تاریخي، با شیرواني كوتاه، دیوارھاي چوبی). ١۴٨۴ژانویھ (از كانتون سن گال است، آغاز كرد 

ھاي تنگ، و كف پوشیده از الوار ناھموار، و تختخواب چوبي تنومند، و میز و قفسھ  زمخت، و پنجره
. كتاب، از محیطي سخن میگوید كھ انسان را ناگزیر میكرد كھ از جھان روي برتابد و بھ آخرت دل بندد

سومین پسر از اولریش . پدر اولریش از صاحبمنصبان ارشد قریھ و مادرش خواھد مغرور كشیشي بود
از روزگار جواني، دست . ھشت پسر خانواده بود كھ براي جلب تحسین دو خواھر باھم رقابت میكردند

تقدیر ھمھ موجبات را براي رسیدن اولریش بھ عموي تسوینگلي، كھ ریاست كلیسایي را در قریھ مجاور بھ 
وي با آشنا كردن تسوینگلي با  .نام وسن، عھدھدار بود، در تربیت او با پدر و مادرش ھمكاري میكرد

چون بھ دھسالگي . اومانیسم، وسعت نظري بھ او داد كھ سرانجام وي را از لوتر و كالون متمایز نمود
در چھاردھسالگي در برن بھ كالجي راه یافت كھ ; رسید، وي را بھ یك مدرسھ التیني زبان در بال فرستادند

از شانزده تا ھجده سالگي تحصیالت خود . آن را اداره میكرد دانشمندي متبحر در ادبیات كھن یونان و روم
در این سالھا با نواختن . را در دانشگاه وین، كھ تحت نظر كونرادوس كلتس در اوج اومانیسم بود،ادامھ داد

در ھجدھسالگي . عود، چنگ، ویولن، فلوت، و دولسیمر خستگي ناشي از تحصیل را از تن بیرون میكرد
مخالفت خویش را با خرید و فروش آمرزشنامھ و  ١۵٠٨و نزد توماس ویتنباخ، كھ از سال بھ بال بازگشت 

در . تجرد روحانیان و برگزاري مراسم قداس بھ رسم كاتولیكھا ابراز میداشت، بھ تحصیل االھیات پرداخت
ین مراسم تسوینگلي اول. بیست و دو سالگي، پس از اخذ دانشنامھ فوق لیسانس، بھ مقام كشیشي منصوب شد

قداس خویش را با حضور بستگانش در زادگاه خود، ویلدھاوس برگزار كرد، و با صد گیلدري كھ در آنجا 
  . براي او گردآوري شد، مقام كشیشي كلیسایي را در گالروس، سي كیلومتري ویلدھاوس خرید

تحصیل و مطالعھ تسوینگلي در اینجا، ھمچنانكھ وظایف خویش را با شوق و حرارت بھ جاي میآورد، از 
با عالقھ وافر ; براي اینكھ متن اصلي كتاب عھد جدید را بخواند، زبان یوناني را فرا گرفت. باز نایستاد

آثار ھومر، و پینداروس، ذیمقراطیس، پلوتارك، سیسرون، قیصر، لیوبوس، سنكا، پلیني كھین، و تاسیت را 
تسوینگلي با پیكو دالمیراندوال و . ي نوشتمطالعھ كرد و بر آثار لوكیانوس، ھجانویس شكاك، تفسیر

با احترام از او ; میخواند)) برجستھترین فیلسوف و عالم االھي((اراسموس را ; اراسموس مكاتبھ داشت
وي، مانند . ، ھر شب قبل از آنكھ سر بر بالین نھد، قطعھاي از آثار وي را میخواند)١۵١۵(دیدن كرد 

جمود فكري و تكفیر فیلسوفان و شاعران ھواخواه فرھنگ یونان و اراسموس، با فساد كلیسا و تعصب و 
پیوستن بھ سقراط و سنكا، در جھان ابدي، گواراتر از ((میگفت كھ برایش . روم باستان بھ مبارزه پرداخت

با برخي از زنان ; روحانیت وي از التذاذ جسمي باز نمیداشت. آن است كھ در مقدرات پاپھا شریك شود
دیگر اعضاي كلیسا ظاھرا . ادامھ داد) ١۵١۴(و این آمیزش را تا ھنگام زناشویي ; یآمیختسخاوتمند درم
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رابطھ وي را با زنان نادیده میگرفتند، و پاپھا بھ خاطر حمایت او از دربار پاپ، در برابر جناح ھواخواه 
بھ  ١۵١۵و  ١۵١٣در سال . سالي پنجاه فلورین بھ او میپرداختند ١۵٢٠فرانسھ در گالروس، تا سال 

. عنوان قاضي عسكر سربازان مزدور سویس بھ ایتالیا رفت و سربازان را بھ پشتیباني از پاپ تشویق كرد
جناح  ١۵١۶ولي پس از دیدن جنگھاي ناوارو و مارینیانو، با واداشتن سربازان سویسي بھ در سال 

قام كشیشي كلیسایي را در فرانسوي برگالروس چیره شد، و تسوینگلي ناچار این شھر را ترك گفت و م
در اینجا بود كھ وي سالھا قبل از آنكھ لوتر با كلیساي كاتولیك . آینزیدلن، در كانتون شویتس، بھ عھده گرفت

اعالم داشت كھ مسیحیت باید منحصرا بر كتاب  ١۵١٧در سال . درافتد، بھ تبلیغ عقاید پروتستاني پرداخت
كاردینال ماتائوس شینر، گوشزد كرد كھ براي مقام پاپي مبنا  و بھ اسقف اعظم خویش،; مقدس استوار شود

، خرید و فروش آمرزشنامھ را بھ باد انتقاد ١۵١٨در ماه اوت . و مجوزي در كتاب مقدس وجود ندارد
زیارت باعث آمرزش گناھان، ((گرفت و راھبان فرقھ بندیكتیان را ترغیب كرد تا لوحي كھ مضمون شعار 

، ١۵١٨اوت  ١٠در روز . ھاي مجلل مریم عذرا بردارند را از زیارتگاه)) واھد شدو خطاھا و عقوبتھا خ
  . ، بھ آن شھر ثروتمند رھسپار شد))كشیش مردم((تسوینگلي، بھ دعوت كلیساي بزرگ زوریخ، بھ عنوان 

 ھایي كھ در مقام تازه در طي موعظھ. شخصیت و خلق و اندیشھ تسوینگلي اكنون بھ حد بلوغ رسیده بودند
خویش ایراد داشت، ھمھ كتاب عھد جدید را، جز مكاشفھ یوحناي رسول كھ وي عالقھاي بدان نداشت، 

. تسوینگلي از رازوري، كھ سھم بسزایي در ساختن شخصیت لوتر داشت، چندان ملھم نبود; تفسیر كرد
، و گرچھ از او تصویري در دست نیست، اما معاصرانش وي را مردي خوبرو، خونگرم، گلگون چھره

تسوینگلي بالغت لوتر و . داراي آواي گرم و دلنشیني كھ مردم را مسحور میساخت توصیف كردھاند
ھاي  احاطھ وي را بر كتاب مقدس نداشت ولي با سخنان ساده و بیآالیش ھمھ مردم زوریخ را مفتون اندیشھ

. خویش برخوردار بود وي در مبارزه با خرید و فروش آمرزشنامھ از پشتیباني مقامات متبوع. خویش كرد
، برناردین سامسون، فرایاري از فرقھ فرانسیسان میالن، بھ سویس آمد تا مانند تتسل ١۵١٨در ماه اوت 
ھایي را كھ روي پارشمن نوشتھ شده بودند  او آمرزشنامھ. ھاي پاپ لئو دھم را بھ مردم بفروشد آمرزشنامھ

ھایي كھ روي كاغذ نوشتھ شده و  آمرزشنامھبھ بھاي یك كراون بھ توانگران میفروخت، ولي بھاي 
او ادعا میكرد كھ با تكان دادن انگشت خویش ارواح مردگان را . مخصوص تھیدستان بودند، ارزانتر بود

تسوینگلي، با پشتیباني اسقف كنستانس، بھ اقدامات وي اعتراض كرد و . از عذاب دوزخ رھایي میبخشد
  . رفتھ بود، ناچار فرستاده خویش را از سویس فراخواندپاپ، كھ ظاھرا از حوادث آلمان عبرت گ

در این مدت تسوینگلي . ، طاعون یك سوم ساكنان زوریخ را در عرض شش ماه تلف كرد١۵١٩در سال 
ھمچنان در زوریخ ماند و شب و روز بھ یاري و پرستاري بیماران پرداخت، تا جایي كھ نزدیك بود 

ولي پس از آنكھ تندرستي خویش را بازیافت، مردم زوریخ مھر . دبیماري خود وي را نیز از پاي درآور
بزرگان شھرھاي دور دست، چون پیركھایمر و دورر، بھ پاس . وي را بیش از ھر كسي بھ دل گرفتھ بودند

، تسوینگلي بھ مقام كشیشي ١۵٢١در سال . خدمات جانبازانھ تسوینگلي بھ مردم زوریخ، بھ او تھنیت گفتند
بزرگ زوریخ ارتقا و با نفوذ و قدرتي كھ كسب كرده بود آشكارا جنبش اصالح دیني در ارشد كلیساي 

  . سویس را اعالم داشت

III - اصالح دیني تسوینگلي  

تسوینگلي بیآنكھ خود متوجھ باشد، بھ مقتضاي معلومات غیر معمول خود، شیوه خدمات كشیشي را در 
مسیحیان در كلیساھا تقریبا منحصر بود بھ اجراي مراسم  تا آن روز برنامھ نیایش. كلیساي خویش تغییر داد

تسوینگلي موعظھ را بر مراسم دیني . قداس و تناول عشاي رباني، و وعظ و خطا بھ ناچیز شمرده میشدند
چون نفوذ و قدرت وي فزوني یافت، با پشتكار بیشتري بھ احیاي . تفوق بخشید و آن را وسیلھ تعلیم ساخت

قیام لوتر و رسالھ درباره كلیسا، اثر ھوس، تاثیر . سم مسیحیت اولیھ ھمت گماشتسادگي سازمان و مرا
، رھبانیت، و اعتقاد بھ برزخ، و شفاعت ١۵٢٠در سال . عمیقي در اندیشھ تسوینگلي بر جاي نھاده بودند

تعلیم وي ھمچنین اعالم داشت كھ مسیحیان، ھمچنانكھ كتاب مقدس . قدیسین را آشكارا بھ باد انتقاد گرفت
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اسقف وي از او خواست كھ سخنان خویش را . داده است، در دادن عشریھ بھ كلیسا باید آزاد و مخیر باشند
شوراي كانتون زوریخ نیز، بھ پشتیباني از تسوینگلي، بھ كشیشان . پس گیرد، ولي تسوینگلي پافشاري كرد

در سال . كتاب مقدس بر زبان نرانندساكن قلمرو فرمانروایي خویش فرمان داد كھ سخني مغایر با تعلیمات 
، تسوینگلي شوراي كانتون زوریخ را بر آن داشت كھ سربازان سویسي را از خدمت در سپاه ١۵٢١

چون كاردینال شینر، با . یك سال بعد، تحریم شورا شامل ھمھ كشورھاي خارجي شد. فرانسھ باز دارد
خاك سویس ادامھ داد تسوینگلي بھ دیگر اعضاي نادیده گرفتن تصمیم شورا، بھ سربازگیري براي پاپ در 

ھر گاه كاله وي را بفشارید، خون ((زیرا ; كلیسا گفتن بیجھت نیست كھ كاردینال كاله سرخ بر سر مینھد
تسوینگلي چون دریافت كھ كتاب مقدس پرھیز از .)) نزدیكترین بستگان شما از البھالي آن خواھد چكید

م نكرده است، بھ اعضاي كلیسایش اجازه داد كھ مقررات كلیسا را در گوشت را در موسم روزھداري تحری
تسوینگلي در . این پیشنھاد تسوینگلي با اعتراض اسقف كنستانس روبھ رو شد. این مورد نادیده بگیرند

پاسخ خویش بھ اسقف، در كتاب آغاز و انجام، شورش ھمگاني را بر ضد كلیسا پیشبیني كرد و بھ سران 
. ھایشان را برخود بپیچند و بآرامي در عزلت بمیرند داد كھ بھ پیروي از قیصر جامھكلیسا اندرز 

تسوینگلي، با ده كشیش دیگر، از اسقف درخواست كرد كھ با تجویز زناشویي كشیشان بھ فساد دستگاه 
سمي در این ھنگام خود تسوینگلي با آنا راینھارد، كھ معشوقھ یا ھمسر غیر ر). ١۵٢٢(كلیسا پایان دھد 

، یك سال قبل از آنكھ لوتر با كاتارینا فون بورا زناشویي كند، ١۵٢۴در سال . وي بود، بھ سر میبرد
  . تسوینگلي با آنا پیمان زناشویي بست

این جدایي قاطع از كلیسا بھ دنبال دو مباحثھ روي داد كھ مناظره لوتر و اك را در الیپزیگ بھ یاد میآوردند 
بر اینكھ اختالف نظر او و مخالفان محافظھكارش بیطرفانھ مورد قضاوت قرار  و پیشنھاد تسوینگلي مبني

شوراي كبیر زوریخ، با استفاده از اختیارات . گیرد بر جمھوري نیمھ دموكراتیك سویس ناگوار نیامد
متعاقب آن، . قانوني خویش در مورد مسائل دیني، از اسقفان خواست كھ نمایندگاني بھ شورا گسیل دارند

) ١۵٢٣ژانویھ  ٢۵(یك ششصد نماینده براي گفتگویي حاد و ھیجان انگیز در تاالر شھر گرد آمدند نزد
  :تسوینگلي شصت و ھفت پیشنھاد بھ شورا تسلیم داشت

  .... بدون تایید كلیسا ارزشي ندارد خطاكارند)) انجیل((ھمھ كساني كھ میگویند  ١

  . ... كرده است تجلي)) انجیل((حقیقت بھ طور جامع و آشكار در  ١۵

مسیح یگانھ كشیش اعالست، و آنان كھ خویشتن را در مقام اعالي كشیشي جاي میدھند بھ مقام شامخ  ١٧
  . مسیح بیحرمتي میكنند

از این روي، . مسیح، با جان دادن بر صلیب، خویشتن را براي آمرزش گناھان مومنان فدا كرده است ١٨
  ... كھ یادبود قرباني شدن مسیح بر صلیب استمراسم قداس قرباني كردن مسیح نیست، بل

از این روي، استفاده از ھرگونھ . بر مسیحیان واجب نیست آنچھ را مسیح فرمان نداده بھ جاي آرند ٢۴
  ... خوراكي در ھر زمان براي آنان مجاز است

  ... شویي كنندبنابر این ھمھ مردان میتوانند زنا; ھر آنچھ خدا جایز دانستھ و منع نكرده صواب است ٢٨

  . و تعالیم مسیح ندارد)) كتاب مقدس((اقتدار بھ اصطالح روحاني كلیسا مبنا و مجوزي در  ٣۴

، اقتدار ))٢١.٢٢انجیل متي ((; ٢.۵)) انجیل لوقا(((با وجود این، مسیح با تعالیم و زندگي خویش  ٣۵
  ... مقامات كشوري را تایید كرده است
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فضاحتي شرمآورتر از تحریم زناشویي براي كشیشان نمیشناسم، در صورتي كھ آنان مجازند با  ۴٩
  !... پرداخت باج زنان را براي خویشتن صیغھ كنند

  ... بھ مطلبي درباره برزخ برنمیخوریم)) كتاب مقدس((در  ۵٧

قرار دھند، وگرنھ  ھمھ پیشوایان مسیحي باید بیدرنگ توبھ كنند و صلیب مسیح را سرمشق خویش ۶۶
  . ھم اكنون تیشھ بر ریشھ آنان نھاده شده است. نابود میشوند

یوھان فابر، نایب اسقف كنستانس، از بحث مشروح درباره نظریات تسوینگلي سر باز زد و پیشنھاد كرد 
یشنھاد تسوینگلي با این پ. ھا یا شوراي عمومي كلیسا ارجاع شوند كھ، این نظریات براي بررسي بھ دانشگاه

مخالفت كرد، زیرا در دسترس بودن انجیل بھ زبانھاي بومي بھ مردم امكان میداد شخصا درباره نظریات 
شورا نظر تسوینگلي را صایب دانست و وي را از گناه بدعتگذاري مبرا شناخت و بھ . وي تصمیم بگیرند

. لیمات انجیل بر زبان نرانندھاي خویش سخني مغایر با تع ھمھ روحانیان زوریخ فرمان داد كھ در موعظھ
بدین سان، در سویس بسیاري از روحانیان زوریخ، كھ اكنون دولت پرداخت مزد آنان را تضمین كرده 

  . بود، فرمان شورا را گردن نھادند

بسیاري از كشیشان زناشویي كردند، بھ زبان بومي مردم را تعمید دادند، اجراي مراسم قداس را در 
گروھي از مردم زوریخ . كلیساھاي خویش ترك كردند، و از اداي احترام بھ شمایل مذھبي اجتناب جستند

بروز اغتشاش در شھر تسوینگلي چون از . ھا و تصاویر مذھبي را نابود كردند بھ كلیساھا ریختند و مجسمھ
تن روحاني، براي بررسي وضعي  ٣۵٠تن غیر روحاني و  ۵۵٠آشفتھ شده بود، مجادلھ دیگري با حضور 

نتیجھ آن شد كھ شورا مردم شھر را از تعدي برحذر داشت ). ١۵٢٣اكتبر  ٢۶(كھ پیش آمده بود، برپا كرد 
ي آشنا كردن مردم با اصول دین رسالھاي و بھ كمیتھاي، كھ تسوینگلي ھم عضو آن بود، ماموریت داد برا

ھاي آن را براي  تسوینگلي بسرعت رسالھاي بھ نام سخن كوتاه درباره مسیحیت نوشت و نسخھ. بنگارد
روحانیان كاتولیك بھ این رسالھ اعتراض كردند و دیت كنفدراسیون . روحانیان كانتون زوریخ ارسال داشت

راض را تایید كرد، و در عین حال خواھان اصالحات در كلیسا سویس كھ در لوسرن تشكیل میشد، این اعت
  . ولي شوراي زوریخ ھمھ اعتراضات را بیپایھ شمرد. شد

و ) ١۵٢۵(تسوینگلي عقاید خویش را بھ نحو مشروحتري در رساالت التیني درباره دین راست و ناراست 
كلیساي روزگار خویش را درباره  وي در این رساالت عقاید اساسي. گنجانید) ١۵٣٠(اعترافنامھ ایمان 

خداي سھگانھ، ھبوط آدم و حوا، تجسم مسیح، زادن مسیح از باكره، و كفاره شدن مسیح را پذیرفت، ولي 
. بشر نمیدانست، بلكھ آن را تمایل فطري انسان میشمرد)) نیاكان اولیھ((گناھكاري ذاتي را میراث 

رگز نمیتواند با اعمال نیك خود رستگار شود، بلكھ باید بھ تسوینگلي نیز مانند لوتر معتقد بود كھ انسان ھ
وي درباره تقدیر ازلي با . این عقیده ایمان بیاورد كھ مسیح با شھادت خود گناھان آدمي را بازخریده است

لوتر و كالون ھمعقیده بود و میپنداشت كھ آفریدگار ھر اتفاقي، و سرنوشت ھر انساني، را از ازل مقدر 
ولي او عقیده داشت خداوند تنھا كساني را كھ از انجیل . و پیش بیني او بھ حقیقت خواھد پیوستكرده است، 

كھ در طفولیت از جھان درمیگذرند، حتي ) از والدین مسیحي(ھمھ كودكان ; روي برتافتھاند محكوم میكند
; گناه نمیشناسد در صورتي كھ تعمید نگرفتھ باشند، بھ گروه نجات یافتگان خواھند پیوست، زیرا كودك

، و كتاب مقدس از آن آگاه ))مكان پرسودي براي سازندگان آن است((دوزخ واقعیت دارد، ولي برزخ 
از آیینھاي مقدس معجزھاي سرنمیزند، و این آیینھا صرفا نمادھایي سودمند براي یادآوري فیض و ; نیست

ا ھیچ كشیشي، مگر خدا، قادر نیست بھ اعتراف و اقرار نزد كشیش نیازي نیست، زیر; رحمت پروردگارند
با این حال براي انسان سودمند است كھ مشكالت روحي خویش را با كشیش ; گناھان انسان را بیامرزد
آیین عشاي رباني تسوینگلي آیین قرباني مقدس را بخشي از برنامھ پرستش ; كلیساي خود در میان نھد

و شراب بھ حاضرین برگزار كرد، ولي اجراي آن را، بھ  كلیساي اصالح شده قرار داد و آن را با دادن نان
ھاي مراسم قداس در كلیساي اصافلح شده  بیشتر جنبھ. جاي ھر یكشنبھ، بھ سالي چھار بار محدود كرد

برجاي ماندند، با این تفاوت كھ ھنگام اجراي آن كشیش و جمعیت باھم آن را بھ زبان آلماني سویس تالوت 
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ت كلیسایي را تسوینگلي بھ موعظھ اختصاص داد، و بدین سان تنویر افكار و تحكیم باقي اجتماعا. میكردند
  . اعتقاد مسیحیان را مقدم بر اجراي مشتي مراسم دیني قرار داد

از آنجا كھ كتاب مقدس لغزشناپذیر، بھ جاي كلیساي لغزش ناپذیر پیشین، اكنون یگانھ وسیلھ ارشاد 
ن آنان شده بود، متن ترجمھ آلماني لوتر بھ زبان آلماني سویس مسیحیان و مبناي منحصر بھ فرد ایما

برگردانیده شد، و گروھي از دانشمندان عالمان االھي، بھ رھبري لئو بود، مامور شدند ھمھ كتاب مقدس را 
، چھار سال قبل از آنكھ متن اصالح شده ترجمھ كتاب ١۵٣۴این كتاب در سال . بھ زبان آلماني برگردانند

  . ر انتشار یابد، توسط كریستیان فروشاوئر در دسترس مردم سویس نھاده شدمقدس لوت

شوراي زوریخ، بھ تبعیت از دومین بند ده فرمان، و بھ منظور احیاي سنتھاي دیرین یھودیت، دستور داد 
حتي ارگھا را از . شمایل مذھبي، آثار منتسب بھ قدیسین، و اشیاي زینتي را از كلیساي شھر بردارند

. اھا خارج كردند، و مدخل وسیع و با شكوه كلیساي بزرگ زوریخ صورت مالل آوري بھ خود گرفتكلیس
پارھاي از این شمایل، چون موھوم پرستي را دامن میزدند، سزاوار نابودي بودند، ولي برخي چنان شكوه 

. نھا افسوس خوردو ابھتي بھ كلیساھا بخشیده بودند كھ ھاینریش بولینگر، جانشین تسوینگلي، بر فقدان آ
ھایي كھ مردم آنھا را جون بتھاي معجزه كنندھاي نمیپرستیدند مخالفتي  خود تسوینگلي با تصاویر و پیكره

بھ كلیساھاي روستایي . نداشت، ولي امحاي آنھا را بھ منظور از میان بردن بت پرستي نادیده گرفت
. ي خویش، شمایل مذھبي را حفظ كنندشھرستان زوریخ اجازه داده شد كھ، در صورت تمایل اكثر اعضا

شركت در مراسم . كاتولیكھا از قوانین مدني برخوردار بودند، ولي از دستیابي بھ مشاغل دولتي منع شدند
ھا و  ھمھ صومعھ. قداس جریمھ داشت، و تناول ماھي بھ جاي گوشت در روزھاي جمعھ را قانون منع كرد

ھا  و راھبان و راھبھ; بھ صورت بیمارستان و آموزشگاه درآمدندھا، جز یكي، یا بستھ شدند یا  راھبھخانھ
مراسم روزھاي یادبود قدیسین، زیارت اماكن مقدس، آب . ھا را ترك گفتند و زنا شویي كردند صومعھ

  . مقدس، و برگزاري مراسم قداس براي مردگان متروك شدند

نگلي ھنگامي آغاز شد كھ لوتر ھنوز تحقق نیافت، اصالحات تسوی ١٠٢۴گرچھ ھمھ این اصالحات تا سال 
  . بھ صورت راھب مجردي در مراسم قداس شركت میجست

، شھر زوریخ براي حل و فصل مسائل مبرم و فوري دولت یك شوراي خصوصي ١۵٢۴در ماه نوامبر 
میان تسوینگلي و شورا سازشي بھ عمل آمد، بدین معني كھ تسوینگلي . مركب از شش عضو تشكیل داد

بدین ترتیب، كلیسا و دولت در . مور شورا نیر رھبري او را، در این ھر دو زمینھ، پذیرفتمقررات ا
سازمان واحدي ادغام شدند، تسوینگلي رھبر غیر رسمي این سازمان شد، و در این سازمان كتاب مقدس 

مال رھبري كشور توسط پیامبران، كھ ك. یگانھ منشا قانون بھ شمار آمد) چون قران در جھان اسالم(
مطلوب كتاب عھد قدیم بود، با رھبري تسوینگلي جامھ عمل پوشیده بود، ھمان طور كھ بعدھا در مورد 

  . كالون چنین شد و بھ رھبري تسوینگلي در زوریخ جامھ عمل پوشید

تسوینگلي پس از پیروزي سریع و كامل خویش در كانتون زوریخ، براي بسط شكل تازه ایمان كھن، توجھ 
  . نتونھاي كاتولیك نشین سویس معطوف كردخود را بھ كا

VI  -بھ پیش، سربازان مسیحي!  

. اصالح دیني تارو پود كنفدراسیون سویس را از ھم گسیختھ بود و بھ نظر میرسید كھ در پي زوال آن است
برن، بال، شافھاوزن، آپنتسل، و گریزون از زوریخ ھواداري میكردند، لیكن كانتونھاي دیگر با آن بناي 

پنج كانتون لوسرن، اوري، شویتس اونتروالدن، و تسوگ براي سركوبي ھواداران . ني نھاده بودنددشم
فردیناند مھیندوك اتریش، از ھمھ ). ١۵٢۴(ھوس، لوتر، و تسویگلي اتحادیھ كاتولیكي تشكیل دادند 

ردانیدن سلطھ كشورھاي كاتولیك خواست تا براي سركوبي پروتستانھا مشتركا اقدام كنند، و بھ امید بازگ
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ژوئیھ، ھمھ كانتونھاي سویس، بھ  ١۶در روز . خاندان ھاپسبورگ بھ سویس، بھ آنان وعده مساعدت داد
. استثناي شافھاوزن و آپنتسل، توافق كردند كھ نمایندگان زوریخ را در دیتھاي آینده كنفدراسیون نپذیرند

در ناحیھ تورگاو بھ اقدامات مخالفان پاسخ زوریخ و تسوینگلي با اعزام مبلغاني براي اشاعھ اصالح دیني 
یارانش وي را آزاد ساختند و، در راس یك جمعیت لجام ; گفتند یكي از این مبلغان دستگیر و زنداني شد

. گسیختھ، صومعھاي را غارت كردند و بھ آتش كشیدند و شمایل مذھبي را در چندین كلیسا نابود كردند
. رش اعدام شدند، و روحیھ نظامي طرفین متخاصم برانگیختھ شدسھ تن از رھبران شو). ١۵٢۴ژوئیھ (

اراسموس، كھ در بال با بیم و ھراس ناظر این جریان بود، مسیحیان متدیني را میدید كھ بھ تحریك واعظان 
ھاي برافروختھ از خشم و نفرت، چون جنزدگان و جنگجویاني كھ بھ تحریك فرماندھان  با چھره((خویش، 

شش كانتون تھدید كردند كھ اگر زوریخ گوشمالي .)) یبي ھستند، از كلیسا خارج میشوندآماده حملھ مھ
  . نشود، از كنفدراسیون خارج خواھند شد

تسوینگلي، كھ فرماندھي جنگجویان را بھ دست گرفتھ بود، بھ دولت زوریخ پیشنھاد كرد كھ سپاھیان و 
با برانگیختن شورشي در تیرول، در پشت ; دبا فرانسھ متحد شو; تجھیزات جنگي خویش را افزایش دھد

و بھ تورگاو و سن گال وعده دھد كھ، در ازاي پشتیباني از زوریخ، ; جبھھ فردیناند، آتشي برافروزد
ھا براي مصالحھ با اتحادیھ كانتونھاي كاتولیكي، پیشنھاد كرد كھ دیر معروف سن گال را  مالكیت صومعھ

و توماس مورنر را، كھ ھجونویس لوسرن ; یش را با اتریش بر ھم زننداتحادیھ خو; بھ زوریخ واگذار كنند
چون اتحادیھ كاتولیكي این شرایط . بود و مصلحان دیني را بھ باد ناسزا گرفتھ بود، بھ زوریخ تسلیم دارند

نان و آ; را با ریشخند تلقي كرد، زوریخ بھ نمایندگانش در سن گال فرمان داد كھ دیر نامبرده را اشغال كنند
در ماه فوریھ، با حوادثي كھ در بال روي داد، تشنج ). ١۵٢٩ژانویھ  ٢٨(نیز این فرمان را اجرا كردند 

  . شدت یافت

وي نام . بود، یوھانس ھاوسشاین بھ دوش داشت)) آتن سویس((رھبري پروتستانھاي این شھر را، كھ 
پادیوس در دوازدھسالگي اشعار التیني اوكاالم. برگردانیده بود) چراغ خانھ(خویش را بھ اوكوالمپادیوس 

اندكي پس از آن، در زبان یوناني تبحر یافت، و پس از رویشلین، برجستھترین استاد زبان عبري ; میسرود
وي، بھ عنوان كشیش كلیساي سنمارتن و استاد كرسي االھیات دانشگاه، خویشتن را مصلح دیني و . شد

 ١۵٢١در سال . دیني بھ ھیچ گونھ گذشتي تن نخواھد داداخالقي خواند و اعالم داشت كھ در مسائل 
در سال . اعترافل و اقرار بھ گناه، اعتقاد بھ قلب ماھیت و پرستش مریم عذرا را مورد انتقاد قرار داد

، وي برنامھ تسوینگلي، از جملھ تعقیب آناباتیستھا را ١۵٢۵در سال . ، لوتر از او بھ نیكي یاد كرد١۵٢٣
رستگاري ما از خدا و محكومیت ما در دست خود ((یھ تقدیر ازلي را رد كرد و گفتن كھ ولي نظر. پذیرفت
چون شوراي بال، كھ اكنون پروتستانھا بر آن تسلط داشتند، آزادي عبادت را اعالم داشت .)) ماست

در روز . ، او كوالمپادیوس بھ شورا اعتراض كرد و خواست كھ اجراي مراسم قداس تحریم شود)١۵٢٨(
، ھشتصد تن در كلیساي فرانسیسان گرد آمدند و از شورا درخواست كردند كھ مراسم ١۵٢٩فوریھ  ٨

قداس تحریم شود، ھمھ كاتولیكھا از مقامات دولتي بركنار شوند، و اساسنامھ دموكراتیكتري تدوین و بھ 
امي كھ شورا فرداي آن روز، ھنگ. شورا بھ بحث درباره این درخواست پرداخت. موقع اجرا گذارده شود

; ھنوز سرگرم رسیدگي بھ این تقاضاھا بود درخواست كنندگان با تبر و چكش در بازار شھر گرد آمدند
اراسموس این ماجرا . ھنگام ظھر بھ كلیساھا ریختند، و ھر شمایلي را كھ بر سر راه خود یافتند نابود كردند

  : را در نامھاي بھ پیركھایمر چنین شرح داده است

كارگران تصویرھا را از كلیساھا بیرون ریختند و بھ پیكره قدیسین و حتي بھ پیكره مسیح  آھنگران و
در كلیساھا، داالنھا، . مصلوب توھین بسیار كردند، و شگفت اینجاست كھ از قدیسین معجزھاي سر نزد

وختني بود در ھر آنچھ را س. فرسكوھا را با آب آھك محو كردند. ھا پیكرھاي سالم نماند ایوانھا، و صومعھ
  . ھیچ چیز بھادار و دوستداشتني از گزند آنان مصون نماند. آتش افكندند و باقي را در ھم شكستند

اراسموس، بیاتوس رنانوس، و تقریبا . شورا سرانجام اجراي مراسم قداس را در كانتون زوریخ تحریم كرد
  . جھان فرو بست ھمھ دو سال زنده ماند، و اندك زماني پس از مرگ تسوینگلي چشم از
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. ، یكي از پروتستانھاي زوریخي را كھ براي تبلیغ بھ شھر شویتس آمده بود آتش زدند١۵٢٩در ماه مھ 
خود تسوینگلي . شوراي زوریخ، بھ تحریك تسوینگلي، بھ اتحادیھ كانتونھاي كاتولیكنشنین اعالم جنگ داد

 ١۶در كاپل، . ا شخصا بھ عھده گرفتنقشھ پیكار را طرح كرد و فرماندھي سپاھیان كانتون زوریخ ر
كیلومتري جنوب زوریخ، الندمان ابلي، اھل گالروس، از تسوینگلي در خواست كرد، كھ چون با اتحادیھ 

تسوینگلي، بھ گمان اینكھ . كاتولیك سرگم مذاكره است، پیشروي سربازان خویش را یك ساعت متوقف كند
ولي متفقان برني و سربازان خود او، كھ ; ن پیشروي داددر پشت این درخواست حیلھاي نھفتھ است، فرما

. وراي مرزھاي عقیدتي و ایالتي آماده طرح دوستي با سربازان دشمن بودند، از اجابت فرمان سرباز زدند
مذاكرات آتش بس شانزده روز بھ طول انجامید، و سرانجام مسالمت جویي سویسیھا بر دشمني و 

صلح كاپل بھ . بھ امضا رسید ١۵٢٩ژوئن  ٢۴مان صلح كاپل در روز كینھتوزي چیره شد و نخستین پی
كانتونھاي كاتولیكنشنین تعھد كردند كھ بھ زوریخ غرامت بپردازند و از اتحاد : پیروزي تسوینگلي انجامید

طرفین متخاصم متعھد شدند كھ بھ خاطر اختالف مذھبي بھ یكدیگر ; نظامي خویش با اتریش چشم بپوشند
تابع دو یا چند كانتون مردم حق داشتھ باشند با اكثریت آرا )) سرزمینھاي مشترك((، و در حملھ نكنند

با این وصف، پیمان صلح كاپل تسوینگلي را چندان خشنود نكرد، زیرا . نظامي دیني خویش را تعیین كنند
وي براي این  از این روي،. درخواست وي براي آزادي تبلیغات دیني در كانتونھاي كاتولیك پذیرفتھ نشد

  . پیمان سرانجام ناپایداري پیشبیني كرد

در خالل این مدت، تشبثاتي براي وحدت كانتونھاي پروتستان . صلح كاپل بیست و ھشت ماه پایدار ماند
شارل پنجم اكنون اختالف خویش با كلمنس ھفتم را كنار گذارده بود، و . سویس با آلمان صورت گرفت
ولي پروتستانھا نیز اكنون . راطور را براي سركوبي پروتستانھا آسان میكردھمین امر ھمكاري پاپ و امپ

ساكنان بسیاري از شھرھاي این ; نیمي از مردم آلمان پیرو لوتر بودند. خود قدرت سیاسي نیرومندي بودند
كشور، چون اولم، آوگسبورگ، و ورتمبرگ، ماینتس، فرانكفورت آم ماین، و ستراسبورگ، از تسوینگلي 

بسیاري از شھرھاي سویس نیز، بر خالف روستانشینان آن، بھ آیین پروتستان گرویده . خواھي میكردندھوا
پیداست كھ تھدیدات پاپ و امپراطور پروتستانھا را ناگزیر میكرد كھ براي حفظ موجودیت خویش . بودند

تالف نظرھاي موجود در تنھا مانعي كھ در راه یگانگي آنان خود نمایي میكرد اخ. دست یگانگي بھ ھم دھند
  . ھاي مختلف پروتستان بود االھیات فرقھ

فیلیپ ھسھاي، با فراھم آوردن زمینھ مالقات لوتر، مالنشتون، و پروتستانھاي دیگر آلمان با تسوینگلي و 
اوكوالمپادیونس و جمعي دیگر از پروتستانھاي سویس، در دژ خویش در ماربورگ، براي تامین یگانگي 

. ھاي پروتستان باھم مالقات كردند ، رھبران فرقھ١۵٢٩سپتامبر  ٢٩در روز . یشگام شدپروتستانھا پ
تسوینگلي گذشت زیادي كرد این توھم را كھ وي منكر الوھیت مسیح است از ذھن لوتر زدود، و اعتقادنامھ 

قرباني مقدس  ولي از این اعتقاد خویش كھ آیین. نیقیھ و ھمچنین عقیده جازم بھ گناھكاري ذاتي را پذیرفت
این : ((لوتر با گچ روي میز مذاكره نوشت. بھ جاي معجزه صرفا یادبود فداكاري مسیح است عدول نكرد

این كالم منتسب بھ مسیح بود و لوتر ھیچ برداشتي غیر از یك تعبیر تحتاللفظي از این .)) جسم من است
سیدند، ولي درباره مفھوم و مقام آیین رھبران پروتستان در چھارده ماده بھ توافق ر. عبارت را نپذیرفت

روح تو : ((لوتر دست دوستي تسوینگلي را پس زد و گفت) اكتبر ٣(قرباني مقدس در میان آنان نفاق افتاد 
وي اعترافنامھاي مشتمل بر ھفده ماده تنظیم كرد كھ یكي از مواد آن قلب ماھیت بود، و .)) جز روح ماست

مالنشتون كھ . تحاد با كساني كھ ھمھ این مواد را نپذیرند برحذر داشتشاھزادگان ھواخواه خویش را از ا
از رھبر خویش لوتر پشتیباني میكرد، گفت و شنود رھبران پروتستان را در این كنفرانس چنین خالصھ 

بھ پیروان تسوینگلي گفتیم وجدان آنان چگونھ اجازه میدھد در حالي كھ معتقدات ما را اشتباه : ((كرده است
، لوتر بھ ١۵٣٢در سال . این جملھ مبین روحیھ آن روزگار است.)) مارند، ما را برادر خویش بدانندمیش

آلبرشت، دوك پروس، ھشدار داد كھ ھیچ یك از پیروان تسوینگلي را بھ خاك خویش راه ندھد، وگرنھ بھ 
سریع تجدد، انتظار  انتظار عدول لوتر از اعتقادات قرون وسطایي و پذیرش. لعنت ابدي گرفتار خواھد شد

نفوذ دیني قرون وسطي در اندیشھ وي چنان بود كھ میپنداشت ھرگاه یكي از اصول ایمان و . زیادي بود
لوتر قرون . اعتقاد او متزلزل شود، جھان اندیشھ وي فرو خواھد ریخت و مفھوم زندگي بر باد خواھد رفت

  . وسطاییترین انسان نو بود
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بھ زوریخ، كھ ساكنان آن اكنون از حكومت استبدادي وي بھ تنگ آمده بودند، تسوینگلي پس از این ناكامي 
اختالفات مذھبي تجارت و ; ھاي شخصي مردم را بھ ستوه آورده بودند قوانین سخت تحدید ھزینھ. بازگشت

صنعتگران از اینكھ ھنوز در دستگاه دولتي نفوذ ناچیزي ; داد و ستد را بین كانتونھا متوقف كرده بودند
و مواعظ تسوینگلي، كھ اكنون با مسائل سیاسي درھم آمیختھ بودند چون سابق بر . داشتند ناراضي بودند

تسوینگلي چون دید نفوذ و اعتبار وي در شھر كاھش یافتھ است، از شورا درخواست كرد . دلھا نمینشستند
ولي ; ھر بھ عھده بگیردكھ بھ او اجازه دھد زوریخ را ترك گوید و مقام كشیشي كلیسایي را در خارج ش

  . شورا تقاضاي وي را نپذیرفت

، رسالھ اعترافنامھ ایمان را براي ١۵٣٠در سال . از این پس تسوینگلي خویشتن را سرگرم نوشتن كرد
سال بعد، تسوینگلي رسالھ تشریح كوتاه . شارل پنجم فرستاد، ولي شارل ھیچ اشارھاي بھ دریافت آن نكرد

در این رسالھ، تسوینگلي، چون اراسموس ادعا . را براي فرانسواي اول فرستاد و ساده ایمان مسیحي خود
و ھركول، ; كرده بود كھ مسیحیان، یھودیان و بت پرستان شریف بسیاري را در فردوس خواھند یافت

تسئوس، سقراط، كامیلوس، كاتوھا، و سكیپیوھا، در كنار آدم، ابراھیم، اسحاق، موسي، و اشعیا، در 
  . وند خواھند بودحضور خدا

خالصھ آنكھ، از آغاز تا انجام جھان، ھیچ انسان نیكدل و پاك اندیشھ و درست پیماني نیست كھ پا بھ ((
چھ صحنھاي از این خوشتر و دالنگیزتر و . عرصھ حیات نھاده باشد و نتوان او را در حضور خداوند دید

و ; ا بھ بیدیني متھم كردلوتر از این سخن چنان برآشفت كھ تسوینگلي ر)) عالیتر میتوان بھ تصور آورد
  . اسقف بوسوئھ، كھ با لوتر مخالف بود، درباره بیدیني تسوینگلي با وي ھمداستان شد

تصمیم گرفتند كھ كانتونھاي كاتولیك نشین را  ١۵٣١مھ  ١۵مجمع نمایندگان زوریخ و متقفان آن در روز 
ون این كانتونھا از تفویض آزادي دیني چ. وادارند تا آزادي تبلیغ دیني را در سرزمینھاي خود تامین كنند

سرباز زدند، تسوینگلي پیشنھاد كرد كھ زوریخ و متفقان آن با كاتولیكھا وارد جنگ شوند، ولي متفقان 
كانتونھاي كاتولیك كھ دستشان از واردات كوتاه شده . زوریخ محاصره اقتصادي را بر جنگ ترجیح دادند

بار دیگر نیروھاي متخاصم صف آرایي كردند، تسوینگلي . دادند بود بھ كانتونھاي پروتستان اعالم جنگ
مرد  ١۵٠٠نیروي تسوینگلي، كھ مركب از . فرماندھي را بھ دست گرفت و نمونھاي براي سربازانش شد

و میان ) ١۵٣١اكتبر  ١١(نفري كاتولیكھا رو بھ رو شد  ٠٠٠,٨رزمجو بود، بار دگر در كاپل با نیروي 
كاتولیكھا بر پروتستانھا چیره شدند و تسوینگلي، كھ چھل و ھفت سال از . رفتآنھا جنگ خونیني درگ

كاتولیكھا بدن وي را . عمرش میگذشت، از جملھ پانصد تن زویخیي بود كھ بھ دست دشمن كشتھ شدند
لوتر چون از مرگ تسوینگلي آگاه شد آن را . قطعھ قطعھ كردند و بر روي تودھاي از فضلھ آتش زدند

  . خواند)) پیروزي ما((در حق مرد بیدین و كیفر خدا 

از صمیم قلب آرزو دارم تسوینگلي نجات یابد، ولي خالف آن را براي وي : ((بھ روایتي، وي گفتھ است
در زوریخ، .)) پیش بیني میكنم، زیرا مسیح گفتھ است آنان كھ وي را انكار كنند محكوم خواھند شد

و در بال، اوسوالد میكونیوس پس از مرگ اوكوالمپادیوس، ; ھاینریش بولینگر جانشین تسوینگلي شد
بولینگر پاي خود را از سیاست كنار كشید و خویشتن را بھ . رھبري پروتستانھا را بھ دست گرفت

صرف نظر از (ھاي شھر، اسكان پناھندگان پروتستان، و دستگیري از نیازمندان  سرپرستي آموزشگاه
اعدام سروتوس را تایید كرد، بھ آزادي ھمھ ادیان كم و بیش اعتقاد  گرچھ وي. سرگرم كرد) اعتقاد آنھا

بولینگر، با ھمكاري میكونیوس و لئویود، نخستین اعترافنامھ سویسي را، كھ در طول عمر یك نسل . داشت
، و موافقتنامھ تیگورینوس را، كھ )١۵٣۶(سند رسمي نظریات تسوینگلي بھ شمار میرفت، تدوین كرد 

  ). ١۵۴٩(با كالون امضا كرد . زوریخ و ژنو را در كلیساي اصالح شده واحدي بھ ھم پیوستپروتستانھاي 

با وجد این اقدامات دفاعي، آیین كاتولیك، بر اثر پیروزي كاپل، بسیاري از سرزمینھاي از دست رفتھ را 
شویتس،  ھفت كانتون لوسرن، اوري،. در مخالف، در طول تاریخ، نیرو گرفتھ یا از رونق افتادھاند

و چھار ایالت زوریخ، بال برن، و ; تسوگ، اونتروالدن، فرایبورگ، و زولوتورن بھ آیین كاتولیك گرویدند
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كانتونھاي دیگر سویس، در میان این دو بلوك، بیطرفي خویش . شافھاوزن در آیین پروتستان پایدار ماندند
دادان براي كاتولیكھا مراسم قداس برپا والنتین چودي، جانشین تسوینگلي در گالروس، بام. را حفظ كردند

وي كاتولیكھا و پروتستانھا را بھ ھمزیستي . میداشت و شامگاھان براي پروتستانھا از انجیل سخن میگفت
چودي شرح وقایع روزگار خویش را با چنان . ترغیب میكرد، و آنھا نیز با بردباري وي را پذیرفتھ بودند

  صل نوزدھمفبیطرفي نوشتھ است كھ از روي آن 

  

  لوتر و اراسموس

١۵١- ١٧۵٣۶  

I - لوتر  

اكنون كھ از شرایط اقتصادي، سیاسي، اخالقي، دیني، و فكریي كھ جنبش اصالح دیني را در آلمان پدید 
آورد بھ اختصار سخن گفتیم، باید این را ھم از شگفتیھاي تاریخ بھ شمار آوریم كھ در آلمان مردي، 

لزومي ندارد . ورده استندانستھ، در عصیاني كھ قارھاي را دگرگون كرد، ھمھ این تاثیرات را یكجا جمع آ
اگر لوتر ھم اطالعت از كلیساي كاتولیك رومي را ادامھ ; كھ نقش قھرمان را بیش از اندازه مھم جلوه دھیم

لیكن ترس و وحشت و، در عین حال ایستادگي . میداد، تحوالت تاریخي شخصیت دیگري را بر میگزید
مقدسترین سنتھاي اروپا، قلب را بھ تپش سرسختانھ راھبي خشن، در برابر استوارترین سازمانھا و 

  . میاندازند و بار دیگر یادآور میزان فاصلھ انسان از گل یا بوزینھ میشوند

، و در چھل ١۵٢۶این مظھر آمال زمان و این اوج تاریخ آلمان چگونھ مردي بود لوكاس كراناخ در سال 
ه جدي و سختگیري كھ اندكي شوخ و سھ سالگي لوتر، وي را بھ جثھ درشت، گیسوان مجعد سیاه، چھر

طبعي در آن نمایان است، بیني درشت و چشمان سیاه درخشان كھ بھ عقیده دشمنانش برق شیطان از آنھا 
در تصویر . سیماي ساده و گشادھاش وي را برازنده سیاستمداري نمیساخت. ساطع بود ترسیم كرده است
تر را مردي فربھ و شاداب، با چھره گوشتالو و از او كشیده است، لو ١۵٣٢دیگري كھ كراناخ در سال 

، لوتر جامھ رھباني را كنار گذاشت و ١۵٢۴در سال . پھن كھ نشاط زندگي از آن میبارد مالحظھ میكنیم
لوتر رفو و . گاھي رداي استادي بھ تن میكرد و زماني كت و شلوار عادي میپوشید. لباس عادي بھ تن كرد

ھمسرش گلھ میكرد كھ مرد بزرگي چون او براي وصلھ زدن . میدانستترمیم لباس خود را دون شان ن
  . ھاي شلوار فرزندش استفاده میكند شلوار خویش از پاره

وي رابطھ جنسي را چون تغذیھ طبیعي میشمرد و، مانند بولس حواري، . لوتر بسادگي زناشویي كرد
لوتر، بھ تاثیر . حرومیت بسوزدمیاندیشید كھ زناشویي براي مرد مناسبتر از آن است كھ در آتش م

وي حفظ بكارت را براي زن در .)) خداوند از این گناه میگذرد((ھاي میدانست، ولي عقیده داشت كھ  اندیشھ
... ھرگاه براي واعظ انجیل: ((حكم نقض فرمان خدا براي تولید نسل و تكثیر بشر تلقي میكرد، و میگفت

خداوند زناشویي را مرھمي ; ند، بھتر است زناشویي كندمیسر نیست، بدون داشتن ھمسر، پاك زیست ك
ھرگاه : ((وي شیوه تولید نسل را قدري مسخره میپنداشت و میگفت.)) براي درد و رنج تنھایي ساختھ است

.)) خداوند در این باره با من شور میكرد، بھ او توصیھ میكردم كھ انسان را، چون آدم، از خاك بیافریند
سنتھاي گذشتھ و ادراك آلمانیھا از مقام و وظیفھ زن عقیده داشت كھ خداوند زن را تنھا  لوتر، بھ پیروي از

ھر گاه دست زن را از خانھداري دور كنید، كار . ((براي تولید نسل، آشپزي، و مناجات آفریده است
زیرا وي بھ  اگر زن در نتیجھ تولید نسل خستھ شود و بمیرد، زیان ندارد،.)) ((دیگري از او برنخواھد آمد
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مرد . زن باید بھ ھمسرش مھر ورزد، احترام گذارد، و از او فرمان برد.)) ھمین منظور آفریده شده است
زن باید در محیط خود یعني خانھ بماند، لیكن در آنجا حركت ; نیز باید با مھرباني بر زنش فرمانروایي كند

نباید سخن از مال من ((در بین زن و مرد . دھا تاثیر میگذار یك انگشت زن بیش از دو مشت مرد روي بچھ
لوتر، مانند بیشتر مردان، از زنان تحصیلكرده .)) ، زیرا دارایي آنان بھ ھر دو تعلق دارد))و تو بھ میان آید

كاش زنان قبل از آنكھ لب بھ سخن بگشایند، دعاي رباني را با : ((بھ زنش میگفت. بیزار و گریزان بود
: ن حال وي از نویسندگاني كھ درباره زنان ھجویاتي میسرودند اكراه داشت، و میگفتبا ای. خود میخواندند

علي رغم رك .)) زیرا زن موجود نحیفي است... نقایص زنان را در خفا و با مھرباني باید اصالح كرد((
كیسو (: (چنانكھ میگفت; گویي لوتر درباره مسائل جنسي و ازدواج، نسبت بھ مظاھر زیبایي بیاحساس نبود

در روزگار پیشین زنان باكره، جز ھنگام عزاداري، گیسوان خویش را بر پشت . زیاترین زینت زن است
.)) این منظره چقدر زیبا و دلرباست; دوست دارم كھ گیسوان زنان بر پشت آنان آویزان شود. میافشاندند

آنچھ .) نزه دل باخت، ھمسلیقھ بوددر این مورد، لوتر با پاپ آلكساندر ششم، كھ بھ گیسوان بلند جولیا فار(
روزي بشوخي گفت كھ براي خرسندي . لوتر را بھ زناشویي واداشت ظاھرا نیاز و تمایل جنسي وي نبود

ولي مدتھا طول كشید تا او براي . خاطر پدرش، و آزردن شیطان و پاپ، بھ زناشویي تن در داده است
پس از آنكھ گروھي از زنان راھبھ بھ . رایش گرفتھ شدو این تصمیم تا اندازھاي ب; زناشویي تصمیم بگیرد

سرانجام راھبھاي بھ نام . ھا را ترك گفتند، لوتر درصدد برآمد آنان را شوھر دھد سفارش وي صومعھ
. كاتارینا فونبورا كھ از خاندان محترمي برخاستھ بود ولي نمیخواست دل مردان را برباید، تنھا ماند

وي جواني از خاندانھاي قدیمي رم را بھ دل گرفت، ولي چون در جلب او موفق كارتارنیا مدتي مھر دانشج
ولي كاتارینا، كھ دكتر گالتس را نمیپسندید، پاسخ داد . نشد، براي پرھیز از گرسنگي، بھ بھ او پیشنھاد كرد

لھ بود و در این ھنگام لوتر چھل و دو سا. كھ آقاي آمسدورف یا دكتر لوتر را براي زناشویي ترجیح میدھد
لوتر عدم تجانس را مانع زناشویي خویش با كاتارینا میدانست، ولي پدرش بدو . كاتارینا بیست و شش سالھ

  . توصیھ كرد كھ دودماني از خود برجاي گذارد

  . زن و شوھر شدند ١۵٢۵ژوئن  ٢٧بدین سان، راھبھ و راھب پیشین در روز 

 ٣٠٠براي زندگي بھ آنان بخشید و حقوق لوتر را بھ فردریك خردمند دیر پیروان قدیس آوگوستینوس را 
گیلدر فزوني  ۵٠٠گیلدر و سپس  ۴٠٠این مبلغ چندي بعد بھ . در سال افزایش داد) دالر ٧۵٠٠(گیلدر 
كارتارینا شش فرزند زایید . لوتر یك مزرعھ خرید كھ كارتارینا آن را دوست میداشت و اداره میكرد. یافت

ھ پرورش فرزندان خویش و فراھم آوردن ھمھ نیازمندیھاي خانواده، از آبجو و با پشتكار و وفاداري ب
سرور من، (( لوتر وي را. سازي گرفتھ تا پرورش ماھي و ماكیان و خوك، و كشت سبزي ھمت گماشت

میخواند و اشاره میكرد كھ ھرگاه تبعیت بیولوژیكي مرد را از زن فراموش میكرد، كاتارینا او را )) كاتي
. لیكن كاتارینا ناگزیر بود با عدم مآل اندیشي و توفانھاي ناگھاني خشم شوھرش بسازد. مینشاند سر جایش

لوتر حتي از دریافت حق . لوتر براي پول ارزشي قایل نبود و درآمد خویش را با بذل و بخشش برباد میداد
ھایي كھ لوتر بھ  نامھ. تالیف كتابھایش كھ نشر آنھا سود سرشاري براي ناشر در برداشت، خودداري میكرد

كاتارینا یا درباره وي نوشتھ است نشان میدھند كھ مھر و عاطفھ وي بھ ھمسرش روزافزون، و زندگي 
آنچھ لوتر در جواني شنیده بود، سرانجام درباره خودش تحقق . خانوادگي آنان قرین خوشبختي بوده است

ارزاني دارد ھمسري پاكدامن، مھربان، گرنبھاترین موھبتي كھ خداوند ممكن است بھ مرد : ((یافت
لوتر پدر مھربان و دلسوزي بود، گویي از روي غریزه میدانست كھ چگونھ .)) خداترس، و خانھدار است

تنبیھ كنید، ولي تشویق و پاداش را [ ھاي خود را بچھ]در صورت لزوم . ((انضباط و مھر را باھم بیامیزد
براي فرزندانش تصنیف كرده بود و آنھا را ھمراه نواي عود با  وي سرودھایي. ھم در كنار تركھ بگذارید

روحي كھ از پیكار با امپراطور نمیھراسید با مرگ دختر چھاردھسالھ دلبندش، ماگدالنا، . آنان میخواند
خداوند در طول ھزار سال موھبتي بھ ارزش دختري كھ بھ من بخشیده بھ ھیچ : ((میگفت. درھم شكست

ھنگام بیماري ماگدالنا، لوتر شب و روز براي بھبود وي دعا میخواند و .)) تھ استاسقفي ارزاني نداش
خداي عزیزم، با آنكھ دخترم را بسیار دوست دارم، ھرگاه اراده تو بر آن تعلق گیرد كھ وي را : ((میگفت

م، دختر لناي دلبند: ((و بھ دخترش میگفت.)) از من بازستاني، با خشنودي او را بھ دست تو خواھم سپرد
  . كوچك من، میدانم كھ براي تو دشوار است در اینجا از پدرت دل بركني
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بلي پدر عزیزم، اراده خداوند براي من محترم : ((لنا پاسخ میداد)) ولي آیا حاضري نزد پدر دیگرت بروي
دختر دلبندم، بزودي از مرگ : ((چنانكھ گویي با انسان زندھاي سخن میگفت نزد خود زمزمھ میكرد

و در صلح آرمیده شگفتآور است كھ انسان بداند ا. برمیخیزي و چون ستارھاي در آسمان خواھي درخشید
لوتر، كھ بھ داشتن شش فرزند قانع نبود، یازده كودك یتیم !)) است، و با این حال ماتمزده و اندوھگین باشد

وي چون پدر . برادران و خواھران خود را بھ فرزندي پذیرفت و در صومعھ وسیع اقامتگاھش جاي داد
. ي با آنان بھ بحث و گفتگو میپرداختدلسوز بھ پرورش این كودكان ھمت میگماشت و ساعتھاي متوال

. گاھي ھمسرش كارتارینا از اینكھ آنان وقت لوتر را بھ خود اختصاص دادھاند زبان بھ شكایت میگشود
فقرھاند، از  ۶۵٩۶برخي از این كودكان گفتارھاي وي را یادداشت كردھاند، و این یادداشتھا، كھ بالغ بر 

یادداشتھاي بازول، نویسنده انگلیسي زندگي سمیوئل جانسن، و  نظر كمیت، ظرافت، و حكمت، با مجموعھ
خود لوتر این گفتارھاي سر میز را تنقیح و اصالح نكرده است، و . سخنان مضبوط ناپلئون برابري میكند

  . كمتر كسي است كھ سخنان خصوصیش چنین بھ گوش جھانیان رسیده باشد

  . یات، بلكھ از این گفتارھاي سر میز میتوان شناختلوتر واقعي را نھ از بگومگوھایش در زمینھ االھ

ھیچ عقل سلیمي تمایل وي را بھ اغذیھ . لوتر ھمچنانكھ نویسندھاي توانا بود، از زندگي نیز تمتع میبرد
لوتر . مطبوع، آبجو، و وسایل آسایشي كھ كاتارینافون بورا در خانھ فراھم میآورد نكوھش نخواھد كرد

ط و مآالندیشي تمایالت جسمي خویش را كتمان كند، ولي التذاذ جسمي، قبل از میتوانست از روي احتیا
آنكھ پیرایشگران انگلستان آن را مذموم شمارند، براي ایتالیاییھاي روزگار رنسانس و آلمانیھاي دوران 

حتي اظھارات صریح اراسموس درباره اعضاي بدن انسان ما را . اصالح دیني امري عادي و طبیعي بود
. لوتر مردي پرخور بود، ولي پرخوري خویش را با روزھداري طوالني جبران میكرد. تعجب میاندازندبھ 

در . گرچھ خود وي در استعمال نوشابھ افراط میكرد، اما میخوارگي را براي آلمانیھا عیب ملي میشمرد
مانیھا، چون شراب اینجا باید بھ خاطر داشت كھ، در روزگاري كھ آب نوشیدني آلوده بود، آبجو براي آل

با این حال، قرینھاي در دست نیست كھ لوتر با . براي ایتالیاییھا و فرانسویھا، در حكم آب آشامیدني بود
خود وي استعمال نوشابھ را این . زیادھروي در نوشیدن آبجو خویشتن را مسموم یا سرمست ساختھ باشد

ب كردن وي با شركت در مراسم قداست در اگر خداوند از گناه من در مصلو: ((گونھ توجیھ كرده است
طول بیست سال گذشتھ درگذرد، از استعمال گھگاھي نوشابھ نیز بھ منظور اداي احترام بھ او چشم خواھد 

خطاھا و كوتاھیھاي لوتر از دیدگان ما پنھان نمیمانند، او از فروتني دم میزند، اما خود مغرور .)) پوشید
ولي خود بھ اصولي عقیده دارد كھ الیتغیر است و مخالفان را سخت بھ باد بھ اصول الیتغیر میتازد، ; است

نابردباري را نكوھش میكند، اما ; بھ موھوم پرستي میخندد، لیكن خود پایبند خرافات است; دشنام میگیرد
خود در عمل ھیچ نشان میدھد كھ لوتر نمونھ استحكام و تقوا نیست، بلكھ مردي است چون طبیعت متغیر 

در كوبیدن مخالفان تردیدي بھ خود راه ندادم ولي : ((خود وي گفتھ است. با آتش جنگ گداختھ شده استكھ 
از پاپھا بھ نام ; لوتر فرمانھاي پاپ را بھ فضلھ تشبیھ میكرد)) اگر نمك نسوزاند، چھ كاري از آن برمیآید

ھاي تھي  بوزینھ((بیایمان، و  ، فریبكاران))حشرات((اسقفان را ; و ضد مسیح یاد میكرد)) بذر شیطان((
مراسم رتبھ بخشیان كشیشان را با گذاردن نشان جانوران بر پیشاني انسان، كھ در كتاب ; میخواند)) مغز

راھبان را از آدمكشان پست تر میشمرد، یا دست كم ; مكاشفھ یوحناي رسول آمده است، یكسان تلقي میكرد
ما : ((درباره پاپ میگفت.)) بر پوستین خداي متعال چسبیدھاند((تشبیھ میكرد كھ )) ككھایي((آنھا را، بھ 

رود : ((درباره روحانیان كاتولیك عقیده داشت.)) تحت آدمي تنھا اندامي است كھ پاپ بر آن نظارت ندارد
كاردینالھا، اسقفھاي اعظم، اسقفھا، و روساي دیرھا را ... راین كوچكتر از آن است كھ ھمھ غاصبان رومي

خدا آنان را چون شھرھاي سدوم و عموره با ((و در این صورت بھتر است كھ )) ;ي دھددر خود جا
: این سخنان انسان را بھ یاد امپراطور یالیانوس میاندازد كھ گفتھ است.)) صاعقھ بھ خاكستر مبدل كند

ز نرمش ولي خود لوتر، چون كالیو، ا.)) جانوري لجام گسیختھتر از عالم االھي خشمگین نمیتوان یافت((
  . و میانھروي خویش در شگفت بود

بسیاري از مردم گمان میكنند كھ من با پاپھا با سرسختي رفتار میكنم، ولي من خویشتن را براي مالیمت و 
كاش نفس من چون آذرخشي بود كھ پاپ و دربارش را در كام خود فرو میبرد و بھ . گذشت سرزنش میكنم
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نفرین و سرزنش فرومایگان باز نخواھم ایستاد و درباره آنان سخن تا زندھام از ... خاكستر مبدل میكرد
زیرا براي من نیایش خداوند میسر نیست، مگر آنكھ در ھمان ھنگام بر آنان ... پاكي بر زبان نخواھم راند

  . نفرین بفرستم

)) ن ملعون بادنام پاپ پرستا: ((بیآنكھ اضافھ كنم)) نام تو مقدس باد،: ((چگونھ میتوانم بھ خداوند بگویم
)) حكومت پاپ سرنگون شود: ((بیآنكھ آرزو كنم)) فرمانروایي تو بپاید،: ((چگونھ میتوانم بھ مسیح بگویم

ھرگاه كھ خشم بر من چیره . خشم بھ من الھام و نیرو میبخشد... روزي نیست كھ این دعا را بر زبان نرانم 
زیرا خشم جریان خون را در عروقم ; گویممیشود، خوب مینویسم، خوب دعا میخوانم، و خوب سخن می

  . تندتر و ذھن و ھوش مرا تیزتر میكند

بسیاري از واعظان و ((بھ گفتھ گسكھ، كاردینال دانشمند، . این گونھ الفاظ تند از ویژگیھاي آن روزگار بود
ت ناسزاگویي و پرخاشگري از صفا.)) رسالھنویسان اصیل آیین نیز، از این نظر، چون لوتر بودند

روشنفكران مبارز بود مردم پرخاشگري را میپسندیدند و رعایت ادب را در سخنوري بھ ترس و بزدلي 
، ))شوھر عزیزم، تو بسیار بد دھن شدھاي: ((چون ھمسر لوتر سرزنش كنان بھ او میگفت. حمل میكردند
نھ درخت بھ تبر نیازمند تركھ را با كارد نانبري میتوان قطع كرد، ولي انسان براي بریدن ت: ((پاسخ میشنید

مرد پیكار جو . پاسخ مالیم خشم انسان را فرو نشاند، ولي قادر نبود قدرت پاپ را براندازد.)) است
در واقع نیز، پیكار با پاپ و امپراطور تنھا از دست مردان . نمیتوانست بھ آرامي و مالیمت سخن گوید

  . سرسخت و پرخاشگر ساختھ بود

طور، لوتر را مردي سرسخت، بااراده قوي متكي بھ نفس، پایبند بھ اصول، الیتغیر، مبارزه با پاپ و امپرا
در سالھاي میانھ عمر، نمونھ مردمداري . ولي او از مھرباني و مالطفت نیز بیبھره نبود; و نابردبار ساخت

ھقانزادگي در این ھنگام، وي مردي فروتن بود و د. و نشاط بود و یار غمخوار نیازمندان بھ شمار میرفت
فروتني وي بھ حدي بود كھ چاپ مجموعھ مقاالت خود را ناچیز شمرد و از . خویش را ھنوز بھ یاد داشت

كلیساي ((او پیروان خود را از استفاده نام . مردم درخواست كرد تا بھ جاي آنھا كتاب مقدس را مطالعھ كنند
شوخیھاي وي روستامنشانھ و . خن میگفتوقتي موعظھ میكرد، با زبان شنوندگان س. باز میداشت)) لوتري

دشمنانم چنان بر كارھاي من چشم دوختھاند كھ ھرگاه در ویتنبرگ بادي از : ((ناھنجار بودند مثال میگفت
زنان از پرواي كروبیان چادر بھ سر میكنند، ((; ))من رھا شود، آنھا بوي آن را در دم احساس خواھند كرد

لوتر بھ موسیقي عالقھ وافر داشت و براي مسیحیان آلمان .)) وشمو من از پرواي دختران شلوار میپ
سرودھاي مالیم و شورانگیزي تصنیف كرد كھ چون سرودھاي كلیساي كاتولیك رومي، بر اساس پولیفوني 

  . خوانده میشدند) چند صدایي(

... دارم كھاعتقاد راسخ ... دلبستگي خویش را بھ موسیقي با ھیچ چیزي معاوضھ نخواھم كرد: ((میگفت
زیرا موسیقي انسان را بھ وجد میآورد و او را از . پس از االھیات، ھیچ ھنري با موسیقي برابري نمیكند

اعتقاد لوتر موجب شده بود كھ او در امر اخالق چندان سخت نگیرد، .)) آسایش خاطر برخوردار میكند
خون خود گناھان آدمي را باز خریده است، زیرا بنابر این اعتقاد، كار نیك، بدون ایمان بھ اینكھ مسیح با 

رستگاري نمیآورد و ارتكاب گناه ھم، در صورتي كھ چنین ایماني برجاي بماند، رستگاري را منتفي 
. با تمام نیرو گناه بكن: ((بھ مالنشتون، كھ از خطاھاي ناچیزش رنج میبرد، از روي مزاح میگفت. نمیكند

ولي كساني را كھ بھ زبوني میكوشند )) ;د كھ از صمیم قلب گناه ورزندخداوند تنھا از گناه كساني در میگذر
با این حال، از سخنان مزاحآمیز لوتر نمیتوان اتخاذ سند . براي گناه خویش چاره اندیشند خوار میشمارد

خداي مھربان مایل است كھ : ((قدر مسلم این است كھ لوتر در مسائل اخالقي سختگیر نبود، و میگفت. كرد
خداي را . من خوشي را ھر جا كھ باشد میجویم و قبول میكنم((; ))بخوریم و بیاشامیم و خوش باشیمما 

لوتر پیروان خویش را اندرز میداد كھ روزھاي . شكر كھ ما اكنون میتوانیم با وجدان آسوده خوش باشیم
  . یكشنبھ بزمي بیارایند و رقص و پایكوبي كنند
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باز ماھري بود، و ورقبازي را تخلف بیضرري براي افراد نابالغ  وي تفریح را تجویز میكرد، شطرنج
رقص را وسیلھ آبرومندي براي آمیزش و آشنایي پسران و دختران جوان در محیط سالم مجالس . میدانست

گروھي از .)) رقص شركت كنم، ولي میترسم كھ در این صورت جوانان دیوانھوار بر گرد خویش نچرخند
: ولي لوتر با آنان مخالفت میكرد و میگفت. ي تحریم نمایش بھ دست و پا افتاده بودندواعظان پروتستان برا

سزاوار نیست مسیحیان نمایش را، از آن روي كھ گاھي اعمال منافي عفت در آن بھ چشم میخورد، منع ((
از نشاط  رویھمرفتھ ادراك لوتر.)) كنند، زیرا در این صورت خواندن كتاب مقدس را نیز باید تحریم كنند

و خداوند نھ .)) ھر تمایل غریزي دور از خدا یا مخالف خواست اوست((زندگي، براي كسي كھ میپنداشت 
  . خودش از اعتقادات دینیش بھتر بود. تن از ھر ده تن را بھ دوزخ خواھد افكند، شگفت آور نمینماید

نع از آن بودند كھ از ھوش و لوتر اندیشھ نیرومندي داشت، ولي عوارض جواني و طبع پیكار جوي وي ما
چون ھمھ معاصران خویش، بھ اجنھ، . اندیشھ تواناي خویش براي بنیانگذاري حكمتي عقلي یاري جوید

جادوگران، دیوان، وزغھاي شفابخش، و جنھایي كھ زنان را در گرمابھ یا بستر باردار میسازند اعتقاد 
وي . د، خود گاھي روش آنان را پیش میگرفتبا آنكھ عالمان علم احكام نجوم را تحقیر میكر. داشت

و نجوم را از آن ; ، گرامي میداشت))از آن روي كھ بر دالیل انكار ناپذیر استوار است((ریاضیات را 
ھاي كوپرنیك  ولي تقریبا مثل تمام معاصران خود، اندیشھ; جھت كھ میتوانست بھ آسمانھا دست یابد، میستود

لوتر عقیده داشت كھ استدالل بشر نباید از . اسازگار بودند، نمیپسندیدرا، كھ با مضامین كتاب مقدس ن
  . سرحد ایمان دیني فراتر رود

مصلحان دینیند . بدون شك، لوتر درست تشخیص داده بود كھ احساسات، بیش از استدالل، اھرم تاریخ است
فیلسوفان در ھر نسلي جھل بزرگ حكم جز درباره كل را در جامھ ; كھ جھان را بھ جنبش درمیآورند

ر دعا میخواند، و از این روي، ھنگامي كھ اراسموس سرگرم استدالل بود، لوت. عبارات تازھاي میپوشانند
ھنگامي كھ اراسموس بھ امرا اظھار بندگي میكرد، لوتر با خدا سخن میگفت و سخن او گاه چون مردي كھ 

با سرسختي براي خدا جنگیده باشد آمرانھ، و گاھي چون كودكي كھ در فضاي الیتناھي گم شده باشد 
بزرگترین مشكالت درمیافتاد و بر آنھا چیره وي، با ایمان بھ اینكھ خداوند در كنار اوست، با . عاجزانھ بود

ولي چھ باك، با نام خدا . كینھ ھمھ جھانیان را پذیرفتھام، از امپراطور و پاپ گرفتھ تا مالزمان آنان. ((میشد
در او چنان جرئتي بود كھ با ھمھ دشمنان درمیافتاد، زیرا شعور وي بھ آنجا نمیرسید كھ درباره ! بھ پیش

لوتر از آنچھ نزد او محقق بود و میبایست انجام . ستي مقصدش تردیدي بھ خود راه دھدحقانیت خویش و در
  . گیرد رو گردان نبود

II - بدعتگذاران نابردبار  

نكتھ آموزنده و جالب توجھ اینجاست كھ چطور لوتر بعد از استحكام بردباري در برابر صاحبان آرا و 
یكي از ایرادھاي پاپ لئو دھم در توقیع تكفیر . بستنظریات مخالف روي برتافت و بھ اصول جزمي دل 

لوتر در نامھ .)) سوزانیدن بدعتگذاران مخالف خواست آفریدگار است((این بود كھ میگفت لوتر عقیده دارد 
ھمھ مسیحیان را كشیش تلقي كرد تا ھر كسي حق داشتھ ) ١۵٢٠(سرگشاده بھ اشراف مسیحي ملت آلمان 

وي در ھمین نامھ پیشنھاد كرده بود كھ . بھ تشخیص خویش تعبیر كند باشد مضامین كتاب مقدس را
چندي بعد، در رسالھ درباره قدرت .)) بدعتگذاران را نھ با آتش، بلكھ با كتاب باید مجاب كرد((

  :، چنین نوشت)١۵٢٢(فرمانروایان سیاسي 

میخواھم این نكتھ را چنان . ..خداوند، جز بھ خویشتن، بھ كسي اجازه نمیدھد كھ بر روح مردم فرمان راند
روشن سازم كھ ھمھ مردم آن را بپذیرند، و اشرافزادگان، شاھزادگان، و اسقفان ما دریابند كھ بھ تحمیل 

از آنجا كھ دینداري و بیایماني اموري خصوصي و . ... عقیده خاصي بھ مردم چھ اشتباھي مرتكب میشوند
خویش بپردازند، كسي را با زور بھ قبول عقیدھاي وادار  وجدانیند، فرمانروایان این جھان باید بھ كار

زیرا ایمان ; نكنند، و مردم را براي قبول ھر عقیدھاي كھ براي آنان مطلوب و پسندیده است آزاد بگذارند
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ایمان و بیایماني، ھنگامي كھ بدون اجازه خدا مورد تعرض قرار ... را بھ زور نمیتوان بر كسي تحمیل كرد
  . ندتر میشوندگیرند، نیروم

. از فردریك خواست كھ با مونتسر و دیگر دشمنان وي مدارا كند) ١۵٢۴آوریل  ٢١(لوتر در نامھاي 
... پیدایش دستجات مختلف و جنگ بر سر كالم خدا اجتناب ناپذیرند است. آنان را از صحبت بازمدارید((

، كھ برخي از مردم لزوم اعدام ١۵٢٨در سال .)) پیكار و برخورد آزادانھ عقاید را بھ خداوند واگذاریم
آناباتیستھا را مطرح كرده بودند، لوتر پیشنھاد كرد كھ تا زماني كھ بلوا و آشوبي از آناباتیستھا سرنزده 

نیز توصیھ كرد كھ كیفر كفرگویان از اعدام بھ تبعید كاھش  ١۵٣٠در سال . است، بھ تبعید آنان اكتفا شود
ھا خود لوتر چنان سخن میگفت كھ گویي انتظار داشت خداوند یا پیروان او درست است كھ در این سال. یابد

: نوشت ١۵٢١در ژانویھ . را نابود كنند، ولي این مجادلھ لفظي را نباید جدي گرفت)) پاپ پرستان((ھمھ 
و در ژوئن ھمان سال، دانشجویان ارفورت را كھ )) ;ھیچ گاه بازور و كشتار از انجیل دفاع نخواھم كرد((

با این حال وي با تھدید كشیشان براي آنكھ عقاید دیني . بھ كشیشان حملھ میكردند بھ باد نكوھش گرفت
، اعمال زور را بھ منظور تحمیل آیین ١۵٢٩در ماه مھ . خویش را اندكي تعدیل كنند مخالفت نمیكرد

ا نھ مقدور و نھ براي م: ((، اظھار داشت١۵٣١و در اواخر سال ; پروتستان بھ كاتولیكھا تقبیح كرد
ولي براي مرد مومن و سرسختي چون لوتر دشوار بود .)) سزاوار است كھ دیني را بھ مردم تحمیل كنیم

مردي كھ خویشتن را مدافع كالم خدا میدانست . كھ، پس از تثبیت نسبي موقعیت خود با مخالفان مدارا كند
وي استدالل  ١۵٣٧تا سال . اي ناسازگاري نھادنمیتوانست بھ عقایدي كھ بھ نظر وي با كالم خدا یھودیان بن

زیرا مردان خرفت، ابلھ، و ((میكرد كھ یھودیان را براي حفظ معتقدات دینیشان نباید سرزنش كرد، 
سبكسرما پاپھا، اسقفان، سوفسطاییان، و راھبان با یھودیان چنان رفتار كردھاند كھ ھر مسیحي ترجیح 

من یھودي میبودم و این مردن سخیف را میدیدم كھ از مسیحیت دم  ھر گاه خود. میداد بھ یھودیت بگرود
میزنند، آرزو میكردم كھ گر از شوم و مسیحي نباشم، و از ھمھ شما استدعا دارم كھ با یھودیان بھ مھرباني 

رفتار كنید و كتاب مقدس را بھ آنان بیاموزید، زیرا تنھا در این صورت است كھ آنھا بھ ما روي خواھند 
لوتر گویا دریافتھ بود كھ آیین پروتستان با الغاي رھبانیت و تجرد راھبان، با تجلیل عھد قدیم، . آورد

و مزامیر داوود، و با اتخاذ محدودیتھاي جنسي شدیدتري نسبت بھ محدودیتھاي آیین )) كتابھاي انبیا((
ي یھودیت را بھ آیین مسیح باز ھا پارھاي از جنبھ) البتھ خود لوتر را در اینجا باید مستثنا شمرد(كاتولیك 
ولي خود داري یھودیان از گرایش بھ آیین پروتستان و اكراه لوتر از رباخواري وي را نخست با . میگرداند

ھنگامي كھ فردریك یھودیان را از ساكس بیرون . صرافان یھودي و سپس با ھمھ یھودیان دشمن كرد
یھودیان و پاپ ((در گفتارھاي سر میز، لوتر . گري كند، لوتر حاضر نشد براي آنان میانجی)١۵٣٧(میراند 
خواند و آنان را بھ دو شلواري تشبیھ كرد كھ از پارچھ واحدي )) بیچارگان خداناشناس((را )) پرستان

در سالھاي آخر عمر، دشمني لوتر با نژاد سامي بھ اوج شدت رسید و یھودیان را بھ نام . دوختھ شده باشند
مان، پرنخوت، تبھكار، و منفور، بھ باد دشنام گرفت و پیشنھاد كرد كھ ھمھ مدارس و قوم كلھ شق، بیای((

  . ھاي آنان را طعمھ حریق كنند كنیسھ

و این را ... و ھرگاه از دستتان برآید، آتش جھنم بر سرشان فرود آورید; آنان را با گوگرد و زفت آتش زنید
ھاي آنان را خرد و  خانھ. دا بداند كھ ما بحق مسیحي ھستیمبراي تجلیل خداوند ما و مسیحیت انجام دھید تا خ

ربیھاي آنان را، . شان را از آنان بگیرید))كتاب مقدس((ھا و حتي ))تلمود((كتابھاي دعا، ... خراب كنید
آنان را از رباخواري بازدارید و ھمھ . معابر را بھ رویشان ببندید. ولو بھ قیمت مرگشان، از تعلیم باز دارید

و ھرگاه این اقدامات كفاف نكردند، آنھا را چون سگان . و ذخایر نقره و طالیشان را از آنان بازستانید پول
  . درنده از خاك آلمان برانید

اجازه نمیدھم : ((، كھ از پاپ نیز مستبدتر شده بود، نوشت١۵٢٢در سال . كاش لوتر بھ سن پیري نمیرسید
آن كھ عقاید مرا نپذیرد، نجات . اوري و اظھار نظر كنندكھ كسي، حتي فرشتگان، درباره عقاید من د

  : تمایزات ظریفي قایل شد ١۵٢٩در سال .)) نخواھد یافت
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. كسي را نباید بھ اظھار ایمان ناگزیر كرد، ولي بھ كسي نیز نباید مجال داد كھ مخل ایمان دیگران شود
ھرگاه بدین سان قانع نشوند و ایمان نیاورند، . مخالفان ما ایرادھاي خویش را بگویند و پاسخ آنھا را بشنوند

ولي، براي اجتناب از آشفتگي تعلیمات مخالف رنج ... لب فروبندند و بھ آنچھ میخواھند ایمان داشتھ باشند
حتي بیایمانان را باید مجبور كرد كھ ده فرمان را بپذیرند، در مجامع كلیسایي حضور یابند، و بھ . بریم

  . ھمرنگ شوندصورت ظاھر با دیگران 

لزوم مباني استوار ایمان و اصول جزمي مشخصي كھ مسیحیان براي آن زندگي كنند ((لوتر اكنون درباره 
ھمچنانكھ انقسام تضعیف كننده مسیحیت بھ . با كلیساي كاتولیك ھماواز گشتھ بود)) و در راه آن جان سپارند

آن داشت كھ اصول ایمان و معتقدات خویش را ھاي گوناگون، در قرون نخستین میالدي، كلیسا را بر  شاخھ
ھاي تازه، كھ در نتیجھ اعتقاد بھ  مشخص كند و ھواداران عقاید ناسازگار را از خود براند، كشاكش فرقھ

آزادي اندیشھ و وجدان در جرگھ پروتستانھا پدید آمده بود، لوتر را قدم بھ قدم از بردباري بھ سوي اصول 
: خویش را از تشتتي كھ در جرگھ پروتستانھا افتاده بود چنین ابراز داشتوي نگراني . جزمي سوق داد

ابلھان و سوفسطاییان كودن ھمگي عالم . ھر كسي اكنون بھ خود جرئت میدھد كھ انجیل را موشكافي كند((
لوتر كھ از سرزنشھاي كلیساي كاتولیك، كھ او را باني ھرج و مرج در شئون اخالقي .)) االھیات گشتھاند

عقیدتي میدانست، یكھ خورده بود، با كلیسا ھماواز شد و، براي حفظ نظم اجتماع، خواستار پایان بحث و و 
در پاسخ این سوال كھ این مرجع چھ میتواند باشد، . شد)) ستون ایمان((تثبیت یك مرجع مقتدر بھ عنوان 

توان خود و كتاب مقدس را با اھل كلیسا، كلیسا را نام میبردند و میگفتند تنھا چنین سازمان زندھاي می
زیرا ھمھ ; ولي لوتر میگفت كھ تنھا و آخرین مرجع كتاب مقدس است; تغییرات اجتناب ناپذیر سازش دھد

  . اذعان دارند كھ كتاب مقدس كالم خداست

، كھ وي آن را كتاب مصون از خطا میپنداشت، بھ عبارتي برخورد كھ ))سفر تثنیھ((لوتر در باب سیزدھم 
یا پسر، یا دختر تو، ... برادرت ... و اگر : ((فرمان خدا براي كشتار كفار و بدعتگذاران تلقي میكردآن را 

دست ; البتھ او را بھ قتل رسان... چشم تو بر وي رحم نكند و بر او شفقت منما... باشد... یا زن ھماغوش تو
بود كھ كلیسا در قرن سیزدھم بھ استناد ھمین فرمان ھراس انگیز ...)) تو اول بھ قتل او دراز شود

لوتر، با . آلبیگاییان را تارو مار كرد، و دستگاه تنقیش افكار پاپ، كفار و بدعتگذاران را بھ آتش كشید
وجود خشونت و تند زباني خویش، ھیچ گاه بھ شدت كلیساي كاتولیك با مخالفان رفتار نكرد و تا جایي كھ 

معتقدات ((، لوتر براي از میان بردن ١۵٢۵در سال . موش كندمیتوانست كوشید تا آنان را با مسالمت خا
در . آناباتیستھا و پیروان تسوینگلي از مقررات سانسور در ساكس و براندنبورگ یاري جست)) مخرب

بر مزمور ھشتاد و دوم نوشت، بھ مقامات دولتي سفارش كرد كھ ھمھ  ١۵٣٠تفسیري كھ در سال 
كساني را ((نھ و آشوب و سلب مالكیت خصوصي وا میدارند، و ھمچنین بدعتگذاراني را كھ مردم را بھ فت

از جملھ آناني را كھ منكر الوھیت اندیشھ و گفتار در میان ... كھ عقایدشان با موازین ایمان مغایرت دارند
ازه و لئو بود، پیرو تسوینگلي مانند كارلشتات، لوتر را پاپ ت; تركان عثماني بیش از ایاالت تابع لوتر است

ناگفتھ نماند كھ لوتر در پایان عمر، چون نخستین سالھاي قیامش، در برابر اصحاب عقاید مخالف . خواند
در آخرین موعظھ خویش، پیروانش را از توسل بھ زور براي برانداختن . گذشت و بردباري پیشھ كرد

ا تا واپسین داوري، كھ خود عقاید مخالف برحذر داشت و بھ آنان سفارش كرد كھ كاتولیكھا و آناباتیستھا ر
  . خداوند درباره آنان داوري خواھد كرد تحمل كنند

بوتسر، اھل . سایر مصلحان دیني بیش از لوتر درباره اصحاب عقاید مخالف سختگیري میكردند
را نابود )) دروغین((ستراسبورگ، مقامات مناطق پروتستان نشین را ترغیب میكرد كھ مروجان مذاھب 

. وي اینان را از آدمكشان پست تر میخواند. ھ زنان و كودكان و احشام آنان نیز ترحم نكنندكنند و حتي ب
مالنشتون، كھ مالیمتر از دیگران بود، حبس و كشتار آناباتسیتھاي آلمان را توسط دستگاه تفتیش افكار 

شت كھ خداوند زیرا وي عقیده راسخ دا)) چرا بیش از خداوند بر اینان ترحم كنیم: ((میستود و میگفت
  . آناباتیستھا را بھ دوزخ خواھد افكند
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مالنشتون توصیھ میكرد كھ كساني كھ تعمید كودكان گناھكاري ذاتي، و حضور واقعي مسیح را در آیین 
وي ھمچنین براي گروھي از انشعابیون، كھ بھ امكان . قرباني مقدس انكار میكنند مستحق اعدامند

و نیز براي فرقھ دیگري كھ تردید داشتند ایمان بھ مسیح میتواند گناھكار رستگاري مشركان ایمان داشتند، 
مالنشتون از اعدام سروتوس، چنانكھ بعدا خواھیم . بالفطره را از گناه مبرا كند، خواستار كیفر اعدام شد

و از دولت خواست كھ حضور منظم در مراسم مذھبي پروتستانھا را براي ھمھ مردم ; دید، خشنود گشت
ھاي  وي تقاضا كرد كھ ھمھ كتابھاي مخالف عقاید لوتر تحریم شوند، در نتیجھ خواندن نوشتھ. اري كنداجب

برخالف لوتر كھ میخواست كاتولیكھا از سرزمینھاي تابع . تسوینگلي و پیروانش در ویتنبرگ ممنوع شد
ولي ھر دو آنان در این . شاھزادگان پروتستان اخراج شوند، مالنشتون براي آنان تقاضاي تنبیھ بدني كرد

. یعني آیین لوتري از وظایف قانون مدني است ھمداستان بودند)) قانون االھي((باره كھ اشاعھ و حراست 
لوتر ھمچنین معتقد بود كھ در صورت وجود دو فرقھ دیني مختلف در ایالت واحدي، اقلیت باید تابع 

ھا ایاالت پروتستان نشین، و پروتستانھا ایاالت بھ زبان دیگر، وي عقیده داشت كھ كاتولیك. اكثریت باشد
  . كاتولیك نشین را ترك گویند، و در صورت استكاف بشدت گوشمالي شوند

مقامات پروتستان، بھ تقلید كاتولیكھا، در صدد برآمدند كھ معتقدات دیني مردم را در سرزمینھاي تابع 
ت كاتولیكھا را تحریم كرد و بھ كاتولیكھا بھ این منظور شوراي شھر آوگسبورگ عباد. خویش یكسان كنند

). ١۵٣٧ژانویھ  ١٨(فرمان داد در صورت نپذیرفتن آیین تازه، در ظرف ھشت روز، شھر را ترك گویند 
ھا را تصرف كردند، محرابھا و شمایل مذھبي  در پایان این مھلت، سربازان امالك كلیساھا و صومعھ

فرانكفورت آم ماین بھ . ھا را از شھر بیرون راندند اھبھكلیساھاي كاتولیك را از بین راھبان، و ر
و متعاقب آن، مصادره اموال كلیساھاي كاتولیك و الغاي مراسم آییني كاتولیكھا، ; آوگسبورگ تاسي جست

تفتیش مطبوعات كھ قبال در ایاالت زیر . در ھمھ سرزمینھایي كھ در تصرف پروتستانھا بودند معمول شد
و یوھان، ; ول شده بود، در سرزمینھاي پروتستان نشین نیز بھ موقع اجرا نھاده شدسلطھ كاتولیكھا معم

برگزیننده ساكس، بھ تقاضاي لوتر و مالنشتون، طبع و فروش و مطالعھ نشریات پیروان تسوینگلي و 
ھر كس در صورت : ((، و اعالم داشت)١۵٢٨(آناباتیستھا و تعلیم و تبلیغ عقاید آنان را ممنوع كرد 

ورد بھ كساني، اعم از خودي یا بیگانھ كھ از این دستور تخلف كند، موظف است مراتب را بھ مقامات برخ
كساني كھ این متخلفان را بشناسند و بھ ... محلي اطالع دھد تا متخلفان بھ موقع دستگیر و مجازات شوند

  . مقامات محلي معرفي نكنند، اموالشان مصادره یا خودشان اعدام خواھند شد

اعترافنامھ آوگسبورگ . وتستانھا تكفیر مخالفان را نیز چون تفتیش مطبوعات از كاتولیكھا آموختندپر
بھ كلیساي لوتري اجازه داد تا ھر فردي را كھ یكي از عقاید اصولي كلیسا را انكار كند از خود ) ١۵٣٠(

آوري از تكفیر سو استفاده گرچھ پاپھا بھ شیوه شرم: ((خود لوتر تكفیر را این گونھ توجیھ میكرد. براند
كرده و مردم را بھ ستوده آوردھاند ما باید ھمان گونھ كھ مسیح فرمان داده است، از آن بھ نحو شایستھاي 

  .)) استفاده كنیم

III - اومانیستھا و اصالح دیني  

غیر  اعتقاد آشتیناپذیر مصلحان دیني بھ اصول جزمي، بدزباني و مخالفت آنان با آثار ھنري و معلومات
دیني، اعتقاد آنان بھ االھیات مبتني بر تقدیر ازلي، عدم عالقھ آنان بھ معلومات غیردیني، ایمان آنان بھ جن 

ھاي متخاصم،  و دیو و دوزخ و بھشت و رستگاري پس از مرگ، و انقسام آیین پروتستان بھ شاخھ
م بازگشتي بھ فرھنگ كالسیك از آنجا كھ اومانیس. اومانیستھا را از جنبش اصالح دیني رو گردان كرد

دوران بتپرستي، و آیین پروتستان رجعتي بھ طریقت قدیس آوگوستینوس، مسیحیت ابتدایي، و حتي یھودیت 
روزگار تدوین كتاب عھد قدیم بود، برخورد این دو جنبش كشاكش دیرین فرھنگ ھلنیسم را با یھودیت 

ولیكھا بھ ھم رسانیدند، و در دوران نیكوالوس پنجم و اومانیستھا نفوذ شایان توجھي در میان كات. زنده كرد
پاپھا نھ تنھا با اومانیستھا سر سازگاري داشتند، بلكھ آنان . لئو دھم، دستگاه پاپي را زیر نفوذ خود درآوردند

را، با این توافق ضمني كھ آثارشان، بیآنكھ بھ ایمان مسیحیان خللي وارد آورد، و براي استفاده اھل فضل 
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اكنون، با پیدایش آیین . ان التیني انتشار یابد، در كشف آثار ادبي و ھنري گمگشتھ یاري میكردندبھ زب
اومانیستھا دریافتند كھ اروپاي توتوني بھ سخنان دالفروز واعظاني كھ بھ زبان عوام درباره ; پروتستان

ھا بر مجادالت پرحرارت اومانیست. خدا، جھنم، و رستگاري فردي سخن میگویند اشرافي آنان اھمیت میدھد
لوتر با اك، كارلشتات، و تسوینگلي، بر سر مسائلي كھ از نظر آنان مرده و مدتھا پیش بھ فراموشي سپرده 

ھایي میشمردند كھ  آنان بھ االھیات دلبستگي نداشتند و دوزخ و بھشت را افسانھ. شده بودند، ریشخند میزدند
اینان آیین پروتستان را خیانتي بھ رنسانس . حقیقت بودند اساطیر یونان و روم بیش از آنھا مقرون بھ

میدانستند و عقیده داشتند كھ این آیین با بازگردانیدن اندیشھ انسان بھ آن سوي طبیعت، اشاعھ عقاید موھوم 
و نامعقول، و افسونگري، كھ قرون وسطي را در تاریكي فرو برده بود، مردم را بھ قھقرا میكشانند و افكار 

تحقیر مقام عقل توسط لوتر، و تجلیل وي از ایماني كھ بھ دست پروتستانھا . شده آنان را دربند میكشندآزاد 
ھرگاه ھمھ رویدادھاي جھان، مانند . در قالب افكار جامد و الیتغیر ریختھ شد، اومانیستھا را خشمگین كرد
ي خدا بدانیم كھ قھرا بھ دست انسان قھرمانیھا، جانبازیھا، و آثار نبوغ و كمال انسان، را مخلوق دانش ازل

ناتوان و بال اراده تظاھر میكند از علو شخصیت انسان، كھ پیكو دالمیراندوال با چنان تجلیلي از آن یاد 
و ; كرده است، چھ اثري بر جاي میماند اومانیستھا با آنكھ كلیسا را نكوھش میكردند، آن را ترك نگفتند

اتوس رنانوس، توماس مورنر، و زباستیان برانت، باري اثبات وفاداري برخي از آنان، چون ویمفلینگ، بی
بسیاري از اومانیستھا كھ نخست قیام لوتر را براي تصفیھ كلیسا از . خویش بھ كلیسا بھ تالش افتادند

آلودگیھاي ننگآور میستودند، پس از تشكیل مكتب االھیات پروتستان و بروز اختالف نظر در میان 
ویلیبالد پیر كھایمر، كھ بھ جرم ھواداري از لوتر از طرف پاپ تكفیر . ازلوتر روي برتافتندمصلحان دیني، 

، ١۵٢٩در سال . شده بود، از بدزباني لوتر چنان برآشفت كھ پاي خویش را از انقالب پروتستان كنار كشید
  :كھ وي ھنوز از وضع كلیساي كاتولیك ناخشنود بود، چنین نوشت

امات لوتر در آغاز امر درست و سودمند مینمود، زیرا ھیچ نیكمردي نمیتواند از انكار نمیكنم كھ اقد
از این روي اقدامات لوتر مرا نیز، . اشتباھات و مفاسدي كھ تدریجا بھ مسیحیت راه یافتھاند خشنود باشد

ت قبل از آنكھ اشتباھا. ولي سخت فریب خورده بودم; چون جمعي دیگر، بھ تصفیھ كلیسا امیدوار كرد
پیشین از میان برخیزد، اشتباھات تحمل ناپذیري كھ مفاسد سابق در برابر آنھا بھ بازي كودكان میمانند بھ 

لوتر با زبان ... اشتباھات مسیحیان انجیلي دنائت پاپھا را تحمل پذیر و گوارا كردھاند... مسیحیت راه یافتند
  . پلید شده است سركش و بیحیاي خود یا دچار دیوانگي گشتھ و یا اسیر ارواح

مینامید، اندكي بعد )) ستاره سحري ویتنبرگ((او كھ روزي لوتر را . موتیانوس با پیر كھایمر ھم عقیده بود
ھاي مردم گمنام خویش راه  كروتوس روبیانوس، كھ با نامھ. بھ باد سرزنش گرفت)) دیوانھ((وي را بھ نام 

رویشلین نامھ . آغوش كلیساي كاتولیك بازگشتبھ  ١۵٢١پیشرفت لوتر را ھموار كرده بود، در سال 
. مودبانھاي بھ لوتر نوشت، و عقاید لوتر سرزنش كرد و خود در آغوش كلیساي كاتولیك جان سپرد

با وي بناي مخالفت نھاد و  ١۵٢٢یوھانس دوبنك كوكالیوس، كھ نخست از ھواداران لوتر بود، در سال 
  :ضمن نامھ تندي بھ سرزنش او پرداخت

ما در ! استغفراهللا. ن مبر كھ ما از گناھان و تبھكاریھاي روحانیان درمیگذریم یا از آن دفاع میكنیمگما((
ولي ... ریشھ كن كردن این مفاسد تا جایي كھ از راه مشروع صورت گیرد، یار و پشتیبان تو خواھیم بود

، و ))فاضالب((، و ))طانالنھ شی((، ))فواحش((، ))ضد مسیح((مسیح اصطالحات توھینآمیز تو را، نظیر 
لوتر، مسیح بھ تو نیاموختھ است كھ با آنان . تھدیدھایت بھ شمشیر و خونریزي و كشتار را تعلیم نداده است

  ! اینگونھ رفتار كني

اومانیستھاي آلمان ھنگام نكوھش لوتر از یاد برده بودند كھ اسالف ایتالیایي آنان، چون فیللفو، پودجو 
لیكن نحوه پیكار . ي دیگر، با سخنان توھین آمیز خویش این بدعت را بر جاي نھادندبراتچولیني، و بسیار

آنان نیز چون لوتر، از انحطاط اخالق و آداب مردم آلمان . لوتر تنھا نمود بیروني دعاوي آنان بود
لوتر توسط )) كارھاي نیك((اندوھگین بودند و این را معلول از ھم پاشیدگي قدرت كلیسا و انكار فضیلت 

روگرداني پروتستانھاي از آموزش، اعالم برابري دھقانان و فضال از طرف كارلشتات، و . میدانستند
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اراسموس، بھ نمایندگي از طرف . سبكداشت علم و ادب توسط لوتر، اومانیستھا را آزرده خاطر كرده بود
ي پیروز شده، علم و ادب بھ اومانیستھا و با تصدیق اندوھبار مالنشتون، اعالم داشت كھ ھر جا جنبش لوتر

پروتستانھا در جواب اراسموس اظھار داشتند كھ این شكایات از آن جھتند كھ . انحطاط گراییده است
در طول عمر یك نسل، بازار . اومانیستھا علم و ادب را منحصر بھ آثار و تاریخ كافران كالسیك میدانند

و سویس رونق گرفت كھ براي مطبوعات دیگر  كتابھا و رساالت حاوي مشاجرات دیني چنان در آلمان
ھایي چون چاپخانھ فروبن در بال و چاپخانھ آتالنزه در  در نتیجھ، چاپخانھ. خوانندھاي نماند) جز ھجویات(

تعصب و تنگ نظري دیني رنسانس . وین، كھ كتابھاي پر مغز و آموزنده چاپ میكردند، ورشكست شدند
و مسیحیت نیز دوران رنسانس آلمان را از گرایش بھ فرھنگ و تمدن نورستھ آلمان را از رونق انداخت، 

  . دوران شرك بازداشت

گروھي از اومانیستھاي آلمان، چون ائوبانوس ھسوس و اولریش فون ھوتن، بھ جنبش اصالح دیني وفادار 
س بھ براي تدری ١۵٣٣ائوبانوس ھسوس از پي كار و مشغلھ از شھري بھ شھري درآمد و در سال . ماندند

بھ شاعري روي آورد، و سرانجام زندگي را در ; ارفورت بازگشت، ولي دانشگاه این شھر را متروك یافت
اولریش فون ھوتن پس از سقوط زكینگن بھ سویس گریخت و در راه ). ١۵۴٠(ماربورگ بدرود گفت 

اسموس دیدن كند در شھر بال، بیمار و نومید، در صدد برآمد از ار. براي رفع گرسنگي دست بھ دزدي زد
اراسموس اولریش فون . ، گرچھ اراسموس را بھ علت نپیوستن بھ مصلحان دیني ترسو خوانده بود١۵٢٢(

پس از آن، اولریش شعري درباره اراسموس سرود، عتاب، . ھوتن را نزد خود نپذیرفت و وي را گرم كند
اراسموس طفره رفت و بھ . واھد كردو تھدید كرد كھ ھرگاه اراسموس پولي بھ او نپردازد، آن را منتشر خ

ولي اولریش فون ھوتن نسخھاي از . او اندرز داد كھ اختالفاتش را با وي از اره مسالمت فیصلھ دھد
اراسموس چون از آن آگاه شد، با ھمدستي روحانیان شھر، شوراي . ھجونامھ خویش را پنھاني منتشر كرد

اولریش فون ھوتن شعر عتاب را بھ . از شھر اخراج كندبال را بر آن داشت كھ این ھجو سراي مزاحم را 
ولي چون مردم مولھاوزن بر او تاختند، از آنجا نیز بھ زوریخ . چاپ رسانید و بھ مولھاوزن گریخت

تسوینگلي، مصلحي كھ حاال انسانتر ). ١۵٣٣ژوئن (گریخت و در این شھر بھ دست تسوینگلي گرفتار شد 
ھان، بر این مردم مخرب، ھوتن مخوف، بنگرید كھ چگونھ بر مردم و (: (از این انساندوست بود، گفت

از زبان وي، كھ طوفاني بر سر پاپ فرود آورده است، جز سخن پاك و مالطفت ! كودكان مھرباني میكند
در ھمان ھنگام، اراسموس با شتابزدگي رسالھاي بھ نام سپر اراسموس در برابر .)) آمیز نمیتراود

وي بھ این نیز قناعت نكرد و نامھاي درباره دروغھاي . ت و عتاب ھوتن را پاسخ دادافتراھاي ھوتن نوش
ولي اولریش در این موقع مشرف بھ . شاعر بھ شوراي زوریخ نوشت و اخراج او را از شھر خواستار شد

  . مرگ بود

اس و یك قلم، سرانجام، با یك دست لب. مشاجرات عقیدتي و بیماري سیفیلیس براي او رمقي نگذارده بودند
  ). ١۵٢٣اوت  ٢٩(در سي و پنج سالگي، در یكي از جزایر دریاچھ زوریخ، چشم از جھان فرو بست 

IV  -١۵٣۶-١۵١٧: اراسموس و لوتر  

روش كدام . تاریخنویسان و فیلسوفان درباره واكنش اراسموس نسبت بھ اصالح دیني اختالف نظر دارند
ھ كلیسا، یا روش مسالمت جویانھ اراسموس براي اصالح یك بھ سود بشریت بود یورش مستقیم لوتر ب

مرد جنگجوي سرسخت آھنین ارادھاي : ھنگامي كھ در این باره میاندیشیم، بھ دو چھره مختلف بر میخوریم
كھ عمل را وسیلھ وصول بھ مقصد قرار داده بود، و مرد آرام سازشكاري كھ از احساسات و تفكر الھام 

ھایش جنبھ عملي  عمل بود، تصمیماتش را بیدرنگ عملي میكرد، و نوشتھ لوتر اساسا مردم. میگرفت
ھاي لوتر بھ اوایل قرون وسطي تعلق داشت، و نتایج آن بھ آغاز روزگار نو مربوط  محتواي اندیشھ. داشتند
 ھرگاه از االھیات وي بگذریم، بیباكي و قاطعیت وي، بھ یاري ملیگرایي آلمان، روزگار نو را بنیان. میشد

لوتر با لحن مردانھ و قاطع، بھ زبان آلماني، با ملت خویش سخن میگفت و آلمانیھا را براي . نھادند
اراسموس آثار خویش را بھ سبك ادیبانھ، براي استفاده جھانیان . برانداختن یك قدرت جھاني رھبري میكرد
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ز آن بود كھ با قاطعیت بھ احساسات وي تندتر ا. و اقلیت دانشگاه دیده شھري، بھ زبان التیني مینوشت
او از عمل بھ تفكر، و از . اراسموس مردي میانھرو بود و از افراط تندروي اكراه داشت. كاري بود

وسعت نظر وي بھ جایي رسیده بود كھ راستي و . اطمینان بیپروا بھ شكاكیت احتیاط آمیز روي آورده بود
سنجید، میكوشید آنھا را باھم سازش دھد، و خود ناراستي را در كنار ھم میدید، ھر دو سوي مطلب را می

  . در میان آنھا درمیماند

ھایي از آن را  ، نسخھ١۵١٨در ماه مارس . اراسموس مسائل نود و پنج گانھ لوتر را تایید و تحسین كرد
آیا چیزي . بارگاه رم شرم و حیا را كنار نھاده است: ((براي كولت و مور فرستاد، و بھ كولت نوشت

  : یگري نوشتدر ماه اكتبر ھمان سال بھ دوست د)) ھا میتوان یافت ننگینتر از این آمرزشنامھ

. ھاي او ناجور و ناسازگارند میشنوم كھ ھمھ نیكمردان از لوتر پشتیباني میكنند، گرچھ گفتھ میشود كھ نوشتھ
بھ نظر من، مسائل مطروحھ او ھمھ را خشنود كرده است، مگر معدودي را كھ از اعتقاد مردم بھ برزخ 

سیحیت است، گرچھ گروھي از واعظان حكومت مطلقھ كلیساي كاتولیك رومي بالي م... گذران میكنند
با این حال، نمیدانم آیا مقرون بھ مصلحت است كھ بر این زخم گشوده . بیشرم بنیكي از آن یاد میكنند

ولي میترسم كھ آنان براي بھرھبرداري از . انگشت نھاده شود چرا كھ این از وظایف شاھزادگان است
  . غنایم با پاپ ھمدست شوند

وي بھ تاسیس بخش زبان دانشگاه این شھر . شتر وقت خویش را در لوون میگذرانداراسموس اكنون بی
شارل پنجم  ١۵١٩در سال . یاري كرد، و خود استادي زبانھاي التیني، یوناني، و عبري را بھ عھده گرفت

براي وي حق بازنشستگي تعیین كرد، و اراسموس این حق را بھ شرطي پذیرفت كھ بھ آزادي جسمي و 
ولي با توجھ بھ اینكھ او نیز انسان بود، این حق بازنشستگي، و آنچھ وي از اسقف ; و خدشھ نزندفكري ا

  . اعظم ویلیام وارم و لرد ماونتجوي دریافت میكرد، در روش وي در قبال اصالحات كلیسا بیاثر نبودھاند

سموس گرفتار تردید و چون قیام لوتر از تقبیح آمرزشنامھ بھ طرد پاپھا و شوراھاي كلیسایي كشید، ارا
وي ھنوز بھ . وي امیدوار بود كھ بھ یاري حسن نیت پاپ اومانیست بتوان كلیسا را اصالح كرد. دودلي شد

. كلیسا بھ دیده احترام مینگریست و آن را بنیان شایان احترامي براي نظام اجتماع و اخالق فردي میشمرد
، اجتماع را ناتوانتر از آن میدانست كھ بتواند بھ گرچھ اراسموس االھیات زمان خویش را موھوم میشمرد

و عقیده داشت اقلیت روشنفكر ; تشخیص و قضاوت خویش مراسم و معتقدات دیني سودمندتري بیافریند
وي نقش خویش را در آماده كردن زمینھ . است كھ با تنویر افكار عمومي بھ رشد شعور اجتماع یاري میكند

  . قیام لوتر انكار نمیكرد

الھ مدح دیوانگي او، كھ با تحقیر راھبان و عالمان االھي لبھ حمالت لوتر را تیزتر كرده بود، ھنوز در رس
ھاي  چون راھبان و عالمان االھي وي را بھ تخمگذاري براي جوجھ. سراسر اروپا دست بھ دست میگشت

ھاي  و تقریبا ھمھ نوشتھ لوتر مدح دیوانگي.)) لوتر متھم ماكیان گذاردم، ولي لوتر خروس جنگي بار آورد
اراسموس را خوانده بود، و بھ دوستانش میگفت كھ ھدف وي صرفا این است كھ شكل و تركیب روشنتري 

بھ  ١۵١٩مارس  ١٨لوتر در نامھ احترام آمیزي كھ در روز . بھ نیات این اومانیست شھیر ببخشد
او خواست كھ پشتیباني خود را از اراسموس نوشت دوستي وي را براي خویش مغتنم خواند و تلویحا از 

  . وي دریغ ندارد

اراسموس اكنون ناگزیر بود از لوتر و كلیساي كاتولیك یكي را برگزیند، و انتخاب ھر یك از این دو براي 
و ھر گاه ھمراه لوتر با كلیساي ; طرد لوتر بر جبن و ناتواني وي حمل میشد. او دشواریھایي در پي داشت

، نھ تنھا حقوق بازنشستگي و حمایت لئو دھم را در برابر عالمان االھي مخالف كاتولیك در میافتاد
اصالحات از دست میداد، بلكھ ناچار میشد از شیوه خاص خویش براي اصالح كلیسا، از طریق تھذیب 

اراسموس میپنداشت كھ شیوه او براي اصالح كلیسا قرین موفقیت . افكار و رفتار مردان بانفوذ، چشم بپوشد
وده و از این راه توانستھ است مرداني چون پاپ، اسقف اعظم ویلیام وارم، اسقف جان فیشر، جان كولت، ب
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اینان قطعا با طرد یا تضعیف . تامس مور، فرانسواي اول، و شارل پنجم را با افكار خویش ھمراه كند
ولي، بھ عقیده اراسموس،  .كلیسا، كھ ھستي آن بھ نظر آنان براي ثبات اجتنابناپذیر بود مخالفت میكردند

میشد از آنان براي كاھش موھومات و ستمگري در نظام دیني موجود، تھذیب و تعلیم روحانیان، رام كردن 
ترك این روش و . راھبان، و گسترش آزادي فكري بھ منظور اعتالي اندیشھ و شعور مردم یاري جست

تن دادن بھ االھیات معتقد بھ تقدیر ازلي و انكار توسل بھ زور، كھ یكپارچگي مسیحیان را از ھم میپاشید، و 
  . فضیلت كارھاي نیك، نزد آنان و خود اراسموس، در حكم دیوانگي بود

از . اراسموس ھنوز بھ رفع اختالفات طرفین، در صورت خودداري آنھا از ستیزھجویي، امیدوار بود
كھ فتنھ و آشوب را دامن میزند ھمین روي، در ماه فوریھ بھ فروبن سفارش كرد از چاپ آثار لوتر 

در ماه آوریل ھمان سال نیز از فردریك برگزیننده تقاضا كرد لوتر را كھ مرتكب گناھي . خودداري كند
مھ بھ لوتر چنین پاسخ  ٣٠و سرانجام در روز . نشده و آماج گناھان دیگران بوده است در پناه خویش گیرد

  : داد

ما كھ حاكي از ذكاوت و ھوشمندي و سرشار از روح مسیحي وصول نامھ ش. عزیزترین برادر ھمكیشم
این . زبان من از شرح ھیجاني كھ كتابھاي شما در اینجا بر پا كردھاند ناتوان است. است مرا خشنود ساخت

مردم را بھ ھیچ وجھ نمیتوان متقاعد كرد كھ كتابھاي شما بھ یاري من نوشتھ نشدھاند و من پرچمدار فرقھ 
بھ آنان میگویم كھ شما را نمیشناسم، كتابھایتان را نخواندھام و از این روي، مضامین آنھا را ... شما نیستم

  . نھ تایید میكنم و نھ تقبیح

ھمچنین، بھ آنان اندرز میدھم قبل از آنكھ درباره شما چنین سر و صدایي راه بیاندازند كتابھایتان را 
درباره آنھا قلمفرسایي میكنید از آن گونھ موضوعھایي  بھ آنان گوشزد میكنم موضوعھایي كھ شما. بخوانند

و چون در پاكي سیرت شما تردیدي نیست، لعن و تقبیح شما ; نیستند كھ از منبر كلیسا درباره آنھا بحث شود
  . بیمورد است

. خود من بیش از ھمھ آماج تھمت و عداوتم... در گوش آنان فرو نمیرود و آنان را از دیوانگي باز نمیدارد
  . ولي اسقفان ھمگي از من پشتیباني میكنند

در اینجا نیز داراي دوستاني، . شما در انگلستان، بویژه در میان بزرگان آنجا، دوستان خوبي دارید
تا حد امكان، خویشتن . ناگزیرم بھ خاطر شما بیاورم كھ حرفھ من ادبیات است. بخصوص خود من، ھستید

ولي اساسا فكر میكنم كھ زبان خوش، . میكوشم از مجادلھ دوري جویمرا با فعالیت ادبي سرگرم میكنم و 
بھ نظر من، براي شما نیز زیبنده است كھ، بھ جاي ... بیش از عداوت و زورگویي، در دشمنان اثر میبخشد

این اصل را در مورد . نكوھش پاپ، كساني را سرزنش كنید كھ از قدرت پاپ استفاده ناشایست میكنند
از استدالل آرام . سنتھاي كھن را در یك لحظھ نمیتوان ریشھ كن كرد. ادگان نیز رعایت كنیدشاھان و شاھز

  . بھتر از مجادلھ میتوان نتیجھ گرفت

شما را )) تفسیري بر مزامیر((من كتاب . خونسرد باشید و از خشم دوري جویید. از فتنھ و آشوب بپرھیزید
ح خویش را براي عظمت یافتن خویش و بھبود وضع جھان مسیح رو... دیده و از آن بسیار خشنود گشتھام

  . بھ شما ارزاني داشتھ است

علي رغم این طرد محتاطانھ لوتر از طرف اراسموس، عالمین االھي لوون وي را بھ نام سلسلھجنبان 
را ، آلئاندرو بھ لوون آمد و توقیع پاپ ١۵٢٠اكتبر  ٨در روز . انقالب لوتر بھ باد حملھ و دشنام گرفتند

دانشمندان شھر، . مبني بر تكفیر لوتر در شھر انتشار داد و اراسموس را محرك مخفي انقالب لوتر خواند
اراسموس بھ كولوني رفت ). ١۵٢٠اكتبر  ٩(بھ پیروي از آلئاندرو، اراسموس را از دانشگاه اخراج كردند 

دسامبر، وي  ۵در روز ). نوامبر ۵(و، چنانكھ دیدیم، نزد فردریك، برگزیننده ساكس، از لوتر دفاع كرد 
بیانیھ معروف بھ پندنامھ اراسموس را بھ فردریك برگزیننده فرستاد و در آن اظھار داشت كھ درخواست 
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نیكمردان و دوستداران انجیل كمتر بھ لوتر ; لوتر براي دادرسي توسط داوران بیطرف عادالنھ است
و این نیازمندي چنان نیرو گرفتھ است ; بر انجیل باشدجھان نیازمند حقیقتي است كھ صرفا مبتني ; میتازند

  . كھ بآساني نمیتوان آن را فرونشاند

اراسموس، عالوه بر این، با ھمكاري یوھان فابر، راھب فرقھ دومینیكیان نامھاي بھ شارل پنجم نوشت و 
لوتر دادگاه  پیشنھاد كرد كھ شارل، ھنري ھشتم، و لویي دوم، شاه مجارستان، براي رسیدگي بھ دعاوي

درخواست كرد كھ با لوتر بھ ) دسامبر ۶(در نامھ دیگري بھ كاردینال كامپدجو . بیطرفي تشكیل دھند
  : انصاف رفتار شود

معدودي از مردم بھ خاطر منافع شخصي ... بھ تشخیص من، آنان كھ انسانترند كمتر با لوتر كینھ میورزند
سي بھ دعاوي وي پاسخي نداده و بر او خرده نگرفتھ ھنوز ك... خویش بر ضد او غوغا برپا كردھاند

با بودن این ھمھ اسقفان بدسیرت، آیا سزاوار است مرد بیآالیش كھ مردان برجستھ و بزرگوار بھ ... است
ھاي او بھ دیده، ستایش مینگرند، مجازات شود مقصد آنان صرفا نابود كردن خود او و زدودن اثر  نوشتھ
مردم است، و این تنھا در صورتي اگر طالب حقیقت ھستیم، ھر كسي باید آزادانھ ھاي وي از اذھان  نوشتھ

ھرگاه صاحبان عقاید خاص مورد تشویق و تقدیر قرار . و بدون خوف و ھراس عقیده خویش را بیان كند
نفرتانگیزتر و ... گیرند و مخالفان بھ دست زجر و شكنجھ سپرده شوند، سخن حق بھ گوش نخواھد رسید

باور نكردني است كھ خود پاپ لئو دھم بھ صدور چنین توقیعي . دانھ تر از توقیع پاپ نمیتوان یافتنابخر
میدانم كھ مخالفت . مبادرت كرده باشد، و كساني كھ مامور پخش آن بودند اوضاع را وخیمتر ساختھاند

نمیتوانم بیباكتر از  شاھزادگان با پاپ خطرناك است، و من، بویژه ھنگامي كھ كاري از دستم ساختھ نیست،
فساد و آلودگي دربار پاپ ممكن است مستلزم اصالحات عمیق و فوري باشد، ولي من و . شاھزادگان باشم

من شخصا ترجیح میدھم اوضاع بھ ھمین منوال . امثال من موظف نیستیم این مسئولیت را بھ دوش گیریم
بھ شما اطمینان میدھم كھ اراسموس ھمواره ... وردبماند، تا آنكھ انقالب نتایج غیر قابل پیش بیني بھ بار آ

ولي بھ نظر من و بسیاري دیگر، ھر گاه عداوت و كینھتوزي . پیرو وفادار كلیساي رم بوده و خواھد بود
كنار نھاده شوند، ھرگاه كارھا بھ دست مردان الیقتر و آگاھتري سپرده شوند، و ھرگاه پاپ بھ میل خویش 

  . ران نیات خویش را بر او تحمیل كنند، رفع اختالفات بآساني میسر خواھد شدرفتار كند و نگذارد دیگ

لوتر با حمالت روز افزون خویش بھ كلیساي كاتولیك راه میانجیگري را بھ روي اراسموس بست و دشمني 
از مردم خواست دست خویش را در خون اسقفھا و  ١۵٢٠او با كلیساي رم بھ جایي رسید كھ در ژوئیھ 

چون لوتر توقیع فرمان لئو دھم را آتش زد، اراسموس حیرت خویش را از این عمل . الھا بشویندكاردین
، پاپ طي نامھاي از وفاداري اراسموس بھ كلیساي رم ابراز ١۵٢١ژانویھ  ١۵در روز . ابراز داشت

نزدیك شدن  با. خشنودي كرد، و در ھمان ھنگام بھ آلئاندرو دستور داد كھ با اومانیستھا خوشرفتاري كند
اجالسیھ دیت ورمس، یكي از امراي آلمان اراسموس را براي پشتیباني از لوتر بھ دیت فراخواند، ولي 

اراسموس از خودداري لوتر و سرسپردگي بھ . اراسموس در پاسخ گفت كھ دیگر خیلي دیر شده است
امكان درگیر شدن جنگ  كلیساي رم، كھ بھ نظر وي اصالح دیني را بھ جلو میانداخت اندوھگین شد و از

  :بھ دوستي چنین نوشت ١۵٢١در فوریھ . داخلي در آلمان بھ ھراس افتاد

ھمھ مردم دریافتھ بودند كھ كلیسا از ستمگري مردان معیني رنج میبرد، و بسیاري خویشتن را براي 
كھ كسي را ... این مرد اكنون روشي در برابر كلیسا پیش گرفتھ است. اصالح كلیسا آماده ساختھ بودند

. شش ماه قبل، وي را از كینھتوزي بر حذر داشتم. یاراي آن نیست حتي سخنان صحیح وي را تایید كند
اكنون بسیاري را از او رو گردان ساختھ است، و ھر روز تبھكاریھاي تازھاي از )) اسارت بابلي كلیسا((

  . او سر میزند

میپندارد ھمھ ((وي را بھ نام صلحطلب ترسویي، كھ  لوتر كھ اكنون از پشتیباني اراسموس نومید شده بود،
ھمان ھنگام، آلئاندرو و عالمان االھي لوون، با نادیده گرفتن دستورھاي لئو دھم، اراسموس را بھ اتھام 

اراسموس چون از این وضع بھ ستوه آمده بود، . پیروي مخفیانھ از لوتر آماج حمالت خویش قرار داده بود
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نوامبر  ١۵(ناه رنسانس كھن جنبش اصالح دیني را از یاد برد، رھسپار بال شد بھ این امید كھ در پ
در ھمین شھر بیاتوس رناتوس آثار تاسیت و ; بال در این ھنگام سنگر اومانیستھاي سویس بود). ١۵٢١

 پلیني كھین را تنقیح و منتشر كرد، بھ آثار ولیوس پاتركولوس دست یافت، و بر چاپ كتاب عھد جدید كھ بھ
در این شھر، چاپچیان و ناشراني میزیستند كھ برخي از . دست اراسموس ترجمھ شده بود نظارت كرد

فروبن با چنان عالقھاي ھم . آنان، چون ھانس آمرباخ و یوھان فروبن، در شمار دانشمندان و محققان بودند
ود بھ جاي مال دنیا، براي خانواده خ((خویشتن را مصروف چاپ نشریاتش كرده بود كھ بھ گفتھ اراسموس 

و ھولباین در اینجا ; دورر سالھا از عمر خویش را در این شھر سپري كرد.)) آبرو و حیثیت باقي گذاشت
ھاي فروبن و بونیفاكیوس آمرباخ را بھ نحو استادانھ و دلفریبي تصویر كرد و موزه شھر را با  تك چھره

كھ بال را اقامتگاه خویش قرار دھد، پس از یك اراسموس ھفت سال قبل از آن. مجموعھ آثار ھنري آراست
  :دیدار كوتاه، چنان شیفتھ محیط شھر شد كھ وضع آنجا را بھ زبان گزاف آمیزي چنین توصیف كرد

گویي من در پناھگاه خدایان شعر و سخن بھ سر میبرم، جایي كھ وجود جنبشي از دانشمندان و فرزانگان 
جا كسي نیست كھ بھ زبانھاي التیني و یوناني آشنا نباشد، و در این. در آن امري عادي و طبیعي است

یكي را میبینید كھ در مطالعات تاریخي سرآمد اقران . بسیاري از آنان با زبان عبري نیز آشنایي دارند
است، یكي در وادي االھیات بھ اجتھاد رسیده است، یكي در ریاضیات تبحر دارد، دیگري بھ تحقیق آثار 

تا كنون بخت یار من نبوده است كھ در یك . و یكي دیگر در علم حقوق ورزیده است كھن سرگرم است،
  ... چنین جامعھ كاملي زیست كنم

  ! در میان این مردم چھ دوستي بیآالیش و چھ خرمي و یكرنگي بھ چشم میخورد

 اراسموس، در بال نزد فروبن میزیست و مشاور وي در كارھاي ادبي بود، بر نشریات وي دیباچھ
ھاي معروفي از وي كشیده است  ھولباین در بال تك چھره. مینوشت، و آثار آباي كلیسا را تنقیح میكرد

كھ یكي از آنھا ھنوز در ھمان شھر قرار دارد، یكي دیگر كھ بھ اسقف اعظم ویلیام وارم ) ١۵٢٣١۵٢۴(
امروز در موزه لوور  اھدا شده بود اكنون در میان مجموعھ آثار ھنري ارل آو رد نور است، و سومي كھ

در اینجا بھ برجستھترین اومانیست زمان . نگاھداري میشود از شاھكارھاي ھولباین بھ شمار میرود
برمیخوریم كھ با روپوش پشمین ضخیم، و كالھي كھ تا گوشھاي وي را پوشانیده است، در كنار میز 

، آثار كوفتگي، )جاه و ھفت سالھ بودوي در این ھنگام پن(تحریرش ایستاده است و، در سالھاي میانھ عمر 
ناتندرستي، اندوه و پریشاني ناشي از ناكامي در بھ ھم آوردن سفید پریشاني كھ از زیر كاله بیرون 

ریختھاند، لبان عبوس باریك، چھره ظریف ولي نیرومند، بیني باریك و تیز، و مژگان پرپشتي كھ بر 
  . انس بھ دست جنبش اصالح دیني استچشمان خستھاش فرو ریختھاند نمودار شھادت رنس

، پاپ تازه، ھادریانوس ششم، نامھاي بھ اراسموس نوشت كھ لحن آرام آن ھر ١۵٢٢در روز اول دسامبر 
  : دو طرف متخاصم را بھ تحسین وا داشت

بر شماست كھ آناني را كھ توسط لوتر منحرف شدھاند بھ راه راست ارشاد كنید، و آناني را كھ ھنوز بھ راه 
نیازي بھ گفتن نیست كھ من این بدعتگذاران را، بیآنكھ طبق ... راست رھسپارند در ایمانشان استوار دارید

ید كھ طبع من با خشونت ناسازگار میدان. قوانین امپراطوري بھ كیفر رسند، با آغوش باز خواھم پذیرفت
در اینجا كتابھاي . نزد من بھ رم بیایید. من ھنوز ھمانم كھ ھنگامي كھ باھم ھمدرس بودیم میشناختید. است

در اینجا مجال خواھید یافت كھ با من و مردان دانشمند دیگر . مورد نیازتان در دسترس شما خواھند بود
  . پشیماني بھ بار نخواھد آورداجابت این دعوت برایتان . شور كنید

  :ھاي سري، اراسموس دل خویش را بھ پاپ گشود پس از مبادلھ نامھ

ھر گاه تندرستي بھ من . آن مقام مقدس از من انتظار راھنمایي دارند، و میخواھند بھ حضورشان باریابم
ر ضد لوتر، باید بھ درباره نگارش مطالبي ب... اجازه دھد، با طیب خاطر بھ زیارتشان مفتخر خواھم شد
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شما تصور میكنید كھ كالم من ھنوز قدرت خود را . عرض برسانم كھ من چنین دانش و علمي ندارم
روزگاري من سلطان ادب، . ولي ھیھات كھ محبوبیت من اكنون بھ بغض و عناد تبدیل شده است. داراست

ولي وضع من اكنون . مھذب بودمكاھن اعالي دانش، و قھرمان االھیات .... ستاره درخشان آسمان آلمان
دستھاي بھ بھانھ اینكھ با لوتر مخالفت نمیكنم مرا بھ ھواخواھي او متھم میكنند، و دستھ . دگرگون گشتھ است

در رم و برابان مرا بدعتگذار، ... دیگر از آن روي كھ با لوتر مخالفم مرا بھ باد دشنام و ناسزا میگیرند
  . انندشقاق افكن، و از دین برگشتھ مید

. بدخواھان براي اثبات توافق من با لوتر پارھاي از سخنان مرا دستاویز ساختھاند. من با لوتر كامال مخالفم
  ... من میتوانم صدھا نكتھ از بولس حواري ارائھ دھم كھ لوتر را بھ خاطر طرح آنھا محكوم میكنند

راھباني كھ خویشتن را . بھترین مشاوران شما آنھایي ھستند كھ اعمال نرمش و مالیمت را پیشنھاد میكنند
نگھبان كلیساي متزلزل میپندارند كساني را كھ قادرند كلیسا را برپا نگاه دارند از كلیسا رو گردان 

  ... میسازند

اعمال زور ... قیده من جز این استولي ع. گروھي میپندارند كھ چارھاي جز اعمال زور نمانده است
مسئلھ اساسي این نیست كھ بدعت سزاوار چھ كیفري است، بلكھ این . خونریزي دھشتناكي بر پا خواھد كرد

ھرگاه نظر مرا بخواھید، میگویم كھ ریشھ بیماري ... است كھ راه خردمندانھ براي مقابلھ با بدعت چیست
بگذارید آنچھ روي داده . كسي را بھ كیفر نرسانید. از كلیسا برانید را بیابید و كساني را كھ موجد بیماریند

ھر گاه خداوند از گناه من در گذرد، نماینده و . و عفو ھمگاني اعالم كنید. است گوشمالي االھي تلقي شود
در صورت . قدرت میتوانند از وقوع انقالب خونین جلوگیري كنند. رسول خدا نیز باید از آن درگذرد

آنگاه بگذارید دنیا ببیند و بداند كھ شما براي ریشھكن كردن مفاسدي . باید بر مطبوعات نظارت شود امكان،
ھرگاه اراده آن مقام مقدس بدان تعلق گیرد كھ بھ ریشھ . كھ ھمھ را دلریش ساختھاند صادقانھ بھ پا خاستھاید

ھ سراسر قلمرو كلیساي رم گسیل مفاسدي كھ اشاره كردم پي برند، بھتر است نمایندگان معتمد خویش را ب
پس از آنكھ اینان در كشورھاي مختلف با مردان فرزانھ تبادل نظر كنند، علل بیزاري مردم از وضع . دارند

  . كلیسا بر شما روشن خواھد شد

با دل شكستھ دار فاني را  ١۵٢٣ھادریانوس نگونبخت كھ نیات نیكش بر توانایي وي غلبھ داشتند، در سال 
جانشین وي، كلمنس ھفتم، چون اسالف خویش كوشید اراسموس را بھ جرگھ مخالفان لوتر . وداع گفت

  . درآورد

سرانجام، اراسموس در برابر پاپ سر تمكین فرود آورد، ولي بھ جاي آنكھ شخص لوتر و اصالح دیني را 
در رسالھ آزادي اراده . بھ باد دشنام و ناسزا گیرد، بحثي بیطرفانھ و اصولي درباره آزادي اراده پیش كشید

وي استدالل كرد كھ از رمز آزادي اخالقي انسان سر در نمیآورد و قادر نیست آن را با علم و ) ١۵٢۴(
با وجود این، براي ھیچ اومانیستي مقدور نبود بدون انكار قدرت و . قدرت الیتناھي آفریدگار سازش دھد

این نیز . بھ تقدیر ازلي و دترمینیسم را گردن نھدمنزلت شامخ انسان و مفھوم زندگي وي در جھان، عقیده 
از نظر اراسموس اعتقاد بھ اینكھ . یكي از موجبات ناسازگاري جنبش اصالح دیني با رنسانس بود

مخلوقات خدایي كھ گناه را كیفر میدھد از ارتكاب گناه ناگزیرند نظریھ سخیف و بیپایھاي شناختھ میشد و 
در االھیات لوتر، بدترین جنایتكار شھید . بود)) در آسماني ھمھ انسانھاپ((در حكم كفرگویي بھ مسیح، 

كسي . بیگناھي است كھ دست تقدیر وي را بھ گناه سوق داده و توسط خدا بھ عذاب ابدي گرفتار شده باشد
كھ بھ تقدیر ازلي معتقد است چگونھ میتوان بھ كاري سازنده دست زند، یا براي بھبود بخشیدن بھ زندگي 

ر ھمت گمارد اراسموس این واقعیت را دریافتھ بود كھ سرنوشت اخالقي بشر مخلوق شرایط بسیاري بش
با این حال، انسان خواھان آزادیي است كھ بدون آن زندگي ; است كھ تغییر آنھا از دست او ساختھ نیست

یگرفت كھ ما بھ ھر حال، اراسموس از استدالل خویش نتیجھ م. براي وي مفھوم و ارزشي نخواھد داشت
باید بھ جھل و ناداني، و ھمچنین بھ ناتواني خویش براي سازش دادن آزادي اخالقي انسان با علم و قدرت 

ھمچنین ; الیتناھي آفریدگار، اذعان كنیم، و باید كھ كشف پاسخ این معضل را بھ واپسین داوري واگذاریم
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تنزل میدھد و خدا را سنگدلتر از ھر انسان  میباید از ھر فرضي كھ انسان را بھ مقام عروسك خیمھشببازي
  . ستمگري در تاریخ میشناساند بپرھیزیم

بسیاري از كاتولیكھایي كھ انتظار . فلورین بھ اراسموس پاداش داد ٢٠٠كلمنس، پس از دریافت این رسالھ، 
  . اخشنود شدندداشتند اراسموس بھ پروتستانھا اعالم جنگ دھد از لحن سازشكارانھ و فیلسوفانھ كتاب وي ن

مالنشتون كھ نظریھ تقدیر ازلي را در رسالھ اصول ھمگاني مباحث االھیات خویش گنجانیده بود، بر اثر 
او نیز ھنوز بھ امكان مصالحھ پروتستانھا و . استدالل نظریھ را از رساالت بعدي خویش حذف كرد

، از نظریھ تقدیر )١۵٢۵(ارت اراده ولي لوتر، پس از درنگ بسیار، در رسالھ اس. كاتولیكھا امیدوار بود
  :ازلي با سرسختي دفاع كرد

ھرگاه كھ خدا بر آن سوار باشد، از خدا فرمان میبرد، و اگر شیطان بر . طبع انسان بھ جانور باركش میماند
سواركاران براي ... بشر قادر نیست سوار خویش را برگزیند. آن سوار شود، راه شیطان را میپیماید

خداوند با اراده الیتغیر، ابدي و قطعي خویش ھمھ امور را پیشبیني، مقدر، ... چشمي میكنندتصاحب آن ھم
  . در برابر اراده قاطع وي، آزادي اراده از انسان سلب میشود. و الزماالجرا كرده است

شایان توجھ است كھ لوتر، ھنگام انكار آزادي اراده انسان، نھ چون برخي از متفكران قرن ھجدھم بر 
كومت قانون و علت بر كاینات معتقد بود و نھ چون بسیاري از متفكران قرن نوزدھم تمایالت و در نتیجھ ح

وي از آن روي منكر آزادي . اراده انسان را مخلوق توارث، وضع محیط، و شرایط زندگي وي میدانست
ال انسان میشمرد، و در اراده انسان بود كھ قدرت الیتناھي آفریدگار را موجد ھمھ رویدادھاي جھان و اعم

نتیجھ عقیده داشت كھ رستگاري یا محكومیت ما معلول خواست خداوند است، نھ مرھون فضایل یا گناھان 
  :خود لوتر با این منطق تلخ مردانھ مواجھ میشود. ما

ي آگاھي از این واقعیت كھ خداي رحیم و بخشنده گروھي از مردم را بھ ناحق از خود میراند و بھ لعنت ابد
چنین ادراكي ظالمانھ و تحمل ناپذیر . گرفتار میكند، براي عقل سلیم و شعور طبیعي بشر تلخ و ناگوار است

از استشعار بھ این واقعیت چنان . مینماید، و بسیاري از مردم در روزگاران گذشتھ بدان اعتراض كردھاند
ز این واقعیت بھ یاري ھوش و انسان ا. نومیدیي بھ خود من دست داد كھ میگفتم كاش آفریده نمیشدم

... این واقعیت را، با آنكھ ناگوار است، شعور طبیعي باید گردن نھد; تشخیص زیركانھ رھایي نخواھد یافت
باید بھ یادداشت كھ ھرگاه بتوان عدل و نصفت خدایي را كھ این ھمھ مردم را بدون استحقاق بھ لعنت ابدي 

  . صورت وي را خدا نتوان خواندمیسپارد با شعور انساني دریافت، در آن 

براي پي بردن بھ روحیھ مردم قرن شانزدھم ھمین بس كھ بدانیم رسالھ اسارت اراده در عرض یك سال 
این رسالھ، سرانجام، یكي از مھمترین مآخذ . ھفت بار بھ زبان التیني و دوبار بھ زبان محلي انتشار یافت

الون را بھ تقدیر ازلي و برگزیدگي گروھي از مردم براي ھمین رسالھ بود كھ ك. االھیات پروتستان گشت
رستگاري یا محكومیت معتقد ساخت، و توسط پیروان وي در فرانسھ، ھلند، اسكاتلند، انگلستان، و امریكا 

  . اشاعھ یافت

، ولي اندیشھ لوتر بھ )١۵٢۶١۵٢٧(اراسموس در پاسخ لوتر رسالھاي در دو جلد بھ نام مدافع انتشار داد 
ھاي پروتستانھا و  ق حتي در این ھنگام، اراسموس از تالش براي بھ ھم آوردن و نزدیك ساختن اندیشھمذا

بھ كساني كھ با وي مكاتبھ میكردند سفارش میكرد كھ ادب و بردباري پیشھ . كاتولیكھا فرو گذار نمیكرد
اري آیین تناول عشاي رباني او ھنوز امیدوار بود كھ كلیساي كاتولیك با زناشویي روحانیان و برگز. سازند

بھ ھر دو طریق كاتولیك و پروتستان موافقت كند، پارھاي از امال وسیع خود را بھ مقامات كشوري 
و اجازه دھد كھ ھر كسي مسائل مورد اختالف در آیین تناول عشاي رباني، چون تقدیر ازلي، ; بسپارد

اراسموس بھ . عقیده شخصي خویش تعبیر كند آزادي اراده، و حضور واقعي مسیح، را بھ فراخور سلیقھ و
سوزانیدن خطاكاران : ((گئورگ، دو ساكس، سفارش كرد كھ با آناباتیستھا انساني رفتار كند، و بھ او نوشت
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دور از انصاف است، مگر در صورت دست زدن بھ فتنھ و آشوب كھ قانون براي آن كیفر مرگ تعیین 
، بھ انگیزه دوستي یا ضعف ١۵٣٣نوشت، ولي در  ١۵٢۴ال اراسموس این نامھ را در س.)) كرده است

در اسپانیا، كھ برخي از اومانیستھاي . پیري، توقیف و حبس مخالفان دیني بھ دست تامس مور را تایید كرد
آن از اراسموس ھواخواھي میكردند، راھبان مامور دستگاه تفتیش افكار آثار اراسموس را مو شكافي 

با وجود این، وي از نكوھش فساد اخالق راھبان و ). ١۵٢٧(تگذاري متھم كنند كردند تا وي را بھ بدع
در سال . تقبیح عقاید قشري و جزمي، كھ بھ نظر وي جنبش اصالح دیني را دامن میزد، باز نایستاد

ھاي مردان و زنان بھ مراكز فسق و فجور مبدل  بسیاري از صومعھ((، آشكارا اظھار داشت كھ ١۵٢٨
در سال .)) ھا كمتر بھ چشم میخورد عفت و پاكدامني است آنچھ در بسیاري از صومعھ((و )) شدھاند
  . ، راھبان را دریوز، گمراه كننده زنان، محرك بدعت، دزد میراث، و جاعل گواھینامھ خواند١۵٣٢

ح اراسموس در ھمان ھنگام كھ جنبش اصالح دیني را بھ باد نكوھش گرفتھ بود، از ھیچ اقدامي براي اصال
او نھ میتوانست پاي خویش را از كلیسا كنار كشد، و نھ میتوانست شاھد تجزیھ . كلیسا فروگذار نمیكرد

.)) تا روزي كھ كلیساي بھتري نیابم، كلیساي موجود را ترك نخواھم گفت: ((چنانكھ میگفت; كلیسا شود
، )١۵٢٧(كردھاند اراسموس چون شنید سربازان پروتستان و كاتولیك امپراطور شھر رم را تاراج 

  . ھراسان گشت

ولي اكنون میدید كھ پاپ و امپراطور با . وي امیدوار بود كھ شارل پنجم كلمنس را بھ سازش با لوتر وادارد
نومیدي وي ھنگامي شدت یافت كھ مصلحان دیني طي شورشي شمایل مذھبي . ھم دست بھ گریبان شدھاند

سال قبل از آن، خود وي پرستش شمایل مذھبي را تقبیح یك ). ١۵٢٩(را در كلیساھاي بال نابود كردند 
كاش این شمایل وجود نمیداشتند، تا مردم . بھ مردم باید آموخت كھ اینھا عالمتھایي بیش نیستند: ((كرده بود

این دقیقا ھمان اعتقاد .)) ولي در ھر كاري اعتدال پسندیده است. ادعیھ خویش را بھ خود مسیح ادا میكردند
از آن پس اراسموس بال . ولي او چپاول كلیساھا را واكنش وحشیانھ و مخالف آزادي تلقي میكرد .لوتر بود

مقامات شھر او را با تجلیلي بسیار پذیرفتند و كاخ ناتمام ماكسیمیلیان اول را . را ترك اتریش بود، رفت
نامرتب بھ دستش  چون حق بازنشستگي كھ امپراطور بھ او میپرداخت. براي اقامت در اختیارش نھادند

ولي راھبان و عالمان االھي فرایبورگ . میرسید، خاندان فوگر تامین ھزینھ زندگي وي را بھ عھده گرفت
 ١۵٣۵در سال . وي را، بھ نام شكاك مخفي و محرك اصلي آشوب آلمان، آماج حمالت خویش ساختند

  . اراسموس بھ بال بازگشت

وي رفتند و ھیرو نیموس فروبن، فرزند یوھان، او را بھ خانھ  نمایندگان استادان دانشگاه شھر بھ پیشواز
  . خود برد

وي از زخم معده، اسھال، . اراسموس اكنون شصت و پنج سال داشت و غبار پیري بر سیمایش نشستھ بود
دستھاي متورم تصویري كھ دورر از ; ضعف دستگاه گوارش، نقرس، و سرماخوردگي مداوم رنج میبرد

اراسموس آخرین سالھاي عمر را در خانھ میگذرانید و . ارض بیماري را نمایان میسازنداو كشیده است عو
درد بیماري و حمالت پي در پي پروتستانھا و كاتولیكھا نشاط و . بیشتر اوقات در رختخوابش آرمیده بود

و خوشرویي را، كھ باعث محبوبیت او نزد دوستانش شده بود، از او گرفت و وي را كج خلق و ترشر
ھاي احترامآمیزي از شاھان، نخست كشیشان، زمامداران، دانشمندان، و  با وجود این، ھر روز نامھ. ساخت

در . سرمایھداران بھ دست وي میرسیدند، و دوستاران علم و ادب خانھ او را زیارتگاه خویش ساختھ بودند
مرش رو بھ خاموشي با آنكھ میدانست چراغ ع. ، اسھال شدیدي بھ او عارض شد١۵٣۶ژوئن  ۶روز 

است، كشیش اقرار نیوشي بر بالین خویش احضار نكرد، و بدون اجراي مراسم دیني، ھمچنانكھ نام مریم و 
ساكنان شھر جنازه وي را با مراسم ). ژوئن ١٢(مسیح را پیوستھ بر زبان میراند، چشم از جھان فرو بست 

اومانیستھا، چاپچیان و اسقفان بال بر . سپردندپرشكوھي تشییع كردند و در بزرگترین كلیساي شھر بھ خاك 
. داستانھا میگوید)) احاطھ بیھمتاي وي بھ ھمھ علوم((گور وي سنگي نھادند كھ ھنوز پابرجاست و از 

اراسموس در وصیتنامھ خود میراثي براي مقاصد مذھبي نگذاشت، بلكھ ھمھ دارایي خویش را براي 
  . جھیز دختران تنگدست، و آموزش جوانان با استعداد وقف كردنگاھداري بیماران و سالخوردگان، تھیھ 
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در . آیندگان روش اراسموس را متناسب با نفوذي كھ رنسانس در خودشان داشتھ است ارزیابي كردھاند
مصلحان دیني وي . ھاي مسیحي وي را جبون و ابنالوقت میپنداشتند گرماگرم انقالب دیني تقریبا ھمھ دستھ

كھ آنان را، لب پرتگاه كشانده، بھ پرش تشجیع كرده، و سپس پاي خود را از معركھ كنار  را متھم میساختند
  . كشیده است

در سال . شوراي ترانت وي را بدعتگذار خداناشناس خواند و مطالعھ آثارش را براي كاتولیكھا تحریم كرد
در . بیان آن بیم داشت ، ھوریس والپول وي را انگلي خواند كھ قادر بھ درك حقیقت بود، ولي از١٧۵٨

اواخر قرن نوزدھم كھ غبار جنگھاي دیني فرونشستھ بود، تاریخنویس دانشمند و فرزانھ پروتستاني تاسف 
روش مالیم، . حوادث تند و خشونت آمیزي مقاصد عالمانھ اراسموس را عقیم و بالاثر ساختند((میخورد كھ 

ح دیني قرن شانزدھم بود، ولي اگر قرار باشد لوتر كارگردان جنبش اصال. در موثرتر از فرھنگ نیست
و تاریخنویس كاتولیكي روش )) این اصالحات ادامھ یابد، چارھاي جز توسل بھ روش اراسموس نیست،

اراسموس، از نظر اندیشھ، بھ روزگار دیرتر و علمیتر و عقالنیتر تعلق .)) اراسموس را عقالیي مینامد
در كشاكش انقالب دیني عقیم ماند در زمان مناسبتري توسط  كاري كھ بھ دست وي آغاز شد و. داشت

ولي پس از آنكھ كار وي بھ ثمر رسید ; ظھور لوتر اجتنابناپذیر بود.)) متفكران قرن ھفدھم از سرگرفتھ شد
و شور و ھیجان فرو نشست، مردم بار دیگر بھ اراسموس و رنسانس روي خواھند آورد و در پناه شكیبایي 

  فصل بیستمابل، براي تنویر افكار، بھ و بردباري متق

  

  جنگ ایمانھا

١۵٢۵ -١۵۶٠  

I -١۵٣٠- ١۵٢۵: پیشرفت نھضت پروتستان  

چھ نیرویي ھستي نھضت نوخاستھ پروتستان را در برابر دشمني پاپ و امپراطور حفظ كرد تورع 
رازورانھ، مطالعھ كتاب مقدس، اصالح دیني، رشد فكري، و سرسختي و بیباكي لوتر بتنھایي نمیتوانستند 

د یا مقید پیروزي نھضت پروتستان را تضمین كنند، چھ این عوامل را ممكن بود در جھت دیگري سوق دا
تمایل مردم آلمان بھ : شاید بتوان پیروزي پروتستانھا را بیش از ھمھ معلول عوامل اقتصادي دانست. ساخت

نگاھداري دارایي آلمان در خود آلمان، استفاده از امالك كلیسایي براي مقاصد غیردیني، كوتاه كردن دست 
مقامات امپراطوري در اختیارات ارضي، قانوني، و پاپ و ایتالیاییھا از خاك آلمان، و پایان دادن بھ دخالت 

ھنگام بررسي موجبات پیروزي نھضت پروتستان، عوامل . مالي شاھزادگان، شھرھا، و ایاالت آلمان
تركان عثماني، پس از تسخیر قسطنطنیھ و مصر، . سیاسي خاصي را نیز نباید از نظر دور داشت

اخل مجارستان گسترش داده و شھر وین را محاصره كرده امپراطوري خویش را در شبھ جزیره بالكان تا د
شارل پنجم و . بودند، و ھر آن بیم آن میرفت كھ دست بازرگانان مسیحي را از حوزه مدیترانھ كوتاه كنند

مھیندوك فردیناند براي مقابلھ با یورش مسلمانان بھ یگانگي آلمان و اتریش، و ھمچنین بھ پول و نفرات 
امور اسپانیا، فالندر، ایتالیا، و كشاكش فرساینده با فرانسواي اول . لیكھا، نیازمند بودندپروتستانھا و كاتو

. امپراطور را چنان بھ خود سرگرم ساختھ بودند كھ نمیتوانست در جنگ داخلي آلمان فعاالنھ دخالت كند
اختالفات . داشتوي با وظیفھ خوار خویش، اراسموس، درباره نیاز كلیسا بھ اصالحات اساسي اتفاق نظر 

او با كلمنس ھفتم و پاولوس سوم گاھي بھ جایي میرسید كھ وي بھ سپاھیانش اجازه میداد شھر رم را تاراج 
  . تنھا دوستي امپراطور و پاپ بود كھ میتوانست نیرویي براي مقابلھ با انقالب دیني فراھم سازد. كنند
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شھرھاي آلمان نھضت پروتستان را . لوتري آیین رسمي نیمي از آلمان شده بود)) بدعت((، ١۵٢٧تا سال 
اینھا كمترین توجھي بھ دین : ((چنانكھ مالنشتون با دل افسرده میگفت; بھ سود خویش تشخیص داده بودند

وتستان خویشتن را از مالیات شھرھاي آلمان با گرایش بھ آیین پر.)) ندارند، و خویشتن از قیود اسقفان است
با این حال، بیشتر مردم آلمان صمیمانھ طالب . و محاكم اسقفان رھانیدند و امالك كلیسا را تصاحب كردند

اعضاي بخش كلیسایي سنت اولریش شھر ماگدبورگ در محوطھ كلیسا . آیین سادھتر و منزھتري بودند
دیري نپایید كھ آیین ). ١۵٢۴(ه امور كلیسا برگزیدند گرد آمدند و ھشت تن را براي انتخاب واعظان و ادار

آیین پروتستان در آوگسبورگ چنان . عشاي رباني بھ رسم لوتري در ھمھ كلیساھاي این شھر معمول شد
ریشھ دوانیده بود كھ وقتي كامپدجو بھ نمایندگي پاپ بھ این شھر آمد، مردم وي را ضد مسیح خواندند 

و جانشین وي، ) ١۵٢٣(سبورگ بھ راھنمایي ولفگان فابریتسیوس كاپیتو بیشتر ساكنان سترا). ١۵٢۴(
در نورنبرگ، . مارتین بوتسر، و ھمچنین اولم، كھ دین پروتستان را پذیرفتھ بود، بھ آیین تازه گرویدند

سرمایھداران بزرگي چون التساروس شپنگلر و ھیرونوموس با ومگارتنر معتقدات لوتر را بھ شوراي 
كلیساھاي زبالدوس و لورنتس، بیآنكھ از آثار ھنري كاتولیك چشم پوشند، مراسم ). ١۵٢۶(ند شھر قبوالند

ھاي لوتر استقبال میكردند، سرودھاي وي را  ساكنان برونسویك ھمچنان از نوشتھ. لوتري را پذیرفتند
قھ میكردند كھ آشكارا میخواندند، و بھ مطالعھ كتاب عھد جدیدي كھ بھ دست لوتر ترجمھ شده بود ابراز عال
سرانجام، . ھر گاه كشیشي نقل قول غلطي از انجیل میكرد، اعضاي كلیسا اشتباه وي را اصالح میكردند

شوراي شھر فرمان داد كھ واعظان جز درباره تعلیمات كتاب مقدس سخن نگویند، آیین تعمید را بھ زبان 
تا سال ). ١۵٢٨(كاتولیك بھ جاي آورند آلماني اجرا كنند، و آیینھاي مقدس را بھ دو شیوه پروتستان و 

ریگا، ) تارتو(نھضت پروتستان ھامبورگ، برمن، روستوك، لوبك، شترالزوند، دانتزیگ، دورپات  ١۵٣٠
در آوگسبورگ، ھامبورگ، . ، و تقریبا ھمھ شھرھاي سوابیایي امپراطوري را فرا گرفت)تالین(روال 

شاید این اقدام واكنشي در . ا در كلیساھا ویران كردندبرونسویك، و شترالزوند مردم شمایلھاي مذھبي ر
  . ھاي تمسخر آمیز و پرسود بود ھاي مذھبي براي اشاعھ افسانھ برابر استفاده كلیسا از تصاویر و پیكره

ساختھ بود، اكنون در مییافتند كھ آیین )) مردان مستقل((امیران آلماني، كھ آیین كاتولیك آنان را نماینده 
ھ تنھا مقام دولت را اعتال میبخشد، بلكھ خود تابع و فرمانبردار دولت است و آنان را فرمانرواي پروتستان ن

یوھان، ملقب بھ . دیني و كشوري میسازد، و دستشان را براي استفاده از امالك و دارایي كلیسا باز میگذارد
ف سلف خویش، بھ آیین ، بھ خال)١۵٢۵(، كھ پس از فردریك خردمند، برگزیننده ساكس شد ))استوار((

. و پس از مرگ او، فرزندش، یوھان فریدریش كیش پروتستان را در ساكس قوام بخشید; لوتري گروید
فیلیپ شكوھمند، الندگراف ھسن، و یوھان، بھ منظور حفظ و گسترش آیین پروتستان شھرھاي گوتا 

لونبورگ، اوتو و فرانتس،  ، امیران دیگري چون ارنست، فرمانرواي)١۵٢۶(وتورگاو را متحد ساختند 
اولریش فرمانرواي وورتمبرگ نیز، در ; فرمانروایان برونسویك لونبورگ، ھانري، فرمانرواي مكلنبورگ

قبول و اشاعھ آیین پروتستان بھ آنان تاسي شھسواران توتوني، بھ اندرز لوتر، پیوند خویش را با رھبانیت 
از دست كلیسا خارج كرد، و خود دوك پروس شد  گسیخت، زناشویي كرد، اراضي تابع فرقھ خویش را

لوتر در زمان حیاتش، بھ یاري نیروي شخصیت و بالغت خود، نیمي از آلمان را پیرو خویشتن ). ١۵٢۵(
  . ساخت

ھا را ترك گفتھ بودند و جامعھ رغبتي بھ نگاھداري  ھا صومعھ از آنجا كھ بسیاري از راھبان و راھبھ
ھا را، جز  نمیداد، شاھزادگان آلمان در سرزمینھاي زیر فرمان خویش صومعھھاي باقیمانده نشان  صومعھ

گرچھ شاھزادگان با نجبا و شھرھا و . آنھایي كھ ساكنانشان بھ آیین پروتستان گرویده بودند، منحل كردند
سیاري ھا قرار گذاشتھ بودند كھ از امال مصادره شده كلیسا مشتركا استفاده شود، در موارد ب برخي دانشگاه

لوتر با استفاده غیر دیني و غیر آموزشي از امالك كلیسایي مخالف . قول و قرار خویش را زیر پا نھادند
نجبا مقدار ناچیزي از غنایم را . بود و شتابزدگي نجبا را در مصادره ابنیھ و اراضي كلیسا نكوھش میكرد

مالنشتون نوشت . نگاه داشتندبھ مدارس و موسسات خیریھ اختصاص دادند و باقي را براي خویشتن 
بھ ھر حال، بھ انگیزه .)) نجبا قصدي جز این نداشتند كھ بھ نام انجیل كلیسا را تاراج كنند): ((١۵٣٠(

ساكنان والیتھایي چون . مقاصد پاك یا پلید، روحاني یا مادي، دگرگونیھاي شگرفي در آلمان صورت گرفت
تمایل ھمگاني بھ قبول . ھمگي بھ آیین پروتستان گرویدندفریسالند شرقي، سیلزي، شلسویگ، و ھولشتاین 
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كشیشاني كھ ھنوز بھ كلیساي . آیین پروتستان گواه نمایاني بر احتضار آیین كاتولیك در این سرزمینھاست
كاتولیك وفادار مانده بودند براي خویشتن زنان صیغھ نگاه میداشتند و براي آزادي زناشویي روحانیان 

مھیندوك فردیناند بھ پاپ گزارش داد كھ تمایل بھ زناشویي در میان كشیشان عمومیت یافتھ . بیتابي میكردند
. است، و از ھر صد كشیش بسختي میتوان یكي را یافت كھ آشكارا یا نھاني زناشویي نكرده باشد

  . شاھزادگان كاتولیك ضرورت اخالقي الغاي تجرد كشیشان را مصرا بھ پاپ گوشزد میكردند

كھ اسقفان، با آنكھ انقالب بھ آستانھ خانھ آنان رسیده است، ) ١۵٢۴(ي مومن گلھ میكردند كاتولیكھا
و تاریخنویس كاتولیك، ھنگام توصیف آلبرشت، اسقف . ضیافتھایي با شكوه بزمھاي لوكولوس برپا میكنند

لیسا از آنھا براي آپارتمانھاي آراستھ و باشكوھي یاد میكند كھ این فرمانرواي ناپاك ك((اعظم ماینتس، از 
اسقفان چنان منفور گشتھاند كھ : ((ھمان تاریخنویس اضافھ میكند.)) ھایش استفاده میكرد آمیزش با معشوقھ

 ١۵٣٠اراسموس در روز اول ژانویھ .)) ھر جا نمایان شوند، مردم آنان را تمسخر میكنند و آزار میرسانند
ولي گفتھ اراسموس تنھا درباره شمال .)) اري میكنندھاي دیني تازه ھواد مردم ھمگي از اندیشھ: ((نوشت

آلمان، با آنكھ گئور، دو ساكس، و یوآخیم، برگزیننده براندنبورگ سخت پایبند آیین كاتولیك بودند، صدق 
  . میكرد

ساكنان ایاالت جنوبي و باختري آلمان، كھ سابقا بخشي از امپراطوري باستاني روم بودند و زبان و 
مردم خوشگذران و بیبند و . ر آنھا رخنھ كرده بود، بیشتر بھ كلیساي كاتولیك وفادار ماندندفرھنگ التیني د

اسقفان اعظم . بار جنوب كاتولیك را بیش از پرھیزگاري مبتني بر عقیده تقدیر ازلي شمال میپسندیدند
و ; ه نگاه داشتندكولوني آیین كاتولیك را در سرزمینھاي تابع خویش زند) ١۵۴٣تا سال (ماینتس، تریر، و 

پاپ ھاریانوس ششم با تخصیص یك پنجم درآمد كلیساي محلي بھ ھزینھ زندگي دوكھاي باواریا، این ایالت 
پاپ براي رام ساختن فردیناند، مھیندوك اتریش، نیز این حیلھ را . را از گرایش بھ آیین پروتستان باز داشت

  . بھ كار بست

جلوس قبل از موقع لویي دوم بر اریكھ فرمانروایي . عھ دردناكي شددر ھمین ھنگام، مجارستان گرفتار فاج
حتي زایش لویي زود و . و مرگ زود رس وي بروز این فاجعھ را تسریع كرد) ١۵١۶(در دھسالگي 

پزشكان آن روزگار با نھادن این كودك نحیف و نارس در میان الشھ گرم . نابھنگام صورت گرفت
  . ندجانوران وي را زنده نگاه داشت

لویي، جوان مھربان و گشاده دلي بود، ولي درباریان ھرزه، با صرف بودجھ ناچیز دربار، وي را مسرف 
چون فرستاده سلطان سلیمان قانوني بھ شھر بودا رسید، نجبا از پذیرش وي . و خوشگذران بار آوردند

بریدند، و خود او را خودداري كردند، وي را كشان كشان بھ اطراف كشور بردند، بیني و گوشھایش را 
سلطان عثماني، خشمگین، بھ مجارستان لشكر كشید و دو شھر مھم . نزد فرمانروایش بازگردانیدند

لویي پس از درنگ بسیار، با وجود ). ١۵٢١(و بلگراد، را تسخیر كرد ) سابادكا(مجارستان، سوبوتیتسا 
داد و در نزدیكي موھاچ با تھور مرد جنگي تشكیل  ٠٠٠,٢۵خیانت و بزدلي نجبایش، سپاھي مركب از 

سربازان مجار تقریبا تا آخرین نفر كشتھ ). ١۵٢۶اوت  ٣٠(سرباز ترك تاخت  ٠٠٠,١٠٠دیوانھ واري بر 
. سلیمان قانوني پیروزمندانھ بھ شھر بودا وارد شد. شدند، و خود لویي ھنگام فرار در رودي غرق شد
بناھاي اصلي شھر، جز كاخ ; ردند و بھ آتش كشیدندسربازان ترك پایتخت زیباي مجارستان را تاراج ك

. و بیشتر ذخایر كتابخانھ نفیس ماتیاس كوروینوس را طعمھ حریق ساختند; سلطنتي، را ویران كردند
سپاھیان ترك نیمھ خاوري مجارستان را كھ بھ تصرف آنان درآمده بود تاراج یا ویران كردند، و سلیمان 

  . بھ قسطنطنیھ برد اسیر مسیحي را ٠٠٠,١٠٠قانوني 

یكي از این . ھاي متخاصم پراكنده شدند رجال مجارستان، كھ از غائلھ بسالمت رستھ بودند، در دستھ
ھا، كھ ایستادگي را در برابر تركان بینتیجھ میدانست، یانوش زاپولیا را بھ شاھي برگزید و بھ او  دستھ

بھ او اجازه داد كھ بھ نام گماشتھ وي در بودا  سلیمان قانوني. اجازه داد كھ قیمومیت تركان را بپذیرد
دستھ دیگر، بھ . عمال تابع تركان عثماني بود ١۶٨۶حكومت كند، ولي نیمي از مشرق مجارستان تا سال 
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امید جلب یاري امپراطوري مقدس روم و خاندان نیرومند ھاپسبورگ، براي نشاندن فردیناند بر تخت 
چون سلیمان قانوني بار دیگر سپاھیان خویش را . وھمي ائتالف كردشاھي مجارستان و بوھم، با اشراف ب

ھاي شھر وین  كیلومتر در امتداد رود دانوب بھ دروازه ٢٠٠و پس از طي ) ١۵٢٩. (بھ حركت درآورد
رسید، فردیناند پیروزمندانھ از پایتخت خویش دفاع جلوگیري از سقوط سراسر اروپا بھ دست مسلمانان، با 

پیشرفت تركان بھ سوي غرب موقعیت پروتستانھا را چنان تحكیم كرده بود كھ . ارا میكردپروتستانھا مد
ولي پس از آنكھ سلطان ترك در وین شكست خورد و بھ . فیلیپ ھسھاي از پیروزي تركان خشنودي میكرد

 قسطنطنیھ بازگشت، پروتستانھا و كاتولیكھا كشاكش خویش را براي تسخیر اندیشھ مردم آلمان از سر
  . گرفتند

II -١۵۴١-١۵٢۶: ناسازگاري دیتھا  

از آنجا كھ آزادي داخلي تابع امنیت خارجي است، آیین پروتستان، در دوران ایمني خویش، بھ انگیزه 
، لوتر ١۵٢۵در سال . ھاي بسیاري منشعب شد اعتقاد بھ اصالت تشخیص فردي و استقالل وجدان، بھ شاخھ

مالنشتون با ھراس و . دیني اكنون با تعداد نفرات مردم برابري میكند ھا و معتقدات فرقھ)) شماره: ((نوشت
ھاي  دلتنگي براي تعدیل روش استاد خود و یافتن راه حلي براي ایجاد تفاھم و یكپارچگي در میان دستھ

ھاي پروتستان بھ یكدیگر میگفتند  كاتولیھا بھ ناسزاھایي كھ فرقھ. پروتستان مخالف یكدیگر تالش میكرد
ناد میجستند و پیشگویي میكردند كھ آزادي تعبیر و ایمان ناچار بھ ھرج و مرج دیني و گسستن نظام است

بھ سال . اخالق و بروز شكاكیت، كھ ھم پروتستانھا و ھم كاتولیكھا آن را منفور میدانند، خواھد انجامید
واقعي مسیح در سھ ھنرمند را بھ جرم تردید در درستي و اصالت كتاب مقدس، انكار حضور  ١۵٢۵

  . شراب و نان عشاي رباني، الوھیت مسیح، از شھر پروتستان نورنبورگ بیرون راندند

ھنگامي كھ سلطان سلیمان قانوني خویشتن را براي یورش بھ مجارستان آماده میكرد، امیران، نخست 
رمان ورمس، و كشیشان، و شھرداران آلمان، براي رسیدگي بھ تقاضاي كاتولیكھا مبني بر لزوم اجراي ف

پیشنھاد متقابل پروتستانھا درباره رعایت آزادي دیني تا ھنگامي كھ شورایي مركب از نمایندگان آلمان بھ 
دیت شپایر، ) ١۵٢۶ژوئن (اختالفات كاتولیكھا و پروتستانھا رسیدگي كند، در شپایر یك دیت برپا كردند 

براي رسیدگي بھ اختالفات پروتستانھا و كاتولیكھا كھ پروتستانھا در آن اكثریت داشتند، با انعقاد شورایي 
; مخالفت كرد، و راي داد كھ ھریك از ایاالت آلمان در پیروي آیین خاص خویش از آزادي برخوردار شود
كسي براي سرپیچي گذشتھاش از فرمان ورمس بھ كیفر نرسد، و طرفین، بدون دخالت در كار یكدیگر، 

با خرسندي استقبال كردند، زیرا بھ )) مصوبات دیت شپایر((پروتستانھا از . كالم خدا را آزادانھ تبلیغ كنند
و اجراي ; بھ شاھزادگان آلمان در قلمرو آنان اقتدار دیني مطلق میبخشید; كلیساھاي لوتري رسمیت میداد

بات ولي كاتولیكھا از قبول مصو. مراسم قداس بھ رسم كاتولیك را در سرزمنیھاي پروتستاننشین منع میكرد
امپراطور، كھ در این ھنگام با پاپ درافتاده بود، با مصوبات دیت شپایر موقتا موافقت كرد، و . سرباز زدند

فردیناند نیز كھ اندكي بعد با مسائل مجارستان دست شارل پس از مصالحھ با كلمنس، محافظھكاري طبیعي 
دیت تازه، . مجددا بر پا شود ١۵٢٩ھ شاھان را از سر گرفت و فرمان داد كھ دیت شپایر در روز اول فوری

زیر نفوذ مھیندوك و امپراطور غایب، مصوبات پیشین خود را پس گرفت و قطعنامھاي تصویب كرد كھ 
انعقاد مجامع لوتري را مجاز میدانست، ولي پروتستانھا را نیز ملزم میكرد كھ كاتولیكھا را در ایاالت زیر 

تري و اجراي آیینھاي پروتستاني را در سرزمینھاي كاتولیك نشین سلطھ خویش آزاد گذارند، تبلیغ آیین لو
ھاي پیرو تسوینگلي و آناباتیست را در  مطلقا منع میكرد، فرمان ورمس را الزماالجرا میساخت، و فرقھ

اعتراض ((بھ این قطعنامھ ) ١۵٢٩آوریل  ٢۵(پیروان لوتر در بیانیھاي . ھمھ جا غیر قانوني میشناخت
م داشتند كھ قطعنامھ دومین دیت شپایر براي آنان قابل قبول نیست، و مصوبات نخستین دیت نمودند و اعال

در ھمین نامھ، آنان انعقاد شوراي عمومي كلیسا را از امپراطور . شپایر را در ھر حال اجرا خواھند كرد
خواندند، و ) معترض(از آن پس، كاتولیكھا امضاكنندگان این اعتراضنامھ را پروتستان . خواستار شدند

  . اندك اندك این نام بھ شورشیان آلمان، كھ خویشتن را از كلیساي رم جدا كرده بودند، داده شد
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شارل، كھ براي مقابلھ با تعرض تركان ھنوز بھ یگانگي آلمان نیازمند بود، بھ تشكیل دیت دیگري بھ 
یت آوگسبورگ، در خالل اجالس د) ١۵٣٠ژوئن  ٢٠(ریاست خویش در آوگسبورگ مبادرت جست 

بھ . امپراطور در خانھ آنتون فوگر، رئیس وقت تجارتخانھاي كھ وي را بھ امپراطوري رساند، اقامت كرد
روایت یك داستان كھن، سرمایھدار نامبرده براي خشنود كردن امپراطور، سند بدھكاري وي بھ خاندان 

ت آنتون ممكن است موجب نزدیكي از آنجا كھ خاندان فوگر متحد پاپ بود، این حرك. فوگر را آتش زد
لوتر، چون ھنوز تحت تعقیب امپراطور بود و احتمال بازداشت وي میرفت، در . شارل بھ پاپ شده باشد

ولي بھ شھر كوبورگ، در مرز ساكس، رفت و توسط قاصداني با نمایندگان پروتستان . دیت حضور نیافت
ھایي كھ در پشت پنجره اطاق وي قیل و قال  ھلوتر دیت آوگسبورگ را بھ مجمع زاغچ. دیت تماس گرفت

ھریك از اسقفان، بھ اندازه ككھایي كھ در روز یادبود قدیس یوحناي حواري ((میكردند تشبیھ كرد و گفت 
ظاھرا در ھمین ھنگام بود كھ وي .)) بھ تن سگان میچسبند، دیوھایي براي راي دادن بھ شورا آورده است

  . ، را تصنیف كرد))گر پایدار ماستخداوند سن((سرود معروف خویش، 

ھاي پروتستان سخت زیر فشار قرار  ژوئن، كاردینال كامپدجو از دیت تقاضا كرد كھ فرقھ ٢۴در روز 
روز بعد، كریستیان بایر اعترافنامھ آوگسبورگ را، كھ مالنشتون تنظیم كرده بود و با اندك جرح و . گیرند

ر شد، در حضور امپراطور و گروھي از نمایندگان بھ دیت ارائھ تعدیلي اساس ایمان و اعتقاد پیروان لوت
مالنشتون چون مرد سازشكار و مسالمتجویي بود، و نیز از آن روي كھ تعرض مشترك نیروھاي پاپ . داد

، تنظیم كرده و كوشیده بود تا اختالفات كاتولیكھا و پروتستانھا را ))ھاي متشتت آمیز و امپراطور بھ دستھ
وي در این بیانیھ كساني را كھ از نظر پیروان كلیساي كاتولیك رومي و مسیحیان انجیلي . دھدكوچك جلوه 

) میخواندند)) انجیلي((پیروان لوتر از آن روي كھ انجیل را پایھ ایمان خویش قرار داده بودند، خویشتن را (
وي ھمچنین . نكار كرده بودمطرود بودند نكوھیده و ھر گونھ پیوندي را در بین پیروان لوتر و تسوینگلي ا

نظریھ پروتستانھا را درباره تقدیر ازلي، قبل ماھیت، و برائت از گناه بھ یاري ایمان تعدیل كرده و از فساد 
مالنشتون، با . دستگاه كلیسا، كھ پروتستانھا براي برانداختن آن بھ پا خاستھ بودند، بنرمي سخن گفتھ بود

ین مقدس بھ ھر دو شیوه كاتولیك و پروتستان، الغاي رھبانیت، و ادب و مالحظھ، از لزوم برگزاري آی
آزادي روحانیان براي زناشویي سخن گفت و از كاردینال كامپدجو درخواست كرد اعترافنامھ را با ھمان 

لوتر، با آنكھ با پارھاي از امتیازاتي كھ . مسالمتي كھ ھنگام تدوین آن بھ كار رفتھ است بررسي كند
تسوینگلي در رسالھ اعترافنامھ ایمان، . ھ كاتولكیھا میداد مخالف بود، اجبارا با آن موافقت كرداعترافنامھ ب

شھرھاي . كھ براي امپراطور فرستاد، آشكارا حضور واقعي مسیح را در آیین عشاي رباني انكار كرد
نزدیك كردن چھارگانھ ستراسبورگ، كنستانس، لینداو، و ممینگن، كھ كاپیتو و بوتسر در آنھا براي 

ھاي پیروان لوتر، تسوینگلي، و كلیساي كاتولیك تالش میكردند، اعترافنامھ دیگري بھ دیت تسلیم  اندیشھ
  . داشتند

جناح افراطي كاتولیك، بھ رھبري اك، ردیھ چنان تندي تنظیم كرده بود كھ شورا قبل از آنكھ دوبار در متن 
جناح نامبرده، حتي پس از تعدیل ردیھ درباره . باز زدآن تجدید نظر شود، از تسلیم آن بھ امپراطور سر

لزوم اعتقاد بھ قلب ماھیت، اجراي ھفت آیین مقدس، شفاعت قدیسین، تجرد كشیشان، برگزاري آیین تناول 
شارل . عشاي رباني تنھا با نان و بھ شیوه كلیساي كاتولیك رومي، و مراسم قداس التیني پافشاري كرده بود

جناح . ب و بھ پروتستانھا اخطار كرد كھ یا آن را بپذیرند یا براي جنگ آماده شونداین ردیھ را تصوی
میانھرو كاتولیك با مالنشتون وارد گفتگو شد و آمادگي خویش را براي برگزاري آیین تناول عشاي رباني 

اد دیني، مالنشتون نیز متقابال با اعتراف و اقرار بھ گناه، برگزاري اعی. با نان و شراب اعالم داشت
دیگر رھبران پروتستان از عقب . اختیارات قانوني اسقفان، و حتي تا حدودي با مرجعیت پاپ موافقت كرد

لوتر نیز بھ این توافق اعتراض كرد و اعالم داشت . نشیني در برابر كاتولیكھا تا این اندازه خودداري كردند
خواھد ساخت و بھ نابودي جنبش اصالح دیني كھ احیاي اختیارات اسقفان بار دیگر روحانیان را تابع رم 

گروھي از امیران پروتستان كھ حصول توافق را غیر مقدور میدیدند بھ سرزمینھاي خویش . خواھد انجامید
  . باز گشتند
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نوامبر، دیت، كھ اعضاي آن اكنون با خروج گروھي از پروتستانھا كاھش یافتھ بود، قطعنامھ  ١٩در روز 
ھاي آیین پروتستان را محكوم میكرد و مصوبات دیت  این قطعنامھ ھمھ جنبھ. كردنھایي خویش را صادر 

ورمس را داوري امپراطوري بر ضد مصادره كنندگان اموال كلیسا دست بھ كار شود، و پروتستانھا تا 
توشیح شارل . ، ردیھ جناح افراطي كاتولیك را بھ طور مسالمت آمیز گردن نھند١۵٣١آوریل  ١۵روز 

امپراطور ضرباالجل ششماھھ را، براي آنكھ . دیت آوگسبورگ را فرمان امپراطوري ساخت قطعنامھ
شورشیان قبل از انقضاي آن خویشتن را براي پذیرفتن قطعنامھ دیت آماده سازند، ظاھرا مقرون بھ 

وي بھ شورشیان در این مدت مصونیت داده بود، و قصد داشت كھ پس از . مصلحت تشخیص داده بود
  . ضرباالجل، ھر گاه گرفتاریھاي او اجازه دھند سر آنان را در میدان كارزار بر خاك بساید انقضاي

ھنوز اجالسیھ دیت پایان نیافتھ بود كھ چند ایالت آلمان براي دفاع از آیین كاتولیك و تقویت آن اتحادیھ 
امي براي سركوبي امیران و شھرھاي پروتستان كھ این اتحادیھ را پیمان نظ. كاتولیكي تشكیل دادند

چون مھلت ) ١۵٣١مارس (مبادرت جستند )) اتحادیھ شمالكالدني((پروتستانھا میدانستند متقابال بھ تشكیل 
بود، بھ شارل پیشنھاد كرد كھ بھ )) شاه رومیھا((ششماھھ شارل بھ سر آمد، فردیناند، كھ اكنون 

سلطان سلیمان قانوني . مادگي نداشتولي شارل ھنوز براي جنگ آ. پروتستانھاي آلمان اعالم جنگ دھد
خیرالدین بارباروسا موتلف الجزایري سلطان سلیمان . خویشتن را براي یورش دیگري بھ وین آماده میكرد

قانوني، با ناوگان خویش كشتیھاي بازرگاني مسیحیان را در مدیترانھ بھ مخاطره انداختھ بود، و متحد 
زي بود كھ، با استفاده از گرفتاري شارل در جنگ داخلي آلمان، فرانسوي سلیمان، فرانسوا، در انتظار رو

شارل فرمان آوگسبورگ را مسكوت گذاشت و بھ جاي آن از  ١۵٣١در ماه آوریل . بھ میالن لشكر بكشد
لوتر و امیران پروتستان بھ درخواست امپراطور . پروتستانھا براي مقابلھ با یورش تركان یاري جست

و متعھد ) ١۵٣٢ژوئن  ٢٣(روان لوتر و كاتولیكھا در نورنبرگ پیمان صلح بستند پی. پاسخ مساعد دادند
. شدند كھ بھ فردیناند یاري كنند و تا ھنگام تشكیل شوراي عمومي كلیسا با ھم در صلح و صفا بھ سر برند

لیكھاي سلیمان قانوني پس از برخورد بھ سپاه نیرومند متشكل از پروتستانھا و كاتولیكھاي آلمان و كاتو
اسپانیا و ایتالیا، كھ در وین مستقر شده بودند، وضع را چنان نامساعد یافت كھ بیدرنگ بھ قسطنطنیھ 

پس از عقب نشیني سلطان ترك، سربازان مسیحي كھ از پیروزي آسان و بدون خونریري . بازگشت
س كرنمر انگلیسي، كھ ھاي مسیحیان پرداختند، و بھ گفتھ تام سرمست شده بودند، بھ تاراج شھرھا و خانھ

.)) آنھا مصیبتي بدتر از آنچھ ممكن بود بھ دست تركان صورت گیرد برپا كردند((خود شاھد ماجرا بود، 
چون آلئاندرو، بھ نمایندگي پاپ، . وطنخواھي پروتستانھا بھ جنبش آنان نیرو و تحرك تازھاي بخشیده بود

، فیلیپ ھسھاي، )١۵٣۴(سال بعد . ي دریافت داشتبھ عمومي كلیسا از عقاید خویش دفاع كنند، پاسخ منف
قدرت . با زور و تجاوز، بھ یاري فرانسویان، اولریش را بھ قلمرو فرمانروایي وورتمبرگ بازگردانید

ھا بستھ شدند، و دولت اموال آنان را  فردیناند در این شھر از ھم پاشید، كلیساھاي با تاراج رفتند، صومعھ
فردیناند در خاور و شارل در باختر : باز بھ نفع پروتستانھا تغییر كرده بود اوضاع و احوال. ضبط كرد

افراطیان ; آناباتیستھا ظاھرا خویشتن را براي انقالب اشتراكي در مونستر آماده میكردند; گرفتار بودند
بلھ با شاھزادگان كاتولیك اكنون ھم براي مقا; )١۵٣۵(یورگن و ولنوور لوبك را بھ تصرف درآورده بودند 

از این . شورش داخلي و ھم براي دفع یورش امپراطوري عثماني بھ یاري پیروان لوتر احتیاج داشتند
گذشتھ، كشورھاي اسكاندیناوي و انگلستان اكنون از كلیساي رم جدا شده بودند، و فرانسھ كاتولیك براي 

  . اتحاد با آلمان لوتري، بر ضد شارل پنجم، تالش میكرد

 ٠٠٠,١٢لدني، كھ از نیرومندي خویش مغرور شده بود، تصمیم گرفت سپاھي مركب از اتحادیھ شمالكا
چون پاپ تازه، پاولوس سوم، شرایط شركت اتحادیھ را در شوراي عمومي كلیسا جویا . مرد جنگي بیاراید

شد، اتحادیھ پاسخ داد تنھا بھ این شرط در شورا شركت خواھد كرد كھ شورا مستقل از پاپ و مركب از 
بلكھ بھ عنوان اعضایي ; رھبران كلیسایي و كشوري آلمان تشكیل شود و پروتستانھا نھ بھ عنوان بدعتگذار

اتحادیھ ھمچنین دستگاه داوري امپراطوري را فاقد صالحیت خواند و . ھمسان دیگران در آن پذیرفتھ شوند
یسا را بھ رسمیت نمیشناسد و بھ نایب صدر اعظم امپراطور گوشزد كرد كھ مالكیت كاتولیكھا بر اموال كل

ایاالت كاتولیك اتحاد . بھ كاتولیكھا اجازه نخواھد داد كھ در قلمرو امیران پروتستان مجامع دیني برپا كنند
خویش را تجدید كردند و از شارل خواستند كھ با ھمھ قدرت خویش از اختیارات دستگاه داوري 
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د، ولي تھدید فرانسواي اول وي را از اقدام قاطع باز امپراطور پاسخ مساعد دا. امپراطوري استفاده كند
  :یك تاریخنویس كاتولیك در این باره چنین مینویسد. نیروي پروتستانھا پیوستھ فزوني مییافت. میداشت

، آلئاندرو از لینتس بھ پاپ نوشت كھ وضع دیني آلمان سخت بھ وخامت گراییده ١۵٣٨سپتامبر  ٩در روز 
اري آیینھاي مقدس در بیشتر جاھا متروك شده است، و امیران آلمان، جز فردیناند است، نیایش خدا و برگز

. اول، یا بھ آیین لوتري گرویدھاند یا بھ روحانیان خشم میورزند و چشم طمع بھ امالك كلیسا دوختھاند
ني كھ اندك روحانیا. ھاي مسیحي رو بھ زوال نھادھاند فرقھ... سران كلیسا از اسراف دست بردار نیستند

  . باقي ماندھاند چنان دربند جھل و فساد و دنیاپرستي گرفتارند كھ كاتولیكھاي معدود از آنان میپرھیزند

ھانري نیز . پس از مرگ گئور، دوك ساكس آلبرتي، برادرش ھانري كھ پیرو لوتر بود بھ جاي وي نشست
، یوآخیم دوم، ١۵٣٩در سال . جاي خویش را بھ موریتس مدافع نظامي آیین پروتستان در آلمان سپرد

. برگ تاسیس كردبرگزیننده براندنبورگ، در پایتخت خویش، برلین، كلیساي پروتستان مستقل از رم و ویتن
، دو ناومبورگ، حتي ھالھ، اسقفیھ آلبرشت، با جنگ و سیاست بھ منطقھ پروتستان آلمان منظم ١۵۴٢در 

كنت ھرمان فون وید، برگزیننده اسقف اعظم كولوني، با گرایش بھ آیین لوتري رم  ١۵۴٣و در سال ; شدند
  . را بھ لرزه درآورد

لوتر، مالنشتون، و چند تن دیگر از  ١۵۴٠داشتند كھ در ژانویھ رھبران پروتستان چندان بھ خود اعتماد ن
ھمكیشان آنان در بیانیھاي اعالم داشتند حصول صلح تنھا در صورتي میسر است كھ امپراطور و 

متضمن در اعترافنامھ )) عقیده منزه((دست شویند و )) خطا و بت پرستي((روحانیان كاتولیبك از 
حتي اگر پاپ بھ معتقدات و مراسم ما : ((ین بیانیھ سپس چنین گفتھ شده استدر ا. آوگسبورگ را گردن نھند

تن در دھد، ناگزیر با او چون جفا كار و مطرود رفتار خواھیم كرد، زیرا وي در قلمرو دیگران از 
دیگر امیدي براي پاپ نیست، ھمان گونھ كھ براي خداي او، ((; .))خطاھاي خویش دست نخواھد شست

 ١۵۴٠شارل تا اندازھاي شرایط پروتستانھا را پذیرفت، زیرا در آوریل .)) نمانده است شیطان، امیدي
ابتكار دیني را از پاپ گرفت و خود رھبران پروتستان و كاتولیك آلمان را براي پایان دادن بھ اختالفاتشان 

رسیده بود كھ فرستاده  نفوذ و اعتبار پروتستانھا اكنون در آلمان بھ جایي. از راه گفتگو بھ ورمس فراخواند
.)) ھرگاه خود پاپ بھ اقدام قاطعي دست نزند، سراسر آلمان بھ دست پروتستانھا خواھد افتاد: ((پاپ نوشت

مذاكرات طوالني اك و مالنشتون بھ اینجا انجامید كھ كاتولیك ناسازگار پیشین موافقت كرد نظریھ معتدل 
شارل، كھ از این توافق دلگرم شده بود، دو . گذاشتھ شود اعترافنامھ آوگسبور براي آزمایش بھ موقع اجرا

  . گروه مخالف را براي ادامھ گفتگو بھ راتیسبونا احضار كرد

، )١۵۴١مھ  ٢٢آوریل  ۵(در گردھمایي راتیسبونا، كھ بھ ریاست خود امپراطور تشكیل شده بود 
فیر فوقالعاده وي، كاردینال گاسپارو پاولوس سوم، كھ س. پروتستانھا و كاتولیكھا بھ توافق بیشتري رسیدند

امپراطور كھ از بیم . كونتاریني مرد بلند ھمت و نیكخویي بود ناگزیر بھ مصالحھ با پروتستانھا تن در داد
فرانسویان و استعانت فردیناند براي دفع یورش مجدد تركان بھ ستوه آمده بود، چنان بھ سازش پروتستانھا 

كرد كھ بسیاري از رھبران كاتولیك وي را بھ داشتن تمایالت پروتستاني متھم با كاتولیكھا ابراز عالقھ می
رھبران كاتولیك و پروتستان سرانجام با زناشویي روحانیان و برگزاري آیین تناول عشاي رباني . میساختند

بھ ھر دو شیوه كاتولیك و پروتستان توافق كردند، ولي درباره مرجعیت پاپ و حضور واقعي مسیح در 
و كونتاریني از ; راب و نان عشاي رباني نتوانستند راه حلي بیابند كھ براي ھر دو طرف قابل قبول باشدش

. این پرسش پروتستانھا كھ آیا موشي كھ بر نان تقدیس شده دندان میزند نان یا خدا را میخورد، ناخشنود شد
ت ھر چھ زودتر خویشتن را براي بدین سان، كنفرانس بدون اخذ نتیجھ بھ ھم خورد، ولي شارل كھ میخواس

جنگ آماده كند، بھ پروتستانھا اطمینان داد كھ نھضت پروتستان در ھمان سالھایي كھ سرگرم مجادلھ و 
لوتر در آغاز . گسترش نفوذ خویش بود، كلیسایي پدید آورد كھ بھ پیشنھاد لوتر كلیساي انجیلي نامیده شد

نھد كھ در پناه آن ھر كلیسایي حق داشتھ باشد كشیش خویش  میخواست یك نظام كلیسایي دموكراتیك بنیان
را راسا برگزیند و مراسم و معتقداتش را مستقال تامین كند، ولي اتكاي روزافزون وي بھ شاھزادگان او را 

، یوھان، ١۵٢۵در سال . ناگزیر ساخت این اختیارات را بھ مجمعي بسپارد كھ برگزیده و مسئول دولت بود
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كس، بھ ھمھ كلیساھاي موجود در دوكنشین خویش فرمان داد مجامع كلیسایي را بھ شیوه برگزیننده سا
كشیشاني كھ از این فرمان سرپیچي . انجیلي، كھ مالنشتون با تصویب لوتر ابداع كرده بود، اداره كنند

  . كردند نخست از عواید كشیشي محروم، و سپس از ایالت نامبرده تبعید شدند

براي تعلیم كلیساھاي . آیین لوتري نیز در قلمرو خویش بھ اقدامات مشابھي دست زدنددیگر امیران پیرو 
اعتقاد نامھ ((كھ شامل ده فرمان، ) ١۵٢٩(انجیلي، لوتر یك كاتشیسم كوچك در پنج صفحھ تنظیم كرد 

ه این كاتشیسم پرسش و پاسخھا چنان تدوین شد. ، و تفسیر كوتاھي بر ھر یك از مواد آن است))رسوالن
  . است كھ كلیساي چھار قرن اول میالدي بیگمان آن را منطبق با مسیحیت تلقي میكرد

كشیشان كلیساھاي انجیلي ھمگي مرداني پاك و نیكخو، آگاه بھ كتاب مقدس، و دلسپرده بھ وظایف و 
 یكشنبھ روز سبت تلقي میشد، زیرا لوتر در این مورد سنت را جایگزین كتاب. مسئولیتھاي خویش بودند

كلیساھا داراي محراب و : شامل بسیاري از مراسم كلیساي كاتولیك بود)) نیایش خداوند. ((مقدس كرده بود
آراستھ بھ شمعھا و صلیب بودند، كشیشان جامھ رسمي روحانیان كاتولیك را بھ تن میكردند، و قسمتي از 

بھ بر مراسم دیني تقدم داشت، و با وجود این، وعظ و خطا. مراسم قداس كاتولیك بھ زبان آلماني اجرا میشد
ھاي دیني از كلیساھا ناپدید شدند،  شمایلھا و پیكره. دعایي براي مریم عذرا و قدیسین در كلیسا خوانده نمیشد

در . و براي اینكھ سخنان واعظ بھتر بھ گوش جمعیت برسند، معماري كلیسایي دستخوش دگرگوني شد
خواندن سرودھاي دستھجمعي، كھ ھمھ حاضران در آن . شدندكلیساھا تاالرھاي اجتماع و سخنراني بنا 

لوتر یكشبھ شاعر شد و سرودھاي نافذ الھامبخشي، كھ . شركت میجستند، در اجتماعات كلیسایي معمول شد
پروتستانھا این سرودھا و سرودھاي دیگر را نھ تنھا در مراسم . نمودار سیرت مردانھ اویند، تصنیف كرد

ھاي بسیاري  ندند، بلكھ براي تمرین آنھا در طي ھفتھ گرد میآمدند، و خانوادهنیایش كلیسایي میخوا
سرودھاي لوتر : ((یسوعي دلواپسي نوشتھ است. ھاي خویش ترنم میكردند سرودھاي مذھبي را در خانھ

از این پس، موسیقي .)) است[ بھ آیین تازه درآورده]ھاي وي مردم را ھالك كرده  بیش از موعظھ

   ١۵۴۶- ١۵٣۶: شیر ویتنبرگ - IIIا نقاشي پروتستان ب

لوتر در این گردھماییھاي مسالمتجویانھ، كھ با سالھاي پیري عمر وي مصادف بودند، نقش مستقیم و 
در آن زمان امیران بھ جاي عالمان االھي رھبري نھضت پروتستان را بھ دست . فعاالنھاي بھ عھده نداشت

. یشتر بر سر مالكیت و قدرت بود تا معتقدات و مراسم مذھبيگرفتھ بودند، زیرا مسائل مورد اختالف ب
لوتر مرد مذاكره نبود، ولي كھولت او را بر آن میداشت كھ از جنگ و پیكار روي برتابد و بھ مجادالت 

بر میآید، لوتر ھنوز حرارت  ١۵٣۵با این حال، چنانكھ از گزارش فرستاده پاپ در سال . قلمي روي آورد
نخستین پرسش وي این بود آیا : ((فرستاده پاپ مینویسد. ان جواني را از دست نداده بودو بذلھ گویي دور

با این وصف، لوتر در این )) آوازه میگساري او، آنچنانكھ در ایتالیا شایع است، بھ گوش من رسیده است
اتیسم، درد سالھا از بیماریھاي ضعف دستگاه گوارش، بیخوابي، قولنج، سنگ كلیھ، زخم معده، نقرس، روم

ھاي الكلي روي آورد، از  براي تسكین دردھاي خویش بھ نوشابھ. عرقالنسا، و تپش قلب رنج میبرد
در . با این حال، بیماري وي شدت یافت; داروھاي پزشكان یاري جست، و از دعا و مناجات باز نایستاد

: بھ خداوند چنین گفت، كھ میپنداشت سنگ كلیھ بزودي چراغ عمرش را خاموش خواھد كرد، ١۵٣٧سال 
ھرگاه این درد و رنج بھ طول انجامد، كار من بھ دیوانگي خواھد كشید و نیكخواھي ترا از یاد خواھم ((

. درد و رنج بیماري وي را تندخو ساختھ بود، تا جایي كھ نزدیكترین دوستانش از او دوري میجستند.)) برد
و .)) خشم و ناسزا گویي علني وي در امان نبودند ھیچ یك از نزدیكانش از: یكي از پیروانش گفتھ است

مالنشتون، با آنكھ مردي بردبار بود، براي آنكھ سخنان تحقیرآمیز استاد ترشرویش را نشنود، از او 
و مخالفان دیگر كلیسا، ... اوكوالمبادیوس، كالون: ((بدبیني لوتر بھ جایي رسیده بود كھ میگفت. میرمید

با ھمھ این احوال، لوتر سخت كوشیده است تا رسالھ در باب .)) دورغپردازندھمگي گنھكار و سیاھدل و 
ھاي مكرر پاپ  ھا و طفره وي در این رسالھ وعده. را معقول و مستدل بنویسد) ١۵٣٩(شوراھا و كلیساھا 

. درباره تشكیل شوراي عمومي كلیسا را بھ طعمھاي كھ با آن جانوري را بھ دام اندازند تشبیھ كرده است
لوتر با آگاھي زیادي كھ داشت تاریخ شوراھاي كلیسایي را مطالعھ كرد و متوجھ شد كھ در گذشتھ تعدادي 
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وي شك . از این شوراھا توسط امپراطوران و بھ ریاست آنان تشكیل شده بودند و این ھشداري بھ شارل بود
میگفت كھ قبل از . یي بخشدداشت شورایي كھ بھ دست پاپ برپا شود دربار پاپ را از فساد و آلودگي رھا

باید اسقف رم را براي شقاوت و ((آنكھ با حضور نمایندگان پروتستان در شوراي كلیسا موافقت كنیم، 
ھاي سیاسي لوتر در سالھاي آخر عمرش گویاي آنند  ستمگریش محكوم سازیم، و ھمھ فرمانھاي وي اندیشھ

لوتر ذاتا مردي محافظھكار بود، و حتي در  .كھ ارزش سكوت بعد از سن شصت سالگي چند برابر میشود
عصیان او بیشتر . سالھایي كھ ظاھرا مردم را بھ انقالب اجتماعي برمیانگیخت این صفت را از دست نداد

او با داد و ستد آمرزشنامھ، و سپس با سلطھ پاپ، بناي ; بر ضد اعمال مذھبي بود تا معقتدات مذھبي
عمر مھمترین معتقدات مسیحیت اصیل آیین چون تثلیث، زادن مسیح  مخالفت نھاد، ولي تا آخرین سالھاي

از باكره، كفاره شدن مسیح، حضور واقعي مسیح، و وجود دوزخ را پذیرفت و پارھاي از این معتقدات را 
لوتر از مردم عامي بیزار بود و اگر امكان مییافت، اشتباه معروف لینكلن را . نامفھومتر از سابق ساخت

آقاي توده بھ حكومت نیرومندي نیازمند است، مگر آنكھ ((بھ عقیده لوتر، . نھ تصحیح میكرددر این زمی
نباید این اندیشھ را بھ ... بگذاریم توحش بر جھان چیره شود و صلح و بازرگاني از جھان رخت بربندند

ت نمیتوان اداره جھان را با دعا و مناجا... خودت راه داد كھ بدون خونریزي میتوان بر جھان فرمان راند
بھ این سان، مالحظھ میكنیم كھ لوتر بسیاري از اختیاراتي را كھ قبال از آن كلیسا بود بھ دولت .)) كرد

دستي كھ شمشیر میكشد دست : منتقل كرد، از ھمین روي، وي فرمان شاھان را یزداني میپنداشت و میگفت
گردن میزند، بھ تازیانھ ((وبھ دار میآویزد، خداست كھ مردم را بھ چ. انسان نیست، بلكھ دست یزدان است

ھاي فلسفھ مطلق  تجلیل لوتر از مقام دولت بھ عنوان تنھا مرجع قانون، پایھ.)) میبندد، و جنگ بر پا میكند
پناه بردن ایلدبراندو از . گراي ھابز و ھگل را پیریزي كرد و شالوده امپراطوري آینده آلمان را ریخت

  . كانوسا بار دیگر در زمان لوتر تجدید شد ترس ھانري چھارم بھ دژ

كھولت لوتر را از امیران آلمان نیز محافظھكارتر ساختھ بود، چنان كھ با بھ كار گماردن اجباري دھقانان و 
چون خاوندي دچار ناراحتي وجدان شد، لوتر پاسخ داد كھ رفتار مالیم . اخذ بھره مالكانھ سنگین موافق بود

ھاي عھد قدیم استناد میجست و  وشتھلوتر براي توجیھ بردھداري بھ ن. عوام را جري و خودسر خواھد كرد
گوسفندھا، احشام، نوكران، و كنیزان ھمگي مملوك بودند، و مالك مجاز بود آنھا را ھر گونھ كھ : ((میگفت

این رسم امروز نیز چون آن روزگار درست است، زیرا در غیر این . خود میخواھد بھ فروش رساند
ي عقیده داشت ھر كس باید با پیشھاي كھ خداوند وي را و.)) صورت توده فرومایھ را نمیتوان رام ساخت

  . بدان گمارده بسازد

خدمت بھ یزدان جز این نیست كھ انسان در انجام دادن خدمتي كھ خداوند بھ دوش وي نھاده است پایداري ((
ر ادراك لوتر از مقام و وظیفھ انسان مبناي محافظھكاري د.)) كند، گرچھ این خدمت ناچیز و محقر باشد

  . سرزمینھاي پروتستان شد

لوتر را با مسئلھ دشواري  ١۵٣٩شاھزادھاي كھ بھ نھضت پروتستان خدمت بسزایي كرده بود در سال 
ھمسر وي، كریستین اھل ساووا، . فیلیپ ھسھاي مردي جنگاور و عاشق پیشھ و بیدار دل بود. مواجھ كرد

. بھ مارگارت، اھل زالھ، سخت دل باختھ بوداز زیبایي نمیخواست چنین ھمسر شایستھاي را طالق بدھد، 
چون  ٣۵.وي ھنگام بھبود یافتن از بیماري سیفیلیس مارگارت را دیده و مدتي با وي خوشگذراني كرده بود

ولي چون این را . خویشتن را گناھكار میدانست، مصمم بود از شركت در آیین عشاي رباني خودداري كند
پیشنھاد كرد آیین پروتستان، كھ آنچنان وابستھ بھ كتاب عھد قدیم است، برازنده خویش نمیدانست، بھ لوتر 

فیلیپ داشتن دو زن را، كھ كیفر آن در . مانند كتاب نامبرده، زناشویي با دو زن را مشروع و مجاز كند
ھاي متعدد و زناشویي  زمان وي مرگ بود، آبرومندانھتر و شایستھتر از روابط فرانسواي اول با معشوقھ

فیلیپ براي یافتن چاره منطبق با كتاب مقدس چنان بیتابي میكرد . سرانھ و مكرر ھنري ھشتم میدانستخود
كھ مصمم بود ھرگاه عالمان االھي ویتنبرگ چارھاي براي آن نیندیشند، مشكل خویش را با امپراطور، 

ي در رسالھ اسارت و; لوتر بھتر از ھر كسي میتوانست براي او چارھاي اندیشد. حتي پاپ، در میان نھد
بابلي كلیسا داشتن دو زن را بر طالق ترجیح داده و زناشویي دوگاني را تنھا چاره ھنري ھشتم شناختھ 

. بسیاري از عالمان االھي قرن شانزدھم نیز در این باره چون لوتر ذھن خالي از تعصب داشتند. بود
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ولي سرانجام بھ این شرط كھ این زناشویي مالنشتون، برخالف لوتر، با زناشویي مجدد فیلیپ مخالف بود، 
  . پنھاني صورت گیرد، با آن موافقت كرد

، بھ زناشویي ))كریستین نیز بھ شرط آنكھ فیلیپ بیش از پیش وظایف ھمسري را درباره وي بھ جاي آورد
فیلیپ رسما، ولي پنھاني، در حضور  ١۵۴٠مارس  ۴در روز . شوھرش با مارگارت رضایت داد

فیلیپ، بھ پاس موافقت لوتر با زناشویي وي، یك گاري . بوتسر، با مارگارت زناشویي كرد مالنشتون و
چون زناشویي فیلیپ برمال گشت، لوتر موافقت خویش را با آن تكذیب كرد و . شراب براي او فرستاد

ساري مالنشتون از شرم.)) این موافقت پنھان، بھ خاطر مصالح كلیسایي مسیح، باید انكار شود: ((نوشت
لوتر . بیمار شد و لب بھ خوراك نزد، و لوتر ناگزیر شد وي را، با تھدید بھ تكفیر، بھ غذا خوردن وادارد

مالنشتون از این رسوایي سخت رنجور گشتھ است، ولي من ساكسوني خیره : ((در آن ھنگام چنین نوشت
با این وصف، .)) استسر و دھقاني سرسختم و پوست زمخت من بھ این گونھ نامالیمات خود گرفتھ 

كاتولیكھا، بیآنكھ بدانند كلمنس ھفتم بھ این . زناشویي فیلیپ براي مسیحیان انجیلي رسوایي بھ بار آورد
اندیشھ بوده است كھ بھ ھنري ھشتم اجازه دھد تا دو زن بھ نكاح خویش درآورد، از رسوایي پروتستانھا 

اعالم داشت كھ اگر چھ قبال بھ آیین پروتستان متمایل فردیناند، مھیندوك اتریش، . ابراز خرسندي میكردند
شارل پنجم، در ازاي خودداري از تعقیب فیلیپ، از او تعھد گرفت . بوده است، اما اكنون از آن تنفر دارد

ھر چھ پاي لوتر بھ لب گور نزدیكتر میشد، تندخویي . كھ در مناقشات سیاسي آینده از وي جانبداري كند
پیروان تسوینگلي را با چنان خشونتي مورد حملھ قرار داد كھ مالنشتون  ١۵۴۵سال  در. وي شدت مییافت

از گسترش نفاق در بین پروتستانھاي شمالي و جنوبي خویش را درباره شركت پروتستانھا در شورایي كھ 
اه پاپي بھ رھبري پاپ بر پا میشود اعالم دارد، لوتر بیانیھاي مطول و مشحون از ناسزا، بھ نام علیھ دستگ

لحن این بیانیھ ھمھ دوستان لوتر را، ).١۵۴۵(در رم، كھ بھ وسیلھ شیطان تاسیس شده است، منتشر كرد 
در یكي . جز لوكاس كراناخ نقاش كھ كتاب وي را با نقاشیھاي طعنھآمیز بیشرمانھ آراست، غمگین ساخت

و در یكي ; از را بركت میدھداز این نقاشیھاي پاپ را میبینیم كھ بر گرازي سوار شده است و مقعد گر
در نقاشي سرلوحھ كتاب، دیوان پاپ را در میان . دیگر پاپ ھمراه سھ كاردینال بر چوبھ دار آویزان است

لحن كتاب را زھرآگین ساختھ )) شیطان((واژه . گرفتھاند و زبالھداني را، چون تاج، بر سر وي مینھند
كودكان سرگردان ((كاردینالھا ; است)) پاپ سدومي((، و ))مخنث رومي((، ))پدر جھنمي((پاپ . است

انسان آرزو میكند كھ آذرخش آنان را بھ خاكستر مبدل سازد، آتش ((; ھستند...)) حماران ابلھ... شیطان
دوزخ آنھا را در كام خود فرو برد، و طاعون، سیفیلیس، صرع، باد سرخ، اسقربوط، جذام، سیاه زخم، و 

لوتر بار دیگر این پندار را كھ امپراطوري مقدس روم ارمغان .)) شوند ھمھ بیماریھا بر آنان عارض
  . پاپھاست بیپایھ خواند و گفت ھنگام آن رسیده است كھ امپراطوري ایاالت پاپي را تسخیر كند

ھم اكنون دست بھ كار شوید، اي امپراطور، پادشاه، امیران، خاوندان، و ھمھ كساني كھ حاضرید با اینان 
قبل از ھمھ، رم، رومانیا، اوربینو، بولونیا، و ھر آنچھ را . خداوند كاھالن را اجر نمیدھد. دھمكاري كنی

او . زیرا او اینھا را با حیلھ و تزویر تصاحب كرده است; پاپ از آن خود میداند از چنگ وي خارج كنید
ین سان ارواح بسیاري را اینھا را با كفر و بتپرستي بیشرمانھ از امپراطوري دزدیده، لگدمال ساختھ، و بد

از این روي، پاپ، كاردینالھا و خیل بتپرستان او باید دستگیر، زبان و ... بھ لعنت ابدي گرفتار كرده است
  . گردنشان قطع و ھمگي بھ دار مجازات آویختھ شوند

مشاعر لوتر، ھنگامي كھ با این سخنان جنگ و كشتار و تعدي را دامن میزد، محتمال رو بھ ضعف و 
ھاي الكلي، كھ تن  مسمومیت تدریجي ناشي از سالخوردگي، پرخوري، و استعمال نوشابھ. ختالل نھاده بودا

لوتر در آخرین سالھاي عمر بسیار فربھ شد . وي را رنجور كرده بود، ظاھرا بھ مغز او نیز سرایت میكرد
ھرگاه از تالش ((ت وي، كھ روزي مظھر نیرو و فعالیت بود و میگف. و سیمایش چین و چروك برداشت

فرتوت، ((خویشتن را  ١۵۴۶ژانویھ  ١٧در . ، اكنون از خستگي و ناتواني رنج میبرد))بازایستم، میپوسم
.)) من از جھان خستھام، و جھان از من: ((و نوشت; خواند)) علیل، خستھ، بیزار، و از یك چشم ناقص

خانم، اگر : ((تر آرزو كرد، لوتر پاسخ دادھنگامي كھ بیوه برگزیننده ساكس باري او چھل سال زندگي بیش
آرزویم این است كھ خداوند .)) ((چھل سال دیگر زنده بمانم، شانس ورود بھ بھشت را از دست میدھم
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سرانجام كار وي بدانجا كشید كھ وھم و .)) ھرچھ زودتر مرا نزد خود برد تا از این زندگي آسوده شوم
شیطان براي ناسزا گوییھایم بر من خشم . ((درستي و دودلي میشد خیال شیطان او را در میربود و درباره

: گاھي از سرنوشت نھضت پروتستان نگران میشد و میگفت.)) میگیرد و مرا سردرگم میكند
ھا و جناحھاي مسیحي و اختالفات آنان  شماره فرقھ)) ;خدمتگزاران خداي متعال كمتر و كمیابتر میشوند((

و .)) از مرگ مالنشتون، آیین تازه بھ نحو اندوھزایي دچار فترت خواھد شدو پس ((; رو بھ فزوني است
اكنون كھ صداي خود را بھ گوش مسیح و پاپ رساندھام، : ((سپس جرئت خویش را باز مییافت و میگفت

اگر چھ ممكن است بین در و چھارچوب لھ شوم، ولي چھ باك مسیح ھم . دیگر زحمتي بھ خود نخواھم داد
در فرودس و زمین و دوزخ مرا خوب : ((وصیتنامھ او چنین آغاز میشود.)) ن میان خواھد بودبا من در آ
من، كھ گنھكار شور بختي ھستم، از جانب خدا بھ فرمانھاي پاپ، امپراطور، پادشاھان، )) ((;میشناسند

ا بر این، در مورد بن: ((و در پایان چنین نتیجھ میگیرد كھ.)) فرمانروایان، كشیشان، و دیوان پشت پا زدھام
امالك محقر خود شھادت دستھایم را كافي میدانم، و بگذارید بگویند كھ دكتر مارتین لوتر، منشي خدا و 

  . او تردید نداشت كھ خداوند در انتظار اوست.)) ناظر كالم او، این را گفتھ است

در . د آیسلین رھسپار شد، لوتر براي حكمیت دعوایي بھ زادگاه خو١۵۴۶در یكي از روزھاي سرد ژانویھ 
  :چنین مینویسد) اول فوریھ(ھاي پر مھري براي ھمسرش فرستاد كھ در یكي از آنھا  طول این سفر، نامھ

كاتي . آرامش و بركت مسیح را برایت آرزو میكنم و محبت قلب سالخورده و ناتوانم را براي تو میفرستم
باد سردي نزدیك بود سرم را ... د، ولي گناه خودم بوددلبندم، در راه آیسلین ضعف و ناتواني بھ من دست دا

ممكن است این براي سرگیجھ من سودمند بوده باشد، ولي سپاس خداي را كھ اكنون چنان بھبود . منجمد كند
  . خداوند ترا بركت دھد... یافتھام كھ از زنان بیزارم و زنبارگي خویش را از یاد بردھام

بامداد روز بعد دل درد شدیدي بھ او دست داد و او را . ي شام خوردفوریھ بخوش ١٧لوتر شامگاه روز 
دوستاني كھ بر بالینش گرد آمده بودند بھ او گوشزد كردند كھ چراغ عمرش رو بھ . بسرعت ناتوان ساخت

  . خاموشي است

)) اندپدر گرامي، آیا نزد مسیح در عقیدھاي كھ در جھان پراكندي پایدار خواھي م: ((یكي از آنان پرسید
فوریھ  ١٨(و اندكي بعد، چشم از جھان بربست ; سپس سكتھ كرد و زبانش بند آمد.)) آري: ((پاسخ داد

كالبد وي را بھ ویتنبرگ بردند و در كلیسایي كھ او بیست و نھ سال پیش دستخط مسائل نود و ). ١۵۴۶
  . پنجگانھ خویش را بر در آن آویختھ بود بھ خاك سپردند

خطاھاي . از حساسترین سالھاي تاریخند، و لوتر در خالل آنھا نقش قاطعي ایفاد كرد سالھایي كھ یاد شد
او اھمیت نقش كلیسا را در گسترش تمدن بھ اروپاي شمالي نادیده میگرفت، نیاز . بسیاري از او سرزدند

ن كاتولیك و بشر بھ اساطیر نمادي و دلنواز را در نمییافت، و داراي چنان گذشت و رافتي نبود كھ با دشمنا
پروتستانش با عدل خویش را از سلطھ پاپ لغزش ناپذیر رھانید و تابع كتاب لغزش ناپذیر كرد، و میدانیم 
كھ تغییر پاپ آسانتر از تغییر كتاب است او ظرافت و زیبایي مسیحیت قرون وسطي را، كھ در اساطیر و 

لترین معتقدات جزمي آن را نگاه داشت، آثار ھنري آن نھفتھ بود، از میان برد، ولي سختترین و نامعقو
مسحیتي كھ وي بھ آلمان عرضھ داشت حقیقیتر از مسیحیت سابق نبود، و كمتر از آن مردم را سرور و 

لوتر، . دلداري میداد، تنھا از جھت صداقت تعلیمات و پاكدامني خدمتگزارانش بر آیین سابق برتري داشت
ولي گفتار وي تلختر و خشنتر از ; ، تحمل ناپذیر شده بودچون دستگاه تفتیش افكار كلیساي كاتولیك

لوتر با تعلیمات . ھاي او از نظر پرخاشگري و ناسزاگویي در ادبیات كم نظیرند نوشتھ. كردارش بود
مذھبي خود چنان نفرتي بھ آلمانیھا یاد داد كھ، صد سال پس از مرگش، خاك آن سرزمین را تیره و تار 

  . نگاه داشت

لوتر مرد جنگ و مبارزه بود، زیرا وضع . نقایص بودند كھ تالش وي را قرین كامیابي ساختندولي ھمین 
نیروھایي كھ وي با آنھا درافتاد صدھا سال در برابر روشھاي مسالمت آمیز . زمان او جنگ را طلب میكرد
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آزردگي از  سراسر زندگي لوتر با جنگ و پیكار سپري شد جنگ با. براي اصالح اوضاع ایستادگي كردند
گناه، با شیطان، با پاپ، با امپراطور، با تسوینگلي، و حتي با دوستاني كھ میخواستند دعاوي وي را چنان 

یك مرد مالیم و صلحجو . تعدیل كنند كھ مخالفان با ادب آن را بشنوند و با احتیاط آن را بھ فراموشي سپارند
ا وسعت نظر فلسفي، ھیچ دانشمندي كھ ایمان با این نیروھاي مخالف و سرسخت چھ میكرد ھیچ مردي ب

خویش را بر قراین عیني استوار ساختھ است، و ھیچ مرد میانھرویي كھ با دشمنان بنرمي رفتار میكند بھ 
چنین بیكاري، كھ جھان را بھ لرزه درآورد، دست نمیزند و با چنان عزم راسخي بھ سوي ھدف پیش 

ھا و معجزات دیني قرون وسطي نامعقول و كراھت  ا چون افسانھھرگاه فرضیھ تقدیر ازلي وي ر. نمیتازد
امید . آور بدانیم، باید بھ یاد داشتھ باشیم كھ لوتر با ھمین روش پر شور نامعقول دلھاي مردم را تسخیر كرد

  . و ترس است كھ انسان را دست بھ دامان خدا میكند، نھ بھ شواھد عیني

سنن و قدرت را، كھ اندیشھ اروپاییان را از تحرك باز داشتھ بود،  لوتر با مشت آھنین خویش سنگر آداب و
ھرگاه میزان نفوذ را مالك بزرگي انسان بدانیم كھ بیطرفانھترین محك قابل استفاده است . در ھم فرو ریخت

جز شكسپیر . لوتر را باید در شمار مردان نامدار روزگار نو، چون كوپرنیك، ولتر، و داروین، قرار دھیم
گرچھ نفوذ وي در . ناپلئون، درباره ھیچ كدام از مردان عصر نو تا این اندازه مطلب نوشتھ نشده استو 

ھاي او غیر مستقیم در نظریھ اصالت اراده شوپنھاور، اصالت ایمان  فلسفھ ناچیز بوده است، اما اندیشھ
یسازد، اثر شگرفي بخشیده كانت، ملي گرایي فیشتھ، و فلسفھ ھگل، كھ روان انسان را فرمانبردار دولت م

نفوذ وي در زبان و ادبیات آلماني از اثري كھ كتاب مقدس شاه جیمز در زبان و ادبیات انگلیسي بر . است
تا كنون از ھیچ آلماني بھ كارلشتات و دیگران با آزاد ساختن كشیشان آلمان از قید . جاي نھاد كمتر نبود

ریاضت رھباني، كاھلي، و پرھیزكاري، بھ كار و فعالیت، در تجرد، و با سوق دادن نیروي مردم آلمان از 
نفوذ . نفوذ وي ھرچھ از مرز و بوم آلمان فراتر رفت، كاھش یافت. كالبد انسان غربي روان تازھاي دمید

. وي در اسكاندیناوي شدید، در فرانسھ گذرا و در اسكاتلند، انگلستان، و امریكا تحتالشعاع نفوذ كالون بود
ھیچ نویسنده یا متفكري تا كنون تا این پایھ در اندیشھ مردم . مان نفوذ وي عمیق و ریشھدار بودولي در آل

لوتر برجستھترین شخصیت تاریخ آلمان است، و از آن روي كھ از ھمھ آلمانیھا . آلمان نفوذ نكره است
  . آلمانیتر بود، ھموطنانش مھر وي را بھ دل گرفتند

IV - ١۵۵۵- ۴٢١۵: پیروزي آیین پروتستان  

لوتر یك سال قبل از بروز فاجعھاي كھ ھستي آیین پروتستان را در آلمان بھ خطر افكند دیده از جھان بر 
  . بست

، شارل پنجم، بھ پشتیباني سربازان لوتري فرانسواي اول را بھ امضاي پیمان صلح كرپي ١۵۴۵در سال 
  . واداشت

پاپ . جنگ بود، یك آتش بس پنجسالھ با غرب بست سلطان سلیمان قانوني چون در این ھنگام با ایران در
پاولوس سوم بھ شارل وعده داده بود كھ ھرگاه با ھمھ نیروي خویش بھ سركوبي مخالفان كلیساي كاتولیك 

وعده . است بھ او خواھد داد ۵٠٠مرد جنگي و  ٠٠٠,١٢دوكات بھ اضافھ  ٠٠٠,١٠٠,١ھمت گمارد، وي 
داخت كھ با درھم كوبیدن پروتستانھا و یگانگي دین امپراطوري، كھ بھ پاپ امپراطور را بھ این اندیشھ ان

با وجود امیران . گمان وي فرمانروایي او را تقویت و تسھیل میكرد، بھ آرزوي دیرین خویش تحقق بخشد
پروتستان در آلمان كھ از فرمان وي سرپیچي میكردند و براي فرمانبرداري از او شرایطي پیش میكشیدند، 

گونھ میتوانست خویشتن را فرمانرواي مطلق آلمان بداند وي ھیچ گاه موجودیت آیین پروتستان را شارل چ
ولي آیین پروتستان، كھ دل . جدي نگرفتھ و بھ مشاجرات لوتر با عالمان االھي كاتولیك اھمیتي نداده بود

یي بھ وجود آورده بود كھ امیران آلمان را ربوده بود، بر ضد امپراطور اتحادیھ نظامي ترتیب داده و نیرو
نویسندگان پروتستان در رساالت خویش . میتوانست در انتخاب امپراطور آینده نقش قاطعي ایفاد كند

امپراطور را بھ باد سخریھ میگرفتند، نقاشان پروتستان از او كاریكاتورھایي ترسیم میكردند، و واعظان 
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است كھ شارل تا وقتي میتوانست این وضع را تحمل بدیھي . میخواندند)) فرزند شیطان((پروتستان وي را 
ولي اكنون كھ فرصت كوتاھي بھ دست او افتاده، بود بر آن شد كھ با . كند كھ از دست او كاري ساختھ نباشد

  . قلع و قمع پروتستانھا فرمانروایي خویش را بر سراسر امپراطوري تحكیم كند

ستھترین سردار خویش، دو كھ دآلوا، را با خود ھمراه تحت فرمان خویش را براي نبرد تجھیز كرد و شای
  . ساخت

چون امیران پروتستان نمایندگاني نزد او بھ راتیسبونا فرستادند و مقصود او را از این لشكركشي جویا 
در طي . شدند، شارل پاسخ داد كھ تصمیم گرفتھ است خاك آلمان را بھ قلمرو فرمانروایي خویش بازگرداند

، امپراطور، موریتس، دوك جوان و بلند پرواز ساكس آلبرتي، را كھ الیقترین سردار ھمین مذاكرات
پاپ طي . خاندان فوگر نیز بھ امپراطور وعده كمك مالي داد. نظامي آلمان بود با خود ھمدست ساخت

د توقیعي مخالفان امپراطور را تكفیر كرد و آناني را كھ در این جھاد مقدس بھ امپراطور یاري میكردن
شارل فرمانروایي یوھان، دوك ساكس ارنستي، و فیلیپ ھسھاي را تحریم . برایگان مورد آمرزش قرار داد

كرد و بھ ساكنان ایاالت نامبرده اخطار كرد كھ از فرمان امیران خویش سرپیچي كنند، و سوگند یاد كرد كھ 
ھمچنین بھ منظور پراكنده كردن شارل، . تا امالك و دارایي آنان را مصادره نكند، از پاي نخواھد نشست

آلمانیھا، اعالم داشت در نقاطي كھ آیین پروتستان بھ طور قطعي ریشھ دوانیده است متعرض پروتستانھا 
و موریتس بھ امید اشغال مقام ; فردیناند، برادر امپراطور، نیز وعده مشابھي بھ بوھم داد. نخواھد شد

برگزینندگان كولوني و براندنبورگ، كنت كاخنشین، و . تیوھان، برگزینندگي ساكس، بھ فردیناند پیوس
ولي یوھان برگزیننده ساكس، فیلیپ . نورنبرگ پروتستان، از روي ترس یا امید، بیطرفي پیشھ ساختند

ھسھاي، شاھزادگان آنھالت و شھرھاي آوگسبورگ، ستراسبورگ، و اولم، با آگاھي بھ اینكھ نھ تنھا ایمان 
  . مرد رزمجو بھ جنگ شارل شتافتند ٠٠٠,۵٧ا در خطر است، با سپاھي مركب از بلكھ جان و دارایي آنھ

ولي پس از آنكھ یوھان و فیلیپ سپاھیان خویش را براي مقابلھ با شارل بھ جنوب راندند، فردیناند براي 
د، بدو تسخیر دوكنشین یوھان بھ شمال و باختر تاخت، و موریتس براي آنكھ از فتوحات فردیناند بیبھره نمان

یوھان كھ از وخامت وضع پشت جبھھ بھ ھراس افتاده . پیوست و ساكس ارنستي را مورد تعرض قرار داد
سربازان متفق وي، فیلیپ، . بود، شتابان بھ دوكنشین خویش بازگشت و با زبردستي مھاجمان را پس راند

راطور آنھا را فریفتھ بود، با ھاي امپ و شھرھاي پروتستان كھ وعده; بھ سبب نرسیدن مزدشان پراكنده شدند
  . وي مصالحھ كردند

شارل اكنون از نظر نظامي . شارل با تحمیل غرامات سنگین، ستون فقرات آزادي این شھرھا را خرد كرد
فتوحات . و سیاسي بر رقیبانش چیره شده بود، و تنھا نیرویي كھ از پروتستانھا پشتیباني میكرد، پاپ بود

پاپ از آن بیمناك بود كھ امپراطور پس از نابودي امیران آلمان، كھ . ن كرده بودسریع شارل پاپ را ھراسا
ھاي فرمانروایي خویش را در شمال و جنوب ایتالیا  وي را از گستاخي و خیره سري باز میداشتند، پایھ

نیز  استحكام بخشد، ایاالت پاپي را در ایتالیاي مركزي از دست پاپ خارج سازد، و سرانجام خود پاپ را
، پاپ سربازان خویش را كھ بھ نفع ١۵۴٧از ھمین روي، در ژانویھ . بھ زیر انقیاد خویش درآورد

  امپراطوري میجنگیدند ناگھان بھ 

. با این حال، شارل عزم راسخ داشت كھ جنگ را تا حصول پیروزي قطعي و نھایي در آلمان ادامھ دھد
آوریل  ٢۴(وي، ھنگام پیشروي بھ شمال، سربازان خستھ و ناتوان یوھان را در مولبرگ تارومار كرد 

ه دلیر را اعدام فردیناند بھ امپراطور پیشنھاد كرد كھ این شاھزاد. و یوھان را بھ اسارت گرفت) ١۵۴٧
ھاي خود را بھ روي سپاھیان امپراطور بگشاید،  كند، ولي شارل زیرك، بھ شرط آنكھ ویتنبرگ دروازه

ویتنبرگ شرط امپراطور را پذیرفت، و بدین سان پایتخت پروتستان . كیفر وي را بھ زندان ابد كاھش داد
. ھ دست سپاھیان كاتولیك اشغال شدآلمان، كھ لوتر در كلیساي بزرگ آن بھ خواب ابدي رفتھ بود، ب

موریتس، دوك ساكس، و یوآخیم، برگزیننده براندنبورگ، بھ فیلیپ ھسھاي وعده دادند كھ ھرگاه خویشتن 
ولي خود شارل چنین تعھدي بھ . را بھ امپراطور تسلیم كند، فرمان آزادي وي را از شارل خواھند گرفت
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این فراتر نمیرفت كھ فیلیپ را بھ پانزده سال زندان كسي نسپرده بود، و گذشت و بزرگواري وي از 
ھنري ھشتم در روز . چنین مینمود كھ دیگر كسي توان ایستادگي در برابر امپراطور را ندارد. محكوم كند

  . مارس ھمان سال از جھان درگذشتھ بودند ٣١ژانویھ، و فرانسواي اول در روز  ٢٨

  . باختري چنین قدرتي بھ خود ندیده بودپس از شارلماني ھیچ امپراطوري در اروپاي 

فرمانروایان آلمان كھ در آوگسبورگ گرد آمده بودند . ولي بار دیگر ورق بھ نفع پروتستانھا برگشت
تصمیم گرفتند در برابر شارل، كھ میخواست از فتوحات نظامي براي تحمیل فرمانروایي ) ١۵۴٧سپتامبر (

در ھمین ھنگام، پاپ پاولوس سوم امپراطور را . ، ایستادگي كنندمطلق قانوني خویش بر آلمان بھره برگیرد
ایالت باواریا، ; در كشتھ شدن پیرلویجي فارنزه، فرزند حرامزاده پاپ، بھ تسامح و سھل انگاري متھم كرد

اجتماع فرمانروایان آلمان در . كھ ھمواره بھ كلیساي كاتولیك وفادار بود، با شارل بھ مخالفت برخاست
گ، كھ پروتستانھا در آن اكثریت داشتند، موافقت موقت امپراطور را با زناشویي روحانیان، آوگسبور

برگزاري آیین مقدس بھ ھر دو شیوه كاتولیك و پروتستان، و نگاھداري امالك كلیسایي توسط پروتستانھا 
ور را متھم پاپ بھ دخالت شارل در امور كلیسایي اعتراض كرد، و كاتولیكھا امپراط). ١۵۴٨(جلب كرد 

كردند كھ بھ گسترش حیطھ نفوذ خویش و محاصره ھاپسبورگ، بیش از بازگردانیدن دین یگانھ حقیقي بھ 
موریتس، كھ اكنون در مقام برگزیننده ساكس برویتنبرگ حكومت میكرد، با . امپراطوري، عالقھ میورزد

مغلوب شھر كینھ وي را از دل  آنكھ بھ آیین پروتستان گرویده بود، احساس میكرد كھ ساكنان پروتستان
چون از خیانت گذشتھاش احساس . ھاي فرمانروایي او را سخت لرزان ساختھ بود خیانت وي پایھ. نراندھاند

این پیمان را شاھزادگان آلمان بر ضد شارل بستھ بودند . ندامت میكرد، پنھاني بھ پیمان شامبور پیوست
ھ، بھ موجب آن، متعھد شده بود كھ براي بیرون راندن شارل و ھانري دوم، پادشاه فرانس; )١۵۵٢ژانویھ (

پس از آنكھ ھانري بھ لورن لشكر كشید و شھرھاي مس، . از خاك آلمان، با شاھزادگان آلماني ھمكاري كند
  مرد  ٠٠٠,٣٠تول، و وردن را تسخیر كرد، موریتس و متفقان پروتستان وي با 
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شارل اكنون سپاھیان خود را پراكنده . موزه جنگي بھ جنوب آلمان تاختند. شارل پنجم در مولبرگ: تیسین
كرده، و سرمست از پیروزي در اینسبروك بھ استراحت پرداختھ بود و براي دفاع حربھاي جز سیاست 

آتش بس داد، و  فردیناند بھ موریتس پیشنھاد. ولي در عرصھ سیاست نیز موریتس حریف وي بود. نداشت
موریتس مذاكرات ترك مخاصمھ را مدبرانھ كش داد و در خالل آن پیشروي خویش را بھ سوي اینسبروك 

مھ، ھمراه تني چند از مالزمانش، در زیر برف و باران از گردنھ برنر بھ  ٩شارل در شب . ادامھ داد
ھاي آلپ  راري نقرسي و لرزان در كوهو بازي دھر فرمانرواي اروپا را بھ یك ف; فیالخ در كارینتیا گریخت

  . تبدیل كرد

مھ، موریتس و پروتستانھاي دیگر در پاساو با فردیناند و گروھي از رھبران كاتولیك مالقات  ٢۶در روز 
  . كردند

بھ ). ١۵۵٢اوت  ٢(شارل، پس از مدتھا تعلل، بھ فردیناند توصیھ كرد كھ با پروتستانھا پیمان صلح ببندد 
ان، فیلیپ از زندان آزاد میگشت، سپاھیان پروتستان منحل میشدند، و پروتستانھا و كاتولیكھا موجب این پیم

تا ھنگام انعقاد شوراي كلیسایي تازه از آزادي دیني برخوردار میشدند و، در صورت ناتواني این شورا بھ 
كھ زندگي سیاسي خویش را موریتس، . حل اختالف پروتستانھا و كاتولیكھا، آزادي دیني تا ابد ادامھ مییافت

با خیانت آغاز كرده بود و سرانجام بھ فتوحات درخشاني نایل شده بود، اندك زماني بعد، در سي سالگي، 
  . در نبرد با آلبرشت آلتسیبادس، كھ نیمي از آلمان را بھ آشوب خطرناكي كشیده بود، در راه وطن كشتھ شد

ده بود، براي از سر گرفتن نبرد با فرانسھ بھ غرب شارل چون از نیل بھ مقاصدش در آلمان نومید ش
  . بازگشت
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را، كھ نیم قرن بھ )١۵۵۵سپتامبر  ٢۵فوریھ  ۵(فردیناند، با شكیبایي، ریاست دیت تاریخي آوگسبورگ 
وي دریافتھ بود كھ آزادیخواھي دوكنشینھاي آلمان نیرومندتر . آلمان صلح و آرامش بخشید، بھ دست گرفت

با آنكھ نمایندگان . ن كشور را بتوان چون فرانسھ تحت حكومت واحدي متمركز ساختاز آن است كھ ای
كاتولیك در دیت اكثریت داشتند، اقلیت پروتستان، با اتكا بھ برتري نظامي خویش، براي قبوالندن یكایك 

آوگوستوس برگزیننده، كھ پس از مرگ موریتس بھ . آوگسبورگ پافشاري كرد ١۵٣٠مواد اعترافنامھ 
و كاتولیكھا چارھاي جز این نداشتند كھ یا ; اي وي نشستھ بود، نیز از نظرات پروتستانھا پشتیباني میكردج

در این زمان، شارل، كھ بكلي در سیاست . خواستھاي پروتستانھا را بپذیرند، یا جنگ را از سر گیرند
. یپ، را بھ امپراطوري برگزینندناتوان شده بود، بھ برگزینندگان امپراطور پیشنھاد كرد كھ فرزند وي، فیل

ولي حتي كاتولیكھا از فرمانروایي این اسپانیایي خیره سر ھراسان بودند، و فردیناند، كھ آرزوي جانشیني 
  . امپراطور را در دل میپروراند، بھ آراي پروتستانھا در مجمع گزینش امپراطور نیازمند بود

تشجیع كرده بود كھ میخواستند بھ ھمھ خواستھاي  برتري نظامي و شرایط مساعد پروتستانھا را چنان
و مصادره اموال كلیسا كھ در ; خویش تشكیل مجامع دیني كاتولیك در سرزمین پروتستاننشین تحریم شود

فردیناند و . گذشتھ بھ دست پروتستانھا صورت گرفتھ بود، یا در آینده صورت میگرفت، معتبر شناختھ شود
 religio eius regioوتستانھا و كاتولیكھا فرمولي مركب از چھار كلمھ آوگوستوس براي سازش دادن پر

Cuius )یافتند كھ خود نمودار سستي روحي ملت آلمان و زمان ) قلمرو از آن ھر كھ، مذھب از آن او
براي استقرار صلح و آرامش در ھر ایالت، امیر آن مجاز بود از آیین كاتولیك رومي و آیین . آنھاست

در سرزمین او بھ سر ((ا برگزیند، و اتباع وي ناگزیر بودند یا آیین فرمانرواي خویش را كھ لوتري یكي ر
ھیچ یك از طرفین تظاھري بھ بردباري در برابر پیروان آیین . ، بپذیرند، یا آن ایالت را ترك گویند))میبرند

بش اصالح دیني در رھبران پروتستان نیز چون كاتولیكھا اصل قضاوت فردي را، كھ جن. دیگر نمیكرد
ھاي دیني را چنان فزوني  این اصل شماره فرقھ. آغاز پیدایش خویش بھ ارمغان آورده بود، نادیده میگرفتند

داد و چنان تصادماتي در بین آنھا پدید آورد كھ امیران آلمان ناگزیر شدند حق نظارت بر عقاید دیني را بار 
انقسام آیین پروتستان را بھ شماره ایاالت آلمان در پي دیگر بھ رسمیت شناسند، حتي حتي اگر این كار 

پروتستانھا اكنون با شارل و پاپھا ھمداستان بودند كھ یگانگي دیني از واجبات نظم و آرامش . میداشت
ھاي دیني را كھ ھستي آلمان را بھ خطر انداختھ بود در نظر  و ما بیآنكھ رقابت و دشمني فرقھ; اجتماع است
آزادي : این وضع نتایج مطلوب و نامطلوبي در پي داشت. نیم در این باره اظھار نظر كنیمآوریم، نمیتوا

با این تفاوت كھ اكنون فرمانروایان بھ ; دیني، در قیاس با زمان قبل از آغاز جنبش اصالح دیني، محدود شد
مخالفان بھ  سنت سوزاندن; جاي آتش زدن كفار و مخالفان دیني خویش بھ تبعید آنان قناعت میكردند

ھاي پروتستان بھ اصالت و خطا ناپذیري ایمان خود بھ ضعف و  و اعتقاد فرقھ; جادوگران محدود شد
  . ھا انجامید ناتواني این فرقھ

فرمانروایان آلمان نیز، چون ھنري . پیروزي واقعي آزادي عبادت و نیایش نبود، بلكھ آزادي امیران بود
فرمانروایي خویش بر كلیسا مسلط شدند و حق تعیین انتصاب روحانیان ھشتم، پادشاه انگلستان، در قلمرو 

بدین سال آرزوي . و مقاماتي كھ بر معتقدات تحمیلي مردم نظارت میكردند را بھ خویشتن اختصاص دادند
از آنجا . پیوستتوماس اراستوس، عالم االھي سویسي، درباره لزوم فرمانبرداري كلیسا از دولت بھ حقیقت 

كھ امیران بھ جاي عالمان االھي انقالب پروتستان را بھ پیروزي رسانده بودند، طبعا خود آنان از ثمرات 
وایي این پیروزي، یعني فرمانروایي بدون تبعیت از امپراطور و تسلط كامل بر كلیسا در قلمرو فرمانر

البتھ در آن زمان، این یكپارچگي لزوما . ملي گرایي آلمان آلمان را مختل كرد. خویش، برخوردار شدند
، از قدرت )١۵۵٨(قدرت فردیناند، پس از آنكھ بھ امپراطوري برگزیده شد . نتایج خوبي در بر نداشت

 ١۵۵۵بلكھ در سال  ١٨٠۶شارل ھم ناچیزتر بود، فاتحھ امپراطوري مقدس روم در حقیقت نھ در سال 
  . خوانده شد

در زمان اقتدار . پیروزي شاھزادگان خودمختاري شھرھا را نیز چون امپراطوري تضعیف كرد
امپراطوري، جوامع شھري زیر قیمومیت امپراطور بودند، و امپراطور از آزادي در برابر فرمانروایان 

ایان محلي را از دخالت در امور شھرھا با فترت امپراطوري، موانعي كھ فرمانرو. محلي حمایت میكرد

pymansetareh@yahoo.com



ھمزمان با آن، قدرت روزافزون . باز میداشتند از میان رفتند، و جوامع شھري از استقالل محروم شدند
ھلند دست آلمان را از تجارت خارجي، كھ با صدور كاالھاي آلماني از دھانھ رود راین بھ دریاي شمال 

ي جنوبي آلمان نیز، با ركود بازرگاني ونیز و مدیترانھ، اقتصاد شھرھا. صورت میگرفت، كوتاه كرد
ركود بازرگاني و پریشاني وضع سیاسي آلمان فرھنگ این كشور را نیز دچار انحطاط . گرفتار بحران شد

ساخت، و تا دو قرن بعد شھرھاي آلمان نتوانستند اھمیت اقتصادي و فكري پیشین خود را، كھ جنبش 
  . و تقویت كرده بود، بازیابند اصالح دیني را پدید آورده

او نقش رھبري خود . مالنشتون، كھ تا پنج سال پس از صلح آوگسبورگ زنده ماند، حاضر بھ گذشت نبود
را نھ تنھا در مذاكرات با مقامات كاتولیك، بلكھ در تعیین خط مشي آیین پروتستان نیز از دست داده بود، 

خود آزاد كرد كھ نظریھ تقدیر ازلي و حضور واقعي مسیح را  ھاي رھبر وي تا جایي خویشتن را از اندیشھ
و در حالي كھ مانند لوتر ارتكاب كار نیك را براي رستگاري انسان كافي ; در آیین قرباني مقدس منكر شد

انحراف مالنشتون از برخي از نظریات لوتر . نمیشمرد، براي واداشتن مردم بھ كار نیك تالش بسیار كرد
دستھ اخیر . و پیروان اصیل آیین لوتر پدید آورد) مالنشتون و پیروان او(یان فیلیپیستھا مشاجره حادي م

مالنشتون نیز آنان را سوفسطاییان تھي . میخواند)) نوكر شیطان((و )) مملوك مرتد و بیدین((مالنشتون را 
  . مغز و بت پرستي خطاب میكرد

ھا بھ كار گماشتھ یا از كار بركنار میشدند، و  هھمراه گسترش یا كاھش مشاجرات دیني، استادان دانشگا
سرانجام، دو دستھ مخالف اتفاق نظر یافتند كھ دولت محق است بزور بدعتگذاران . زنداني یا آزاد میگشتند

. مالنشتون درباره مشروعیت بردھداري و اختیارات االھي پادشاھان چون لوتر میاندیشید. را سركوب كند
لوتري، ھمچنانكھ در زوریخ، ستراسبورگ، نورنبرگ، و ژنو معمول بود، باید بھ  ولي معتقد بود كھ جنبش

وي در این لحظات خطیر . جاي ائتالف با شاھزادگان، از حمایت اشراف متنفذ شھرھا برخوردار شود
بیایید تنھا درباره زبوني انسان و رافت آفریدگار، سازمان كلیسا و : ((چون اراسموس میاندیشید و میگفت

  یایش حقیقي خدا ن

pymansetareh@yahoo.com



چون .)) و راستي را بھ آنان بیاموزیم از اینھا كھ بگذریم، باقي مناظره مدرسي و مشاجره فرقھاي است
توحش ((و )) خشم و جنجال عالمان االھي((مرگ بھ او روي آورد، مالنشتون آن را، چون راه رھایي از 

فاضل و صلح دوست و  تاریخ، بھ اشتباه، از یك روح. ، با آغوش باز پذیرفت))این روزگار مغالطھآمیز

 فصل بیست و یكممسالمتجو، یك 

  

  ژان كالون

١۵١- ٠٩۵۶۴   

I - جواني  

زادگاھش شھري كلیسایي بود كھ، تحت سلطھ . در شھر نوایون فرانسھ زاده شد ١۵٠٩ژوئیھ  ١٠در روز 
كلیساي جامع و اسقف، در آغاز نوعي حكومت دیني داشت، و گروھي از روحانیان بھ نام خدا بر آن 

  . حكومت میكردند

مادر ژان . پدرش، ژرارشوون، منشي اسقف، وكیل انجمن كلیساي جامع، و متصدي امور مالي بخش بود
ھنگام كودكي وي درگذشت، پدرش دوباره زناشویي كرد، و شاید زندگي در خانھ نامادري بود كھ ژان را 

بھ خدمات روحاني وا دارد، و شوون بر آن بود كھ سھ تن از فرزندانش را . ملول و افسرده بارآورد
دو تن از آنان را بھ خدمت كلیسا گماشت، ولي فرزند سوم از . اطمینان داشت كھ بھ آرزویش خواھد رسید

خود شوون پس از مناقشھ با انجمن . دین برگشت و بیآنكھ مراسم دیني بھ جاي آورد، بدرود زندگي گفت
ا رانده شد، و پس از مرگش خویشانش بسختي توانستند كلیساي جامع، بر سر امور مالي، تكفیر و از كلیس

  . وي را در گورستان دیني بھ خاك سپارند

ژان و بھ نام یوھانس كالوینوس بھ كولژ المارش در دانشگاه پاریس راه یافت و نگارش بھ زبان التیني را 
ود كھ آوازه دانشجوي از آنجا بھ كولژ دو دومونتگو انتقال یافت، و ظاھرا در اینجا ب. بخوبي فراگرفت

، كھ رقیب كاتولیكش ایگناتیوس ١۵٢٨ژان تا سال . نامدار این دانشكده، اراسموس، بھ گوش وي رسید
یك مقام كاتولیك داستانھایي را كھ درباره . لویوالیي بھ آنجا رفت، در این دانشكده سرگرم تحصیل بود

قرایني نیز كھ در دست داریم این . ایھ خوانده استبیبندو باري كالون در دوران جواني بر سر زبانھا بود بیپ
شایعھ را تكذیب میكنند و گواھي میدھند كھ دانشجویي بود با پشتكار، محجوب، كم سخن، و پاكدامن، كھ 

با وجود این، دوستانش بھ او مھر میورزیدند براي انداختن .)) از اخالق و رفتار دوستانش خرده میگرفت((
ھاي شب از مطالعھ  ه آن بھ صورت فرضیھ افسونگر او نمایان شد كالون تا نیمھدانش و معرفت، كھ ثمر

از پدرش دستور رسید كھ براي تحصیل علم حقوق  ١۵٢٨حتي در این ناگاه در اواخر سال . باز نمیایستاد
اني میپنداشت علم حقوق كس((بھ گمان كالون، پدر از آن روز این دستور را داده بود كھ . با اورلئان برود

از آن پس كالون با پشتكار بھ تحصیل علم حقوق پرداخت و .)) را كھ از پي آن رفتھاند توانگر كرده است
بھ جاي فلسفھ و ادب علم حقوق را برترین فضیلت فكري بشر شمرد و آن را علمي دانست كھ تمایالت 

  . سركش انسان را تابع نظم و قانون میسازد

یوستینیانوس را بھ االھیات و علم اخالق بسط داد و ) اینستیتوتس(وي منطق و دقت و سختگیري مبادي 
كالون بالمآل قانونگذار شد و بھ صورت نوماپومپیلیوس و . شاھكار خویش را بھ ھمین نام خواند

  . لوكورگوس ژنو در آمد

pymansetareh@yahoo.com



شت و با حرص و ولع بھ تحصیل ، بھ پاریس بازگ)١۵٣١(كالون پس از اخذ درجھ لیسانس در حقوق 
، رسالھاي بھ زبان التیني درباره بخشایش سنكا منتشر كرد، كھ ١۵٣٢بھ سال . ادبیات كالسیك پرداخت

كالون نسخھاي از رسالھ خویش را براي اراسموس . سختگیرترین متشرعین خدمات ادبي وي را ستودند
ھنگامي . خواند)) مایھ سربلندي ادب((و  )پس از سیسرون)) (دومین شخصیت ممتاز((فرستاد و وي را 

كھ برخي از مواعظ لوتر بھ دست كالون رسیدند و لحن بیباكانھ آنھا او را بھ جوش و خروش درآورد، 
در محافل پاریس داستان انقالب دیني آلمان و راھب از جان گذشتھاي كھ . ظاھرا بھ اومانیسم دل سپرده بود

در واقع، پروتستانھا در . م امپراطور سرپیچي میكرد بر سر زبانھا بودتوقیع پاپ را آتش میزد و از احكا
  . آن زمان شھدایي ھم در فرانسھ داده بودند

برخي از دوستان كالون چون ژرار روسل، كھ از مقربان مارگریت دو ناوار خواھر شاه، بود، و 
و ظاھرا ; اصالح كلیسا بودندنیكوالكوپ كھ بھ ریاست دانشگاه سوربون برگزیده شده بود از ھواخواھان 

كوپ در خطابھ خویش چون . دست داشت) ١۵٣٣نوامبر  ١(كالون در تنظیم خطابھ افتتاحیھ كوپ 
اراسموس لزوم تھذیب مسیحیت را پیش كشیده مانند لوتر رستگاري را در سایھ ایمان مومن و رحمت 

. ایي بھ عقاید تازه دیني گوش فرا دارندآفریدگار میسر دانستھ، و از مردم خواستھ بود با بردباري و شكیب
خطابھ وي خشم مردم را برانگیخت، دانشگاه سوربون را منزجر ساخت، و پارلمان پاریس را بر آن داشت 

براي كساني كھ وي را ; كوپ از پاریس گریخت. كھ كوپ را بھ اتھام بدعتگذاري و گمراھي تعقیب كند
  . اش تعیین كردندكراون پاد ٣٠٠زنده یا مرده دستگیر كنند 

  . ولي كوپ خویشتن را بھ بال رسانید كھ دژ پروتستانھا بود

. دوستان كالون وي را از توطئھاي كھ براي دستگیري و بازداشت او و روسل چیده شده بود آگاه كردند
ژانویھ (كالون پاریس را ترك گفت . ظاھرا مارگریت، خواھر شاه، بھ نفع آنان میانجیگري كرده بود

در آنگولم پناھنده شد، و ظاھرا در كتابخانھ مجھز لویي دوتیھ بود كھ بھ نگارش كتاب مبادي خود ): ١۵٣۴
در . در ماه مھ بھ شھر نوایون بازگشت و از عواید كلیسایي كھ ممر معاش او بود چشم پوشید. پرداخت

تان این شھر گفتگو كرد، نوایون دوبار زنداني و سپس آزاد آزادي پنھاني بھ پاریس رفت، با رھبران پروتس
پس از آنكھ گروھي از . و سروتوس را، كھ مقدر بود سرانجام بھ دست كالون سوزانده شود، مالقات كرد

ھاي توھین آمیزي در گوشھ و كنار پاریس بھ دیوارھا زدند، فرانسواي اول  پروتستانھاي افراطي اعالمیھ
دسامبر (كالون بموقع از پاریس گریخت . گیردچنان برآشفت كھ تصمیم گرفت از پروتستانھا انتقام ب

وي، كھ ھنوز جواني بیست و شش سالھ بود، در ھمین شھر نگارش . و در بال بھ كوپ پیوست) ١۵٣۴
شیواترین، پرحرارتترین، درخشانترین، منطقیترین، و نافذترین اثر مدون روزگار انقالب دیني را بھ پایان 

  . رسانید

II -عالم االھي  

از این كتاب چنان ). ١۵٣۶(ب خویش را با نام مبادي دین مسیحي بھ زبان التیني منتشر كرد كالون كتا
كالون چاپ دوم را نیز بھ زبان التیني، ولي . استقبال شد، كھ، در ھمان سال تجدید چاپ آن ضرورت یافت

بھ زبان  ١۵۴١كالون این كتاب را در سال ). ١۵٣٩(با متني مفصلتر از متن چاپ اول، منتشر ساخت 
پارلمان . فرانسھ برگردانید، و ھنوز در شمار گیراترین و برجستھترین آثار منثور ادبیات فرانسھ است

ھاي آن را در مال عام در پایتخت فرانسھ بھ آتش  پاریس كتاب كالون را بھ ھردو زبان تحریم كرد، و نسخھ
ش بازنایستاد، و آخرین نسخھ آن با كالون در سراسر عمرش از تكمیل و تجدید چاپ كتاب خوی. افكندند
  . صفحھ انتشار یافت ١١١٨

را با عبارات )) مسیحیترین پادشاه فرانسھ((نخستین چاپ كتاب شامل دیباچھاي است كھ در آن كالون 
دو عامل موجب شدند كھ كالون كتاب خویش را با نام . شورانگیر و احترامآمیزي مخاطب قرار داده است
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و دیگري دعوت ; پادشاه بر ضد پروتستانھاي فرانسھ ١۵٣۵یكي فرمان ژانویھ : فرانسوا آغاز كند
مالنشتون و بوتسر بھ فرانسھ توسط فرانسواي اول براي عقد پیماني میان فرمانرواي فرانسھ و امراي 
لوتري آلمان بر ضد شارل پنجم كھ تقریبا ھمزمان با صدور فرمان پادشاه براي سركوبي پروتستانھاي 

كالون امیدوار بود كھ با استفاده از ضروریات سیاسي زمان، فرانسوا را چون . صورت گرفتفرانسھ 
كالون در این دیباچھ كوشیده بود آیین پروتستان را از . خواھر وي، مارگریت، بھ آیین پروتستان متمایل كند

وي ھمچنین . فك كندجنبش آناباتیستھا، كھ در ھمان وقت سرگرم ایجاد جامعھ اشتراكي در مونستر بود، من
مصلحان دیني فرانسھ را مردمي وطنخواه، شاھدوست، و مخالف ھرگونھ آشوب سیاسي و اقتصادي 

  :آغاز و پایان این دیباچھ معروف نمودار علو اندیشھ و سبك نگارش كالون است. خوانده بود

بھ پیشگاه ملوكانھ تقدیم  اعلیحضرتا، روزي كھ بھ تالیف این اثر پرداختم در اندیشھ نگارش كتابي بودم كھ
  . شود

ولي مالحظھ اینكھ ... نیت من صرفا بیان پارھاي از مباني مقدماتي بھ دینداري واقعي رھنمون شود
كینھتوزي مردان پلید معیني، در قلمرو اعلیحضرت، بھ عقاید درست مجال خودنمایي نمیدھد مرا در كار 

پیشگاه ھمایوني تقدیم میدارم كھ اعلیحضرت بھ ماھیت این سند را بھ این امید بھ ... خود مصممتر كرد
عقیدھاي كھ دستاویزي براي دیوانگان شده است تا كشور را با آتش و شمشیر بھ آشوب كشند وقوف یابند، 

زیرا از اذعان بھ این حقیقت نمیھراسم كھ رسالھ من متضمن خالصھ ھمان عقیدھاي است كھ پیروي آن، بھ 
  . فر حبس، تبعید، سوختن، و نابودي استادعاي آنان، در خور كی

. میدانم كھ بدخواھان با حیلھ و تزویر كوشیدھاند نیت ما را نزد اعلیحضرت مكروه و نامطلوب جلوه دھند
ولي بجاست اعلیحضرت از روي بزرگواري بھ این نكتھ توجھ فرمایند كھ ھرگاه تھمت و افترا مالك 

اعلیحضرت شاھد افتراھایي ... ز میان رخت برخواھد بستمجرمیت تلقي شوند، پاكي زبان و كردار ا
بودھاند كھ ھدف آنھا تخطئھ نیت ما و متھم ساختن ماست بھ اینكھ درصددیم اقتدار شاھان را از دست آنان 

برباییم، محاكم را نابود كنیم، نظام اجتماع و دستگاه حكومت را براندازیم، آرامش و آسایش را زا مردم 
و قانون را بر ھم زنیم، دارایي مردم را از آنان بستانیم، و خالصھ ھمھ شئون زندگي را سلب كنیم، نظم 

  ... مختل كنیم

از این روي، از اعلیحضرت تقاضا دارم بھ نیت و قصد ما، كھ تاكنون ملعبھ اغراض بدخواھان بوده است، 
بھ وطنم بازگردم، زیرا اگر تصور نفرمایید قصد من تبرئھ خویشتن است تا بھ ایمني . توجھ مبذول دارند

چھ نسبت بھ وطن داراي عواطفي ھستم كھ داشتن آن بر ھر كسي واجب است، اما در شرایط كنوني دوري 
  ... ھدف من دفاع از مقصود ھمھ مردان خدا، و در نتیجھ مقصود خود مسیح است. از وطن مرا نمیآزارد

حضرت توطئھ بچینیم ما ھرگز سخن فتنھانگیزي آیا باور كردني است كھ ما براي برانداختن حكومت اعلی
بر زبان نراندھایم، روزگاري كھ در پناه حكومت اعلیحضرت میزیستیم صلحدوستي ما زبانزد مردم بود، 
و حتي امروز كھ در دیار بیگانھ بھ سر میبریم براي پادشاھمان و حكومت او از خداوند توفیق و كامیابي 

مسیح چندان بھره بردھایم كھ زندگیمان نمونھاي شود )) انجیل((دان، از ما، بھ یاري یز. استدعا میكنیم
براي آناني كھ پاكي، بیغرضي، نیكخواھي، پرھیزگاري، شكیبایي، و ھمھ فضایل دیگر ما را تخطئھ 

  ... میكنند

ب گرچھ اعلیحضرت اكنون از ما روي برتافتھاند و حتي بر ما خشم میورزند، لیكن ما امید خویش را بھ جل
عنایت اعلیحضرت از دل نراندھایم، و انتظار داریم این عریضھ را، كھ بھ منظور دفاع از مقصود 

ولي ھرگاه تفتین بدخواھان در . خودمان بھ پیشگاھشان تقدیم میداریم، با شكیبایي و متانت مطالعھ فرمایند
مغرضان بدخواه، با اجازه اعلیحضرت آنچنان اثر كرده باشد كھ بھ متھمان اجازه دفاع ندھند، و ھرگاه 

پادشاه، بھ آزردن مردم با تازیانھ، حبس، شكنجھ، و آتشسوزي ادامھ دھند، ما، چون گوسفندي كھ محكوم بھ 
در این صورت، چارھاي جز این نخواھیم داشت كھ . ذبح است، بھ شدیدترین تبعیض گرفتار خواھیم شد
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یي ستمكشان از پریشاني و مجازات ستمگران، كھ براي حفظ جان خویش شكیبایي پیشھ سازیم، و براي رھا
آرزو داریم كھ خداوند پادشاه و تخت . در ایمني و خودكامگي بھ سر میبرند، بھ خداوند توكل جوییم

  . فرمانروایي آن استوار سازد

براي ما، كھ در روزگاري بسر میبریم كھ اندیشھ بشر از مناقشات دیني بھ اختالفات سیاسي منعطف شده، 
كالون بیش از اسپینوزا مسحور عظمت . وار است روحیھ كالون را ھنگام نگارش كتاب مبادي دریابیمدش

آفریدگار بود، و این اندیشھ را كھ عقل ناچیز بشر زبون و ناتوان میتواند بھ عقل كل كاینات دست یابد 
د خویشتن را در كتاب او میگفت با توجھ بھ این ناتواني بشر است كھ خداون. موھوم و بیپایھ میپنداشت

و بارزترین دلیل اینكھ كتاب مقدس سخن خداست، اثر بیمانند این كتاب ; مقدس بر ما مكشوف ساختھ است
  . در ذھن و اندیشھ مردم است

. آثار دموستن، سیسرون، افالطون، ارسطو، یا كسان دیگري را كھ در مقام آنان قرار دارند مطالعھ كنید
ولي ھر گاه پس از خواندن آنھا بھ . آنان شما را مجذوب و مشعوف خواھد ساختمیدانم كھ مطالعھ آثار 

روي آرید، چھ بخواھید و چھ نخواھید، این كتاب در شما چنان اثر خواھد كرد، در دل شما )) كتاب مقدس((
ن چنان رخنھ خواھد كرد، و چنان اثر عمیقي در اندیشھ شما خواھد نھاد، كھ در برابر اثر نافذ آن، سخ

بھ چیزي )) كتاب مقدس((در . فرضیھ یافان و فیلسوفان زیبایي و لطافت خویش را از دست خواھد داد
  برخواھید خورد كھ برترین مكشوفات و دلكشترین آثار ھنري بشر در قیاس با آن ناچیزند

ون زندگي بنابر این باید این سخن مكشوف خدا را نھ تنھا در دینداري، بلكھ در تاریخ و سیاست و ھمھ شئ
باید اصالت داستان آدم و حوا را بپذیریم، زیرا . مالك و مرجع نھایي تشخیص و قضاوت خویش قرار دھیم

با وقوف بھ سركشي آنان از فرمان خداست كھ بھ طبع گناھكار بشر و محرومیت وي از آزادي اراده پي 
  . میبریم

ھ ھر آنچھ پلید و ناپاك و تباه است روي بشر چندان عدل و دادگري خدا را بھ فراموشي سپرده است كھ ب
از دل زھر آلود او جز فساد برنمیخیزد، و ھرگاه كھ كار بظاھر نیكي از او سر . میآورد و دست میآالید

  . میزند، اندیشھ وي آلوده بھ حیلھ و تزویر، و دلش اسیر ھرزگي و ناپاكي است

چنین موجود زبون و درماندھاي چگونھ استحقاق دارد بھ سعادت ابدي در فردوس دست یابد ھیچ یك از ما 
كار نیك نیكوست، ولي تنھا مرگ نجاتبخش . با بھ جاي آوردن اعمال نیك بھ فردوس راه نخواھد یافت

زیرا خدا، برحسب  فرزند خداست كھ میتواند انسان را رستگار سازد، اما ھمھ مردم رستگار نخواھند شد
عدالت خویش، بسیاري از ما را از این این موھبت محروم كرده، و بر حسب رحمت خویش، گروھي 

چنانكھ بولس ; دیگر را براي رستگاري برگزیده و بھ آنان ایمان بھ شفاعت عیسي را مرحمت فرموده است
  : ((... حواري گفت

عالم در او برگزید تا در حضور او، در محبت، مقدس و ما را پیش از بنیاد ... پدر خداوند ما عیسي مسیح
كالون چون لوتر، از این گفتار بولس نتیجھ میگرفت كھ خدا .)) بیعیب مسیح، بر حسب خشنودي اراده خود

بھ میل خویش، و بدون توجھ بھ فضایل و گناھان ما گروھي از مردم را، مدتھا پیش از آفرینش جھان، 
كالون در پاسخ این پرسش كھ چرا . معي را بھ لعنت ابدي محكوم كرده استبراي رستگاري برگزیده و ج

آفریدگار بدون توجھ بھ استحقاق مردم سرنوشت آنان را مقدر ساختھ است، باز بھ سخنان بولس استناد 
زیرا بھ موسي میگوید رحم خواھم فرمود بر ھر كھ رحم كنم، و رافت خواھم نمود بر ھر كھ : ((میكند

  :وي سپس نتیجھ میگیرد.)) مرافت نمای

خداوند بھ میل ازلي و تغییر ناپذیر خویش گروھي از مردم را )) كتاب مقدس((بھ گواھي و نص صریح 
مشیت خدا در مورد برگزیدگان از . براي رستگاري برگزیده و جمعي را بھ لعنت ابدي محكوم كرده است
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د محكومان از داوري عادالنھاي كھ درك آن رحمت رایگان وي، بدون توجھ بھ استحقاق آنان، و در مور
  . براي ما مقدور نیست ریشھ میگیرد

حتي ھبوط آدم و حوا، با ھمھ نتایج شومي كھ از نظر بولس براي نسل بشر در برداشت، بھ عقیده كالون، 
كالون اذعان دارد كھ نظریھ تقدیر ازلي با موازین عقلي .)) منتج از مشیت در خور ستایش خداست((
دور از خردمندي است كھ انسان در مسائلي كنجكاوي كند كھ آفریدگار آنھا : ((سازگار است، ولي میگویدنا

با این وصف، وي مدعي است كھ میداند چرا آفریدگار با استبداد راي .)) را از انسان پنھان داشتھ است
ش ما را بھ تجلیل خود براي آنكھ با ابزار قدرت خوی: ((سرنوشت میلیاردھا انسان را مقدر كرده است

كسي : ((او اعتراف میكند كھ نظریھ تقدیر ازلي ھراس انگیز است، ولي براي توجیھ آن میگوید.)) وادارد
نمیتواند انكار كند كھ خداوند از سرنوشت انسان قبل از آفرینش وي آگاه بوده كھ خود آن را مقدر كرده 

ي را این گونھ توجیھ كنند كھ خداوند از سرنوشت كساني ممكن است چون لوتر نظریھ تقدیر ازل.)) است
ولي كالون این نظریھ را بھ ; بشر آگاه بوده است و ممكن نیست در پیش بیني خویش مرتكب خطا شده باشد

سان دیگري توجیھ میكند و میگوید كھ خداوند از آن روي از آینده آگاه است كھ خود چنین خواستھ و این 
زیرا او بھ ; میت انسان در مكتب االھیات كالون قطعي و تغییر ناپذیر استمحكو; گونھ مقدر كرده است

از این روي . برزخ، كھ انسان پس از میلیونھا سال تحمل درد و رنج در آن از گناه برائت یابد، اعتقاد ندارد
  . نیازي بھ این نیست كھ مومنان براي آمرزش روح مردگان دعا كنند

كالون، ممكن است تصور كنیم كھ از نظر وي موجبي براي دعا و راز و نیاز  با توجھ بھ نظریھ تقدیر ازلي
با خدا نمیماند، زیرا ھر آنچھ را روي میدھد خدا از ازل مقدر كرده است و دعا و تضرع بشر مقدرات را 

ان خدا ولي انسانیت كالون بر عقاید دینیش غلبھ داشت، چنانكھ میگفت بیایید با فروتني و ایم; تغییر نمیدھند
وي . در مكتب كالون دعا و اجابت آن نیز مقدر شده است. را نیایش كنیم، و دعاي ما مستجاب خواھد شد

مردم را بھ پرستش آفریدگار در مجامع دیني ترغیب میكرد، ولي از شركت در مراسم قداس كھ مجري آن 
میگفت مسیح . حذر میداشتبر. با توھین بھ مدعي است اجسام خاكي را بھ جسم و خون مسیح مبدل میكند

تنھا روحا در آیین قرباني مقدس حضور دارد، و پرستش قرص نان بھ عنوان جسم مسیح در حكم بت 
پرستي است، پرستش شمایل مذھبي، كھ مخالف نص صریح دومین فرمان از ده فرمان است، بت پرستي 

وب، باید از كلیساھا برچیده ھاي مذھبي، حتي پیكره مسیح مصل ھمھ تصاویر و مجسمھ. را دامن میزند
  . شوند

كالون عقیده داشت كھ كلیساي حقیقي مجمع نامرئي برگزیدگان خداست اعم از مردگان، زندگان، و آنان كھ 
كساني كھ با اعتراف بھ ایمان خویش، با ((كلیساي مرئي مركب است از . ھنوز چشم بھ جھان نگشودھاند

كالون آیینھاي مقدس دیگر (ر آیینھاي مقدس تعمید و عشاي رباني و با شركت د; زندگي پاك شایان تقلیدشان
در خارج از این كلیسا رستگاري .)) اعتقاد خویش را بھ خدا و مسیح ما ابراز میدارند) را قبول نداشت

  . نیست

كلیسا و دولت ھر دو مخلوق آفریدگارند، و خداوند آنھا را مامور كرده است كھ ھمچون روان و تن جامعھ 
كلیسا باید براي ایمان، نیایش و اخالق جامعھ موازیني وضع كند، و : حي ھماھنگ یكدیگر كار كنندمسی

)) بتپرستي((ماموران كشوري نباید اجازه دھند كھ . دولت، ھمچون بازوي كلیسا، مجري آن موازین باشد
بخش و ننگ آور است، در ھر آنچھ براي دین زیان((، و )كھ در كالم پروتستانھا بھ معني آیین كاتولیك بود(

. ، و تنھا سخن خالص خداست كھ باید بھ مردم تعلیم داده شود))جامعھ راه یابد و بھ گوش مردم رسد
كالون دعوي پاپھا . حكومت كامل حكومت دیني است، و كلیساي اصالح شده نماینده و سخنگوي خداست

  . كلیساي خویش دوباره زنده ساخت دایر بر تفوق كلیسا بر دولت را با قایل شدن حق رھبري خود بر

افكار . كثرت سنتھا و معتقداتي كھ از آیین كاتولیك بھ مكتب االھیات كالون راه یافتھاند شایان دقت است
كالون تا حدي مدیون حكمت رواقیون، بویژه سنكا، و تا اندازھاي نیز مرھون تحصیالتش در رشتھ حقوق 

ھاي بولس  از ھمھ بر نظریات قدیس آوگوستینوس كھ از نوشتھ ولي وي مكتب االھیات خویش را بیش; بود
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كالون گویي از . و میدانیم كھ بولس ھرگز مسیح را ندیده و نشناختھ بود; حواري ریشھ میگرفتند بنیان نھاد
مھر و رافت خداي پدر، آن گونھ كھ مسیح آن را دریافتھ و توصیف كرده بود، آگاھي نداشت و بسیاري از 

ب مقدس را كھ بر آزادي كامل انسان در تعیین سرنوشت خویش گواھي میدھند نادیده میگرفت مضامین كتا
و  ٢٠٢رسالھ اول یوحناي رسول، ; ۴٠٢، رسالھ اول بھ تیموتاوس، ٩٠٣رسالھ دوم پطرس رسول، (

یج ھاي پیشینیان براي اخذ نتا نبوغ كالون نھ در درك افكار نو، بلكھ در گسترش اندیشھ) و غیره; ١۴٠۴
وي نتایجي را كھ اخذ كرده بود با بالغتي نظیر بالغت آوگوستینوس بیان . منطقي مخرب از آنھا بود

وي اعتقاد بھ رستگاري . میداشت و براي تضمین اجراي آنھا نظامات و مقررات كلیسایي وضع میكرد
ت آفریدگارند و تقوا و انسان بھ یاري ایمان و برگزیدگي از جانب خدا را از لوتر، تعبیر جھان معلول خواس

. پاكدامني مالك و نمودار برگزیدگي انسان براي رستگاري بھ شمار میروند از بوتسر بھ ارث برده بود
. بسیاري از این عقاید پروتستاني، بھ صورت معتدلتري، در سنتھاي كلیساي كاتولیك نیز یافت میشوند

سلي بخش ایمان قرون وسطي را، كھ این عقاید را ھاي ت كالون این عقاید را تشدید كرد و پارھاي از جنبھ
وي قرون وسطاییتر از ھر متفكر قرون وسطي یعني از زمان . تحمل پذیر میساختند از میان برد

آوگستینوس تا دانتھ بود او دلبستگي اومانیستھا را بھ اعتالي شان بشر در این جھان نادیده گرفت و اندیشھ 
  . در آیین كالوني رنسانس بار دیگر نفي شد. ن سوي گور بازگردانیدانسان را بیش از پیش بھ جھان آ

با اندك تعمقي روشن میشود كھ چگونھ چنین فرضیھ نامعقولي صدھا میلیون تن را در سویس، فرانسھ، 
چرا باید كالونیھا، ھوگنوھا، و . اسكاتلند، انگلستان، و امریكاي شمالي مجذوب و سرسپرده خود كرده است

ن براي حفظ موجودیت خویش آنھمھ جانبازي كرده باشند و فرضیھاي كھ انسان را موجود زبون پیرایشگرا
و ناتواني میسازد چگونھ توانستھ است آن ھمھ شخصیتھاي توانا بھ تاریخ عرضھ دارد علت این بود كھ 

است بیش از اعتقاد پیروان كالون بھ اینكھ خداوند آنان را از میان جمع كثیري براي رستگاري برگزیده 
خود كالون، روزي كھ میپنداشت . احساس ناتواني بھ تغییر سرنوشتشان آنان را نیرو و توانایي بخشیده بود

نیروي نشاط آوري بھ ((تقدیر ازلي )) نظریھ ھراسانگیز((بھ جرگھ برگزیدگان تعلق دارد، دریافت كھ این 
ردند از اینكھ فقط عده قلیلي نجات خواھند آیا عدھاي كھ خرد را برگزیده محسوب میك.)) او بخشیده است

یافت و باقي بھ لعنت خداوند گرفتار خواھند شد دچار شعف میشدند ایمان پیروان كالون بھ برگزیدگي 
خویش بھ آنان جرئت داد تا شجاعانھ با نومیدي زندگي درافتند، چنانكھ ایمان مشابھي بھ یھودیان امكان داده 

ھمچنانكھ آیین . زندگي از انسان سلب میشود، براي بقاي خویش تالش كنندبود، در شرایطي كھ میل بھ 
پروتستان بسیاري از معتقدات خویش را مدیون كتاب عھد قدیم است، اعتقاد كالون بھ برگزیدگي نجات 

اطمینان بھ برگزیدگي بود كھ . یافتگان نیز ممكن است از ایمان یھودیان بھ برگزیدگي آنان ریشھ گرفتھ باشد
)) آوارگان((وگنوھا را بر آن داشت كھ در راه ایمان و عقیده خویش متحمل تلفات سنگین شوند، و بھ ھ

براي خود موطن ) امریكا(ھاي دیار بیگانھ  انگلیسي جرئت داد تا از زادگاه خویش دل بكنند و در كرانھ
افت و بھ این اعتقاد میرسید كھ اگر گناھكاري اصالح میشد و اعتماد بھ نفس خود را باز میی. تازه ایجاد كنند

كالون با ارتقاي برگزیدگان بھ مقام . خداوند او را برگزیده است، تا آخر عمر تزلزل ناپذیر باقي میماند
: اشرافیت موروثي بدون توجھ بھ توانایي مالي آنان، غرور و اعتماد بھ نفس پیروان خویش را تقویت كرد

  . د بھ خود برگزیده شدھاندفرزندان برگزیدگان، بھ خواست خدا، خو

مالحظھ میكنیم كھ انسان با ایمان و اعتماد ساده، ولو در عالم وھم و خیال، میتواند فردوس را از آن خود 
  . اعتراف بھ زبوني و ناتواني انسان راھي بھ سوي كامیابي بود

ون وسطایي، بھ آنان پیروان كالون نیازمند چنین تسالي خاطري بودند، زیرا وي، بھ پیروي از نظریھ قر
خوشبخت آنھایي كھ : او با كساني كھ میگفتند. آموختھ بود كھ زندگي در این جھان جز رنج و محنت نیست

زاده نشدھاند، و پس از آن خوشبخت كساني كھ زود از جھان در میگذرند، و نیز با آناني كھ در والدت 
كالون تنھا از این تاسف میخورد كھ این . دبستگانشان زاري و در مرگ آنان شادي میكردند ھمعقیده بو

تنھا ایمان بھ سعادت . بدبینان خردمند، كھ اكثرا مشرك، و از مسیح بیخبر بودند، بھ دوزخ راه خواھند یافت
اگر آسمان موطن . ((ابدي است كھ زندگي را در این جھان محنت بار براي انسان تحمل پذیر میسازد

.)) و اگر كھ با وداع جھان بھ زندگي راه مییابیم، جھان گوري بیش نیست; ماست، جھان جز تبعیدگاه نیست
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برخالف دانتھ، كالون شیواترین صفحات آثار خویش را، بھ جاي توھمات دوزخ، بھ توصیف دلربایي 
. برگزیدگان رنج و محنت زندگي را با خوشرویي بر خود ھموار میسازند. فردوس اختصاص داده است

یاد میآورند كھ آفریدگار بندگان امین و وفادار خویش را بھ ملكوت پر آسایش خویش زیرا روزي را بھ ((
راه خواھد داد، ھر اشكي را از چشمان آنان خواھد زدود، آنان را بھ جامھ سرور خواھد آراست، تاج جالل 

... یشتن انبازبر سرشان خواھد نھاد، با سروري كھ بر زبان نمیآید آنان را نزد خود خواھد پذیرفت، و با خو
براي تنگدستان یا شور بختاني كھ جھان را انباشتھاند چنین ایماني ممكن .)) و در شادي سھیم خواھد كرد

  . است ضروري باشد

III - ١۵۴١-١۵٣۶: ژنو و ستراسبورگ   

، كالون بھ روایتي كھ مورد قبول اكثریت است، )١۵٣۶مارس (ھنگامي كھ كتاب مبادي زیر چاپ بود 
منظور وي ظاھرا ترغیب دوشس رنھ، ھمسر دوك اركولھ . ھاي آلپ گذشت و بھ فرارا رفت كوهشتابان از 

دوشس پروتستان چنان مفتون . دوم و دختر لویي دوازدھم متوفا، بھ یاري پروتستانھاي جفاكش فرانسھ بود
و را راھنمایي ھاي احترامآمیزي ا ایمان آتشین و پرشور كالون شد كھ، تا ھنگام مرگ وي، با مبادلھ نامھ

براي فروختن پارھاي از اموال خویش بھ ) ١۵٣۶مھ (كالون پس از بازگشت بھ بال . خویش قرار داد
ولي چون جنگ راه را ; از آنجا ھمراه برادر و خواھرش بھ ستراسبوگر رھسپار شد. نوایون عزیمت كرد

مر پایتخت سویس فرانسوي بھ ع) ١۵٣۶ژوئیھ (مسدود كرده بود آنان ناگزیر شدند مدتي در ژنو بمانند 
ھایي روي دریاچھ  ھاي چوبي كھ در روزگاران ما قبل تاریخ بر پایھ آثار كلبھ. زمانھا قبل از تاریخ میرسد

ھاي بازرگاني پر رفت  در زمان قیصر، راه. ساختھ شده بودند ھنوز در اینجا بھ چشم میخورند) ژنو(لمان 
در قرون وسطي، اسقف شھر . ون بستھ بودند بھ ھم میرسیدندو آمد در محل پلي كھ در اینجا بر رود ر

معموال اسقف از طرف انجمن كلیساي شھر، كھ عمال بر شھر ; حكومت دیني مدني را بھ دست گرفت
نظام دیني و سیاسي كھ كالون بعدھا در ژنو مستقر كرد نوعي از ھمین . حكومت میكرد، برگزیده میشد

در سده پانزدھم، دوكھاي ساووا، كھ در آن سوي . پروتستان، بود حكومت قرون وسطایي، اما بھ شكل
ھاي آلپ واقع است، انجمن كلیساي جامع ژنو را تابع خویش ساختند و مرداني را بھ اسقفي رساندند كھ  كوه

. سرسپرده، آنان بودند و، از بیم آنكھ جھان دیگري در وراي این جھان نباشد، از جھان كام دل برمیگرفتند
خوشگذراني و زنبارگي چنان در . سان، حكومت مطلوب كلیسایي و كشیشان تحت نفوذ آن فاسد شدند بدین

میان روحانیان شھر گسترش یافتھ بود كھ چون بھ كشیشي دستور دادند از معشوقھاش دل بركند، پاسخ داد 
  . ویش چشم پوشندھاي خ بھ شرطي این دستور را گردن خواھد نھاد كھ روحانیان دیگر شھر نیز از معشوقھ

ھاي سرشناس و با نفوذ ژنو یك شوراي شصت نفري  در چھار چوب این نظام كلیسایي فئودالي، خانواده
جلسات . براي اداره امور شھر تشكیل دادند، و شورا چھار كالنتر را مامور اجراي تصمیمات خویش كرد

ي و مدني چنان در ھم بود كھ در و اختیارات شرع; شورا معموال در كلیساي جامع سن پیر بر پا میشد
حالي كھ اسقف مسكوكاتي ضرب میكرد و ارتش را رھبري میكرد، شورا بھ تنظیم قوانین اخالقي 

و . در ژنو نیز، چون تریر، ماینتس. میپرداخت، احكام تكفیر صادر میكرد، و بھ فواحش پروانھ كار میداد
یر امپراطوري مقدس روم نیز بھ شمار میرفت و كولوني، اسقف عالوه بر آنكھ فرمانرواي شھر بود، ام

گروھي از متنفذین شھر، بھ رھبري فرانسوا دو . وظایفي بھ دوش داشت كھ اسقفان روزگار ما ندارند
براي تحكیم ) وطنخواھان(این پاتریوتھا. بونیوار، تصمیم گرفتند شھر را از سلطھ اسقفھا و دوكھا برھانند

آلمانیھا اعضاي این پیمان را . ك و برن پروتستان پیمان اتحاد بستندقدرت خویش با فرایبورگ كاتولی
، رھبران شھر اكثرا بازرگان بودند، زیرا ژنو، بر خالف ١۵٢٠در سال . میخواندند)) رفقاي ھمسوگند((

ویتنبرگ، شھري بازرگاني بود، و دادوستد سویس در شمال، ایتالیا در جنوب، و فرانسھ در باختر از راه 
تشكیل دادند، و این )) شوراي كبیر دویست نفري(( ١۵٢۶ساكنان ژنو در سال . ر انجام میگرفتاین شھ
را، كھ فرمانروایي شھر را بھ دست گرفت و اقتدار اسقف و )) شوراي صغیر بیست و پنج نفري((شورا 

بونیوار را اسقف اھالي شھر را بھ قیام متھم كرد و، بھ یاري سربازان دوك، . دوك را نفي كرد، برگزید
سپاه برن بھ یاري شھر محاصره شده ژنو شتافت و، در . زنداني ساخت) شیلون(دستگیر و در دژ شیون 
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جنگي كھ درگرفت نیروھاي دوك منھدم و پراكنده شدند، اسقف بھ آنس گریخت، و قھرمان داستان بایرن 
كھاي ساووا از روحانیان شھر كھ از پشتیباني دو)) شوراي كبیر. ((بدین سان از سیاھچال خویش آزاد شد

بھ خشم آمده بود، آیین پروتستان را رسمیت داد، و دو ماه قبل از آنكھ كالون بھ ژنو درآید، ھمھ اختیارات 
ھنگامي كھ در پاریس بھ سر . پاكدامني بھ شمار میرفت) ١۵٣۶(شرعي و مدني شھر را بھ دست گرفت 

تفسیرھایي كھ وي بر این كتاب نوشتھ بود اعتقاد فارل را  میبرد، ترجمھ كتاب مقدس ژاك لوفور در اتاپل و
بھ اصول كلیساي كاتولیك رومي دستخوش دگرگوني كرد، زیرا پس از خواندن ترجمھ كتاب مقدس در آن 

مبنایي براي مقام پاپي، اختیارات اسقفان، خرید و فروش آمرزشنامھ، وجود برزخ، آیینھاي مقدس ھفتگانھ، 
كھ در كلیساي كاتولیك معمول بود تجرد روحانیان، و پرستش مریم عذرا و قدیسین  مراسم قداس آن گونھ

از آن پس، فارل، با طرد تمام مناصب و بھ عنوان راھبي مستقل، در شھرھاي سویس و فرانسھ بھ . نیافت
او با جثھ ریز و نحیف، صداي نافذ، روح نیرومند، چشمان آتشین، و ریش سرخ فام كھ . گردش پرداخت

ھره پژمرده و رنگپریدھاش را تابناك ساختھ بود آزادانھ معتقدات دیني خویش را تبلیغ میكرد و در سخنان چ
خویش پاپ را ضد مسیح و مراسم قداس كاتولیك را توھیني بھ مقدسات دیني میخواند و مردم را تشویق 

براي تبلیغ عقاید خویش  ١۵٣٢وي در سال . ھاي مذھبي را در كلیساھا نابود كنند میكرد كھ شمایل و پیكره
را بھ رود )) سگ لوتري((اسقف پیشنھاد كرد كھ این ; گماشتگان اسقف وي را دستگیر كردند. بھ ژنو آمد

ھاي آب دھان بر  ولي، با میانجیگري كالنتران شھر، فارل، با سرخراشیده و جامھاي كھ لكھ. رون بیفكنند
الصي از زندان، شوراي بیست و پنج نفري را با خویشتن پس از خ. آن دیده میشد، از زندان رھایي یافت

ھمراه ساخت و بھ یاري پیرویره و آنتوان فرومان چنان بھ دل مردم راه یافت كھ تقریبا ھمھ روحانیان 
اجراي مراسم قداس بھ )) شوراي صغیر((، ١۵٣۶مھ  ٢١در روز . كاتولیك ھراسان از شھر گریختند

. ھاي مذھبي از كلیساھا برچیده شوند كرد و فرمان داد كھ شمایل و پیكره شیوه كاتولیك را در شھر تحریم
امالك كلیسایي بھ پروتستانھا واگذار شدند تا از آنھا براي مقاصد نیكوكارانھ، دیني، و فرھنگي استفاده 

از . آموزش، اجباري و رایگان گشت و مقررات اخالقي سختي در شھر بھ مورد اجرا گذاشتھ شد. شود
ان شھر درخواست شد كھ بھ انجیل سوگند وفاداري یاد كنند، و كساني كھ از حضور در كلیساھاي ساكن

  . چنین بود شھر ژنو ھنگامي كھ كالون بدان درآمد. اصالح شده سر باز میزدند از شھر تبعید شدند

از جھان فرو فارل در این موقع چھل و ھفت سالھ بود، و با آنكھ مقدر بود یك سال دیرتر از كالون چشم 
. بندد، در كالون بیست و ھفت سالھ، سرسختي و بالغت الزم را براي تحكیم و گسترش اصالح دیني یافت

كالون مایل نبود رھبري پروتستانھاي ژنو را بھ دوش گیرد، زیرا بر آن بود كھ زندگي را با تحقیق و 
ولي فارل، . ھ انسان دوست میداشتوي مصاحبت خدا را بیش از نزدیكي ب. مطالعھ و نویسندگي بھ سر آرد

با لحن پیامبران كتاب مقدس، وي را تھدید كرد كھ ھرگاه مطالعات شخصي را بھ موعظھ سخن خدا ترجیح 
  . دھد، وي را نفرین خواھد كرد

و ; شوراي شھر و انجمن كلیسا او را بھ رھبري دیني ژنو پذیرفتند. كالون سرانجام پیشنھاد وي را پذیرفت
در كلیساي سن پیر، )) رسالت بولس حواري((ھایي درباره  ھیچ مراسم رتبھبخشان، با ایراد خطابھكالون، بی

ھاي اجتماعي افراطي، نفوذ بولس بر پطرس، بنیانگذار  خدمات در ھمھ محافل پروتستان، جز نزد فرقھ
  . فرضي بارگاه رم، چیره بود

در گفتگوھایي كھ این شھر را بھ اردوگاه  در ماه اكتبر، كالون ھمراه فارل و ویره بھ لوزان رفت و
پس از بازگشت وي بھ ژنو، كشیشان كلیساي سن پیر تصمیم گرفتند شھر . پروتستان پیوست شركت جست

  . را وقف خدا كنند

اینان، با ایمان بھ اینكھ كتاب مقدس كلمھ بھ كلمھ سخن خداست، وظیفھ خویش میدانستند كھ موازین اخالقي 
اشتغال بسیاري از ساكنان شھر بھ آوازخواني، رقص، قمار، . بھ مو در شھر اجرا كننداین كتاب را مو 

یكي از بخشھاي . میگساري، زنا، و خوشگذرانیھاي مشابھ دیگر، آنان را مضطرب و ھراسان كرده بود
ز نادیده گرفتن این وضع، ا. شھر مسكن روسپیان بود كھ از رئیسھ خویش، ملكھ روسپیھا، فرمان میبردند

  . نظر فارل آتشین و كالون حساس و باوجدان، در حكم خیانت بھ خدا بود
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اعترافنامھ ایمان و انضباط و كالون ((فارل ; بھ منظور ایجاد مباني دیني براي اخالق و رفتار ساكنان شھر
ز آنان كھ ا. ، انتشار دادند)١۵٣۶نوامبر (معروف خویش را، كھ بھ تصویب شوراي كبیر رسید )) كاتشیسم

، شورا فرماني صادر كرد ١۵٣٧در ژوئیھ . قوانین اخالقي سرپیچي میكردند تكفیر و از شھر رانده میشدند
كھ ھمھ ساكنان شھر را ملزم میكرد بھ كلیساي سن پیر بروند و بھ اعترافنامھ فارل سوگند وفاداري یاد 

آثار منتسب بھ قدیسین، و  اجراي ھر یك از مراسم آیین كاتولیك چون حمل تسبیح، گرامي داشتن. كنند
ھاي نامناسب بھ سر مینھادند بھ كیفر میرسیدند  زناني كھ كاله. برگزاري اعیاد قدیسین جرم محسوب میشد

قماربازان را بھ . بھ بونیوار نیز، كھ تازه از زندان آزاد شده بود، گوشزد كردند كھ از ھرزگي دست شوید
  . ز شھر میراندندتنھ درخت میبستند و زناكاران را با خفت ا

ساكنان ژنو كھ بھ حكومت كلیسایي، ولي در چھار چوب كیش كاتولیك كھ اقلیم جنوبي طبیعت آن را معتدل 
پاتریوتھا، كھ . كرده بود، خو گرفتھ بودند، در برابر نظام دیني سیاسي سختگیر تازه بشدت مقاومت كردند

نیدن شھر خویش از سلطھ كشیشان سرسخت و ژنو را از چنگ اسقف و دوك خارج كرده بودند، براي رھا
گروه دیگري از ساكنان ژنو كھ خواستار آزادي عقیده و مذھب . متعصب بار دیگر صف آرایي كردند

معروف شدند، براي ) آزادیخواھان(براي ھمشھریان خویش بودند، و بھ ھمین مناسبت بھ لیبرتنھا 
 ٣موتلفان نامبرده در انتخابات . خفي ھمدست شدندبرانداخت حكومت تازه با پاتریوتھا و كاتولیكھاي م

شوراي تازه بھ رھبران دیني اخطار كرد . را اشغال كردند)) شوراي كبیر((بیشتر كرسیھاي  ١۵٣٨فوریھ 
فارل و كالون از فرمان شورا سرپیچي كردند و اعالم كردند كھ تا ساكنان . كھ از سیاست دوري جویند

اعترافنامھاي كھ بدان سوگند خورده بودند تجدید نكنند، از اجراي آیین  سركش شھر وفاداري خویش را بھ
شورا نامبردگان را از مقام روحانیت بزم و سرور از تصمیم شورا ابراز . عشاي رباني خودداري میكنند

فارل دعوت نوشاتل را پذیرفت و تا آخرین روزھاي عمرش در كلیساي این بخش موعظھ . خرسندي كردند
  . بنایي كھ بھ احترام وي در اینجا ساختھ شد یاد او را زنده نگاه میدارد; )١۵۶۵(كرد 

)) كلیساي بیگانگان((كالون بھ ستراسبورگ، كھ شھر آزاد و، تنھا تابع امپراطور بود، رھسپار شد و در 
 ١٣٠٠(گیلدر  ۵٢این كلیسا سالي . كھ اعضاي آن بیشتر پروتستانھاي فرانسوي بودند، بھ خدمت پرداخت

از این روي كالون ناچار شد باري فراھم كردم كسري ھزینھ زندگي خویش . بھ او میپرداخت) دالر
چون تجرد را در این وضع براي خود . كتابخانھاش را بفروشد و چند دانشجو را در خانھاش نگاه دارد

اره صفات نامناسب تشخیص میداد، از فارل و بوتسر درخواست كرد كھ براي وي ھمسري بیابند، و درب
من از مردان دیوانھاي نیستم كھ چون مفتون زیبایي اندام زني شدند، : ((ھمسر آیندھاش بھ آنان چنین گفت

تنھا زیبایي كھ مرا میفریبد عفت، وظیفھشناسي، صرفھجویي، شكیبایي، و . از معایب وي چشم میپوشند
ن تنگدستي كھ چند فرزند داشت، سرانجام، با ایدلت دو بور، بیوه ز.)) دلبستگي بھ تندرستي من است

كالون پس از مرگ . ثمره این ازدواج فرزندي بود كھ در كودكي درگذشت). ١۵۴٠(زناشویي كرد 
، با عواطف رقیقي كھ با خشونت و سختگیري ظاھري وي جور نبودند، از او یاد كرده )١۵۴٩(ھمسرش 

  . كالون پانزده سال باقي عمر را بتنھایي سپري كرد. است

اسقف پیشین ژنو، . ھنگامي كھ كالون در ستراسبورگ بھ سر میبرد، شھر ژنو حوادث تازھاي بھ خود دید
و براي ; كھ تبھید فارل و كالون وي را تشجیع كرده بود، تصمیم گرفت پیروزمندانھ بھ كلیسایش بازگردد

كھ رسالھ بھ ژنویان را  آنكھ زمینھ را براي بازگشت خویش آماده كند، یا كوپر سادولتو را بر آن داشت
سادولتور كاردینال و اومانیستي ). ١۵٣٩(بنویسد و ساكنان ژنو را بھ رجعت بھ آیین كاتولیك تشویق كند 

وي قبال بھ پاپ توصیھ كرده بود كھ با پروتستانھا بھ . بلند ھمت بود و فضایل اخالقي كم نظیري داشت
روھي از آنان را كھ با كارپانراس، پناه برده بودند زیر مھرباني رفتار كند، و ھنگام كشتار والدوسیان، گ

وي، بھ زبان التیني شیوایي كھ نزد بمبو آموختھ بود، نامھاي ). ١۵۴۵(بال حمایت خویش گرفتھ بود 
نوشت و بھ آنان )) برادران، حكام، سنا، و شارمندان گرامي ژنو((مشتمل بر بست صفحھ خطاب بھ 

ھاي متخاصم  او در این نامھ یادآور انشعاب سریع نھضت پروتستان بھ گروه. اندرزھاي سیاسي و دیني داد
و پس از قیاس آیین پروتستان با وحدت و ; و بھ رھبري صنعتگران، كھ بھ زعم وي تشنھ قدرت بودند، شد

یكپارچگي دیرین كلیساي رم، پرسیده بود كھ آیا خردمندانھ نیست كھ براي كشف حقیقت، بھ جاي توسل بھ 
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اي كھ خود گرفتار تضاد و تشتت است، بھ تعلیمات كلیساي كاتولیك رومي، كھ نتیجھ تجارت قرون فرقھ
  . متوالي و پدیده شوراھاي كلیسایي متشكل از مردان متفكر است، روي آوریم

; شوراي شھر ژنو از تعارفات كاردینال سادولتو سپاسگزاري كرد و پاسخ نامھ وي را بھ آینده موكول كرد
. از در ژنو توانایي آن نبود كھ با كاردینال زورآزمایي كند یا بھ نامھ التیني شیواي وي پاسخ دھد ولي كسي

در ھمین ھنگام، گروھي از ساكنان ژنو لزوم الغاي مقررات ناشي از اعترافنامھ ایمان و انضباط را، كھ 
نو آماده بازگشت بھ آیین كاتولیك و چنین مینمود كھ ژ; بدان سوگند وفاداري یاد كرده بودند، بھ میان كشیدند

كالون، با توجھ بھ آشفتگي شھر ژنو، بھ بیانیھ كاردینال پاسخ گفت و با ھمھ توانایي ذھني و قلمي . است
وي ادب، را با ادب و بالغت سخن را با بالغت پاسخ گفت، ولي . خویش از جنبش اصالح دیني دفاع كرد

كالون بھ این ادعاي كاردینال كھ سركشي و قیام بر ضد . تاز معتقدات دیني خویش حتي یك گام بازنگش
او اظھار نمود كھ ھر گاه بھ ; كلیساي كاتولیك رومي از جاه طلبي شخصي ریشھگرفتھ است پاسخ داد

كلیساي نامبرده وفادار میماند، از آسایش و ایمني بیشتري برخوردار میشد، وي تایید كرد كھ كلیساي 
یدگار بنیانگذاري شده است، ولي افزود كھ تبھكاري پاپھاي روزگار رنسانس كاتولیك رومي بھ دست آفر

او، بر خالف آنچھ سادولتو میاندیشید، تعلیمات كتاب مقدس را . كلیسا را سرسپرده ضد مسیح كرده است
كالون از اینكھ فساد و آلودگي كلیساي كاتولیك . برتر و اصیلتر از مصوبات شوراھاي كلیسایي خواند

بھ پراكندگي كلیسا انجامیده است اظھر تاسف كرد، ولي گفت كھ براي دردھاي كلیسا چارھاي جز رومي 
این نبوده است، و در پایان نامھ اظھار داشت كھ ھرگاه كاتولیكھا و پروتستانھا براي تصفیھ معتقدات، 

یش در آسمان، پاداش آیینھا، و كاركنان كلیساھاي مسیحي ھمكاري كنند، مسیح آنان را، با پذیرفتن نزد خو
این نامھ شیوا و نافذ كالون، با آنكھ پارھاي از فضایل پاپھاي دوران رنسانس را نادیده گرفتھ، . خواھد داد

لوتر پس از خواندن نامھ كالون در . از نظر ادب و وقار در میان مشاجرات قلمي آن روزگار كم نظیر است
از : ((ردینال فرود آمده است ستود و فریاد برآوردویتنبرگ، آن را چون ضربھ شكنندھاي كھ بر سركا

تا پیكاري را كھ بھ دست من علیھ ضد مسیح آغاز شد بھ ... اینكھ میبینم خداوند مرداني را برانگیختھ است
نامھ كالون در شوراي ژنو چنان اثر بخشید كھ بھ دستور .)) پایان رسانند از خرسندي در پوست نمیگنجم

شورا اكنون نگران بود كھ ) ١۵۴٠(نامھ كاردینال بھ ھزینھ شھر چاپ و منتشر شد  شورا این نامھ ھمراه
  . نكند با تبعید كالون تواناترین رھبر اصالح دیني سویس را از خود رانده باشد

كشیشاني كھ بھ جاي فارل و كالون گماشتھ شده بودند از . عوامل دیگري نیز نگراني شورا را دان میزدند
چون اینان نزد مردم آبرویي نداشتند، ساكنان . وانایي سخنوري برازنده مقام خویش نبودندنظر انضباط و ت

قماربازي، میگساري، . ژنو زندگي بیبند و بار روزگار قبل از آغاز اصالح دیني را از سر گرفتند
یزي مردم آشكارا آوازھاي ھرزه و ھوسانگ; نزاعھاي خیاباني، و زنا بار دیگر در شھرھاي شایع شدند

سردادند و با بدنھاي برھنھ در قتل بھ مرگ محكوم شد، دو تن دیگر یكي براي جعل سند و دیگري بھ اتھام 
خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند، و نفر چھارم ھنگامي كھ میخواست از چنگ مقامات انتظامي بگریزد، 

را كھ بر شورا تسلط داشتند آشفتگي ژنو، كھ قھرا بازرگاني شھر را مختل میكرد، بازرگاناني . كشتھ شد
اعضاي شورا نیز از بیم از دست دادن مقام خویش، یا تكفیر احتمالي، تمایل نداشتند كھ . ھراسان ساختھ بود

از این رو، این اندیشھ اندك اندك در میان اكثریت . حكومت شھر را بار دیگر بھ دست اسقفي بسپارند
  . گرداننداعضاي شورا قوت گرفت و كالون را بھ ژنو باز

براي . ، شورا حكم تبعید فارل و كالون را باطل ساخت و از آنان بھ نیكي یاد كرد١۵۴١در روز اول مھ 
ترغیب كالون بھ بازگشت بھ ژنو و بھ دست گرفتن رھبري دیني این شھر، نمایندگاني یكي پس از دیگري 

ت نكرده بود كینھ ژنو را بھ دل فارل از اینكھ دعوتنامھ مشابھي دریاف. بھ ستراسبورگ فرستاده شدند
نگرفت، و بھ منظور ترغیب كالون براي بازگشت بھ ژنو، جوانمردانھ با فرستادگان این شھر ھمكاري كرد 

ولي كالون، كھ در ستراسبورگ دوستان فراوان یافتھ و مسئولیتھاي بسیاري بھ دوش گرفتھ بود، بازگشت 
در سراسر جھان از جایي بھ اندازه ژنو : ((د و میگفتبھ ژنو را سرآغاز زندگي پر درد و رنج میشمر

، )١۵۴١سپتامبر  ١٣(ولي چون بھ آنجا رسید ; سرانجام، حاضر شد كھ از ژنو دیداري كند.)) بیمناك نیستم
ساكنان شھر با چنان گرمیي وي را پذیرفتند و آنچنان از او پوزش خواستند و براي تامین نظم و آرامش 
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. مات انجیل بھ او وعده ھمكاري دادند كھ كالون نتوانست خواھش آنان را نادیده بگیردشھر و پیروي از تعلی
. سرانجام آرزویتان برآورده شد و من در اینجا ماندگار شدم: ((سپتامبر بھ فارل نوشت ١۶در روز 

  .)) امیدوارم خداوند بركت خویش را از من دریغ ندارد

IV -  مدینھ االھي  

خستین سالھاي پس از بازگشت بھ ژنو، ھمھ ساكنان این شھر را جز، معدودي، میانھ روي كالون، در ن
براي اداره كلیساي سن پیر و دیگر كلیساھاي شھر، ھشت تن كشیشیار در اختیار وي . پشتیبان وي ساخت

وي روزي دوازده تا ھجده ساعت از وقت خویش را بھ ایراد وعظ و خطابھ، رسیدگي بھ امور . نھاده بودند
ھا، راھنمایي شوراھاي شھري، و وضع مقررات  ي، تدریس االھیات، سرپرستي كلیساھا و آموزشگاهادار

كالون در خالل این اشتغاالت كتاب مبادي خویش را بسط . اجتماعي و آیینھاي نماز كلیسایي صرف میكرد
نوشتھ است اندكي ھایي كھ وي  نامھ. داد، تفسیرھایي بر كتاب مقدس نوشت، و بھ مكاتبات خویش ادامھ داد

او بسیار كم غذا میخورد، . ھاي اراسموس كمترند، ولي در شیوایي و فصاحت بر آنھا برتري دارند از نامھ
جانشین و نویسنده زندگینامھ او، تئودور دوبز، در شگفت بود كھ . كم میخوابید، و مرتب روزه میگرفت

  . نوع و ناجور، برآمده استچگونھ مرد كوچك اندامي چون كالون از عھده این كارھاي مت

، ))شوراي صغیر. ((نخستین اقدام كالون، پس از بازگشت بھ ژنو، تجدید سازمان كلیساي اصالح شده بود
بھ درخواست وي، مجمعي را مركب از پنج كشیش و شش تن از اعضاي شورا، بھ ریاست كالون، مامور 

شد و پارھاي از  كھ بھ دست این مجمع تدوین)) آیین نامھ كلیسا. ((تدوین آیین نامھاي براي كلیسا كرد
اصول آن ھنوز اساس تشكیالت كلیساھاي اصالح شده و پرسیبتري اروپا و امریكا را تشكیل میدھند، در 

این آیین نامھ اداره امور كلیسا را بھ دست كشیشان، . بھ تصویب شوراي كبیر رسید ١۵۴٢ژانویھ  ٢روز 
)) انجمن مقدس((نو سازماني بھ نام روحانیان ژ. معلمان، ریش سفیدان غیر روحاني، و شماسان سپرد

از آن پس، ھیچ . تشكیل دادند كھ وظیفھ آن، گذشتھ از سرپرستي كلیساھاي شھر، پرورش كشیشان تازه بود
براي اشتغال بھ خدمت در كلیسا، . كشیشي حق نداشت بدون اجازه این انجمن در كلیساھاي ژنو وعظ كند

انجمن مقدس، موافقت شوراھاي شھري و كلیساھاي  ھر كشیشي ملزم بود عالوه بر كسب اجازه از
كشیشان كلیساي اصالح . مربوطھ را نیز جلب كند، و مانند سابق از طرف اسقف بھ كشیشي گمارده نمیشد

شده، با آنكھ چون روحانیان كلیساي كاتولیك رومي براي خویشتن قدرت مافوق بشري قایل نبودند، و از 
را از حق اشتغال بھ كارھاي غیر دیني محروم كرده بود، عمال چنان قدرتي سویي نیز آئیننامھ كلیسا آنان 

كالون . یافتند كھ ھیچ فرد روحاني، پس از كاھنان ادوار اولیھ تاریخ اسرائیل، از آن برخوردار نبوده است
 كشیشان براي تفسیر كتاب مقدس واجد; میگفت كھ قوانین ھر كشور مسیحي باید از كتاب مقدس ریشھ گیرد

و دستگاه حكومت ملزم است قوانین كتاب مقدس را، آن گونھ كھ روحانیان در مییابند و تفسیر ; صالحیتند
قبول این نظریات قطعا براي اعضاي كاردان و واقعبین شوراھاي ژنو دشوار بود، . میكنند، بھ كار بندد

، اجبارا بدانھا تن در ولي از آنجا كھ نظم و آرامش را براي رونق اقتصادیات شھر ضروري میشمردند
بدین سان، حكومت دیني كھ بھ دست روحانیان اداره میشد، در طول ربع قرن، در شھر ژنو . دادند

  . جایگزین اولیگارشي طبقھ بازرگان و سرمایھدار شد

مجري تصمیمات این حكومت دیني ھیئت اجراییھاي بود مركب از پنج كشیش و دوازده ریش سفید غیر 
از آنجا كھ كشیشان تا پایان دوره كشیشي خویش، . توسط شوراي كبیر برگزیده میشدند روحاني كھ ھمگي

و ریش سفیدان تنھا یك سال، در ھیئت عضویت داشتند، تصمیمات ھیئت، در مواردي كھ پیوند مستقیمي با 
نیایش و این ھیئت حق انعقاد مراسم . امور مالي و تجاري نداشتند، توسط اعضاي روحاني آن اتخاذ میشدند

از طرف ھیئت اجراییھ، سالي یك بار یك ; نظارت بر رفتار ساكنان شھر را بھ خویشتن اختصاص داده بود
ھاي شھر سركشي میكردند، ھیئت حق داشت ھر كسي را براي بازخواست  كشیش و یك رھبر بھ خانواده

ناني را كھ از كلیسا طرد احضار كند، خطاكاران را آشكار تنبیھ یا تكفیر كند، و از شورا تقاضا كند آ
وي فرمانروایي مستبدانھ خویش را بر ساكنان ژنو بھ نیروي . میشوند از شھر شخص ژنو بھ شمار میرفت
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ایمان راسخ وي بھ درستي . نھ با اتكاي بھ زور یا قانون. اراده و خصلت شخصي تحمیل كرده بود
ود، چنان نیرویي بھ او داده بودند كھ كسي رسالتش، و سرسپردگي كامل او بھ وظیفھاي كھ بھ دوش گرفتھ ب

ھرگاه ایلدبراندو میتوانست سري از گور درآورد و ژنو زمان كالون . نمیتوانست در برابر آن ایستادگي كند
  . را نظاره كند، از اینكھ با فرمانروایي كلیسا بر دولت آرزوي او سرانجام تحقق یافتھ بود، خشنود میگشت

از قدرت نامحدودي كھ بھ دست آورده بودند، نخست براي مجامع دیني مقرراتي روحانیان، با استفاده 
ھا، جز آناني كھ براي پرستاري  ھمھ افراد خانواده: ((وضع، و فرماني بھ این مضمون صادر كردند

كودكان یا مواظبت از احشام خویش مجبورند در خانھ بمانند، باید در مجامع دیني روزھاي یكشنبھ حضور 
ھرگاه در طي ھفتھ وعظي در یك از كلیساھاي شھر ایراد شود، كساني كھ فرصت دارند باید بھ  .یابند

ھرگاه كسي پس از آغاز .) كالون ھفتھاي سھ تا چھار بار در كلیساھاي ژنو وعظ میكرد. (كلیسا بروند
پرداخت  موعظھ بھ كلیسا برسد، نخست بھ او اخطار خواھد شد، و اگر بھ تاخیر خویش ادامھ دھد، بھ

كسي در شھر ژنو مجاز نبود بھ دلیل داشتن عقیده دیني متفاوت از مجامع .)) جریمھ محكوم خواھد گشت
اصل . كالون، از نظر انكار آزادي عقیده، از مستبدترین پاپھا نیز سختگیرتر بود. دیني پروتستان غیبت كند

رگترین قانونگذار پروتستان زیر پا آزادي عقیده و دین، كھ جنبش پروتستان را برپا ساخت، بھ دست بز
كالون، كھ شاھد پراكندگي پروتستانھا بھ صدھا فرقھ و دستھ گوناگون بود و انقسام كیش . نھاده شد

ھاي مسیحي، جز فرقھاي كھ خود  ھایي بیشتر پیش بیني میكرد، بھ ھیچ یك از فرقھ پروتستان را بھ شاخھ
در آنجا جمعي عالم دیني حق داشتند بھ سلیقھ خویش . ادرھبر آن بود، در شھر ژنو مجال فعالیت نمید

اعتقادنامھاي تنظیم كنند، و آن دستھ از ساكنان ژنو كھ نمیخواستند این اعتقادنامھ را بپذیرند باید شھر را 
غیبت مستمر از مجامع دیني پروتستان یا شركت نكردن در آیین قرباني مقدس جرمي . ترك میكردند

عت یا ناسازگاري با معتقدات رسمي كلیسا بار دیگر توھین بھ خدا و خیانت بھ دولت بد. درخور كیفر بود
آیین كاتولیك كھ این نظریھ را درباره بدعت شایع كرده . بھ حساب آمد و بدعتگذاران بھ مرگ محكوم شدند

قوانین ، بھ جرم سرپیچي از ١۵۶۴تا  ١۵۴٢در فاصلھ سالھاي . بود، اكنون خود مظھر بدعت بھ شمار آمد
در ژنو نیز، چون . تازه شھر، پنجاه و ھشت تن بھ مرگ محكوم و ھفتاد و شش تن از ژنو تبعید شدند

جاھاي دیگر، جادوگري از گناھان كبیره محسوب میشد، چنانكھ تنھا در یك سال، بھ صالحدید و در 
بھ طاعون آلودھاند آتش خواست ھیئت اجراییھ، چھارده جادوگر را بھ اتھام اینكھ بھ یاري شیطان شھر را 

ھیئت اجراییھ دین را از اخالق و كردار تفكیك نمیكرد، زیرا معتقد بود كھ ثمره دینداري پاكي كردار . زدند
و فضیلت اخالقي ایجاد جامعھاي را در سر میپروراند كھ نظم و انضباط و پاكي آن گواه بر درستي 

. ا كانون فساد و خوشگذراني ساختھ بود، رسوا كندمعتقدات دیني وي باشد و آیین كاتولیك را، كھ رم ر
كالون نظم و انضباط را چون ستون فقرات شخصیت میدانست و معتقد بود كھ انسان بھ یاري آن میتواند از 

از روحانیان انتظار داشت . زیر بار پستي و دنائت طبیعت بشري قد راست كند و بر نفس خویش چیره شود
میگفت كھ روحانیان حق دارند زناشویي كنند و فرزنداني بار آورند، ولي . شندكھ نمونھ پاكي و راستي با

باید از شكار، قمار، خوشگذراني، سوداگري، و ھر گونھ سرگرمي غیر دیني بپرھیزند و اجازه دھند كھ 
  . سران كلیسا ھمھ سالھ بھ اخالق و كردار آنان رسیدگي كنند

شد كھ ھر سال یكي از رھبران عضو ھیئت اجراییھ در  براي نظارت بر رفتار مسیحیان عادي، مقرر
ھاي مردم سرزند و درباره ھمھ شئون زندگي آنات  بخشي از شھر كھ بھ وي واگذار شده بود، بھ خانھ

ھیئت اجراییھ و شوراي شھر متفقا بر رفتار مردم نظارت میكردند و میكوشیدند تا ساكنان شھر . تحقیق كند
ھا،  ر، ورقبازي، ھتك حرمت مقدسات، میگساري، رفت و آمد زیاد بھ مھمانخانھرا از وقت گذراني با قما

، خواندن آوازھاي ناپسند غیر دیني، افراط در )كھ در آن ھنگام با بوسھ و ھماغوشي ھمراه بود(رقص 
مقامات شھري حتي رنگ و مقدار پوشاك . مھمانداري، تجمل، و بیبند و باري در لباس پوشیدن باز دارند

آرایش . م و شماره بشقابھایي را كھ ھنگام صرف خوراك بھ كار میرفتند محدود و مشخص كرده بودندمرد
زني را از آن روي كھ گیسوي خویش را بھ طرز ناپسند و . پیكر زنان بھ جواھر و گالبتون مذموم بود

  . ھوسانگیزي بلند ساختھ بود، بھ زندان افكندند
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دیني محدود، و سپس اجراي ھر گونھ نمایشي را در شھر تحریم ھا را نخست بھ موضوعھاي  نمایشنامھ
  . كردند

دادن نام قدیسین كلیساي كاتولیك رومي بھ نوزادان ممنوع شد، و مقامات شھر مردم را تشویق میكردند كھ 
پدري كھ اصرار میورزید فرزندش را، بھ . نام فرزندانشان را از میان نامھاي كتاب عھد قدیم برگزینند

مقامات پروتستان سنت سانسور مطبوعات را از كاتولیكھا گرفتند و . براھیم، كلود بنامد زنداني شدجاي ا
نشر مطبوعات حاوي تعلیمات دیني غلط یا كتابھایي كھ مضامین آنھا براي اخالق ). ١۵۶٠(تشدید كردند 

سو را نیز منع چندي بعد، نشر رساالت مونتني و امیل رو. مردم زیانبخش تلقي میشدند، تحریم گشت
كساني كھ این مقررات را نقض میكردند، . بدگویي از كالون یا روحانیان شھر جرم محسوب میشد. كردند

و ھرگاه بھ تخلف خویش ; در صورت تكرار، بھ پرداخت جریمھ محكوم میگشتند; بار اول، توبیخ میشدند
گي در آب، و مجازات زنا، كفرگویي، یا كیفر فاحشگي تبعید یا خف. ادامھ میدادند، بازداشت یا تبعید میشد

در یك مورد استثنایي، كودكي را كھ والدین خویش را مضروب كرده بود سر . بت پرستي مرگ بود
چھارصد و چھارده تن، بھ اتھام سرپیچي از مقررات اخالقي، تحت  ١۵۵٩و  ١۵۵٨در سالھاي . بریدند

جمعیت . ن شھر تبعید، و پنجاه و ھشت تن اعدام شدندو در فاصلھ سالھاي تن از ساكنا; تعقیب قرار گرفتند
  . تن بود ٠٠٠,٢٠ژنو در این ھنگام در حدود 

در اینجا نیز چون شھرھاي دیگر قرن شانزدھم، متھمان را براي اخذ سند و گرفتن اعتراف زجر و شكنجھ 
  . میدادند

د آموزشگاه و یك آكادمي كالون چن. براي امور آموزشي، اجتماعي، و اقتصادي نیز مقرراتي وضع شد
تاسیس كرد و براي یافتن معلمان ورزیده التیني، یوناني، عبري، و االھیات در اروپاي باختري بھ كاوش 

وي ھمچنین كشیشان جواني پرورش داد كھ انجیل مسیح را، با ھمان شور و حرارت و از جان . پرداخت
در طول یازده سال . و انگستان تبلیغ میكردندگذشتگي یسوعیان در آسیا، در فرانسھ، ھلند، اسكاتلند، 

صد و شصت و یك مبلغ دیني از ژنو بھ فرانسھ فرستاده شدند كھ بسیاري از آنان، ھنگام ) ١۵۵۵١۵۶۶(
كالون تركیت جامعھ از طبقات اجتماعي را طبیعي میشمرد و . شھادت، سرودھاي ھوگنوھا را میخواندند

از ھر كسي انتظار . ھر یك از طبقات شھر ژنو را تعیین كرده بوددر قانونش نوع پوشاك و حدود فعالیت 
داشت كھ با موقعیت اجتماعي خویش بسازد و، بدون حسد بھ دیگران و شكایت از وضع اجتماع، وظایفي 

دریوزگي در شھر ژنو ممنوع شد و براي . را كھ مقام اجتماعي وي بھ عھدھاش نھاده است بھ جاي آورد
  . ن و نیازمندان سازمانھاي خیریھ تاسیس شدنددستگیري از تنگدستا

ارجي كھ آیین كالوني بھ پركاري، ھوشیاري، پشتكار، و صرفھجویي میداد شاید یكي از موجبات رشد و 
گسترش صنعت و بازرگاني جوامع پروتستان بوده باشد، ولي روي پیوند آیین كالوني با رشد سرمایھداري 

اري در فلورانس و فالندر كاتولیك قبل از روزگار اصالح دیني، در سرمایھد. بیش از حد تكیھ كردھاند
كالون اصالت فرد را در امور اقتصادي، چون در امور دیني و اخالقي . ژنو زمان كالون، رشد كرده بود

  . ناچیز میگرفت

شور، ، جامعھ ك)كھ بنیان انقالب لوتر را تشكیل میداد(واحد اجتماعي، بھ دیده وي، بھ جاي فرد آزاد 
ادراك وي از وابستگي انسان بھ . شھري بود كھ قوانین و نظامات شاقي ھمھ ساكنانش را بھ ھم میپیوستند

عضو جامعھ مسیحي حق : ((اجتماعي كھ در آن بھ سر میبرد در خالل نوشتھ او بروشني بھ چشم میخورد
او . خویش اختصاص دھدندارد دارایي خویش را از آن خود بپندارد و آن را بھ رفع نیازمندي خصوص 

دارایي خویش را با ھمھ اعضاي جامعھ در میان مینھد و براي خویشتن نفعي جز آنچھ ھمھ جامعھ از آن 
كالون بھ سوداگریي كھ منظور آن استفاده شخصي بود، یا بھ .)) برخوردار میشود منظور نمیدارد

مانند گروھي از نظریھپردازان  .ھاي جابرانھ، روي خوش نشان نمیداد گردآوري مال و ثروت از راه
اواخر قرون وسطي، رباخواري را مجاز میشمرد، ولي بھره وام را بھ پنج درصد محدود میكرد و مصرا 

ھیئت اجرائیھ، با موافقت . میگفت كھ در صورت نیازمندي افراد یا جامعھ وام باید بدون بھره پرداخت شود
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كالون . ا بھره سنگیني بھ مردم وام میدادند توبیخ كردوي، محتكران، انحصارگران، و صرافاني را كھ ب
بھاي خوراك، پوشاك، و عمل جراحي را در شھر ژنو سوداگراني را كھ خریداران خویش را میفریفتند 

ھا را بھ نفع خویش تغییر میدادند، و پارچھ فروشاني را كھ پارچھ را كوتاه  كساني را كھ اوزان و اندازه
گاھي حكومت شھر ژنو بھ طرف سوسیالیسم دولتي كشیده میشد، چنانكھ انجمن . ساندمیبریدند بھ كیفر میر

  . مقدس براي اداره بعضي از صنایع راسا بانكي بنیاد نھاد

براي كالون امكان . با این وصف پیوند آیین كالوني را با تجارت و سرمایھداري نمیتوان نادیده گرفت
و كھ ھستي آن در گرو تجارت بود، بھ رھبري خویش ادامھ نداشت با جلوگیري از گسترش بازرگاني ژن

بھ دولت سفارش ; از این روي، خویشتن را با واقعیات آشنا كرد و بھره وام را تا ده درصد افزایش داد. دھد
. ھاي خصوصي بافندگي و ابریشمبافي بھ سرمایھداران وام بدھد كرد كھ براي تاسیس یا گسترش كارگاه

، چون آنورس، آمستردام، و لندن، بھ آیین تازه، كھ مقتضیات اقتصاد نو را دریافتھ مراكز صنعتي اروپا
  . آیین كالوني طبقات متوسط را زیر بال و پر خویش گرفت و ھمگام با آنھا گسترش یافت. بود، گرویدند

براي  نظام حكومتي كالون براي شھر ژنو چھ نتایجي بھ بار آورد قدر مسلم این است كھ تحمل این نظام
ساكنان ژنو دشوار بوده است، زیرا در سراسر تاریخ جھان ھیچ شھري این گونھ قیود اخالقي سخت و 

دستھاي از ساكنان ژنو تا سرحد طغیان با نظام كالون بناي مخالفت . انعطاف ناپذیر بھ خود ندیده است
ژنو بھ مقررات اخالقي، از نظام ولي، چنانكھ پیداست، متنفذان شھر، با توجھ بھ نیاز مبرم ساكنان . نھادند

  . كالون پشتیباني میكردند

گروھي از ھوگنوھاي فرانسھ و پروتستانھاي دیگري كھ بھ شھر ژنو رخنھ كرده بودند فرمانروایي كالون 
محدودیت نظام كالون بھ شھر ژنو و نواحي اطراف آن، بیگمان، از موجبات كامیابي . را تقویت میكردند

ثبات سیاسي و ) از جانب ساووا، ایتالیا، فرانسھ، و امپراطوري(خطر تجاوز خارجي . این نظام بوده است
بھ عبارت دیگر، خطر خارجي ثبات داخلي را ; فرمانبرداري ساكنان ژنو را از دولت اجتنابناپذیر میكرد

  . استحكام میبخشید

رھبري كالون را، كھ خود شاھد آن  برناردینو اوكینو، پروتستان ایتالیاییي كھ بھ ژنو پناه برده بود، نتایج
  :بوده است، چنین توصیف میكند

از دشنام و سوگند، بیعفتي، توھین بھ مقدسات، زنا، و زندگي ناپاك، كھ در بسیاري از جاھایي كھ من در 
. در اینجا دالل محبت و روسپي وجود ندارند. آن زیستھام دامنگیر مردمند، در اینجا اثري بھ چشم نمیخورد

ساكنان شھر بھ قمار سرگرم . ھاي ناشایست بھ تن ندارند خویشتن را با سرخاب نمیآرایند و جامھ مردم
  . نیستند

مردم، ھمان گونھ كھ مسیح اندرز . وجود سازمانھاي خیریھ تنگدستان را از دریوزگي بینیاز كرده است
ات كلیسایي، آدمكشي، و داده است، یكدیگر را برادرانھ راھنمایي میكنند، دعوا، خرید و فروش مقام

در اینجا آواي ارگ، . دستھبندي از شھر رخت بر بستھ و جاي خود را بھ آرامش و نیكخواھي سپرده است
شمعھا و یادگار قدیسان، مشعلھاي [ در كلیساھا]و. ناقوس كلیسا، و آوازھاي خیاباني بھ گوش نمیرسد

، نمایشھاي ھرزه، و مراسم و تشریفات خشك بھ ھا و رداھاي مزین ھاي دیني، قبھ فراوان، شمایل و پیكره
  . چشم نمیخورند

این . اسناد شوراي كبیر، كھ بھ دست ما رسیده است، گزارش اوكینو را از وضع شھر ژنو تایید نمیكنند
گزارشھا گواه بر وجود كودكان زنازاده بسیار، كودكان متروك، زناشوییھاي اجباري، و صدور احكام 

با وجود این باز . و نادختري وي از كساني بودند كھ بھ جرم ارتكاب زنا محكوم شدند داماد كالون. مرگند
بھ والنتین آندرئا، كشیش لوتري اھل وورتمبرگ، برمیخوریم كھ بر وضع دلپسند شھر ژنو  ١۶١٠در سال 

  : رشك میورزد
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فراموش نخواھم كرد و  ھنگام دیدار ژنو، بھ چنان اجتماع در خور ستایشي برخوردم كھ تا جان دارم آن را
در این شھر نھ تنھا جمھوري كامل وجود دارد، . آرزوي زیستن در چنین جامعھاي را از دل نخواھم راند

بلكھ چنان انضباطي حكمفرماست كھ بھ اولیاي شھر امكان میدھد ھمھ ھفتھ بر رفتار شارمندان، حتي بر 
ا دشنام دادن و سوگند خوردن، قماربازي، در اینج... كوچكترین تخطیات آنان رسیدگي و نظارت كنند

براي مسیحیت . تجمل، و دشمني و كینھتوزي، ممنوع است، و گناھان بزرگتر بندرت از مردم سر میزنند
در طلب ) آلمانیھا(با چشمان اشكبار باید سوگواري كنیم كھ خود ما ! چھ زیوري برتر از این پاكي اخالقي
اگر بھ خاطر اختالف دیني نبود، تا پایان عمر . بھ فراموشي سپردھایمچنین اجتماعي بودھایم، ولي آن را 

  . در ژنو میزیستم

V- مناقشات كالون  

تصویر رنگ روغن او در كتابخانھ دانشگاه ژنو، وي . مكتب االھیات كالون نمودار خوي و سیرت اوست
را با چھره رازورانھ افسرده و سختگیر، رنگ تیره پریده، ریش سیاه كوتاه، پیشاني بلند، و چشماني گستاخ 

ھ مردي با چنین جثھ ریز و انسان با دیدن این تصویر دچار شگفتي میشود كھ چگون. ولي نافذ نمایش میدھد
ولي در این جثھ نحیف، ھوش سرشار، اراده ; نحیفي توانستھ است اداره و رھبري شھري را بھ دوش گیرد

ھوش كالون وي را در االھیات . شكستناپذیر، و شاید ھم عزمي راسخ براي دست یافتن بھ قدرت نھفتھ بود
ولي از این روي كھ در درستي . مغشوش ولي تیز بودحافظھ او . پروتستان بھ مقام توماس آكویناس رساند

ولي از این نظر كھ ; علم احكام نجوم تردید داشت، زودتر از زمان خویش چشم بھ جھان گشوده بود
كالون از آن جھت كھ بسیاري از . ھاي كوپرنیك را رد میكرد، بھ زمان خویش تعلق داشت اندیشھ

كمرویي وي بر شجاعت . نسبت میداد، و ارث سنتھاي كھن بودبھ شیطان ) چون لوتر(رویدادھاي جھان را 
افتادگي و فروتني وي در برابر آفریدگار گاھي . و حجب و حیایش بر غرور فطري او سایھ افكنده بودند

او، در برابر انتقاد، بیش از اندازه حساس و بیتاب بود و، چون . موجب میشد كھ با مردم آمرانھ رفتار كند
رنجوري . رد ھرگز خطایي از او سر نمیزند، خردھگیري دیگران را نمیتوانست تحمل كندكسي كھ میپندا

و خستگي ناشي از پركاري گاھي وي را تندخو میساخت، و این تندخویي بھ صورت گفتارھاي بلیغ و 
  آتشین خودنمایي 
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را )) جانور سركش خشم((بھ بوتسر گفتھ بود كھ قادر نیست . كتابخانھ عمومي و میكرد. كالون: رنھ بواون
كالون داراي چنان طبع شوخي نبود كھ اطمینان بھ خویشتن را در وي تعدیل كند، و آنچنان . رام سازد

ال، پیروانش را اندرز میداد كھ با این ح. زیبایي را در نمییافت كھ آثار ھنري كلیسا را از گزند مصون دارد
زندگي را بھ خوشي و خرمي بھ سر آرند، خویشتن را با تفریحات بیزیاني چون بولینگ و لیس بازي 

او دوستي مھربان و خونگرم، و در ھمان حال دشمني سرسخت و . سرگرم كنند، و بھ اعتدال شراب بنوشند
ودند، ولي كساني كھ وي را خوب میشناختند مھر او را خدمتگزارانش از او بیمناك ب. آتشین و انتقامجو بود

بسادگي میزیست، كم میخورد، روزه . از نظر روابط جنسي، زندگي وي پاك و منزه بود. بھ دل داشتند
میگرفت بیآنكھ قصد خودنمایي داشتھ باشد در شبانھ روز بیش از شش ساعت نمیخوابید، در روزھاي 

یش را بھ كارھایي میسپرد كھ بھ نظرش براي خدمت بھ خدا ضرورت تعطیل كار میكرد، و ھمھ اوقات خو
او از قبول مزد اضافي سرباز میزد، ولي از ھیچ كوششي در گردآوري پول براي تنگدستان . داشتند

نیروي این مرد از دین برگشتھ از اینجا : ((پاپ پیوس چھارم درباره وي چنین گفتھ است. فروگذار نمیكرد
اگر من چنین خدمتگزاراني میداشتم، قلمرو خویش را بھ . ول ھیچ گاه وي را نمیفریفتریشھ میگرفت كھ پ

او با . مردي با حمیت و مردانگي كالون طبعا دشمنان بسیار داشت.)) سراسر جھان گسترش میدادم
 سرسختي، و با زبان ستیزه جوي زمان، با دشمنان در میافتاد و آنا را رذل، سبك مغز، سگ، االغ، گراز،

اطالق چنین صفاتي بھ دشمنان بیشتر زیبنده سبك نگارش مجادلھ جوي لوتر بود، . و جانور گندیده میخواند
ولي ھنگام قضاوت درباره رفتار كالون با دشمنان، نباید از یاد برد كھ عواملي . تا انشاي التیني باوقار او

ب پیشین فرانسوي، در كلیساي سن بودند كھ خشم وي را برمیافروختند، چنانكھ روزي ژروم بولسك، راھ
كالون با استناد بھ . پیر بھ میان سخنان كالون دوید و نظریھ تقدیر ازلي وي را توھیني بھ آفریدگار خواند

ھیئت اجراییھ وي را بھ . كتاب مقدس بھ او پاسخ داد، و ماموران انتظامي بولسك را دستگیر كردند
ولي ھنگامي كھ نظریھ ; بود كھ وي را بھ مرگ محكوم كند و شوراي كبیر بر آن; بدعتگذاري متھم كرد

pymansetareh@yahoo.com



برن توصیھ . عالمان االھي زوریخ، بال، و برن در این باره خواستھ شد آنان با اعدام وي مخالفت ورزیدند
كرد درباره مسائلي كھ درك آنھا براي انسان دشوار است با احتیاط قضاوت شود، و بولینگر بھ كالون 

یاري از مردم با نظریھ تقدیر ازلي متضمن در رسالھ مبادي تو موافق نیستند و از آن بس((گوشزد كرد كھ 
بولسك بھ فرانسھ و بھ آیین ; )١۵۵١(شوراي كبیر بھ تبعید بولسك اكتفا كرد .)) چون بولسك نتیجھ میگیرند

  . كاتولیك بازگشت

اھل ھامبورگ نظریھ تسوینگلي و  این كشیش لوتري. از ھمھ جالبتر مناقشھ كالون با یوآخیم و ستفال بود
خواند و اظھار )) كفر شیطاني((كالون را دایر بھ اینكھ مسیح تنھا روحا در آیین قرباني مقدس حضور دارد 

پاسخ كالون بھ او چنان تند بود كھ مصلحان ھمكیش او در . داشت كھ عالمان تازیانھ حكام باید سركوب كرد
وستفال . با این حال، كالون پاسخ خویش را منتشر كرد. داري كردندزوریخ، بال، و برن از امضاي آن خود

خواند و پاسخ )) ھاي لوتر بوزینھ((كالون آنان را . وتني چند از پیروان لوتر متقابال بھ كالون حملھ كردند
، مستدلي كھ بھ آنان داد پارھاي از سرزمینھاي لوتري آلمان، چون براندنبورگ، پاالتینا، بخشھایي از ھسن

تنھا سكوت . ھاي عالمان االھي سویس و كلیساي اصالح شده ساخت برمن، آنھالت، و بادن را پیرو اندیشھ
، و پژواك غریو خروشان لوتر پس از مرگش ساكنان مناطق )كھ نھاني با كالون موافق بود(مالنشتون 

  . لوتري دیگر آلمان را از گرایش بھ آیین كالوني باز داشت

مناقشات رھایي یافتھ بود كھ با گروھي از افراطیون روبھ رو شد كھ اخیرا از ایتالیاي  كالون تازه از این
كایلیوس سكوندوس كوریو، كھ در لوزان و بال تدریس میكرد، . ضد اصالح دیني بھ سویس گریختھ بودند

عذاب ابدي با اعالم اینكھ شماره نجات یافتگان كھ شامل كافران نیز میشد بسي بیش از كساني است كھ بھ 
الیلیوس سوكینوس، فرزند فقیھ سرشناس ایتالیایي، در . گرفتار خواھند، شد كالون را بر آشفتھ ساخت

وي براي آنكھ مضامین كتاب مقدس را بھتر درك كند، بھ فراگرفتن زبانھاي یوناني، ; زوریخ مسكن گزید
ت، تقدیر ازلي، گناھكاري ذاتي، و پس از تحصیل بسیار، ایمان خویش را بھ تثلی. عربي، و عبري پرداخت

وي بیایماني خویش را با كالون در میان نھاد، و كالون تا آنجا كھ . و كفاره شدن مسیح از دست داد
  . میتوانست بھ مشكالت فكري او پاسخ داد

سوكینوس تعھد كرد كھ بیایماني خویش را بر مال نكند، ولي چندي بعد بھ اعدام سروتوس اعتراض كرد، 
ن بھ مردم انگشت شماري پیوست كھ در آن روزگار پرجوش و خروش از آزادي دیني دفاع بدینسا

  . میكردند

در شھري كھ دین و حكومت درھم آمیختھ بودند، برخورد مداوم میان كالون و پاتریوتھا و لیبر تنھا، كھ 
ھگین بودند، روزي كالون را از شھر خویش بیرون رانده بودند و اكنون از بازگشت وي بھ ژنو اندو

پاتریوتھا با ملیت فرانسوي كالون و ھمچنین با دارو دستھ او مخالف بودند، . طبیعي و احتراز ناپذیر بود
آنان در . معتقدات دیني او را نكوھش میكردند، وي را قابیل میخواندند، و سگانشان را كالون مینامیدند

د ھمانھا بودند كھ یك شب، پنجاه تیر در كنار خانھ خیابانھاي شھر كالون را تحقیر و استھزا میكردند، و شای
لیبرتنھا ایمان خویش را بر وحدت وجود استوار ساختھ بودند و بھ شیطان، فرشتگان، باغ . او رھا كردند

ملكھ مارگریت دو ناوار آنان را در دربار ; عدن، كفاره شدن مسیح، كتاب مقدس، و پاپ اعتقاد نداشتند
  . و كالون را براي خشونتي كھ درباره آنان روا داشتھ بود نكوھش كرد خویش در نراك پناه داد

، كالون اعالني بر منبر خویش آویزان یافت كھ این عبارات در آن بھ چشم ١۵۴٧ژوئن  ٢٧در روز 
  : میخوردند

تو و دارودستھات از تالشتان شھر خویشتن را نجات ندھي، فرمانروایي تو واژگون ! دوروي تبھكار
زماني كھ كارد بھ ... شت، و آنگاه بھ روزي كھ زندگي رھباني را ترك گفتي نفرین خواھي كردخواھد گ

[ كھ كشتھ شده بود]ورل . بھ یاد داشتھ باش كھ تو بھ اندازھام... استخوان مردم برسد، انتقام خواھند گرفت
  .ما دیگر این ھمھ فرمانروا نمیخواھیم... پشتیبان نداشتھاي
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سرشناس، بھ اتھام نوشتن این اعالن، بیآنكھ دلیل و قرینھاي در دست باشد، بازداشت  ژاك گروئھ، لیبرتن
  . شد

در خانھ . گفتھ میشد كھ وي، چند روزي قبل از آن، سخنان تھدیدآمیزي علیھ كالون بر زبان رانده بود
ه طلب خوانده و ھایي بھ خط او بھ دست آمدند كھ وي در آنھا كالون را دو روي گردنكش و جا نامبرده نامھ

وي پس از آنكھ سي روز، . اعتقاد بھ ابدیت روح و وحي آسماني كتاب مقدس را بھ باد سخریھ گرفتھ بود
روزي دوبار، زجر و شكنجھ كشید، سرانجام اعتراف كرد كھ اعالن را او بر منبر آویختھ و با فرانسویان 

وي تا چھ اندازه مقرون بھ صحت بوده  دانستھ نیست كھ اعتراف. بر ضد كالون و ژنو توطئھ چیده است
ژوئیھ، وي را كھ رمقي بیش نداشت بر دیركي بستند و پاھایش را بر آن میخكوب كردند  ٢۶در روز . است

ھاي  دستھ ١۵۴٧دسامبر  ١۶تشنج پیوستھ شدت مییافت، تا آنكھ در روز . و سرش را از تن جدا ساختند
ي كبیر ریختند و درخواست كردند بھ دخالت ھیئت اجراییھ در كار مسلح پاتریوتھا و لیبرتنھا بھ تاالر شورا

  . و زندگي ساكنان شھر پایان داده شود

در لحظھاي كھ غوغا و آشوب بھ اوج شدت رسیده بود، كالون بھ تاالر شورا آمد و در برابر رھبران 
ر تشنھ خونید، ھنوز چند اگ: ((ھاي مخالف ایستاد و، ھمچنانكھ بر سینھ خویش میكوفت، بھ آنان گفت دستھ

شمشیرھا باال رفت، ولي كسي را یاراي آن نبود .)) آن را زودتر بشكافید. قطرھاي در سینھ من باقي است
كالون با متانت كمنظیري براي حاضران سخن گفت . كھ پیش از دیگران شمشیر را در سینھ كالون فرو برد

پیداست كھ این پیشامد اعتماد بھ نفس . ویي باز داردھاي متخاصم را از ستیزھج و، سرانجام، توانست دستھ
گمان نمیكنم كھ عمر كلیسا دست كم با : ((دسامبر بھ ویره نوشت ١٧كالون را متزلزل كرد، چنانكھ در 

باور كنید كھ دیگر در من توانایي نمانده است، مگر آنكھ خود خداوند مرا یاري . رھبري من، بھ درازا كشد
ھاي پراكنده، تا ھنگام دادرسي  مخالفان كالون نفاق افتاد، و مخالفان، بھ صورت دستھ ولي در میان.)) دھد

  . سروتوس كھ فرصت دیگري براي زورآزمایي بھ آنان داد، در ژنو ماندند

VI  - ١۵۵٣-١۵١١: میكائل سروتوس   

خانواده سر در ) در حدود نود كیلومتري شمال ساراگوسا(میكائل سروتوس در شھر اسپانیایي ویالنووا 
ھاي اراسموس ھنوز در اسپانیا  در روزگاري پرورش یافت كھ نوشتھ. دفتر سرشناس و توانگري زاده شد

انتقادات یھود . كتابھاي یھودیان گرفتند كھ قران و تفسیرھاي ربیھاي دین یھود را خواند. تحریم نشده بودند
مبتني ) اقانیم سھ گانھ، مریم عذرا، و قدیسینبا دعاھاي آن بھ (بر مسیحیت وي را معتقد كردند كھ مسیحیت 

در شھر تولوز، كھ سروتوس در آن . لوتر وي را مور خطاب میكرد. بھ اعتقاد بر وجود خدایان متعدد است
این كتاب )) ھزاربار((علم حقوق میخواند، نخستین بار بھ متن كامل كتاب مقدس برخورد و تصمیم گرفت 

خوان دكینتانا، كشیش . فھ یوحناي رسول اندیشھ وي را مسخر كردندرویاھاي كتاب مكاش. را بخواند
اقرارنیوش شارل پنجم، سروتوس را در پناه خویش گرفت، و میكائل بھ یاري وي بھ بولونیا و آوگسبورگ 

در بال با او كوالمپادیوس، و در . در این شھرھا با آیین پروتستان آشنا شد و بدان دل بست). ١۵٣٠(رفت 
ھاي وي بھ نظر آنان بوي بدعت میداد، از  و از آنجا كھ اندیشھ; گ با كاپیتو و بوتسر مالقات كردستراسبور

  . او خواستند تا اندیشھ خویش را بھ جھات دیگر معطوف دارد

این . ، سروتوس مھمترین اثر خویش، اشتباه تثلیث، را دوبار بھ چاپ رسانید١۵٣٢و  ١۵٣١در سالھاي 
; شاي التیني چنان خام و ناپختھ بود كھ ممكن است كالون را بھ خنده وا داشتھ باشداثر مغشوش و از نظر ان

ولي نگارش آن، با توجھ بھ احاطھاي كھ نویسنده بر كتاب مقدس داشت، براي جوان بیست سالھاي چون او 
یش عیسي، از نظر سروتوس، تنھا از این جھت فرزند خدا بود كھ آفریدگار حكمت خو. شگفت آور مینمود

را بر او مكشوف كرده بود، ولي او با آفریدگار، كھ ممكن است ھمین حكمت را بھ دیگران نیز ببخشد، 
از .)) خداوند فرزند خویش را چون یكي از پیامبران بھ جھان فرستاد. ((برابر و در ابدیت او شریك نیست

سروتوس درباره تثلیث . دبنیانگذار اسالم، میاندیشی[ ص]این روي، وي درباره مقام مسیح، چون محمد
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ھمھ كساني كھ بھ سھگانگي ذات آفریدگار عقیده دارند سھگانھ : ((پیرو نظریھ سامیھا، بود چنانكھ میگفت
این نظرات تا اندازھاي از . اند))بیدین بالفطره((و از آنجا كھ یگانگي خدا را انكار میكنند، )) پرستند

ولي سروتوس، با نگارش قطعھاي كھ در آن مسیح را ; نداحساسات حاد و افراطي جواني او ریشھ میگرفت
با این حال، بسیاري از كساني كھ آثار وي . خوانده بود، كوشید تا بدعت خویش را تعدیل كند)) نور جھان((

سروتوس، چون آناباتیستھا، . را خوانده بودند عقیده داشتند كھ سروتوس این نور را خاموش كرده است
اوكوالمپادیوس و بوتسر وي را طرد كردند، و . اشخاص بالغ حق دارند تعمید گیرندعقیده داشت كھ تنھا 

  ). ١۵٣٢(سروتوس ناگزیر از سویس بھ فرانسھ گریخت 

سروتوس تصمیم . ژوئن فرمان بازداشت وي را در تولوز صادر كرد ١٧دستگاه تفتیش افكار در روز 
در این شھر با نام مستعار میشل . مت خویش برگزیدگرفت بھ آمریكا رود، ولي سرانجام پاریس را براي اقا

دوویلنوو بھ تحصیل ریاضیات، جغرافیا، نجوم و پزشكي پرداخت، و مدتي نیز خویشتن را با عمل احكام 
  . نجوم سرگرم كرد

در اینجا . وسالیوس معروف در رشتھ پزشكي ھمدرس او بود، و استادان دانشكده ھر دوي آنان را میستودند
ا مدیر دانشكده پزشكي درافتاد، و چنانكھ پیداست، نزاع آنان ناشي از بیپروایي و شور و غرور سروتوس ب

سروتوس كالون را بھ مناظره خواند، ولي در موعد و محل مقرر حضور . جواني سروتوس بوده است
پدید  ھاي دیواري بدعت آمیز ھاي كوپ و اعالمیھ پس از چندي، بر اثر خشمي كھ خطابھ). ١۵٣۴(نیافت 

درلیون، جغرافیاي بطلمیوس را بھ شیوه محققانھ . آورده بودند، او نیز چون كالون پاریس را ترك گفت
رفت و تا آخرین سال عمرش را ) نود كیلومتري جنوب لیون(، بھ وین ١۵۴٠در سال . تنقیح و منتشر كرد

انشمندان بسیاري كھ در این شھر ناشران لیون، از میان د. در اینجا بھ پزشكي و تحقیقات علمي بھ سر آورد
میزیستند، وي را براي تنقیح متن التیني كتاب مقدس ، كھ بھ دست سانتس پانییني ترجمھ شده بود، 

در شرحي بر . این كتاب، كھ تنقیح آن سھ سال بھ طول انجامید، در شش مجلد انتشار یافت. برگزیدند 
اینك باكره حاملھ شده : ((... ن ترجمھ كرده بودكھ ھیرونوموس آن را چنی). ١۴٠٧(صحیفھ اشعیا نبي 
است، و )) زن جوان((در زبان عبري )) باكره((سروتوس نوشت كھ معني واژه ...)) پسري خواھد زایید

وي ھمچنین اظھارنظر كرد كھ . اضافھ كرد كھ در این متن نھ بھ مریم بلكھ بھ زن حزقیا اشاره شده است
عھد قدیم آمدھاند صرفا مربوط بھ زنان و مردان و حوادث معاصر  عبارات مشابھ دیگري كھ در كتاب

این نظریھ با عقیده پروتستانھا و كاتولیكھا، كھ پارھاي از عبارات كتاب عھد قدیم را پیشگویي . بودھاند
  . پیامبران سلف درباره وقایع مندرج در انجیل میپندارند، ناسازگار بود

ان ریوي خون پي برده و دریافتھ است كھ خون از بخش راست درست نمیدانیم كھ سروتوس كي بھ جری
ھمین . ھا بھ سمت چپ قلب باز میگردد ھا جریان مییابد و پس از تصفیھ در ریھ قلب توسط شریانھا بھ ریھ
كھ سرگرم نگارش آخرین اثر خویش، تجدید اصالت مسیحیت، بود، از  ١۵۵٣قدر میدانیم كھ وي تا سال 
او فرضیھ خویش را در رسالھاي دیني گنجانیده است، زیرا . میان نیاورده است اكتشاف خویش سخني بھ

اندكي مسئلھ تقدم . خون را مایھ زندگي و احتماال بیش از قلب و مغز، مقر روان آدمي میپنداشتھ است
سروتوس را در كشف جریان ریوي خون مسكوت میگذاریم و بھ یاد میآوریم كھ وي تدوین رسالھ تجدید 

زیرا در ھمین سال نسخھاي از آن را . بھ پایان رسانیده است ١۵۴۶مسیحیت را ظاھرا در سال  اصالت
  . براي كالون فرستاده است

عنوان این كتاب بتنھایي بس بود تا نویسنده مبادي دین مسیحي را بھ ستیزھجویي وادارد، ولي سروتوس از 
مردم را توسط آفریدگار، بدون توجھ بھ استحقاق آن نیز فراتر رفتھ و اعتقاد بھ محكومیت ازلي گروھي از 

او عقیده داشت خداوند كسي را كھ خویشتن را سزاوار محكومیت نساختھ محكوم . آنان، كفر خوانده بود
  . نمیكند

كالون در پاسخ . میگفت كھ ایمان خوب است، ولي محبت بر آن برتري دارد، زیرا خداوند خود محبت است
ھاي چنان اھانت آمیزي براي او فرستاد كھ كالون بھ فارل  و از پي آن نامھ; زگردانیدنوشتھ بود بھ كالون با
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. سروتوس كتاب قطوري مشحون از یاوھگویي براي من فرستاده است): ((١۵۴۶فوریھ  ١٣(نوشت 
سروتوس، كھ خودداري كالون .)) ھرگاه پاي او بدینجا رسد، بھ او اجازه نخواھم داد جان سالم بیرون برد

  :بھ آبل پوپن، یكي از كشیشان ژنو، نوشت ١۵۴٧ز مكاتبھ وي را خشمگین كرده بود، در ا

خداي شما كربروس، سگ سھ . مرام شما منكر خدا، منكر ایمان راستین، و منكر اعمال نیك است
شما، بھ جاي ایمان رویاھاي جبر و تقدیر را بھ خود [ تثلیت مقدر سرنوشت انسان]سرپاسبان ھادس است 

  ... دادھاید راه

شما ملكوت آسمان را ... بھ دیده شما، انسان، چون تنھ درخت، فاقد تحرك است و خدا اسیر اراده خویشتن
این سومین نامھاي است كھ من براي ھشداري شما، براي اینكھ شما بھتر ! دریغا.... بھ روي مردم میبندید

یقین دارم در جنگي كھ آغاز شده است كشتھ . دبیندیشید، برایتان نوشتھام، دیگر شما را ھشدار نخواھم دا
  . آمدن او دیري نخواھد پایید. مسیح خواھد آمد... با این حال، از بیان حقیقت باز نخواھم ایستاد... خواھم شد

وي اعالم داشت كھ عمر جھان بزودي بھ سر خواھد . سرتوس در قیاس با روزگار خویش اندكي دیوانھ بود
میكائیل، ملك مقرب، جھاد مقدسي را علیھ افراد ضد مسیح پاپ پرست، و ھمچنین افراد ضد مسیح ; رسید

كتاب . كشتھ خواھد شدو خود، كھ نام ملك مقرب بر او نھادھاند، در این جھاد ; ژنوي، رھبري خواھد كرد
با توجھ بھ این امر، شگفت آور نیست كھ ناشران بال از چاپ . تجدید اصالت مسیحیت اعالن این جھاد بود

كتاب وي سرباز زدند، و این كتاب سرانجام بھ دست بالتازار آرنویھ و گیوم گرو پنھاني در وین بھ چاپ 
را بھ جاي )) وي.اس.ام((شد، و نویسنده حروف نام ناشران و محل طبع بر روي جلد كتاب چاپ ن. رسید

سروتوس خود ھمھ ھزینھ چاپ كتاب را پرداخت، بتنھایي آن را تصحیح كرد، و . نام خویش بر آن نھاد
صفحھ شد، زیرا عالوه بر اشتباه تثلیث،  ٧٣۴حجم این كتاب بالغ بر . سپس متن خطي آن را از بین برد

   .شامل سي نامھ سروتوس بھ كالون بود

یكي . از ھزار نسخھ كتاب كھ بھ چاپ رسیده بود، سروتوس مقداري را براي یك كتابفروش در ژنو فرستاد
سي نامھ سروتوس خطاب بھ كالون كھ در كتاب گنجانیده . از آنھا بھ دست گیوم تري دوست كالون افتاد

وي مشخص .اس.حروف ام ھاي نگذارد كھ نویسنده این اثر، كھ خویشتن را با شده بودند براي كالون شبھ
، تري بھ آنتوان آرنھ، پسر ١۵۵٣فوریھ  ٢۶در روز . كرده، ھمان میكائل سروتوس ویالنووایي است

عموي كاتولیكش كھ در لیون میزیست، نوشت كھ در شگفت است چگونھ كاردینال فرانسوا دو تورنون 
ھ بھ محل طبع پي برده بود تري چگون. اجازه داده است چنین كتابي در حوزه اسقفي وي بھ چاپ رسد

كالون میدانست كھ سروتوس در لیون یا آرنھ موضوع را با ماتیاس اوري، مامور دستگاه تفتیش افكار در 
لیون، در میان نھاد، و اوري بھ ماوگیرون، نایب فرماندار وین، دستور داد كھ درباره طبع كتاب و نویسنده 

سروتوس قبل از آنكھ بھ خانھ . خانھ ماوگیرون احضار شدمارس، سروتوس بھ  ١۶در روز . آن تحقیق كند
وي . ھایي را كھ ممكن بود براي اثبات مجرمیت وي مورد استفاده قرار گیرند نابود كرد او رود، ھمھ نامھ

آرنھ از تري خواست كھ شواھد بیشتري براي اثبات اینكھ كتاب را سروتوس . نگارش كتاب را انكار كرد
ھاي مندرج  ھایي را كھ سروتوس بھ كالون نوشتھ بود، و با نامھ تري پارھاي از نامھ .نوشتھ است گردآورد

آوریل سروتوس بازداشت شد و سھ  ۴در روز . در كتاب برابري میكرد، از كالون گرفت و بھ لیون فرستاد
د كھ ژوئن، دادگاه وین راي دا ١٧در روز . روز بعد، با پریدن از روي دیوار، از بازداشتگاه گریخت

  . سروتوس در صورت دستگیر شدن، زنده در آتش سوختھ شود

بھ دلیلي . سروتوس سھ ماه در فرانسھ متواري بود، و سرانجام تصمیم گرفت كھ از راه ژنو بھ ناپل پناه برد
كھ بر ما روشن نیست، یك ماه با نام مستعار در ژنو ماند و در خالل این مدت خویشتن را براي عزیمت بھ 

اوت، ظاھرا براي آنكھ مقامات شھر را بھ خویشتن بدگمان  ١٣در روز یكشنبھ . ماده ساختزوریخ آ
  . نسازد، بھ كلیسا رفت
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وي اقدام . كالون چون دریافت كھ سروتوس در ژنو است، دستور داد وي را بازداشت كنند. ولي شناختھ شد
در زماني كھ پاپ پرستان براي (( :چنین توجیھ كرده است) ١۵۵٣سپتامبر  ٩(خویش را بعدھا در نامھاي 

دفاع از معتقدات موھوم خویش تعدي و سنگدلي را بدانجا رسانیدھاند كھ خون بیگناھان را بر زمین 
)) میریزند، آیا مقامات مسیحي نباید از تسامح و كوتاھي در راه دفاع از ایمان حقیقي خویش شرمنده باشند

ولي از آنجا كھ . ابراز خشم از كالون نیز تندتر رفتشوراي صغیر بھ كالون تاسي جست، و حتي در 
سروتوس از ژنو میگذشت و چون ساكنان ژنو تابع مقررات این شھر نبود، از دست شورا قانونا كاري جز 

  . تبعید سروتوس ساختھ نبود

 گرچھ وي را شكنجھ. سروتوس در كاخ اسقف پیشین شھر، كھ اكنون بھ زندان مبدل شده بود، بازداشت شد
بھ او اجازه داده شده بود از قلم و كاغذ و ھر كتابي كھ . نمیدادند، ولي او از شپشھاي زندان رنج فراوان برد

دادرسي . مایل است استفاده كند، و خود كالون چند جلد از آثار آباي ادوار اولیھ كلیسا را بھ او امانت داد
نامھ را خود كالون در سي و ھشت ماده، با استناد ادعا. وي، كھ دو ماه بھ طول انجامید، با دقت اداره میشد

یكي از اتھامات او این بود كھ وي، مانند استرابون، معتقد است . ھاي سروتوس، تنظیم كرده بود بھ نوشتھ
كھ یھودا سرزمیني خشك و بایر است، در صورتي كھ كتاب مقدس آنجا را سرزمین پر از شیر و عسل 

ھاي  آموزه((ي این بود كھ تثلیث و لزوم تعمید كودكان را انكار، و اتھامات اساسي و. توصیف میكند
اوت، كالون شخصا بھ عنوان دادستان در دادگاه  ٢١و  ١٧روزھاي .)) كلیساي ژنو را تخطئھ كرده است

در این ھنگام، اختالفات دیني بھ فراموشي . سروتوس از نظریات خویش، بیباكانھ دفاع كرد. حضور یافت
و شوراي ژنو از داوران كاتولیك وین خواست كھ دعاوي خویش بر ضد سروتوس را در سپرده شدند 

سروتوس این اتھام را بیپایھ . یكي از دعاوي آنان ناپاكي زندگي جنسي سروتوس بود. دسترس دادگاه نھند
داشتھ خواند و پاسخ داد كھ گسیختگي فتق مدتھا پیش وي را از نظر جنسي ناتوان ساختھ و از زناشویي باز

سروتوس ھمچنین متھم بود كھ در وین در مراسم قداس كاتولیك شركت جستھ است، او علت این كار . است
سروتوس بھ صالحیت دادگاه مدني براي رسیدگي بھ اتھامات دیني و عقیدتي . را ترس از مرگ خواند

انین شھر ژنو تخطي اعتراض كرد، بھ دادگاه اطمینان داد كھ ھرگز بھ فتنھ و آشوب دست نزده و از قو
. نكرده است، و از دادگاه تقاضا كرد وكیل مدافعي برایش تعیین كنند كھ بیش از او با قوانین شھر آشنا باشد

دستگاه تفتیش افكار فرانسھ نمایندھاي بھ ژنو فرستاد و از مقامات ژنو . دادگاه درخواست وي را نپذیرفت
. دادگاه وین بھ كیفر رسد، بھ فرانسھ بازگرداننددرخواست كرد سروتوس را، براي اینكھ طبق حكم 

شورا تقاضاي وي را ; سروتوس با چشمان اشكبار از شورا تقاضا كرد كھ وي را بھ فرانسویان تحویل ندھد
ولي درخواست فرانسویان ظاھرا شوراي ژنو را بر آن داشت كھ تصمیمات شاقتري در مورد ; پذیرفت

  . سروتوس اتخاذ كند

پتامبر، دو تن از دشمنان كالون آمیپرن و فیلیبر برتلیھ بھ داوران دادگاه پیوستند و با كالون در روز اول س
اینان گرچھ از تالش خویش نتیجھاي نگرفتند، ولي شوراي ژنو را بر آن داشتند كھ . بھ مشاجره پرداختند

در روز دوم . درباره سرنوشت سروتوس با كلیساھاي دیگر مناطق پروتستان نشین سویس مشاوره كند
كالون . سپتامبر، پاتریوتھا و لیبرتنھاي عضو شورا بار دیگر رھبري كالون را در شھر بھ مخاطره انداختند

با سرسختي در برابر مخالفان ایستادگي كرد، ولي تمایل آشكار جناح مخالف شورا بھ آزادي سروتوس 
با این وصف، فراموش نباید . اري كندظاھرا وي را بر آن داشت كھ براي اعدام سروتوس بدعتگذار پافش

در ; در روز سوم سپتامبر، سروتوس. كرد كھ دادستان محكمھ سروتوس لیبرتني بھ نام كلود ریگو بود
وي ھمھ اتھامات كالون را . نامھاي خطاب بھ شوراي ژنو، بھ اتھامات سي و ھشت گانھ كالون پاسخ گفت

یسا رد كرد، كالون را فاقد صالحیت براي مداخلھ در دادرسي با دالیل محكم و با استناد بھ اقوال آباي كل
كالون متقابال نامھاي مشتمل بر . و از او بھ نام شاگرد شمعون جادوگر، جنایتكار، و آدمكش یاد كرد. شمرد

شورا این نامھ را بھ سروتوس ارائھ داد، و . بیست و سھ صفحھ در رد دالیل سروتوس، بھ شورا تسلیم كرد
ھ ظاھرا پس از یك ماه تحمل درد و رنج زندان توانایي تسلط بر خویشتن را از دست داده بود، سروتوس، ك

)) ، درمانده))شیاد((، ))دروغپرداز((نامھ كالون را با انتقادات تندي كھ بر حواشي آن نوشت و كالون را 
ھاي چنانكھ  ھ شیوه نامھھایي كھ كالون درباره دادرسي سروتوس نوشتھ، ب نامھ. خواند، بھ شورا پس فرستاد

یاوه سراییھاي ((صفحات نامھ خویش را بھ )) خائن رذل((; ))سگ پلید پوزه خود را خشك كرد: ((مینویسد
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)) مخالفت با حقیقت عیسي مسیح((سروتوس از شورا تقاضا كرد كھ كالون را بھ جرم . آلوده است)) ناپاك
ي زیاني را كھ اقدام كالون براي او بھ بار آورده است ، و با مصادره اموال و))تحت تعقیب نھد، نابود كند

پاسخ كلیساھاي مناطق پروتستان نشین سویس، كھ . شورا بھ این تقاضا روي خوش نشان نداد. جبران سازد
كلیساھاي مزبور . اكتبر بھ ژنو رسید ١٨نظرشان درباره سرنوشت سروتوس خواستھ شده بود، در روز 

تیباني كرده بودند، ولي ھیچ یك از آنھا براي او درخواست كیفر اعدام ھمگي از محكومیت سروتوس پش
اكتبر، پرن، بھ منظور نجات سروتوس، براي آخرین بار بھ تالش پرداخت و از  ٢۵در روز . نكرده بود
كھ دادرسي سروتوس تجدید شود، ولي شورا بھ درخواست وي وقعي )) دویست نفري خواست((شوراي 

ز، شوراي صغیر سروتوس را بھ جرم بدعت و اعتقاد بھ اونیتاریانیسم و انكار لزوم فرداي آن رو. ننھاد
مانند ((بھ گفتھ كالون، چون سروتوس از راي شوراي آگاه شد، . تعمید كودكان، بھ مرگ محكوم كرد

بر من واي بر من واي : ((بر سینھ خویش كوفت، و بھ زبان اسپانیایي فریاد برآورد... دیوانگان نالھ سر داد
كالون بھ ھیچ وجھ حاضر . از او طلب عفو بخشش كرد; سپس تقاضا كرد با كالون گفتگو كند!)) بدبخت

. نبود از گناه او درگذرد، مگر آنكھ سروتوس دین راستین را گردن نھد و از معتقدات نادرستش عدول كند
. دن در آتش، سرببرندسروتوس از عقاید خویش عدول نكرد و درخواست كرد كھ وي را، بھ جاي سوزان

كالون نزدیك بود كھ این تقاضاي سروتوس را بپذیرد، ولي فارل فرتوت و كھنسال وي را از گذشت 
اكتبر  ٢٧(فرمان شورا بامداد روز بعد . بازداشت، و شورا نیز راي داد كھ سروتوس در آتش سوختھ شود

ھنگامي كھ سروتوس را بھ قتلگاه . در جنوب شھر ژنو بر تپھ شامپل بھ موقع اجرا نھاده شد) ١۵۵٣
میبردند، فارل با سماجت از او درخواست میكرد كھ با اعتراف بھ ضاللت خویش از رحمت آفریدگار 

و ; ))من گناھكار و سزاوار مرگ نیستم: ((ولي محكوم، بھ روایت خود فارل، پاسخ میداد; برخوردار شود
سروتوس را با زنجیر بر دیركي . طلب آمرزش كردبراي كساني كھ وي را متھم كرده بودند از خداوند 

ھاي آتش بھ چھره وي رسید سروتوس نالھ  چون شعلھ. بستند و آخرین كتابش را بر پھلویش آویختند
  . سپرددردناكي كشید، و پس از نیم ساعت در آتش جان 

VII - نداي رواداري  

شكار از چنگش گریختھ بود، تمثال . كاتولیكھا و پروتستانھا متفقا از اعدام سروتوس پشتیباني كردند
كافري بھ كیفر ((مالنشتون، در نامھاي خطاب بھ كالون و بولینگر، از اینكھ . سروتوس را آتش زد

عبرت خداپسندانھ و فراموش ((را  گفت و سوزاندن سروتوس)) فرزند خدا را سپاس((است )) رسیده
بوتسر، از منبر خویش در ستراسبورگ، گفت كھ سرتوس سزاوار آن . خواند)) نشدني براي ھمھ شیادان

بولینگر، كھ معموال مرد انسان صفتي بود، موافقت خویش . بود كھ شكمش دریده و پیكرش قطعھ قطعھ شد
با این حال، حتي در روزگار كالون، مرداني . م داشترا با اعدام كفر گویان بھ دست مقامات كشوري اعال

یك سخنسراي سیسیلي منظومھ مطولي بھ نام درباره مرگ بیدادگرانھ . از سروتوس ھواداري میكردند
داوید یوریس، آناباتیست اھل بال، بھ نام مستعار، بیانیھاي در تقبیح اعدام سروتوس . سروتوس سرود

پس از مرگش شناختھ شد و جسد وي را از گور درآوردند و در مال عام نویسنده این بیانیھ . منتشر كرد
دشمنان سیاسي كالون طبعا رفتار وي را با سروتوس نكوھش میكردند، و حتي ). ١۵۶۶(آتش زدند 

دوستانش شدت عمل او را، از آن روي كھ كاتولیكھاي فرانسھ را تشجیع میكرد تا ھوگنوھا را بھ جرم 
اقدام كالون بھ نشر رسالھ در دفاع از ایمان راستین بھ تثلیث . نند، ناروا میدانستندضاللت بھ مرگ محكوم ك

نشان میدھد كھ سرزنش مخالفان در این  ١۵۵۴اقدس در برابر اشتباھات شگرف میكائل سروتوس در سال 
حي كالون در این رسالھ استدالل كرده است كھ ھرگاه كتاب مقدس را و. ھنگام بھ اوج شدت رسیده بود

آفریدگار بدانیم، بھ حقیقت دست یافتھایم، و در این صورت ھر كسي با این حقیقت مخالفت ورزد، كافر و 
از آنجا كھ گنان اینان شدیدتر از گناه جنایتكاران است، مقامات كشوري باید بدعتگذاران را ; دشمن خداست

مردم را نابود میكنند، در صورتي كھ  زیرا آدمكشان تنھا جسم; بھ كیفري شدیدتر از كیفر آدمكشان برسانند
این عینا نظریھ كاتولیكھا درباره بدعت . (بدعت روان انسان را میكشد و بھ عذاب ابدي گرفتار میسازد

از این گذشتھ، خود آفریدگار بروشني ما را تعلیم داده است كھ بدعتگذاران را بكشیم و ساكنان شھري .) بود
توسط او بر ما مكشوف شده است، سرباز زنند بھ زور شمشیر قلع و  را كھ از پرستش ایمان حقیقي، كھ
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سفر ) ۵- ١۵،١٧.٢-١٣.۵(كالون براي توجیھ نظر خویش بھ احكام ظالمانھاي كھ در سفر تثنیھ . قمع كنیم
  : آمده است استناد میجست و چنین نتیجھ میگرفت) ٢۴.١۶(و سفر الویان ) ٢٢.٢٠(خروج 

در اینجا مسئلھ حق و اختیار ... بھ ناحق كیفر دیدھاند در جرم آنان شریكند آنان كھ میگویند بدعتگذاران
این خداست كھ سخن میگوید، و قانوني كھ او تا پایان جھان در كلیسا بر جاي نھاده ; انسان مطرح نیست
ھرگاه بنا باشد، با مقدم داشتن مالحظات بشر بھ خدمت خداوند، حرمتي را كھ در . است صراحت دارد

آفریدگار است ادا نكنیم، خون كسي را برزمین نریزیم، و در جایي كھ پیكار و جھاد براي تجلیل از  خور
خداوند پرھیز ناپذیر است رحم و شفقت پیشھ سازیم، پس كالون با ابراز دلسوزي و ترحم بھ آناني كھ 

را كھ از تعالیم كتاب بدعتشان اساسي نیست، یا از ناداني و ضعف دماغي آنان ریشھ گرفتھ است، نتیجھاي 
كالون كھ بولس حواري را راھنماي خویش ساختھ بود، چگونھ این اعتقاد . عھد قدیم گرفتھ بود تعدیل میكند

بولس را كھ شریعت نو، شریعت كھن را منسوخ كرده نادیده گرفتھ است شاید كالون دریافتھ بود كھ ھرگاه 
  . ھیي كھ وي در این شھر بنیان نھاده بود از ھم خواھد پاشیداختالف ایمان و عقیده بھ ژنو راه یابد، نظام اال

پس سنت رواداري كھ اراسموس بر جاي نھاده بود چھ شد اراسموس از آن روي از رواداري، ھواداري 
لوتر و مالنشتون پس از آنكھ بھ درستي و . میكرد كھ معتقدات خویش را قطعي و خطا ناپذیر نمیدانست

كالون زودتر از آنان، از ھنگامي كھ . طمینان یافتند، رواداري را فراموش كردنداصالت معتقدات خویش ا
ولي ھنوز گروھي از اومانیستھا كھ با . جواني بیست سالھ بود، بھ درستي معتقدات خویش اطمینان یافت

روگردان آثار كالسیك آشنایي داشتند و فقدان آزادي اندیشھ در قلمرو كلیساي رم آنان را از آیین كاتولیك 
كرده بود، در گوشھ و كنار اروپا بھ معاصران خویش یادآور میشدند كھ حصول ایمان و اطمینان در دین و 

و از ھمین روي سزاوار نیست عالمان االھي و فیلسوفان، بھ خاطر دفاع از عقیده ; فلسفھ میسر نیست
  . خاصي، دست خویش را بھ خون مردم بیاالیند

كھ در این ھنگام از آزادي اندیشھ سخن میگفت، روزگاري از دوستان نزدیك كالون یكي از این اومانیستھا، 
  . بود

در والیت ژورا در فرانسھ زاده شد، در زبانھاي التیني، یوناني و  ١۵١۵سباستین كاستالیون بھ سال 
بھ  توسط كالون; در ستراسبورگ با كالون زیست; در لیون بھ تدریس یوناني پرداخت; عبري تبحر یافت

و در ھمین جا ترجمھ تمامي كتاب مقدس را، بھ التیني ; )١۵۴١(ریاست مدرسھ التیني ژنو گماشتھ شد 
وي گرچھ خود كالون را میستود، اما از نظریھ تقدیر ازلي او اكراه داشت و از . سبك سیسرون، آغاز كرد

وي كشیشان ژنو را بھ  ١۵۴۴در سال . نظامي كھ بھ دست كالون بر شھر ژنو تحمیل شده بود رنج میبرد
كالون از او بھ شوراي ژنو شكایت برد، و كاستالیون بھ اتھام . تعصب، ناپاكي، و میگساري متھم كرد

وي، كھ عھدھدار تامین ھزینھ خانواده پرجمعیتي بود، نھ سال با ). ١۵۴۴(ناسزاگویي از شھر تبعید شد 
شبانھ و بیخوابي كشیدنھا، ترجمھ التیني كتاب و در این مدت، با كار ; تنگدستي جانفرسایي بھ سر برد

سرانجام در . پس از آن، ترجمھ این كتاب را بھ زبان فرانسھ آغاز كرد; )١۵۵١(مقدس را بھ پایان رسانید 
  . ، بھ استادي كرسي ادبیات یوناني دانشگاه بال برگزیده شد١۵۵٣سال 

آرزو داشت كھ سروتوس را یاري كند، ولي  كاستالیون با ھواخواھان نظریھ اونیتاریانیسم ھمراه بود،
كاستالیون و كایلیوس كوریو در ماه مارس . پشتیباني كالون از اعدام سروتوس وي را سخت برآشفت

با نام مستعار قسمت اصلي این اثر منظومھاي است بھ خامھ كوریو كھ در آن اقوال مسیحیان  ١۵۵۴
رونوموس تا زمان اراسموس و نخستین روزھاي قیام درباره رواداري دیني، از زمان الكتانتیوس و ھی

  . لوتر و حتي كالون، بازگو شدھاند

كاستالیون در مقدمھ و موخره این كتاب استدالل كرده است كھ صدھا سال مردم درباره آزادي اراده، تقدیر 
ون نتیجھاي از این بحثھا تا كن; ازلي،بھشت و دوزخ، مسیح و تثلیث، و مسائل بغرنج دیگر بحث كردھاند

كاستالیون ادامھ این بحثھا را زاید میشمرد و میگفت . بھ دست نیامده است و شاید ھیچ گاه نیز بھ دست نیاید
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كھ اینھا خلق و سیرت مردم را بھبود نمیبخشند، و آنچھ ما بدان نیازمندیم بھ كاربستن تعالیم مسیح در 
او تالش كلیساھاي . ستي حتي با دشمنان استزندگي روزمره، اطعام گرسنگان، پرستاري بیماران، و دو

نوبنیاد و كلیساھاي كھن را براي تحمیل نظریات خویش بھ عنوان حقیقت مطلق، بر كساني كھ در حیطھ 
نفوذ آنھا میزیستند، تمسخرآمیز میخواند و میگفت كھ در صورت ادامھ این وضع، شخصي كھ در یك شھر 

وي ھنگام عبور ; در شھر دیگر گمراه و بیدین محسوب خواھد شدپیرو مسیحیت اصیل آیین بھ شمار میآید 
آیا باوركردني . از مرز بین ایاالت ناگزیر خواھد بود دین و آیین خود را نیز، چون نقدینھاش عوض كند

است كھ مسیح بھ پیروانش اجازه دھد كھ كسي را كھ با تعمید كودكان مخالف است زنده در آتش بسوزانند 
ھ بیدینان را بھ مرگ محكوم میكرد، در پرتو شریعت مسیح كھ منادي شفقت و نیكخواھي شریعت موسي، ك

كاستالیون عقیده . و انساندوستي و مخالف استبداد و زورگویي است، منسوخ شده و از اعتبار افتاده است
رسان حق داشت كھ ھرگاه كسي منكر زندگي پس از مرگ باشد، یا ھمھ قوانین و شرایع را زیر پا نھد، داد

از این گذشتھ آزردن مردم بھ خاطر ایمان . دارند وي را خاموش سازند، ولي محق نیستند او را معدوم كنند
زیرا شھادت انسان در راه عقیده موجب میشود كھ مردم بیشتري بھ عقیده او ; و عقیده كاري است بیھوده

ر دردناك و اندوھزاست كھ میبینیم آنان چقد: كاستالیون در پایان سخنانش چنین نتیجھ میگیرد. روي آورند
ھاي  كھ بتازگي گریبان خویش را از چنگال مخوف دستگاه تفتیش افكار رھانیدھاند بھ این زودي شیوه

ستمگرانھ آنان را از سر گیرند و، پس از طلوع چنان روشنایي امیدبخشي، مردم را بھ تاریكي دھشتناك 
لیون آشنا بود، پس از مالحظھ رسالھ وي درباره پیروان كالون كھ با احساسات كاستا! بازگردانند

و برجستھترین شاگرد خویش تئودور ; ھاي نو، دریافت كھ این اثر از خامھ وي تراوش كرده است اندیشھ
  . دوبز را مامور پاسخگویي بھ او كرد

بورژ علم حقوق تئودور، كھ در شھر وزلھ در خانوادھاي اشرافي چشم بھ جھان گشوده بود، در اورلئان و 
تحصیل كرد، در پاریس وكالت پیشھ كرد، اشعار التیني سرود، بھ یاري جذبھ جنسي و ثروت و مقامش در 

پس از ; دل زنان راه یافت، بھ خوشي زیست، زناشویي كرد، و سرانجام بھ بیماري خطرناكي گرفتار شد
مردي كھ آزار و شكنجھ ھوگنوھاي شگفت آور است . آنكھ تندرستي لوزان بھ تدریس زبان یوناني پرداخت

فرانسھ وي را بھ ژنو پناھنده كرده بود، خود از اعمال زور درباره پیروان عقاید دیني مخالف پشتیباني 
وي ماموریتي را كھ كالون بھ او سپرده بود، با تبحري كھ در علم حقوق داشت، بھ عھده گرفت و در . كند

او بار . ھ رھبران كشوري در مجازات بدعتگذاران منتشر كردكتابچھاي درباره وظیف ١۵۵٣ماه سپتامبر 
دیگر بھ این نكتھ اشاره كرد كھ رواداري دیني براي كساني كھ كتاب مقدس را وحي آفریدگار میدانند میسر 

اگر كتاب مقدس را سخن خدا ندانیم، ایمان دیني را، كھ وجود آن با توجھ بھ طبع سركش بشر براي . نیست
مردم، حفظ نظم اجتماع، نگاھداري تمدن ضروري است، بر چھ پایھاي بنیان نھیم در تھذیب اخالق 

براي كساني كھ صادقانھ بھ . صورت فقدان چنین مبنایي، آشوب فكري ھستي مسیحیت را بر باد خواھد داد
ل درست است كھ انجی. كتاب مقدس معتقدند یك مذھب بیشتر وجود ندارد، و مذاھب دیگر بیپایھ و ناقصند

در این صورت چگونھ بھ . قانون محبت است، ولي این قانون ما را از توبیخ دزدان و آدمكشان باز نمیدارد
ما اجازه میدھد تا از تعقیب بدعتگذاران چشم بپوشیم كاستالیون در رسالھ خویش، گفتاري پیرامون 

وي در نامھ . د انتشار نیافتدروغھاي كالون، بھ استدالل تئودور پاسخ گفت، ولي این رسالھ تا نیم قرن بع
دیگري بھ نام درباره شك و تردید، پیش از دكارت، شك و تردید را نخستین گام در راه كشف حقیقت 

مسئلھ آزادي اراده و امكان رستگاري ھمھ جھانیان را پیش ) ١۵٧٨(وي در چھار دیالوگ خویش . شمرد
دون اخذ نتیجھ، از كاتولیكھا و پروتستانھاي ، در رسالھ پندي بھ فرانسھ پریشان، ب١۵۶٢در سال . كشید

فرانسھ درخواست كرد كھ از جنگ داخلي خانمانسوز دست كشند و بھ ھمھ مومنان مسیحي اجازه دھند كھ 
كاستالیون در چھل و ھشت سالگي، در .)) طبق ایمان خویش، نھ بنابر اعتقاد دیگران، خدا را نیایش كنند((

، و كالون مرگ زودرس وي را ناشي از داوري عادالنھ )١۵۶٣(روبست فقر و تنگدستي، چشم از جھان ف
  . خداي دادگر خواند

VIII - ١۵۶۴-١۵۵۴: كالون در سالھاي آخر عمر  
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كالون ظاھرا بھ اعتقاد باطني كاستالیون بھ نظریھ اونیتاریانیسم، كھ مبتني بر یگانگي ذات آفریدگار و 
و از این رو حق داشت كھ گسترش این عقیده را خطري ; دمتضمن انكار الوھیت مسیح، است پي برده بو

وي از این عقیده بیش از ھر عقیده دیگري میھراسید، زیرا در خود ژنو بھ . براي ھستي مسیحیت انگارد
اینان اعتقاد بھ تقدیر ازلي را نیز، مانند . مظاھر آن در میان پناھندگان پروتستان ایتالیایي برخورده بود

و معتقدات آنان یكي از اساسیترین مباني مسیحیت را، دایر بر اینكھ مسیح فرزند ;میپنداشتندماھیت، بیپایھ 
  . خداست، بیاعتبار میساخت

میزیست، مقارن دادرسي سروتوس، وي مقامات كشوري را از مجازات مردم بھ خاطر عقاید دینیشان 
، بھ فرمان ١۵۵٩وي را بھ سال . برحذر داشت و اعطاي آزادي مذھبي را براي ھمھ مردم خواستار شد
شگاه توبینگن بھ گریبالدي در دان. شوراي ژنو، بھ اتھام اعتقاد بھ اونیتاریانیسم از این شھر تبعید كردند

ولي اولیاي دانشگاه، پس از آنكھ درباره تمایالت دیني وي پیغامي از ; استادي كرسي حقوق منصوب شد
. كالون دریافت داشتند بھ او فشار آوردند كھ اعترافنامھاي را دایر بھ اعتقاد خویش بھ تثلیث امضا كند

از بیماري طاعون  ١۵۶۴، و در سال گریبالدي بھ جاي امضاي این اعترافنامھ بھ شھر برن گریخت
جورجو بالندراتا، پزشك ایتالیایي كھ در ژنو مسكن گزیده بود، بھ اتھام انكار الوھیت مسیح بھ . درگذشت

. ولي او بھ لھستان گریخت و در آن سامان از آزادي نسبي دیني برخوردار شد; شوراي شھر احضار شد
او را بھ . آمده بود، اعتقاد خویش را بھ اونتیاریانیسم پنھان نمیداشتوالنتینو جنتلیھ، كھ از كاالبریا بھ ژنو 

پس از آنكھ از عقیده خویش عدول كرد، از زندان آزاد ). ١۵۵٧(زندان افكندند و بھ مرگ محكوم كردند 
ولي چون اطمینان داد كھ قصد وي . شد، بھ لیون رفت، و در آنجا بھ دست مقامات كالتولیك گرفتار آمد

ولي از لیون بھ لھستان رفت و در آنجا بھ بالندراتا . با كالون بوده است، آزادي خود را باز یافت مخالفت
، بھ جرزم ١۵۶۶در سال ; پس از بازگشت بھ سویس، بھ دست مقامات شھر برن گرفتار شد. پیوست

  . پیمانشكني و بدعتگذاري، سرش را از تن جدا كردند

ه خدا، بسادگي میزیست و بھ یاري شخصیت تواناي خویش و كالون، در كشاكش این مجادالت در را
با گذشت زمان، نفوذ وي در شھر . پشتیباني پیروانش كھ سرمست توھم بودند، بر شھر ژنو فرمان میراند

سردرد مداوم، تنگي نفس، ضعف . فقط بیماري او را میآزرد و رنج میداد. ژنو ریشھدارتر و استوارتر شد
. یھ، نقرس، و تب او را فرسودھتر، نحیفتر، ترشروتر و افسردھتر میكردنددستگاه گوارش، سنگ كل

با این ; از آن پس غالبا بستري بود. او را بیش از پیش ناتوان ساخت ١۵۵٩و  ١۵۵٨بیماري ممتد سالھاي 
حال، از مطالعھ، رھبري و اداره شھر، و ایراد وعظ و خطابھ، حتي ھنگامي كھ وي را بھ علت ناتواني با 

، وصیتنامھ خویش را، كھ گواه ١۵۶۴آوریل  ٢۵در روز . ندلي بھ محراب كلیسا میبردند، بازنمیایستادص
روز بعد، كالنتران و اعضاي شوراي ژنو بر بالین . بر اطمینان قاطع وي بھ رستگاري ابدي بود، نوشت

جلوگیري كند از آنان كالون از اینكھ در بعضي مواقع نتوانستھ بود از تندخویي خویش . وي حضور یافتند
فارل، . پوزش خواست و بھ آنان اندرز داد كھ بھ معتقدان پاك و بیآالیش كلیساي اصالح شده وفادار بمانند

كالون، سرانجام پس از آنكھ روزھاي . كھ اكنون ھشتاد سالھ بود، از نوشاتل نزد یار دیرینش شتافت
  . دارفاني را وداع گفت ١۵۶۴، ٢٧بسیاري را با مناجات و درد و رنج سپري كرد، در روز 

. لوتر، با اتكاي بھ ملیگرایي آلمان، كلیساي نوبنیاد خویش را پا برجا و استوار ساخت. صاف شده بود
گرچھ وي براي بھ ثمر رسانیدن آرمان خویش گریزي جز این نداشت، اما اتكاي او بھ احساسات ملي 

كالون بھ فرانسھ مھر میورزید و براي پیش بردن . ي پیوستآلمانیھا آیین لوتر را بیش از پیش بھ قوم توتون
آرمان ھوگنوھاي این كشور تالش میكرد، ولي بھ خالف لوتر پایبند احساسات وطني نبود و وطني جز آیین 

از ھمین روي، آیین كالوني جھانگیر گشت و، بھ صورت تعدیل شدھاي، در معتقدات . خود نمیشناخت
ھایي از پروتستانھاي مجارستان،  ، اسكاتلند، و امریكا اثر بخشید، و گروهپروتستانھاي سویس، فرانسھ

كالون، با سازمان، اطمینان، و غروري كھ در . لھستان، آلمان، ھلند، و انگلستان را نیز پیرو خویش ساخت
اریخ را بسیاري از نقاط جھان بھ پروتستانھا بخشید، بھ آنان توانایي داد تا برخي از سختترین آزمایشھاي ت

  . پیروزمندانھ پشت سر نھند
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یك سال قبل از مرگ كالون، شاگرد وي، اولویانوس، با ھمكاري اورسینوس، شاگرد مالنشتون، كاتشیسم 
بز و بولینگر، با ادغام . ھایدلبرگ را، كھ كاتشیسم كلیساھاي اصالح شده آلمان و ھلند شد، تنظیم كرد

كھ بعدھا اعتقادنامھ ) ١۵۶۶(اعترافنامھ سویسي را تنظیم كردند  ھاي كالون و تسوینگلي، دومین اعتقادنامھ
بز در ژنو، با تردستي و مھارت، كاري را كھ بھ دست . رسمي كلیساھاي اصالح شده سویس و فرانسھ شد

كالون آغاز شده بود ادامھ داد، ولي با گذشت زمان، رھبران مالي ژنو كھ بر شوراھاي شھري تسلط داشتند 
ویش در برابر ھیئت اجراییھ، كھ براي بازرگاني و داد و ستد مقررات سختي وضع كرده بر مقاومت خ
، سالطین مالي ژنو بار دیگر بر شھر چیره شدند و اختیاراتي را )١۶٠٨(پس از مرگ بز . بود، افزودند

جدھم، در قرن ھ. كھ كالون در امور غیر مذھبي براي كلیساي ژنو بھ دست آورده بود خود بھ دست گرفتند
آیین كاتولیك بھ ژنو بازگشت و بھ . نفوذ ولتر سنتھاي كالون را تعدیل كرد و بھ تعصبات اخالقي پایان داد

 ١٩۵۴در سال . ساكنان این شھر مسیحیتي خالي از افسردگي، و اخالقي دور از سختگیري عرضھ داشت
، باشكوھترین اثري كھ بھ با این حال. درصد پروتستان بودند ۴٧درصد كاتولیك و  ۴٢از جمعیت ژنو 

است كھ در كنار دیوار )) بناي یادبود جنبش اصالح دیني((دست بشر در شھر ژنو برجاي نھاده شده 
ھاي نافذ فارل، كالون، بز، و ناكس، كھ بر سینھ آن نقش بستھاند،  پاركي با ابھت برپا ایستاده و با چھره

  . خاطره پیروزي نھضت پروتستان را زنده میسازد

ومت دیني كالون، با وجود استبداد و سختگیري خویش، رشد دموكراسي را در بسیاري از نقاط اروپا حك
تالش رھبران پیرو كالون در جھت تعمیم آموزش و وضع مقررات اخالقي شاق براي مردم، . تسریع كرد

برھانند، و نجبا و شھرنشینان سرسخت ھلند را بر آن داشت كھ گریبان خویش را از استبداد اسپانیاي بیگانھ 
اھمیتي كھ آیین كالوني بھ . روحانیان اسكاتلند را بھ قیام بر ضد ملكھ دلربا ولي ناپاك خود برانگیخت

  پرھیزگاري میداد پیمانگران اسكاتلندي، 
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آیین كالوني كرامول را قوت قلب داد، . پیرایشگران انگلستان و ھلند، و آوارگان انگستان جدید را پدید آورد
آیین كالوني مردان . بھ خامھ، میلتن نابینا الھام بخشید، و پیروي دودمان مرتجع استوارت را درھم شكست

ر پناه آزادي زیست كنند، بھ تعمیم بیباك و سرسختي آفرید كھ قارھاي را گشودند، و براي آنكھ مردم د
مردمي كھ كشیشان خویش را راسا . آموزش و تحكیم مباني حكومت مردم بر مردم ھمت گماشتند

برمیگزیدند دیري نپایید كھ حق انتخاب فرمانروایان سیاسي را نیز بھ خویشتن اختصاص دادند، و جوامع 
افسانھ برگزیدگي االھي با ایجاد امریكا حقانیت . دیني خود مختار ھستھ شھرھاي آزاد و خودمختار شدند

  . خویش را توجیھ كرد

پس از حصول چنین نتایج درخشاني، فرضیھ برگزیدگي بعضي از مردم، و محكومیت بعضي دیگر بھ 
وقتي اروپا پس از جنگ سي سالھ انگلستان پس از انقالبات . لعنت ابدي، اندك اندك بھ فراموشي سپرده شد

نظم اجتماعي خویش را بازیافتند، غرور ناشي از توھم  ١٧٩٣و آمریكا پس از سال ، ١۶٨٩و  ١۶۴٢
مردم خود را تواناتر و ایمنتر احساس . برگزیدگي جاي خود را بھ غرور ناشي از كار و سازندگي داد

 .رعب و وحشتي كھ خداي كالون آفریده بود جاي خویش را بھ مفھوم انسانیتري درباره خدا سپرد; میكردند
ھاي خشك و خشن مكتب االھیات كالون را ترك گفتند،  كلیساھاي وارث سنت آیین كالوني اندك اندك جنبھ

و عالم دیني ; عالمان االھي معتقد شدند آنان كھ در كودكي از جھان در میگذرند ھمگي نجات خواھند یافت
بھ عذاب ابدي گرفتار شماره كساني كھ : ((سرشناسي، بیآنكھ سخن وي آشوبي برپا كند، اظھار داشت

ما از گرفتن این اطمینان خاطر خرسندیم و قبول  ٨٠.بسیار ناچیز و غیر قابل مالحظھ است... خواھند شد
ولي براي ما دشوار است . میكنیم كھ حتي زندگي خطاكاران نیز نقشي اساسي در سرنوشت بشر ایفا میكند

رترین ادوار تاریخ خرافات، ذھن مردم را با بھ مردي مھر ورزیم كھ در یك از طوالنیترین و پرافتخا
  . بیھودھترین و كفرآمیزترین توصیف خدا تیره ساخت
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  فصل بیست و دوم

  

فرانسواي اول و اصالح دیني در 
  فرانسھ 

١۵١۵ -١۵۵٩  

I - ))شاه دماغ گنده((  

پدر بزرگ . ، در زیر درختي در كنیاك، چشم بھ جھان گشود١۴٩۴سپتامبر  ١٢فرانسواي اول در روز 
پدرش، شارل دوك والوا و اورلئان و كنت آنگولم بود، كھ . اورلئان، از سخنسرایان فرانسھ بود/او، شارل د

زن خوبرو، توانا،  مادرش، لویز دوساووا،. پس از زناكاریھاي بسیار، در سھ سالگي فرانسوا درگذشت
وي كھ در ھفدھسالگي بیوه شد، بھ پیشنھاد زناشویي ھنري ھفتم، . بلندپرواز، و شیفتھ ثروت و قدرت بود

پادشاه انگلستان، جواب رد داد، و ھمھ توانایي خویش را صرف آن كرد كھ فرزندش را بھ پادشاھي فرانسھ 
برتاني، با زادن فرزند مرده، فرانسوا را وارث وي ھنگامي كھ دومین زن لویي دوازدھم، آن دو . برساند

  . تاج و تخت فرانسھ كرد، سوگواري نكرد

لویز و . لویي با تاسف فرانسوا را دوك والوا كرد و مربیاني بر گماشت تا بھ او ھنر فرمانروایي بیاموزند
بھ مثابھ بتي رفتار دخترش مارگریت نھایت مراقبت و توجھ را نسبت بھ فرانسوا بھ عمل میآوردند و با او 

لویز وي را . میكردند، و براي آنكھ وي را براي پادشاھي آماده كنند، از ھیچ كوششي دریغ نمیورزیدند
ھا براي او نقل میكرد، از  داستانھایي از قھرمانیھاي شوالیھ; شھریارم، سرورم، و قیصرم، میخواند((

. سابقات شمشیر زني از خود بیخود میگشتدالوریھاي وي بر خود میبالید، و از پیرزویھاي او در م
ھمچون روالن و آمادي، بھ استقبال خطر ; فرانسوا جواني خوبروي، بانشاط، مودب، و دالور بود

میشتافت، چنانكھ روزي گرازي وحشي از قفس گریخت و درباریان وحشتزده پا بھ فرار نھادند، ولي 
  . ا از پاي درآوردفرانسوا با رشادت و دالوري كمنظیري جانور درنده ر

. كھ كلود دوفرانس، دختر ھفتسالھ لویي دوازدھم، را نامزد او كردند) ١۵٠۶(ھنوز جواني دوازدھسالھ بود 
این دختر را قبال بھ جواني وعده داده بودند كھ مقدر بود روزي بھ نام شارل پنجم بر مسند فرمانروایي 

رو كھ فرانسھ را فرمانبردار اسپانیا میساخت، شكستھ ولي این پیمان، از آن . امپراطوري مقدس روم نشیند
ھمین پیشامد یكي از موجبات بسیاري بود كھ آتش دشمني و كینھتوزي را بین خاندانھاي سلطنتي . شده بود

فرانسوا را در چھاردھسالگي از مادرش . ھاپسبورگ و شارل و فرانسوا تا پایان زندگي آنان، برافروختند
كلود زن لنگ، تنومند، . وي در بیست سالگي با كلود زناشویي كرد. ي بھ شینون بردندجدا كردند و نزد لوی

فرزنداني براي  ١۵٢٣، ١۵٢٢، ١۵٢٠، ١۵١٨، ١۵١۶، ١۵١۵بارور، و مالآلوري بود كھ در سالھاي 
  . چشم از جھان فرو بست ١۵٢۴فرانسوا آورد و در سال 

ھمھ مردم فرانسھ، و بیش از ھمھ مادر فرانسوا كھ . بھ پادشاھي رسید ١۵١۵فرانسوا در روز اول ژانویھ 
وي دوكنشینھاي آنگلولم و آنژو، بخشھاي من و بوفور، و بارون نشین آمبواز را بھ او بخشید از جلوس 

فرانسوا نسبت بھ دیگر نجبا، ھنرمندان، درباریان، مالزمان، و . فرانسوا بر اریكھ فرمانروایي خشنود بودند
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آواي دلنشین، یكرنگي و پاكدلي، سرزندگي و دلربایي، روح . ا سخاوت بودھایش نیز ب معشوقھ
شوالیھگري، و دلبستگي او بھ رنسانس موجب شدند كھ ھمھ مردم فرانسھ و درباریانش مھر وي را بھ دل 

مردم فرانسھ بھ او میبالیدند و بھ فرمانروایي وي امیدوار بودند، ھمچنانكھ انگلیسیھاي آن روزگار . گیرند
با بھ قدرت رسیدن . بھ ھنري ھشتم، و مردم امپراطوري مقدس روم بھ شارل پنجم با امیدواري مینگریستند

  . فرمانروایان جوان، جھان نیز جواني و سرزندگي را از سر گرفت

فرانسوا كھ صفات شاه آرنژ و النسلو دوالك را درخور جمع داشت، چگونھ مردي بود اگر از دماغ 
برخي از معاصرانش، كھ براي او احترامي قایل . جسما مرد درشت و شكوھمندي بود گندھاش بگذریم، او

و مردي چھار شانھ و . سانتیمتر میرسید ١٨٣بلندي قدش بھ . میخواندند)) شاه دماغ گنده((نبودند، وي را 
. میكرد بخوبي میدوید، میپرید، كشتي میگرفت، و با بھترین شمشیربازان شمشیربازي; چابك و نیرومند بود

چھره جوان او، با وجود ریش و سبیل . با ھر دو دست شمشیر میزد، و نیزه سنگیني را بھ دست میگرفت
چشمھاي تنگش . فرانسوا ھنگام تاجگذاري بیست و یك سالھ بود. باریك و تنك، شاداب و با طراوت مینمود

ھرگاه بیني درشت او را دلیل . ندبر چابكي و شوخ طبعي او گواھي میدادند، اما فاقد عمق و تیز بیني بود
برانتوم كھ . مردمي وي بدانیم، با توجھ بھ شایعاتي كھ درباره او بر سر زبانھا بود، سخني بگزاف نگفتھایم

فرانسوا چون جوان و آزاد بود در عشقبازي بیداد : صحیفھ بانوان او فاقد سندیت تاریخي است مینویسد
گرفتار )) آبلھ بزرگ((تا آنكھ سرانجام بھ بیماري ... ي میگذراندمیكرد و ھر روز را در داماني و آغوش

بھ روایتي، مادر پادشاه گفتھ است كھ فرزند وي بھ كیفر . گشت و ھمین بیماري زندگاني وي را كوتاه كرد
ولي قدر مسلم این است كھ وي . د تاریخ درباره عشقبازیھاي او گزاف گفتھ باشدشای. استگناھش رسیده 

تا پایان عمر بھ آن دو پیسلیو، فرانسوا  ١۵٢۶، و سپس از )كنتس دوشاتوبریان(نخست بھ فرانسواز دوفوا، 
درباره عشقبازیھاي وي شایعات بسیار بر سر . اتامپ ساخت، عشق میورزیده است/ وي را دوشس د

چنانكھ گفتھاند وي میالن را نھ بھ خاطر میالن، بلكھ براي دو چشم دلربایي كھ در آن دیده بود ; ھا بودزبان
بھ . یا آنكھ، زن دلربایي در پاویا وي را گرفتار دردناكترین فاجعھ زندگي خویش ساخت; بھ محاصره كشید

. را با شیفتگي در ھم آمیختھ بوداو شفقت . ھر حال، ناچاریم بھ چنین پادشاه رئوف و دلسوزي مھر بورزیم
چون تصمیم گرفت كھ فرزندش را بھ ترك ھمسر نازایش كاترین دومدیسي وادارد، اشكھاي كاترین وي را 

ھر گاه .)) با شفقتتر از فرانسوا نمیتوان یافت: ((اراسموس گفتھ است. از این تصمیم منصرف كردند
ھتر است بھ گفتھ بوده، اومانیست مقرب فرانسوا، توجھ توصیف وي را بھ دوري و ناآشنایي او حمل كنیم، ب
  . كنیم كھ وي را نجیب و خوش برخورد خوانده است

ھاي شاھانھ با ھنري ھشتم ھمچشمي میكرد،  در پوشیدن جامھ. فرانسوا مردي بسیار خودبین و خودپسند بود
با وجود این، از . ساختھ بود و بھ گمان اینكھ ھیچ آتشي گزندي بھ او نخواھد زد، سمندر را عالمت خویش

حرمت و تشخص و چاپلوسي را دوست داشت، و انتقاد و خرده گیري را . آتش روزگار در امان نماند
فرانسوا بھ بازیگري كھ دربار را بھ مسخره گرفتھ بود تازیانھ زد، و لویي دوازدھم . نمیتوانست تحمل كند

، )آن دو مونمورانسي(ا برخي از اطرافیان خود ناسپاس او گرچھ ب. نیز با لبخندي بھ این كار صحھ گذاشت
ایتالیاییھا . بود، از بذل و بخشش فروگذار نمیكرد) سامبالنسھ(، و حتي ستمگر )شارل دو بوربون(بیلطف 

در تاریخ جھان ھیچ فرمانروایي چون او با ھنرمندان . از آزادیخواھي و آزاداندیشي او در شگفت بودند
او زیبایي را بشدت و با درایت دوست میداشت و براي گسترش ھنر از بذل مال دریغ . مھربان نبوده است

  . وي بحق بنیانگذار رنسانس فرانسھ بود. نمیداشت

اندكي التیني آموختھ بود، ولي با زبان . فرانسوا بھ اندازه سیرت فریبندھاش از ھوش و ذكاوت بھره نداشت
ت دقیق و احاطھ وي بھ كشاورزي، شكار، جغرافیا، فنون با این وصف، اطالعا. یوناني آشنایي نداشت

ھرگاه كھ از جنگ یا عشقبازي فراغت مییافت، خویشتن . نظامي، ادب و ھنر مردم را دچار شگفتي میكرد
سنگدلي و بیپروایي لیاقت فرماندھي، خوشدلي و خوشگذراني، و . را با مطالعھ آثار فلسفي سرگرم میداشت

ھایش بھ او اجازه نمیدادند براي  نفوذ اطرافیان و معشوقھ. ز او سلب كرده بودندشایستگي زمامداري را ا
خویشتن فرماندھان و وزیران برازندھاي برگزیند، و یكرنگي و صداقتش مانع از آن بودند كھ سیاستمدار 

  . شایستھاي شود
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و از آن میترسید كھ . ودخواھرش مارگریت از اینكھ میدید برادرش توانایي فرمانروایي ندارد، اندوھناك ب
جوان ((لویي دوازدھم، كھ فرانسوا را بھ نام . امپراطور مكار و سرسخت سرانجام وي را بھ زانو درآورد

ھمھ : ((میستود، از تمایل جانشین خویش بھ خوشگذراني و كامروایي نگران بود و میگفت)) پاكدل دالور

   ١۵١۵فرانسھ در سال - IIتالشھاي ما 

در پناه فرمانروایي شاه نیكخواه و مردمدوست، و با استفاده از خاك بارور و مردم پركار و فرانسھ اكنون 
 ٠٠٠,٠٠٠,١۶جمعیت فرانسھ . با استعدادش یكي از با رونقترین ادوار تاریخ اقتصادي خویش را میگذراند

ا از نفر بود و جمعیت اسپانی ٠٠٠,٠٠٠,٣نفر بود،در صورتي كھ جمعیت انگلستان در آن ھنگام 
نفر جمعیت، پس از قسطنطنیھ، بزرگترین شھر  ٠٠٠,٣٠٠پاریس با . نفر تجاوز نمیكرد ٠٠٠,٠٠٠,٧

دھقانان تقریبا ھمگي صاحب زمین بودند، ولي بھ . نظام اجتماعي فرانسھ ھنوز نیمھ فئودالي بود. اروپا بود
ي تامین امنیت محل یا كشور ھا، كھ وظیفھشان تنظیم امور كشاورزي و تھیھ سرباز برا خاوندھا و شوالیھ

تورم مالي ناشي از ضرب پیدرپي مسكوك و استخراج و وارد ساختن فلزات . بود، باج و سرباز میدادند
بھادار بھ كشاورزان فرانسھ امكان داده بود كھ از نجباي صاحب اراضي پھناور ولي بیپول، بھ قیمت 

سویان در روزگاري كھ نظام اجتماعي و ھمین وضع موجب شد كھ فران. ارزان، زمین خریداري كنند
اقتصادي تحملناپذیر آلمان دھقانان آن كشور را بھ طغیان برانگیختھ بود، با آسایش نسبي خویش بسازند و 

كشاورزان فرانسھ، بھ انگیزه دلبستگي بھ زمینھاي خویش، بھترین غلھ و . بھ آیین كاتولیك وفادار بمانند
ھاي مردم را  دامپروري نیز رونق داشت، و شیر و كره و پنیر سفره. شراب اروپا را تولید میكردند

مرغ و جوجھ و دیگر طیور تقریبا در ھر حیاطي بودند، و دھقانان بوي طویلھ خوك خود را . میآراستند
  . یكي از دالویزترین عطرھاي زندگي خود میدانستند

ت بودند، بھ اندازه دھقانان از ھاي خصوصي خویش سرگرم فعالی كارگران شھري، كھ ھنوز در كارگاه
تورم مالي ھزینھ زندگي را بیش از مزد كارگران افزایش داده . رونق اقتصادي كشور بھره برنمیگرفتند

بود و عوارض و نرخ گزاف كاالھاي انحصاري، چون نمك، بار ھزینھ زندگي را بر دوش كارگران 
ب زدند، ولي اعتصابات آنان درھم شكست و كارگران ناراضي چند بار دست بھ اعتصا. سنگین میساختند

كاالھاي بازرگاني از طریق رودھاي . ھاي صنفي محروم كرد قانون طبقھ كارگر را از حق تشكیل اتحادیھ
ھاي خاكي نامناسب  متعدد و پر آب فرانسھ بآساني بھ دریا سرازیر میشدند، ولي صدور كاال از راه

. ھا از امالكشان میگذشتند باج میدادند ودالھایي كھ این راهبدشواري صورت میگرفت و بازرگانان بھ فئ
لیون، كھ كاالھاي سویسي و آلماني را از راه رود رون براي صدور بھ مدیترانھ بھ خود جلب میكرد، پس 

كاالھاي . از پاریس مھمترین مركز بازرگاني فرانسھ، و پس از آنورس بزرگترین بازار تجاري اروپا بود
ر مارسي براي تحویل بھ تركان، كھ فرانسوا با فرانسوا مانند ھمھ فرانروایان تصمیم گرفت با فرانسھ از بند

. تنھا نجبا و روحانیان از پرداخت مالیات معاف بودند. اخذ مالیات، از اقتصاد شكوفان فرانسھ بھره برگیرد
ھنوز ستون فقرات ارتش  روحانیان از درآمد كلیسا سھمي بھ شاه میپرداختند، و نجبا سوارھنظام را، كھ

فرانسوا از این نیز پا را فراتر نھاد و، بھ تقلید پاپھا، القاب و مناصب . فرانسھ بود تجھیز و تقویت میكردند
بدین سان، در فرانسھ نیز چون انگلستان، طبقھ ممتاز تازھاي متشكل از ; سیاسي را بھ معرض فروش نھاد

وكالي دعاوي، كھ آنان نیز مقامات خویش را از شاه . آمدپدید )) توانگران تازه بھ دوران رسیده((
  . میخریدند، حكومت اداري نیرومندي در درون حكومت فرانسھ بھ وجود آوردند

از آنجا كھ خوشگذرانیھاي شاه بھ او مجال نمیدادند بھ امور كشور رسیدگي كند، وي وظایف مقام سلطنت 
ت مرداني چون دریاساالر بونیوه، آن دو مونمورانسي، حتي مسئولیت تعیین مشي سیاسي كشور، را بھ دس

سھ شورا در اداره كشور با . كاردینال دو پرا، كاردینال فرانسوا دو تورنون، و ویكنت دو لوترك سپرد
شوراي خصوصي نجبا، شوراي محرمانھ امور كشوري، و : مردان نامبرده و با شاه ھمكاري میكردند

عالوه بر اینھا، پارلمان پاریس، كھ . م از شخص شاه رسیدگي میكردشوراي كبیر كھ بھ تقاضاھاي مرد
تن روحاني و غیر روحاني بود و اعضاي آن، براي تمام عمر، توسط شاه برگزیده شده  ٢٠٠مركب از 

پارلمان پاریس حق داشت فرمانھاي شاه را، ھرگاه با آداب و . بودند، نقش دیوان عالي كشور را ایفا میكرد
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بھ طوري كھ فرمانھاي شاه قبل از تصویب پارلمان اعتبار ; رانسھ ناسازگار مییافت، رد كندسنن اساسي ف
پارلمان پاریس، كھ وكالي دعاوي و پیرمردان بر آن تسلط داشتند، ارگان سیاسي طبقات . قانوني نداشتند

ه بھ دست اداره امور ایاالت را شا. متوسط و، پس از سوربون، محافظھكارترین سازمان فرانسھ گشت
اتاژنرو مدتي بھ فراموشي سپرده شد مالیات منظم جاي خود را . پارلمانھاي محلي و فرمانداران سپرده بود

  . بھ اعانات اختیاري داد، و اختیارات نجبا در دستگاه دولت كاھش یافتند

كب بود از كھ مر -دربار سلطنتي . وظیفھ نجبا عبارت بود از تجھیزات ارتش و خدمتگزاري شاه در دربار
گل سرسبد فرانسھ، مرجع تقلید  - سران اداري، نجباي سرشناس و زنان آنان، و خانواده و مقربان شاه 

بر راس این خیل خدمتگزاران پیشكار خانواده سلطنتي قرار داشت كھ بر . آداب، و بزمگاه سیار شاه گشت
كھ مسئولیت اطاق خواب شاه را بر  مقام دوم از آن پردھدار بود. تشریفات رسمي دربار نیز نظارت میكرد

. پس از او، چھار خادم قرار داشتند كھ، براي برآوردن امیال شاه ھمواره در التزام وي بودند. عھده داشت
اینان ھر سھ ماه یك بار جاي خویش را بھ نجباي دیگر میسپردند تا آنان نیز از افتخار تقرب بھ شاه محروم 

. مان، بیست تا پنجاه و چھار حاجب دیگر بھ خدمت آنان گمارده شده بودندبراي بزرگداشت این خاد. نمانند
بیست تن دیگر از اشراف مباشرت آبدارخانھ شاه را، كھ داراي . بھ منظور مراقبت كامل بر خدمت بودند

نزدیك سي غالمبچھ پسران واالتبار آراستھ بھ . چھل و پنج آشپز و بیست و پنج ساقي بود، بھ عھده داشتند
ھا و خاطرات شاه را  منشیان بسیاري نامھ. ھاي سیمین درخشان، ھمواره در التزام شاه بودند امھج

بھ . كاردینالي پیشنماز نمازخانھ دربار، و اسقفي مسئول اجراي مراسم دیني در نمازخانھ بود. مینگاشتند
ي از فضال، چون بوده بھ جمع. پنجاه اسقف صاحب اسقف نشین نیز افتخار تبرك دربار شاه داده شده بود

لیور، تفویض  ٢۴٠با مستمري )) گماشتھ خانواده سلطنتي((دانشور و مار و شاعر، مقام افتخاري بھ نام 
در میان سران و خادمان بیشمار دربار، ھفت پزشك، ھفت جراح، چھار آرایشگر، ھفت خنیاگر، . شده بود

ھریك از . ذیرایي را نیز نباید از یاد بردھشت صنعتگر، ھفت منشي آشپزخانھ، و ھفت راھنماي تاالر پ
و ھریك از دو ملكھ ; فرزندان شاه داراي مباشران، مھرداران، معلمان، خدمتگزاران، و نوكران متعدد بود

صفت بارز فرانسوا این . دربار كلود و مارگریت ده یا پانزده زن خدمتگزار و ھشت یا شانزده ندیمھ داشت
ھ مقامات شامخ میرساند، روابط نامشروع آنان را با مھارت نادیده میگرفت، بود كھ زنان را در دربارش ب

شاید زنان .)) دربار بدون زنان چون بوستان فاقد گل است: ((میگفت. و از تماشاي وجاھت آنان تمتع میبرد
بودند كھ با ذوق و سلیقھ ھنري فطري خویش چنان شكوھي بھ دربار فرانسوا دادند كھ حتي در كاخھاي 

ھمھ فرمانروایان اروپا براي آنكھ از تجمالت دربار پاریس بھرھاي . مپراطوري روم نیز مانند نداشتا
در وراي این ظاھر آراستھ، تعداد زیادي از خدمتگزاران بھ . برده باشند بھ رعایاي خویش مالیات بستند

متخصص در تھیھ چھار سرآشپز، شش دستیار سرآشپز، آشپزھاي : چشم میخوردند كھ عبارت بودند از
انواع سوپ، رب، شیریني، و خوراك ھمھ درباریان، و جمعي پیشخدمت براي تامین آسایش مردان و زنان 

گروھي رامشگر نیز، كھ مركب بودند از نام آورترین خوانندگان، آھنگسازان و نوازندگان اروپا، با . دربار
ن مھتر با بیست و پنج میر آخور نجیبزاده و یك ت. ھاي خویش درباریان را سرگرم میساختند آھنگھا و نغمھ

میرشكاران، صد تازي شكاري، و سیصد قوش كھ زیر . انبوھي كالسكھچي اصطبل شاه را میگردانیدند
چھار صد كماندار . نظر قوشباز پرورش یافتھ بودند، گروه دیگري از خدمتگزاران دربار را تشكیل میدادند

  . یش، جلوه خاصي بھ دربار شاه داده بودندھاي رنگارنگ خو پاسدار شاه، با جامھ

ھیچ بنایي در پاریس بتنھایي گنجایش بزمھا، ضیافتھا، جشنھاي عروسي، و پذیراییھاي سیاسي دربار را 
از این روي، فرانسوا گاھي از بناي معروف بھ لھ . كاخ لوور در آن ھنگام دژ اندوھزایي بود. نداشت
شاه . ، و یا كاخ وسیعي كھ مقر پارلمان پاریس بود استفاده میكرد، نزدیك باستیل)برجھاي كوچك(تورنل 

كھ شیفتھ شكار بود، بدین نیز قناعت نمیكرد و قسمتي از وقت خویش را در كاخھاي واقع در امتداد رود 
در این سفرھا نیمي از دربار و نیمي از ; لوار، در شھرھاي بلوا، شامبور، آمبواز، یا تور، سپري میكرد

چلیني، با گزافھگویي خاص خویش، مالزمان شاه را در این سفرھا . دار فرانسھ را خویش میكشیددار و ن
سفیران خارجي براي آنكھ در این سفرھا بھ حضور شاه بار . اسب برشمرده است ١٢٠٠٠تن با  ١٨٠٠٠

ا بھ مقر شاه و ھرگاه با ھمھ این دشواریھ; یابند، ناگزیر بودند متحمل رنج فراوان و ھزینھ سنگیني شوند
ھاي روز، براي رفع خستگي ناشي از شب زنده داري، در خواب بود و یا خود را  میرسیدند، شاه تا نیمھ
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ولخرجیھاي . سفرھا و تفرجھاي شاه ھزینھ گزافي دربرداشتند. براي شكار یا تماشاي مسابقھ آماده میساخت
را زیر بار سنگین مالیات خم كرده، و دربار مالیھ كشور را بھ آستانھ ورشكستگي كشانده، كمر مردم 

شاه در سال . ھستي بانكداران لیون را، كھ وامھاي بزرگي بھ شاه پرداختھ بودند، بھ خطر افكنده بودند
، با توجھ بھ كسر درآمد خویش، تصمیم گرفت مخارج دربار را محدود كند، بھ شرط آنكھ این ١۵٢٣

فرانسوا تجمل دربار فرانسھ را براي حفظ .)) عادي ما نشود شامل نیازمندیھا و تفریحات ناچیز((محدودیت 
آبروي كشور نزد سفیران خارجي، و براي آنكھ مقام خویش را بھ رخ نجباي پلند پرواز فرانسھ بكشد، و 

او میپنداشت كھ مردم پاریس شیفتھ تجملند و بھ جاي . ھمچنین براي ارضاي ساكنان پاریس واجب میشمرد
  . بار آزرده باشند، بھ دیده ستایش بدان مینگرندآنكھ از تجمالت در

فرانسوا گر چھ بظاھر فرمانرواي مطلق فرانسھ . اكنون زنان نیز در دربار فرانسھ قدرتي بھ ھم رسانیدھاند
وي . بود، ولي زبونیش در برابر زنان وي را فرمانبردار مادر، خواھر، معشوقھ، و حتي ھمسرش ساخت

او كلود را بھ خاطر مصالح سیاسي . باردار میكرد، باید بھ او عالقھمند بوده باشد از آنجا كھ كلود را ھمیشھ
. با وجود این بھ زنان دیگري نیز كھ ظاھر فریبندھتري داشتند مھر میورزید; كشور بھ زني گرفتھ بود

ز آنكھ بھ روحانیان پس ا. درباریان نیز بھ شاه تاسي میجستند، و زناكاري در دربار فرانسھ امري عادي شد
مردم نیز با اشتیاق بیبندوباري دربار را تقلید میكردند . حكم وظیفھ زبان بھ شكایت گشودند، آرام گرفتند

مگر آن دختري كھ، گفتھ میشود، براي آنكھ درباریان شھوتران را از خویشتن رو گردان كند، چھره 
  ). ١۵٢۴(دلفریبش را معیوب ساخت 

نفوذ و قدرت لویز در دربار فرانسھ از اینجا پیداست كھ روزي بھ . ودتواناترین زن دربار مادر شاه ب
عرایض خویش را با من در میان بنھ، و ما بھ دلخواه خویش بدان رسیدگي خواھیم : ((فرستاده پاپ گفت

راھنماییھاي وي اغلب بھ نفع فرانسھ . ھر گاه شاه بدان اعتراض كند، بگذار ھر چھ خواست بگوید; كرد
گامي كھ وي نیابت سلطنت را عھدھدار بود، ملت فرانسھ بیش از روزھایي كھ حكومت بھ ھن; بودند

ولي آزمندي او موجب انحراف و خیانت شارل، دوك . دستھاي سست فرانسوا میگشت روي آسایش دید
فرانسوا بھ پاس زحمات مادرش، كھ وي . بوربون، شد و ارتش فرانسھ را در ایتالیا گرفتار گرسنگي كرد

  مارگریت دوناوا  - IIبھ فرمانروایي فرانسھ رسانده بود، از خطاھاي را 

قلب . پیداست كھ فرانسوا پس از مادر، و بیش از دلدارانش، بھ خواھر خود مارگریت مھر میورزید
عشق بھ مادر، عشق بھ برادر، عشق بھ شوھران، و عشق : مارگریت سرشار از عشق و محبت بود

ھاي او بالبان خندان چشم بھ جھان گشود، و با دست((بھ روایت یك داستان دلكش، . افالطوني و عرفاني
)) جمع سھگانھ ما((مادر، برادر، و خودش را .)) كوچكش ھر تازه واردي را بھ سوي خویش میخواند

ھنگام والدت، . باشد)) مثلث بینقص((آن )) كوچكترین گوشھ((میخواند، و بدین دلخوش بود كھ خود 
ورش برادرش سھم او، كھ دو سال بزرگتر از فرانسوا بود، در پر. دوشس آنگولم، اورلئان، و والوا بود

از . ، و ھمسر كوچك وي را ایفا میكرد))نقش مادر دلدار((بسزایي داشت و در بازیھاي دوران كودكي 
با آنكھ خود وي . برادرش چنان مراقبت میكرد كھ گویي او خدایي است كھ بھ صورت انسان درآمده است

اني نیست، وي را در مقام خدایان زني پاكدامن بود، چون دریافت كھ برادرش جز بشري با خواھشھاي نفس
. گرچھ بیش از برادرش علم و ھنر آموختھ بود، اما ذوق ھنري وي را نداشت. افسانھاي یونان باستان نھاد

و دانشوران، شاعران، عالمان ; زبانھاي اسپانیایي، ایتالیایي، التیني، یوناني، و اندكي نیز عبري آموخت
اگر چھ از زیبایي صورت بیبھره بود و چون ھمھ ; ر خویش گرد آورداالھي، و فیلسوفان بسیاري را بھ دو

. افراد خاندان والوا بیني بلندي داشت، اما سیرت دلپسند و فضل و كمالش وي را زن دلربایي ساختھ بودند
او از برجستھترین شاعران روزگار . مارگریت زني با عاطفھ، دلپسند، بخشنده، مھربان، و شوخ طبع بود

ھمھ وي را . شمار میرفت و دربارش را، در نراك یاپو، محفل نامدارترین ادباي اروپا ساختھ بودخویش بھ 
نامي بود كھ مردم آن )) مروارید والوا. ((دوست داشتند و درآرزوي آن بودند كھ بھ او تقرب جویند

یني بھ معني روزگار رمانتیك ولي كلبي مشرب بر وي نھاده بودند، زیرا واژه مارگاریتا در زبان الت
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از این گذشتھ، افسانھاي بر سر زبانھا افتاده بود كھ لویز با بلعیدن مرواریدي باردار . است)) مروارید((
  . شده و وي را زاده است

بیگمان، فرانسوا باید . ھاي مارگریت بھ برادرش در شمار شیواترین و شفقتآمیزترین آثار ادبي زمانند نامھ
با آنكھ عواطف وي . داراي آنچنان فضایلي بوده باشد كھ خواھرش را این سان سرسپرده خویش سازد

ر طول پنجاه سال، خللي راه نسبت بھ دیگران ناپایدار و متزلزل بود، اما بھ این عشق بیآالیش و سوزان، د
  . نیافت

گاستون دو فوا، برادرزاده لویي دوازدھم نخستین شراره عشق را در دل مارگریت برافروخت، سپس بھ 
گیوم دوبونیوه نیز در دام عشق مارگریت گرفتار شد، ). ١۵١٢(ایتالیا لشكر كشید، و در راونا درگذشت 

. ھاي او پیمان زناشویي بست شود، با یكي از ندیمھ ولي دریافت كھ براي آنكھ بھ مارگریت نزدیك
آالنسون، كھ او نیز از دودمان سلطنتي بود، زناشویي /با شارل دوك د) ١۵٠٩(مارگریت در ھفدھسالگي 

این وصلت بھ سفارش فرانسوا، كھ میخواست بھ خصومت دو خاندان سلطنتي پایان بخشد، صورت . كرد
براي تشفي خاطر او، بونیوه بھ او پیشنھاد . ین جوان را بھ دل گیردولي مارگریت نتوانست مھر ا; گرفت

معاشقھ پنھاني داد، ولي مارگریت براي آنكھ بونیوه از او چشم پوشد، با سنگ تیزي چھره خویش را 
بونیوه با . آالنسون و بونیوه ھر دو، براي پیكار بھ نفع فرانسوا، بھ ایتالیا رفتند/ دوك د. معیوب ساخت

پس از . آالنسون در گرماگرم نبرد از میدان كارزار گریخت/ي در پاویا جان سپرد، و دوك دقھرمان
دوك . آالنسون را سرزنش كردند، و لویز وي را مردي بزدل خواند/بازگشت بھ لیون، ھمھ مردم دوك د

دلسوزي آالنسون بھ بیماري ذات الجنب گرفتار شد، و با آنكھ مارگریت از گناه ھمسرش درگذشت و با /د
  . جھان را بدرود گفت ١۵٢۵بسیار از او پرستاري كرد، وي در سال 

آلبره، جوان بیست و چھار /مارگریت دو سال پس از مرگ ھمسرش، در سي و پنج سالگي، با ھانري د
ھانري، كھ بر اثر ادعاھاي فردیناند دوم و شارل پنجم بر . سالھاي كھ شاه اسمي ناوار بود، زناشویي كرد

ستش از فرمانروایي این منطقھ كوتاه شده بود، از طرف فرانسوا بھ فرمانداري گویین گماشتھ شد و ناوار د
او بھ . براي خویشتن دربار كوچكي، گاھي در نراك و زماني در پو، جنوب باختري فرانسھ، ترتیب دادم

مین روي، از ھ. مارگریت چون مادر خویش مینگریست و چندان پایبند عھد و میثاق زناشویي نبود
مارگریت خویشتن را با پذیرایي از نویسندگان، فیلسوفان، پناھندگان پروتستان، و حمایت از آنان سرگم 

آلبره بھ دنیا آورد كھ مقدر بود مادر /براي ھانري دختري بھ نام ژان د ١۵٢٨مارگریت در سال . میداشت
از آن پس، مارگریت جامھ سیاه را  .دو سال بعد، پسري زایید كھ در كودكي درگذشت. ھانري چھارم شود

فرانسوا نامھاي چنان مشحون از شفقت و ھمدردي بھ خواھرش نوشت كھ از نظر . ھرگز از تن جدا نكرد
اندكي بعد، فرانسوا بھ مارگریت و ھانري . ھاي خود مارگریت برابري میكرد شیوایي و بالغت تنھا با نامھ

فرانسوا از آن بیمناك بود كھ . پرورش یابد، بھ او بسپارند فرمان داد كھ ژان را، براي آنكھ در دربار
با آنكھ جدایي از . مارگریت دخترش را نامزد فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا، كند و یا وي را پروتستان بارآورد

دختر یكي از دردناكترین ماجراھاي اندوھزاي مارگریت قبل از مرگ شاه بود، بھ عشق سوزان و بیآالیش 
این ماجراي دردناك را نمیتوانیم ناگفتھ بگذاریم كھ چون فرانسوا . بھ فرانسوا خللي نرساندوي نسبت 

خواست ژان را بھ ھمسري دوك كلیوز درآورد و دخترك از زناشویي با وي سرباز زد، مارگریت بھ مربي 
اكنون  ولي ژان سرسخت، كھ. ژان دستور داد كھ بھ ضرب تازیانھاي وي را بھ این زناشویي وا دارد

دختري دوازدھسالھ بود پس از آنكھ چند بار تازیانھ خورد، بیانیھاي بھ امضاي خویش منتشر كرد كھ ھر با 
ژان تا آخرین لحظھ از مقاومت دست . اینھمھ، این زناشویي بھ دستاویز مصالح كشور صورت گرفت

ژان، پس از اجراي . ردندنكشید، تا جایي كھ وي را براي اداي سوگند زناشویي كشان كشان بھ كلیسا ب
مراسم زناشویي، بیدرنگ پا بھ فرار نھاد و در پو بھ والدینش پیوست و با اسراف و بذل و بخشش روزگار 

  . آنان را سیاه كرد

، ))دختري ساده((بدون ھمراھي مشایعان، چون . مارگریت خود مظھر نیكوكاري و انساندوستي بود
: میگفت. م در میآمیخت، و از نزدیك با درد و رنج آنان آشنا میشدخیابانھاي شھر پو را میپیمود، با مرد
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... پادشاھان خدمتگزار تنگدستانند((، زیرا ))سزاوار نیست كسي از نزد شاھزاده نومید و دلسرد بازگردد((
ھاي  میخواند، مارگریت بھ خانھ)) نخست وزیر تنگدستان((او خود را .)) و تھیدستان فرزندان خدا

ھانري نیز در نیكوكاري با وي ھمگام . رمیزد و پزشكان دربار را بھ عیادت بیماران میفرستادتنگدستان س
گرچھ وي شوھري سھالنگار بود، اما با اشتغال بھ خدمات خیریھ، در مقام فرمانروایي خویشتن، . بود

ھم كردند، او و مارگریت ھزینھ تحصیل دانشجویان تنگدست بسیاري را فرا. انگشتنماي مردم فرانسھ شد
اتاپل، /كھ آمیو، مترجم پلوتارك، از آن جملھ است، مارگریت بھ كساني چون مارو، رابلھ، دپریھ، لوفور د

ھایش را بھ زیر  و كالون پناه داد، تا آنجا كھ یكي از دست پرودگان وي او را بھ مرغي تشبیھ كرد كھ جوجھ
  . بال و پر خویش گرد میآورد

تھ از كارھاي خیریھ، خود را با ادب، عشق افالطوني، و االھیات رازورانھ، مارگریت در نراك و پو، گذش
كھ بھ ھر دو آیین كاتولیك و پروتستان، و حتي بھ آزادي اندیشھ، مجال خودنمایي میداد، سرگرم داشتھ بود 

و خود او ; وي عادت داشت كھ، ھنگام گلدوزي، شاعران را بر آن دارد كھ براي او اشعاري بخوانند
. عاري میساخت كھ در آنھا عشق انساني با عشق آسماني بھ صورتي مرموز و دلكش، درھم آمیختھ بودنداش

ھاي  در ھنگام حیاتش كتابھاي شعر و درام منتشر ساخت كھ ھیچ یك از آنھا در شیوایي و بالغت با نامھ
وي، بھ علت ) ت بخشھف(ھزلیات ھپتامرون . بھ بعد بھ چاپ رسیدند برابري نمیكند ١٨۴١وي كھ از سال 

. بیعفتي، در جھان پرآوازه است، گرچھ طرفداران مطالب مستھجن براي آن چندان ارزشي قایل نیستند
داستانھاي این كتاب با آنكھ تا اندازھاي در پرده و استتار گفتھ شدھاند، بھ سلیقھ مردم آن روزگار كھ از 

داستانھاي ھپتامرون را . میبردند نوشتھ شدھاندماجراھاي فریبكارانھ عشقي و پیمان شكني راھبان تمتع 
شخصا از زبان زنان و مردان دربار خویش یا دربار  ١۵۴٨تا  ١۵۴۴مارگریت در فاصلھ سالھاي 

قصد . با وجود این كتاب نامبرده تا ده سال پس از مرگ مارگریت بھ چاپ نرسید; فرانسھ، نقل كرده است
چون داستانھاي آن از ھفت تجاوز نكردند، ناشر كتاب را  مارگریت نگارش دكامرون دیگري بود، ولي

بیشتر داستانھاي كتاب با آنكھ از قھرمانان آنھا بھ نامھاي ساختگي یاد شده است، اصیل و . ھپتامرون نامید
برانتوم میگوید كھ مادر او یكي از راویان این داستانھا بوده و كساني را كھ در كتاب . واقعي مینمایند

یشناختھ است، و تصریح میكند كھ چھارمین داستان روز پنجم شرح تالش بونیوه براي دست یافتن آمدھاند م
  . بھ خود مارگریت است

نیازي بھ گفتن نیست كھ سلیقھ متظاھر روزگار ما این گونھ داستانھاي فریبكارانھ را شرمآور تلقي میكند 
تظار فرونشستن سیالب در بازگشت از ولي مردان و زنان درباري فرانسھ اوقات خویش را، ھنگام ان

پارھاي از نظریاتي كھ جستھ و گریختھ در خالل . حمامھاي كوتره، با نقل این داستانھا سپري میكردند
پس شما میپندارید كھ ھر كاري، : ((داستانھا آمده شگفتانگیز و آموزنده است، چنانكھ در جایي گفتھ میشود

بلي، در واقع ابلھان و سادھلوحانند )) ((ختگان مجاز و مستحسن استبھ شرط آنكھ پنھان بماند، براي دلبا
عفت : فلسفھ كلي كتاب در یكي از عبارات پرمعني داستان پنجم تظاھر میكند.)) كھ خویشتن را لو میدھند

و ; زن گنجینھاي است كھ نگاھداري آن مایھ سربلندي، و نگاھداري بیش از حد آن مایھ سرافكندگي میشود
چنانكھ میخوانیم دارو ; لطایفي این داستانھا را دلنشینتر ساختھ است. ني كھ این مطلب را نداندبدبخت ز

.)) فروش پارسایي اھل پو، با زن خویش جز در ھفتھ مقدس آن ھم بر سبیل توبھ و انابت، آمیزش نمیكرد
ال، در داستان پنجم مث. نیمي از ھزلیات كتاب چون كتاب بوكاتچو، درباره انحرافات اخالقي راھبان است

این پدران نیكدل در ھمان ھنگامي كھ بھ ما پند پارسایي میدھند، میكوشند زنان ما : ((از زبان كسي میشنویم
آنھا جرئت ندارند بھ پول دست زنند، ولي ران زنان را كھ بسي : ((شوھر خشمناكي میگوید.)) را بفریبند

نماند كھ راویان این داستانھا بامداد ھر روز مراسم قداس ناگفتھ .)) خطرناكتر از آن است دستمالي میكنند
  . بھ جا میآورند، و یك صفحھ در میان، كتاب را بھ بخور تقوا و پارسایي خوشبو میسازند

گرچھ خود وي در . دلبستگي مارگریت بھ این گونھ داستانھا نمودار سلیقھ و روحیھ مردم آن روزگار است
، اما بیبندوباري دیگران را نادیده میگرفت، بھ شاه كھ اختیاراتش را بھ ظاھر زن پاكدل و پاكدامني بود

ظاھرا مردان و . دست دیگران سپرده بود اعتراض نمیكرد، و با دلداران بیشمار برادرش گرم میگرفت
در میان . بسیاري از زنان آن روزگار از روابط عاشقانھ تصورات ناپاكي در ذھن خویش نمیپرورانیدند
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مارگریت با آنكھ عشق . نسھ مرسوم بود كھ بند جورابشان را بھ مرد دلخواه خویش ھدیھ كنندزنان فرا
عشق افالطوني از دربارھاي . جنسي را مجاز میشمرد، خود بھ عشق افالطوني و آسماني دل داده بود

با قیود  قرون وسطي بھ یادگار مانده، و چنانكھ كاستیلیونھ در پایان كتاب معروفش درباري نوشتھ است،
مارگریت عقیده داشت كھ زنان باید عشق و سرسپردگي مردان را، حتي در . ایتالیایي در ھم آمیختھ بود

گرامي دارند و بھ  href="f0605892.htm"<۵٨٩مواردي نیز كھ نیازي بھ تشفي تمایالت جنسي نیست 
ھاي مبرا از عالیق جنسي دوستي آنان با مالطفت و صمیمیت بیآالیش پاسخ دھند زیرا این گونھ معاشرت

ذوق زیباپسند مردان را پرورش میدھد رفتار آنان را تھذیب میكند و آنان را پایبند قیود اخالقي باالتر از 
عشق جنسي و عشق افالطوني در ھم آمیختھ بود عشق بھ نیكي و زیبایي، عشق بھ كمال و فضیلت، و در 

  . آن بود كھ انسان نخست بھ ھمنوع خویش عشق ورزد عشق بھ خدا از نظر او مستلزم. نتیجھ عشق بھ خدا

ھمچنانكھ خودخواھي برادر عشق و . اعتقادات دیني مارگریت، چون عواطف وي، مبھم و مغشوش بودند
مصایب و بیدادگریھاي زندگي وي را پایبند ایمان دیني پاك و آتشین، . عاطفھ وي را نسبت بھ او نكاست

چنانچھ در آینھ ; او نیز گاھي دچار شك و بي ایماني میشد. ي، ساختولي خالي از تعصب و انجماد فكر
روان گناھكار با صراحت اعتراف میكند كھ گاھي نسبت بھ درستي كتاب مقدس و ھستي آفریدگار شك 

میكرده، خدا را موجودي سنگدل و ستمگر میپنداشتھ، و از خود میپرسیده كھ آیا براستي كتاب مقدس از 
، مارگریت براي پاسخگویي بھ بدعتي كھ بھ او نسبت داده ١۵٣٣در سال . ده استخامھ وي تراوش كر

راھبي بھ مجمع كلیساي خود . میشد بھ دانشگاه سوربون احضار شد، ولي این احضاریھ را نادیده گرفت
ولي . گفت كھ مارگریت سزاوار آن است كھ در كیسھاي نھاده شود و بھ دست امواج رود سن سپرده شود

شاه . یاري خواھرش شتافت و بھ سوربون و راھبان گوشزد كرد كھ دست از سر وي بردارند شاه بھ
او چندان بھ من مھر میورزد كھ : ((ھایي را كھ بھ خواھرش نسبت میدادند افترا میپنداشت و میگفت اندیشھ

نمیداد كھ بھ  خاطر آسوده و اطمینان قاطع شاه بھ او اجازه.)) بھ عقیدھاي جز عقیده من تن نخواھد داد
ولي براي مارگریت، كھ از گنھكاري خویش رنج میبرد و گناھان . ھاي ھوگنوھا تمایل نشان دھد اندیشھ

او نظامھاي دیني موجود را بیھوده . ناچیز خود را چون كوه میپنداشت، دشوار نبود كھ با آنان ھمدردي كند
یق افتاده و بھ دست فراموشي سپرده شده و كمارج میشمرد، و عقیده داشت كھ ضرورت اصالح دین بھ تعو

او پارھاي از آثار پیروان لوتر را خواند و انتقادات آنھا را از فساد اخالق و آزمندي سران كلیسا . است
وي ھمچنانكھ در . فرانسوا از اینكھ روزي وي را با فارل در حال نیایش یافت دچار شگفتي شد. تایید كرد

ا نماز میخواند، پناھندگان پروتستان، از جملھ خود كالون، را زیر بال و پر نراك و پو بھ درگاه مریم عذر
ولي كالون از معاشرت مارگریت با مردان آزاداندیشي چون اتین دلھ و بوناوانتور د پریھ . خویش میگرفت

. و مارگریت سرزنش وي را نادیده میگرفت; ناخشنود بود و او را براي بردباریش سرزنش میكرد
و آزادیخواھي او بھ حدي بود كھ ھرگاه در زمان فرمانروایي دختر زادھاش، ھانري چھارم،  بردباري

در شخص مارگریت، اندك . میزیست، ممكن بود فرمان نانت را با خرسندي بھ دست خویش تنظیم كند
  . زماني، جنبش اصالح دیني با رنسانس دمساز گشت

د كھ ھر آزادھاي بھ او روي میآورد و او را مظھر نفوذ و محبوبیت مارگریت در فرانسھ بھ جایي رسی
پیر دو رونسار و ژوآشم دوبلھ . رابلھ اثر معروفش گارگانتوا را بھ او اھدا كرد. كامل آزادیخواھي میشمرد

در قرن ھجدھم، . رازوري بھ دست مارو ترجمھ شده بود، تا اندازھاي روح ھوگنوھا را در كالبد وي دمید
در قرن نوزدھم، میشلھ، . خي و انتقادي خویش قصیدھاي در وصف وي سرودپیربل در فرھنگ تاری

نویسنده و تاریخنویس پروتستان فرانسوي، در اثر برجستھ و مطول و دلكش خود بھ نام تاریخ فرانسھ، از 
بیایید یاد این ملكھ پرمھر و عطوفت ناوار را، كھ ملت ما از زندان و توده : ((مارگریت چنین یاد میكند

زم بھ آغوش وي پناه میبرد و نزد او از امنیت جاني، عزت، و احترام برخوردار میشد، ھمواره زنده ھی
خانھ تو پنھاگاه قدیسین، و قلب تو ملجا ! اي مادر رنسانس ما، ترا ھمواره گرامي خواھیم داشت. نگاه داریم

  .)) آزادي ما بود

IV  -  پروتستانھاي فرانسھ  
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ھاي زشت و زیبایي كھ در كلیساھاي  ھمان چھره. وري و اجتنابناپذیر مینموداصالح دین در اینجا نیز ضر
ھاي  كشیشان صادق و مومن، راھبھاي دیندار، راھبھ: دیگر دیدیم در كلیساھاي فرانسھ نیز بھ چشم میخورد

رور، متدین، اسقفاني كھ بھ امور دیني پرداختھ و از كارھاي سیاسي دست كشیده بودند، كشیشان نادان و تنپ
ھاي سست و بیحال، و اسقفاني كھ مال و تبار را بر اجر  راھبھاي ھرزه، فرایارھاي انگل و متكدي، راھبھ

و روحانیان از آنجا كھ بیش از مردم دیگر . با پیشرفت علم و دانش، ایمان افول كرد. اخروي مقدم میداشتند
دات رسمي آنان درباره آخرت ناسازگار از دانش و معرفت بھره داشتند، رفتاري پیشھ ساختند كھ با معتق

از آن . ھاي غني را با درآمد سرشارشان بھ خویشتن اختصاص دادند برخي از اسقفان بنفیسھا و اسقفیھ. بود
ھاي اسقفي مس، تول، و وردن، اسقف اعظم  میان، ژان اھل لورن را میتوان نام برد كھ درآمد حوزه

ن، آژن، و نانت، و دیرھاي گورز، فكان، كلوني، مارموتیھ، سنت نشینھاي رنس، لیون، ناربون، آلبي، ماكو
شگفتا . اوان، سن دو الن، سن ژرمھ، سن مدار در سواسون، و سن مانسوي در تول را از آن خود ساخت

راھبان اسقفان دنیاپرست را نكوھش میكردند و كشیشان ! كھ وي، با این ھمھ درآمد، از دست تنگي مینالید
ھاي برانتوم بھ عبارتي برمیخوریم كھ ظاھرا در آن روزگار ورد زبان مردم فرانسھ  نوشتھدر . راھبان را

نخستین جملھ كتاب ھپتامرون در وصف اسقف سھ است .)) آزمند و ھرزه چون كشیشان و راھبان: ((بود
از  دوازده داستان دیگر -در ھمین كتاب بھ ده. كھ آرزوي فریفتن زن شوھرداري را در دل میپرورانید

من از راھبان چنان بیمناكم : ((در یكي از داستانھا، از زبان كسي میشنویم. فریبكاري راھبان برمیخوریم
اوازیل .)) كھ جرئت نمیكنم نزد آنان حتي بھ گناھان خویش اعتراف كنم، زیرا آنان از ھمھ مردم بدترند

یان آنان مردان پاك و نیك سیرتي در م: ((میگوید) نامي كھ مارگریت در ھپتامرون بھ مادرش داده است(
من و ...  ١۵٢٢در سال : ((ولي ھمین لویز دوساووا در دفتر خاطراتش چنین مینویسد.)) نیز میشناسیم

ریاكار و الوان مختلف دیگري برخوردیم، كھ خداوند بھ رحمت بیكرانش ما را از [ فرایارھاي]پسرم بھ 
مسیح اعتقاد داشتھ باشیم باید بگوییم كھ در میان تمام  زیرا اگر بھ درستي سخن; گزند آنان مصون دارد

با این وصف، آزمندي لویز، بیبندوباري فرزندش در امور .)) مردم طبقھاي خطرناكتر از آنان نیست
جنسي، و موازین اخالقي سست دربار فرانسھ نمیتوانست اخالق و كردار روحانیان را، كھ آنچنان 

با پاپ لئو دھم بست، حق انتصاب  ١۵١۶بھ موجب پیماني كھ فرانسوا در  .سرسپرده شاه بودند، تھذیب كند
ولي فرانسوا این مقامات را پاداشي براي خدمات ; اسقفان و روساي دیرھاي فرانسھ را از آن خود كرد

پیان فرانسوا با پاپ كلیساي . سیاسي تلقي كرد، و الجرم موجب تقویت دنیاپرستي روحانیان فرانسھ شد
  . را عمال از سلطھ پاپ رھانید و تابع دولت فرانسھ ساختگالیكان 

فرانسوا بدین سان، یك سال قبل از آنكھ لوتر متن مسائل معروف خویش را بر در كلیساي ویتنبرگ 
بیاویزد، مسیحیت را ملي كرد و آنچھ را كھ شاھزادگان آلماني و ھنري ھشتم پادشاه انگلستان با جنگ و یا 

پروتستانھاي فرانسھ بیش از این چھ میتوانستند بھ شاه . د در فرانسھ محقق ساختانقالب بھ دست آوردن
خویش تقدیم دارند یكي از آنان بھ نام ژاك لوفور، كھ در شھر اتاپل در پیكاردي متولد شده بود و در آن 

را )) رساالت بولس حواري((ترجمھ التیني  ١۵١٢زمان در دانشگاه پاریس تدریس میكرد، در سال 
و در تفسیري كھ بر این رساالت نوشت، عقاید بدیعي عرضھ داشت كھ از آن میان دو عقیده، ; نتشر كردم

یكي از این دو عقیده عبارت بود از اینكھ انسان بھ با بھ جاي . ده سال بعد، اساس مكتب االھیات لوتر شد
جانبازي نجاتبخش مسیح آن را  آوردن كارھاي نیك، بلكھ با ایمان بھ فیض و رحمت آفریدگار، كھ خداوند با

و دیگر آنكھ، كشیش شراب و نان عشاي رباني را بھ ; بھ جھانیان ارزاني داشتھ است، رستگار خواھد شد
. خون و تن مسیح مبدل نمیسازد، بلكھ، خود مسیح با حضور خویش آیین قرباني مقدس را تبرك میبخشد

یم انجیل بود و، چون اراسموس، طالب احیا و لوفور، چون لوتر، خواستار بازگشت مسیحیان بھ تعال
ھایي  ھاي قرون وسطایي و پیرایھ تصریح متن اصیل كتاب عھد جدید بود، تا مسیحیت بھ یاري آن از افسانھ

ترجمھ فرانسوي كتاب عھد جدید، و یك سال  ١۵٢٣وي در سال . كھ كشیشان بدان بستھ بودند رھایي یابد
وي در یكي از تفسیرھایش اسقفان را بھ باد دشنام گرفتھ است و . شر كردبعد ترجمھ مزامیر داوود را منت

... چھ ننگ آور است كھ اسقفي از مردم درخواست ھمپیالگي كند، و بھ كاري جز قمار نیندیشد: ((میگوید
سوربون وي را بھ !)) ھاي بدنام رفت و آمد كند و بھ خانھ... وقت خویش را با شكار سپري سازد

پس از میانجیگري مارگریت، فرانسوا، ). ١۵٢۵(تھم كرد، و لوفور بھ ستراسبورگ گریخت بدعتگذاري م
لوفور را نزد خود خواند و بھ مدیریت كتابخانھ سلطنتي در بلوا گمارد و وي را مربي فرزندان خویش 
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، كھ تندروي پروتستانھا شاه را برآشفتھ ساخت، لوفور در جنوب فرانسھ نزد ١۵٣١در سال . ساخت
  ). ١۵٣٧. (ارگریت تا ھنگام مرگش، در ھشتاد و ھفت سالگي، در ھمینجا بھ سر بردم

ھاي استادش لوفور بھ اصالح اسقف  ، بھ پیروي از اندیشھ)١۵١۶(گیوم بریسونھ، كھ بھ اسقفي مو رسید 
نشین خویش ھمت گماشت، او، پس از چھار سال تالش سخت، دریافت ھنگام آن رسیده است كھ نظریات 

تازه را اشاعھ دھد، وي در بنفیسھاي حوزه خویش بھ مصلحان نامداري، چون لوفور، فارل، لویي  دیني
دوبركن، ژرار روسل، و فرانسوا و اتابل مقاماتي سپرد و آنان را مامور كرد كھ درباره لزوم بازگشت بھ 

  . تعالیم انجیل موعظھ كنند

ولي پس از آنكھ سوربون مدرسھ االھیاتي كھ در ; مارگریت وي را ستود و راھنماي دیني خویش قرار داد
، بریسونھ ھمكارانش را )١۵٢١(ھاي لوتر را تحریم كرد  آن زمان بر دانشگاه پاریس تسلط داشت اندیشھ

بھ سازش با كلیسا ترغیب كرد، او نیز، چون اراسموس و مارگریت، یكپارچگي كلیسا را بر اصالح آن 
  . مقدم میشمرد

دانشجویان . ھاي لوتر، از آن سوي رود رن، بھ فرانسھ جلوگیري كند ز انتشار اندیشھسوربون نمیتوانست ا
ھایي  فروبن نسخھ. ھاي لوتر را چون شورانگیزترین اخبار زمان، بھ فرانسھ میآوردند و بازرگانان نوشتھ

را منادي  كارگران ناراضي كتاب عھد جدید. ھاي لوتر را از بال براي فروش بھ فرانسھ فرستاد از نوشتھ
انقالب میپنداشتند و از سخنان واعظاني كھ از این كتاب نتایجي بھ نفع برابري انسانھا استخراج میكردند 

ژان لوكلر، نداف اھل مو، آمرزشنامھ پاپ را، كھ اسقف بریسونھ  ١۵٢٣در سال . بگرمي استقبال میكردند
چسباند كھ در آن پاپ را ضد مسیح خوانده بر در كلیسایش نصب كرده بود، پاره كرد و بھ جاي آن اعالني 

او بھ ). ١۵٢۵(نداف نامبرده را بازداشت كردند و، بھ فرمان پارلمان پاریس، بر پیشانیش داغ زدند . بود
مس رفت و در آنجا تصاویر و پیكرھاي مذھبي را كھ قرار بود مسیحیان در برابر آنھا بخور سوزانند 

د، بینیش را شكستند، گوشت سینھاش را با گازانبر كندند، گرد سرش دست راست او را بریدن. متالشي كرد
چند تن دیگر از ھواخواھان اصالح دیني را نیز در ). ١۵٢۶(آھن گداختھ پیچیدند، و سپس او را آتش زدند 

و انكار وساطت مریم عذرا و قدیسین میان انسان و خدا، )) كفرگویي((، بھ اتھام ١۵٢٧و  ١۵٢۶سالھاي 
  . آتش زدند در پاریس

آنان ایمان خویش را چون وحي خدایي معتبر میشمردند، . مردم فرانسھ ھمگي این كشتارھا را تایید میكردند
و امحاي مخالفان كلیسا را، كھ بھ نظر آنان محرومان و تنگدستان را از آسایش خاطر محروم میكردند، 

ن لوتر طبقھ متوسط را بر ضد ستمگریھا از فرانسھ مردي برنخاست كھ چو. وظیفھ دیني خویش میپنداشتند
پیماني كھ فرانسوا با پاپ بست زمینھ مساعدي براي قیام مردم فرانسھ بر ضد . و تحمیالت پاپ بشوراند

پاپ فراھم ساخت، ولي ھنوز كالون در ژنو بھ قدرت نرسیده بود تا از آنجا، با عزم راسخ، فرانسویان را 
شورشیان در میان اشراف پشتیباناني براي خویش یافتند، ولي . براي اصالح دین و كلیسا رھبري كند

فرانسوا از تبلیغ نظریات لوتر در میان مردم فرانسھ، تا جایي . اشراف فرانسھ دربار شاھي را مختل كنند
او خود . كھ گرایش مردم بھ آیین لوتر آرامش سیاسي و اجتماعي فرانسھ را آشفتھ نسازد، جلوگیري نمیكرد

. سلطھ پاپ بر كلیسا، ارزش و اعتبار آمرزشنامھ و وجود برزخ را با شك و تردید تلقي میكرد مرجعیت و
و شاید نیز بھ این اندیشھ بود كھ با اعطاي آزادي دیني بھ پروتستانھا از وجود آنان براي مقابلھ با پاپ، كھ 

میداشت او را بھ عضویت  او اراسموس را گرامي. بیش از پیش از شارل پنجم حمایت میكرد، استفاده كند
ھاي وي را درباره لزوم گسترش آموزش و اصالح كلیسا میپسندید  كالج سلطنتي نوبنیاد گماشت، و اندیشھ

ھاي متخاصم پراكنده نسازد و در اركان كلیسا، كھ  ولي تا جایي كھ اصالح دیني مردم فرانسھ را بھ دستھ
، ١۵٢١در سال . بھ دوش داشت، تزلزلي پدید نیاورد رھبري اخالقي مردم و مسئولیت حفظ نظم اجتماع را

.)) بیش از ھر زماني بھ اصالح كلیسا متمایلند) لویز دو ساووا(شاه و مادام : ((مارگریت بھ بریسونھ نوشت
، مارگریت با )١۵٢٣.(چون سوربون لویي دو بركن را بھ جرم ترجمھ برخي از آثار لوتر بازداشت كرد

ولي دیري نپایید كھ شورش دھقانان آلمان، كھ بھ گمان فرانسوا معلول . اختوساطت شاه وي را آزاد س
از این رو، قبل از آنكھ فرانسھ را بھ قصد پاویا ترك گوید، بھ . تبلیغات لوتري بود، شاه را ھراسان ساخت
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ید ھنگامي كھ شاه در مادر. سران كلیساي فرانسھ تعلیم داد كھ جنبش لوتري را در فرانسھ سركوب كنند
فرانسوا پس از . زنداني بود، بركن مجددا بازداشت شد، ولي این بار نیز بھ وساطت مارگریت آزاد گشت

بازگشت بھ فرانسھ ظاھرا بھ پاس زحمات خواھرش در راه آزادي خود او، بھ پروتستانھاي فرانسھ آزادي 
و مارگریت پنداشت كھ وي لوفور و روسل را كھ از فرانسھ گریختھ بودند نزد خود خواند، . عطا كرد

  . جنبش اصالح دیني بھ پیروزي نزدیك شده است

یكي از این عوامل نیاز مبرم شاه بھ پول بود تا بدان . ولي دو عامل شاه را از آیین پروتستان رو گردان كرد
روحانیان . وسیلھ دو فرزندش را، كھ نزد شارل در اسپانیا بھ جاي خویش گرو گذارده بود، بازخرید كند

 ١٣٠٠٠٠٠رانسھ، بھ این شرط كھ شاه با سرسختي در برابر مخالفان كلیسا ایستادگي كند، تعھد كردند ف
عامل دیگري كھ شاه را بر ). ١۵٢٧دسامبر  ١۶(لیور براي او گرد آورند، و فرانسوا این شرط را پذیرفت 

پیكره مریم عذرا  شنید كھ شب ھنگام سر ١۵٢٨مھ  ٣١پروتستانھا خشمگین ساخت این بود كھ در روز 
مردم فرانسھ براي مجازات . فرزندش را در بیرون كلیسایي در نزدیكي بخش كلیسایي سن ژرمن شكستھاند

فرانسوا براي كساني كھ شكنندگان پیكره را دستگیر كنند ھزار كرون . مرتكبین این عمل بیتابي میكردند
ت دولتي، نجبا و مردم عادي، كھ ھمگي از جایزه تعیین كرد، و خود در پیشاپیش صفوف روحانیان، مقاما

. این پیشامد افسرده و اندوھگین بودند، براي ترمیم سرھاي شكستھ پیكره با نقره بھ محل وقوع حادثھ رفت
 ١٧(سوربون، با استفاده از فرصتي كھ خشم و اندوه مردم لوتر را درمیان ھلھلھ تماشاگران زنده آتش زد 

  ). ١۵٢٩آوریل 

كھ وي از ھمكاري پاپ كلمنس  ١۵٣٢در سال . با پروتستانھا تابع سیاست روز شاه بود رفتار فرانسوا
بھ شاھزادگان لوتري آلمان نزدیك شد و بھ مارگریت اجازه داد روسل . ھفتم با شارل پنجم بھ خشم آمده بود

ھمھ چون سوربون اعتراض كرد، فرانسوا و . را واعظ جمعیت انبوھي كند كھ در لوور گرد میآمدند
كھ مناسبات فرانسوا با كلمنس بھبود یافت،  ١۵٣٣در اكتبر . رھبران سوربون را از پاریس بیرون راند

در روز اول ماه نوامبر، نیكوالكوپ خطابھاي در . وعده داد كھ تدابیر قاطعي بر ضد پروتستانھا اتخاذ كند
ا برآشفت و شاه را بر آن داشت كھ این خطابھ سوربون ر. ستایش آیین لوتري در دانشگاه پاریس ایراد كرد

ولي چندي بعد كھ دشمني او با امپراطور . بار دیگر فرماني براي زجر و شكنجھ پروتستانھا صادر كند
و از ) ١۵٣۴(شدت یافت، گیوم دوبلھ را، كھ از ھواخواھان اصالح دیني بود، بھ ویتنبرگ فرستاد 

ھاي دیني نو سازش دھد، اتحاد آلمان  كھن را با اندیشھ مالنشتون درخواست كرد، با تنظیم فورمولي كھ آیین
مالنشتون این درخواست را پذیرفت، و موجبات نزدیكي . پروتستان با فرانسھ كاتولیك را امكانپذیر سازد

آلمان و فرانسھ بسرعت فراھم میشد، بھ طوري كھ دستھاي از پروتستانھاي افراطي فرانسھ در خیابانھاي 
ھایي نصب كردند كھ در آنھا  ھرھاي دیگر، و حتي شبستان شاه در آمبواز اعالمیھپاریس، اورلئان، ش

حشرات ((مراسم قداس كاتولیك نمودار شرك و بت پرستي خوانده شده از پاپ و روحانیان كاتولیك بھ نام 
ن پخش ای). ١۵٣۴اكتبر  ١٨(یاد شده بود )) كافر، و قاتل روح انسان... مرتد، گرگ، دروغگو... موذي 

ھا فرانسوا را چنان برآشفت كھ فرمان داد ھمھ متھمان بازداشت شوند، و بزودي ھمھ زندانھاي  اعالمیھ
بسیاري از چاپخانھداران فرانسھ نیز بازداشت شدند،و كار چاپ . پاریس از كسان مظنون انباشتھ شدند

انھرو فرانسھ این مارگریت مارو، و بسیاري دیگر از پروتستانھاي می. مدتي در فرانسھ ممنوع شد
شاه، فرزندان وي، سفیران خارجي، نجبا، و روحانیان در سكوت آمیختھ بھ . ھا را نكوھش كردند اعالمیھ

ابھت، در حالي كھ شمعھاي فروزاني در دست داشتند، براي شركت در مراسم قداس شفاعتآمیزي بھ 
شت كھ حتي اگر معلوم شود كھ این فرانسوا اعالم دا) ١۵٣۵ژانویھ  ٢١. (كلیساي نوتردام رھسپار شدند

شامگاه ھمان روز . ھا بھ دست فرزندان خود او پخش شدھاند، سر آنان را از تن جدا خواھد كرد اعالمیھ
آنان را بر . شش تن از پروتستانھاي فرانسوي، بھ شیوھاي كھ خدا را خوش آید، در پاریس سوزانده شدند

. سپس از آن دور كردند تا قبل از مرگ ھر چھ بیشتر رنج برند فراز آتش آویختند و بارھا بھ آتش نزدیك و
پاپ پاولوس . بیست و چھار پروتستان را در پاریس زنده آتش زدند ١۵٣۵مھ  ۵تا  ١۵٣۴نوامبر  ١٠از 

سوم شاه فرانسھ را براي چنین شدت عمل غیر ضروریي سرزنش كرد و بھ او فرمان داد كھ بیش از این 
  . مردم نیازارد
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و براي ایجاد ((و از او درخواست كھ بھ پاریس برود ) ١۵٣۵ژوئیھ  ٢٣(و بھ مالنشتون نامھ نوشت خود ا
. مذاكره كند)) ھماھنگي در كلیسا كھ برترین آرزوي من است، با برخي از برجستھترین علماي دین

ھ فرانسھ خوانده مالنشتون بھ پاریس نرفت، شاید او گمان میكرد كھ فرانسوا وي را براي تھدید امپراطور ب
فرانسویان انجیلي نیستند و پیرو ((یا شاید ھم بھ تاثیر تلقینات لوتر و برگزیننده ساكس، كھ میگفتند ; است

عقیده لوتر و برگزیننده ساكس درباره پروتستانھاي . ، از سفر بھ فرانسھ چشم پوشید))مكتب اراسموسند
لوفور، و روسل مورد نظرند، راست بود، ولي در فرانسھ، تا جایي كھ كساني چون مارگریت، بریسونھ، 

حق پخش كنندگان اعالمیھ و ھوگنوھاي پیرو كالون، كھ در جنوب فرانسھ رو بھ فزوني بودند، صدق 
، از تالش براي ارضاي پروتستانھاي فرانسھ )١۵٣٨(فرانسوا، پس از مصالحھ با شارل . نمیكرد

  . بازایستاد

شاه بھ والدوسیان، كھ . یي فرانسوا را نباید تماما بھ حساب خود او گذاشتننگینترین فاجعھ دوران فرمانروا
ھاي نیمھ پروتستان رھبر قرن دوازدھم خویش، پتروس والدوس، بودند، اجازه داده بود  ھنوز پیرو اندیشھ

اینان در . زیر حمایت وي در پرووانس، كنار رود دورانس، بھ شیوه زندگي كویكرھاي امروز زیست كنند
و دو سال بعد براي خود اعتقادنامھاي ; باب مكاتبھ را با مصلحان دیني آلمان و سویس گشودند ١۵٣٠ل سا

نماینده پاپ فعالیت دستگاه تفتیش افكار را بھ . بر اساس نظریات بوتسر و اوكوالمپادیوس تدوین كردند
افكار را از مزاحمت آنان  والدوسیان بھ شاه متوسل شدند و فرانسوا دستگاه تفتیش. قلمرو آنان بسط داد

  ). ١۵٣٣(برحذر داشت

ولي كاردینال فرانسو دو تورنون كھ والدوسیان را بھ خیانت و توطئھ بر ضد دولت متھم میكرد، شاه را بھ 
كھ ھریك از افراد والدوسیان را كھ بدعتگذاري وي بھ ثبوت ) ١۵۴۵اول ژانویھ (امضاي فرماني واداشت 

مجوزي براي كشتار سران پارلمان اكس آن پرووانس این فرمان را . میرسید بھ مرگ محكوم میكرد
  . ھمگاني شمردند

سربازان فرانسھ، كھ نخست از اجراي فرمان قتل والدوسیان سرباز میزدند، پس از آنكھ بھ اجبار چند تن 
تنھا در . از آنان را كشتند، چنان دستخوش جنون آدمكشي شدند كھ بھ كشتار ھمگي والدوسیان دست زدند

ھا ھشتصد  سیان با خاك یكسان شدند، و در یكي از این دھكدهآوریل چند دھكده والدو) ١٨- ١٢(یك ھفتھ 
در طي دو ماه، سھ ھزار تن از والدوسیان كشتھ شدند، بیست و . مرد، زن، و كودك در خون خود غلطیدند

بیست و پنج زن . دو دھكده والدوسیان ویران شدند، و ھفتصد تن از افراد آن بھ اعمال شاقھ گمارده شدند
سویس . ھ غاري پناه میبردند در آتشي كھ در دھانھ غار برافروختھ شده بود جان سپردندوحشتزدھاي كھ ب

یك سال بعد، . و آلمان پروتستان بھ این كشتار بیرحمانھ اعتراض كردند، ولي اسپانیا بھ فرانسوا تھنیت گفت
در ھمان ژان كھ بر برا(ماموران دستگاه تفتیش افكار چند تن از پیروان لوتر را، كھ بھ رھبري پیرلوكلر 

چھارده تن از اینان را پس از زجر و شكنجھ . در مو گرد آمده بودند دستگیر ساختند) پیشانیش داغ زدند
  ). ١۵۴۶اكتبر  ٧(بسیار، و پس از آنكھ زبان ھشت تن از 

جانبازي و . زجر و شكنجھ و كشتار پروتستانھا، ننگ آورترین فصل تاریخ فرمانروایي فرانسواست
مردان و زناني كھ در راه ایمان و عقیده خویش جان سپردند موجب شد كھ مردم فرانسھ بھ آرمان  دالوري

و مقصد آنان بھ دیده احترام بنگرند، و ھزاران تن كھ ناظر شھادت آنان بودن از دین و ایمان موروثي 
توانستند آیین این كشتارھا، گرچھ پروتستانھاي فرانسھ را تضعیف كردند، اما ن. خویش روي برتابند

، پروتستانھاي فرانسھ ھنوز بھ صورت ١۵٣٠چنانكھ در سال ;پروتستان را در فرانسھ ریشھكن كنند
ھاي كوچك پراكنده در لیون، بوردو، اورلئان، رنس، آمین، پواتیھ، بورژ، نیم الروشل، شالون،  گروه

فرانسوا باید بھ ھنگام . فتادندھوگنوھا تقریبا ھمگي از روي زمین برا. دیژون، و تولوز بھ سر میبردند
مرگ دریافتھ باشد كھ نھ تنھا عناد و خصومت ھمسایگاني چون انگلستان، سویس، و آلمان، بلكھ كینھ و 

  . دشمني خود مردم فرانسھ را نیز براي فرزندش بھ ارث نھاده است
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V - ١۵٢۶-١۵١۵: ھاپسبورگ و والوا  

براي فرمانرواي خودسر بلندپروازي چون فرانسوا دشوار بود از تصرف میالن و در صورت امكان ناپل، 
لویي دوازدھم مرزھاي طبیعي فرانسھ را، كھ در جنوب باختري بھ . كھ آرزوي پشینیان او بود، چشم پوشد

و حق حاكمیت دو فرانسوا این شناسایي را پس گرفت . ھاي آلپ پایان مییافت، بھ رسمیت شناخت كوه
و سپس، ھنگامي كھ با سفورتسا سرگرم گفتگو بود، . كاماسیمیلیانو سفورتسا، را بر میالن انكار كرد

در . ھاي آلپ بھ ایتالیا تاخت ھاي تنگ و صعبالعبور كوه از گذرگاه ١۵١۵لشكري گردآورد و در ماه اوت 
انسوا و سربازان چریك سویسي دوك میالن كیلومتري میالن، بین سواران و پیادھنظام فر ١۶و۵مارینیانو 

كھ ایتالیا مانند آن را، پس از ھجوم ) ١۵١۵سپتامبر  ١۴و  ١٣روزھاي (چنان كشتار دھشتناكي در گرفت 
. در دو روز ده ھزار تن از سربازان متخاصم از پاي درآمدند. بربرھا بھ جنوب اروپا، بھ یاد نداشت

د شاه بھ عرصھ كارزار شتافت و با ابراز رشادت سربازانش را شكست فرانسھ قطعي مینمود، تا آنكھ خو
در آن روزگار مرسوم بود كھ فرمانروایان فاتح سربازان خود را بھ پاس رشادت . تشجیع كرد

ولي فرانسوا قبل از . خارقالعادھاي كھ از آنان سر میزد در عرصھ كارزار بھ مقام شھسواري ارتقا دھند
ابر پیر، سنیور دوبایار، شوالیھ نامي فرانسھ كھ بھ رشادت و دالوري معروف آنكھ چنین كند، خود در بر

بایار بھ او گفت كھ شاه . بود، زانو بر زمین زد و از او خواست كھ وي را بھ مقام شھسواري مفتخر كند
ولي شاه . شھسوار شھسواران است و نیازي بدان ندارد كھ بھ دست دیگران بھ مقام شھسوري منصوب شود

اي شمشیر : ((ھنوز جوان بیست و یك سالھاي بود، سنت كھن شد، شمشیر خود را كنار نھاد، و گفت كھ
بھ پاس دادن نام شوالیھ بھ چنین شاه . گرامي من، از تو چون یادگار پرافتخاري نگاھداري خواھد شد

، و ساراسنھا بھ و من تو را جز در جنگ با تركان، مورھا; برازنده و توانایي ھمواره مفتخر خواھي بود
شاه پیروزمندانھ بھ میالن درآمد و دوك مخلوع آن را با مقرري آبرومندانھاي بھ !)) دست نخواھم گرفت

فرانسھ فرستاد، و پس از آنكھ پارما و پیاچنتسا را نیز بھ قلمرو خویش منضم كرد، با لئو دھم پیماني بست 
فرانسوا بھ عنوان . ي در ایتالیا تثبیت میكردكھ حقوق سیاسي پاپ و پادشاه فرانسھ را بر متصرفات و

وي با ابراز رشادت و با شركت در مشكالت . معبود ملت خویش و قھرمان اروپا بھ فرانسھ بازگشت
گرچھ از این پیروزي . سربازان خویش، ھنگام لشكر كشي بھ ایتالیا، آنان را فریفتھ خویش ساختھ بود

از كساني كھ در نبرد ایتالیا شركت داشتند دل ھمھ را بھ دست سرمست غرور شده بود، اما با قدرشناسي 
فرانسوا، سرمست از پیروزي، مرتكب خطایي شد كھ فاجعھ دردناكي . آورد و از شدت غرور خود كاست

او براي بھ دست گرفتن رھبري امپراطوري مقدس روم با شارل اول، پادشاه اسپانیا و . برایش بھ بار آورد
فرانسوا حق داشت از جلوس شارل بر اریكھ فرمانروایي . و ھلند بھ رقابت برخاست ناپل و كنت فالندر

بویژه از آن روي كھ شارل برلومباردي، و در نتیجھ بر میالن، چشم ; امپراطوري مقدس روم بیمناك باشد
وجود  .طمع دوختھ بود، و پدر بزرگش، ماكسیمیلیان، براي تصرف ھمین نواحي بارھا بھ ایتالیا لشكر كشید

رقابتي كھ براي بھ دست گرفتن . چنین امپراطوري فرانسھ را در محاصره دشمنان شكستناپذیري مینھاد
، )١۵١٩(رھبري امپراطوري بین فرانسوا و شارل درگرفت و سرانجام با پیروزي شارل پایان پذیرفت 

  . در سھ سال آخر عمر فرانسوا، اروپا را دستخوش آشوب ساخت

شارل، حتي قبل از آنكھ بھ امپراطوري . پایان ماجرا از دعاوي خویش عدول نگردند فرانسوا و شارل تا
از آن خود میدانست  ٧برسد، بورگوني را، كھ زماني مادر بزرگش ماري، دختر شارل دلیر، دوشس آن بود

 میالن رسما ملك موروثي امپراطوري. و حاكمیت پادشاه فرانسھ را بر این سرزمین بھ رسمیت نمیشناخت
و فرانسوا میكوشید كھ این شھر را بھ واسال خویش، ; شارل از حاكمیت اسپانیا بر ناوار دفاع میكرد. بود

ھا گذشتھ، كشمكش بر سر این مسئلھ مھم بود كھ چھ كسي باید  از ھمھ این بھانھ. آلبره، بازگرداند/ھانري د
  . طان سلیمانسل: بر اروپا فرمان راند شارل یا فرانسوا تركان در جواب میگفتند

فرانسوا با آگاھي از اینكھ شارل گرفتار انقالب سیاسي . نخستین تعرض از طرف فرانسوا، صورت گرفت
نیروي . ھاي پیرنھ گسیل داشت اسپانیا و انقالب دیني آلمان است، نیرویي براي پس گرفتن ناوار بھ كوه

). ١۵٢١(لویوالیي زخم برداشت فرانسھ در ناوار شكست خورد، و در ھمین نبرد بود كھ ایگناتیوس 
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ولي سربازان فرانسوي، بھ سبب بھ تعویق . فرانسوا لشكر دیگري براي دفاع از میالن بھ جنوب فرستاد
آنھا در بھ دست سربازان چریك امپراطور تارو مار شدند، و میالن بھ دست ; افتادن مزدشان، شوریدند

  . رمانده نیروھاي فرانسھ بھ ارتش امپراطور پیوستپس از این شكستھا، ف). ١۵٢٢(شارل پنجم سقوط كرد 

فرمانروایي فرانسھ را  ١٧٩٢تا  ١۵٨٩شارل، دوك دوبوربون، سركرده خاندان نیرومندي بود كھ از سال 
او، پس از شاه، توانگرترین مرد فرانسھ بود و پانصد تن از نجباي كشور بھ خدمتگزاري . بھ دست گرفتند

ین بازمانده بارونھایي بود كھ میتوانستند با قدرتي كھ اكنون در دست شاه تمركز او آخر. وي اشتغال داشتند
شارل، دوك دو بوربون با صداقت و كارداني بھ فرانسوا خدمت كرد و در جنگ . یافتھ بود مقابلھ كنند

ولي در سیاست و كشورداري مرد كارداني نبود، چنانكھ با سیاست خشن ; مارینیانو با رشادت جنگید
ھنگامي كھ میالن گرفتار بحران مالي بود، . یش مردم میالن را آزرد و از فرانسھ روي گردان ساختخو
لیور از دارایي خویش را در این شھر خرج كرد بھ این امید كھ آن را از شاه دریافت كند،  ٠٠٠,١٠٠او 

از این . و رشك میورزیدفرانسوا بھ این خدمتگزار خویش اعتماد نداشت و بد. ولي شاه پولي بھ او نپرداخت
و بدین سان، خاندان ; روي، وي را از میالن بازخواند و بھ اشتباه، یا از روي غرض، بھ باد دشنام گرفت

  . بوربون را دشمن سرسخت و آشتي ناپذیر خویش كرد

مادر سوزان وصیت كرده بود كھ ھرگاه . شارل با سوزان، دختري از خاندان بوربون، زناشویي كرده بود
سوزان ھنگام مرگ . ترش فرزندي از خود باقي نگذارد، ھمھ امالك وسیع او بھ شاه منتقل شوددخ

شاه و مادرش، كھ خویشتن را بازماندگان بالفصل خاندان . امالك خویش را بھ ھمسرش بخشید) ١۵٢١(
لمان پاریس شارل از دادن امالكش بھ شاه سرباز زد و پار. بوربون میدانستند، امالك وي را مطالبھ كردند

شاه براي آنكھ با مسالمت دعوا را فیصل دھد، پیشنھاد كرد كھ درآمد امالك، تا . بھ زیان شارل راي داد
لویز كھ اكنون زن پنجاه و یك سالھاي . شارل این پیشنھاد را نپذیرفت; ھنگام مرگ شارل، از آن او باشد

نكھ امالك وي را بھ نام جھیز خویش بھ ثبت بود، خویشتن را در اختیار دوك سي و یك سالھ نھاد بھ شرط آ
شارل پنجم، از روي رقابت با فرانسوا، . ولي شارل، دوك دوبوربون، با آن نیز موافقت نكرد; رساند

خواھرش الئونورا، را بھ دوك دو بوربون داد و تعھد كرد كھ با سربازانش از او در برابر شاه فرانسھ 
جم را پذیرفت، شبانھ از مرز گریخت، و فرماندھي سربازان امپراطور دوك پیشنھاد شارل پن. پشتیباني كند

  ). ١۵٢٣(در ایتالیا بھ دست گرفت

ولي نیروي او در رومانیانو منكوب شد، و . فرانسوا گیوم دوبونیوه را براي سركوبي وي بھ ایتالیا فرستاد
). ١۵٢۴آوریل  ٣٠(كي برداشت ھنگام عقبنشیني سربازان فرانسھ، بایار، شوالیھ نامي فرانسوي، زخم مھل

آقاي من، : ((بایار بھ او پاسخ داد. دوك فاتح وي را در حال احتضار زیر درختي یافت و بھ او دلداري داد
ولي من برتو، كھ بھ شاه و . شما بر كسي ترحم میكنید كھ در راه وظیفھاي كھ بھ دوش داشت جان میسپارد

شارل دوك دو بوربون، پس از پیروزي بر نیروي بونیوه، با . وطن و سوگندت بازگشت باقي نگذارده بود
شارل پنجم و ھنري ھشتم پیماني بست، و قرار شد ھر سھ آنان در یك زمان بھ فرانسھ لشكر بكشند، 

دوك دو بوربون بھ پرووانس، . سربازان فرانسھ را تارو مار كنند و این كشور را میان خویش تقسیم كنند
اكس آن پرووانس را گرفت، و مارسي را ; بھ او تعلق میگرفت، لشكر كشید كھ بھ موجب موافقتنامھ

ولي از آنجا كھ براي این حملھ تدارك كافي ندیده بود، بھ مقاومت سخت فرانسویان برخورد ; محاصره كرد
  ). ١۵٢۴سپتامبر (پس از این ھزیمت دوك بھ ایتالیا گریخت . و لشكرش از ھم پاشید

ولي بونیوه، كھ بالھت تا پایان عمر وي را ; ي را تعقیب كند و میالن را پس بگیردفرانسوا مصمم بود كھ و
ترك نگفت شاه را از این تصمیم منصرف ساخت و بھ او پیشنھاد كرد كھ نخست پاویا را تسخیر كند، و 

ت او ٢۶(فرانسوا این پیشنھاد را پذیرفت و پاویا را محاصره كرد . سپس از جنوب بھ میالن لشكر بكشد
در طول چھار ماھي كھ پاویا در . در اینجا نیز مقاومت مدافعان بر نیروي مھاجمان میچربید). ١۵٢۴

، ماركي پسكارا )نایب السلطنھ ناپل(محاصره سربازان فرانسوا بود، دوك دو بوربون، شارل دوالنوي 
بر سربازان  مرد جنگي گرد آوردند و از پشت سر ٠٠٠,٢٧نیرویي مركب از ) شوھر ویتوریاكولونا(

نیروي فرانسوا، كھ از یك سو با حملھ ناگھاني مھاجمان و از سوي دیگر با ھجوم پادگان . فرانسوا تاختند
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فرانسوا در اینجا . تلفات سنگیني داد) ١۵٢۵فوریھ  ٢۴(محاصره شده پاویا روبھرو شده بود، در یك روز 
ا شمشیر خویش آنچنان تلفاتي بھ دشمن نیز، چون ھمھ جنگھا، در صف مقدم جبھھ با رشادت جنگید و ب

  . وارد آورد كھ گمان كرد پیروزي در این جنگ قطعي است

در نتیجھ، سربازانش صفوف خویش . ولي قابلیت فرماندھي فرانسوا بھ پاي رشادت و دالوري او نمیرسید
ھ فرانسوا، كھ در نتیجھ، توپخان; را از ھم پاشیدند، و میان توپخانھ خودي و صفوف دشمن قرار گرفتند

/ و دوك د; لشكر فرانسوا از ھم پاشید. نیروي فرانسھ را بر نیروي دشمن تفوق میداد، از كار افتاد
فرانسوا كوشید كھ سربازان نامنظم و . آالنسون، ھمراه بازمانده نیروي فرانسھ، از عرصھ كارزار گریخت

ي وي او را ھمراھي كردند، و سواره نظام تنھا رشیدترین نجبا. پراكنده خویش را بھ جبھھ جنگ بازگرداند
خود فرانسوا، با آنكھ چھره و پاھایش زخم برداشتھ بودند، با دالوري بر دشمن . فرانسھ تلفات سنگیني داد

سواران وفادارش یكي پس از . و حتي پس از آنكھ اسبش از پاي درآمد، بھ جنگ ادامھ داد; حملھ كرد
سربازان دشمن فرانسوا را محاصره كردند و نزدیك بود او را . مانددیگري بر زمین غلطیدند و او تنھا 

شارل دو النوي . بكشند كھ افسري وي را شناخت، از دست سربازان نجات داد، و نزد شارل دوالنوي برد
  . در برابر فرانسوا سرخم كرد، و با احترام شمشیر وي را گرفت

ھمین جا، با اجازه مقامات اسپانیا، نامھ معروف شاه مخلوع در دژي نزدیك كرمونا زنداني شد، و از 
مادام، براي آنكھ از سرنوشت شوم من آگاه شوید، یاد آور میشوم كھ : خویش را بھ بھ نایب السلطنھ فرانسھ

براي آنكھ شما را اندكي دلداري داده باشم، . براي من در جھان جز زندگي و شرافت چیزي نمانده است
و استدعا كنم ھمان گونھ كھ ھمواره حزم و احتیاط و ... را بھ حضورتان تقدیم دارماجازه میخواھم این نامھ 

دوراندیشي را از دست ندادھاید، اكنون نیز از تندروي و خشونت بپرھیزید، زیرا ایمان راسخ دارم كھ 
  ... خداوند عنایت خویش را از من دریغ نخواھد داشت

  :یز بھ مارگریت نوشت، كھ خواھرش ھر دو نامھ را پاسخ دادفرانسوا از بازداشتگاه خویش نامھ مشابھي ن

ھاي پر مھر و عطوفت شما، كھ دیروز بھ دست من و مادرتان رسیدند، ما را از آگاھي بھ  نامھ: سرورم
تندرستي شما چنان خرسند كردھاند كھ وظیفھ خویش میدانیم بھ چیزي جز آنكھ خدا را سپاس گوییم و 

را بر پا )) جمع سھ گانھ ما((بھ پاس موھبت خدایي، كھ . رزو كنیم نیندیشیموصول اخبار خوشتري را آ
داشتھ است، استدعا داریم پاكترین احساسات و ادعیھ دو تن دیگر از این جمع، حقیرترین و سرسپردھترین 

  . بندگان خویش، خواھر و مادرتان، را از روي لطف و بزرگواري قبول فرمایید

پر از عجز و البھاي كھ فرانسوا بھ امپراطور در مادرید نوشت، بھ او وعده داد لویز، مارگریت در نامھ 
فرانسوا بھ رنج و سختي خو . كھ در صورت آزادي از زندان، ھمواره مطیع و فرمانبردار وي خواھد بود

  . نگرفتھ بود

ش او حتي از برگزاري جشن پرشكوھي كھ اطرافیان. پیروزي بر فرانسوا شارل را سرمست نكرد
میگویند شارل پس از دریافت خبر پیروزي خویش، بیدرنگ بھ خوابگاھش . درخواست میكردند سرباز زد

سپس شرایطي بھ فرانسوا ولویز پیشنھاد كرد كھ میپنداشت ; رفت و در برابر آفریدگار زانو بر زمین زد
مالكیت بورگوني و فرانسھ باید از ) ١عادالنھترین شرایطي است كھ باید بر كشور مغلوب تحمیل كرد 

ھمھ اراضي و حقوق دوك دو ) ٢. ھمچنین از دعاوي خویش بر سر فالندر، آرتوا، و ایتالیا چشم پوشد
و ھمھ اراضي خویش را نظیر ) ۴. بھ پرووانس و دوفینھ استقالل دھد) ٣. بوربون را بھ او بازگرداند

) ۵. ان بودند، بھ انگلستان بازگرداندنورماندي، آنژو، گاسكوني، و گویین، كھ قبال از متصرفات انگلست
لویز پاسخ داد كھ فرانسھ . فرانسوا باید با امپراطور پیمان اتحاد بندد و دوش بھ دوش وي با تركان بجنگد

. حتي از یك وجب خاك خویش چشم نخواھد پوشید و تا آخرین نفر از مرز و بوم خود دفاع خواھد كرد
قاطع و مدبرانھ، موجب شد كھ ھموطنانش از گناھان پیشین وي  نایبالسلطنھ فرانسھ، با اتخاذ سیاست

وي بسرعت نیرویي گرد آورد و سربازان فرانسھ را در نقاطي دیگري معطوف كند، از سلطان . درگذرند
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دانستھ . سلیمان قانوني درخواست كرد كھ حملھ خویش را بھ ایران بھ تعویق اندازد و بھ غرب لشكر كشد
تا چھ اندازه در سلطان ترك اثر كرده است، ولي میدانیم كھ سلیمان قانوني در سال  نیست كھ درخواست وي

بھ مجارستان لشكر كشید و چنان ضربھ مدھشي در موھاچ بھ نیروھاي مسیحي زد كھ تعرض  ١۵٢۶
لویز ھنري ھشتم و كلمنس ھفتم را نیز . شارل بھ فرانسھ در آن ھنگام خیانتي بھ جھان مسیحي شمرده میشد

  . خطري كھ گسترش قلمرو فرمانروایي شارل ممكن بود براي پاپ و بریتانیا پدپد آورد آگاه كرد از

كراون وي  ٠٠٠،٢، ٠٠٠چون ھنري درباره ھمكاري با فرانسھ بر ضد شارل مردد بود، لویز با اعطاي 
خویش شارل لویز با سیاست زنانھ ). ١۵٢۵اوت  ٣٠(را بھ عقد پیمان ھمكاري نظامي با فرانسھ واداشت 
  . را بھ ھوش آورد و او را از بلندپروازي بازداشت

چون فرانسوا بھ واالنس رسید . شاه اسیر، پس از توافق لویز، النوي، و امپراطور، بھ اسپانیا انتقال یافت
، شارل نامھ مودبانھاي بھ او نوشت، ولي شوالیھگري او در حق زندانیش از این فراتر )١۵٢۵ژوئیھ (

تنھا آزادیي كھ بھ . وا را در یكي از اطاقھاي تنگ دژ كھنھاي در نزدیكي مادرید زنداني كردندفرانس. نرفت
. او داده بودند این بود كھ گاھي، تحت مراقبت شدید سواران مسلح، در اطراف دژ قاطر سواري كند

ن سنگیني فرانسوا از شارل تقاضاي مالقات كرد، ولي شارل براي آنكھ زنداني خویش را بھ دادن تاوا
لویز از شارل تقاضاي مالقات كرد، ولي شارل كھ میپنداشت با . وادارد، تقاضاي وي را نادیده گرفت

لویز در تالش خویش براي آزاد ساختن . زنداني خویش بھتر میتواند معاملھ كند این تقاضا را نپذیرفت
ل امپراطور، حاضر است دختر فرانسوا از این ھم فراتر رفت و بھ شارل اطالع داد، كھ، در صورت تمای

ولي شارل زناشویي با ایزابل را، كھ دختر شاه پرتغال . خویش مارگریت را، كھ اكنون بیوه بود، بھ او دھد
فرانسوا پس از آنكھ دو . كراون براي او جھیز آورد، بر وصلت با مارگریت ترجیح داد ٠٠٠،٩٠٠بود و 

مردم اسپانیا، كھ از رفتار . سر برد، سخت بیمار شد ماه با بیم و ھراس در زندان نزدیك مادرید بھ
  . امپراطور با فرانسوا دل آزرده بودند، براي بھبود پادشاه فرانسھ، در كلیساھا دعا خواندند

خود شارل نیز كھ میترسید با مرگ فرانسوا گروگان سیاسي خویش را از دست بدھد، براي بھبود او دعا 
ت كرد، آمادگي خویش را بھ آزاد كردن وي در آینده نزدیك اعالم داشت، و شارل از فرانسوا عیاد. میخواند

  . بھ مارگریت اجازه داد كھ بھ اسپانیا برود و برادرش را دلداري دھد

و نیمي از پھناي اسپانیا تا مادرید را ) ١۵٢۵اوت  ٢٧(مارگریت با كشتي از اگ مورت بھ بارسلون رفت 
ر طول راه، با سرودن اشعار و فرستادن پیامھاي گرم و مالطفتآمیز بھ د. با كجاوه كندرو ناراحتي پیمود

برایم مایھ سربلندي است كھ : ((در یكي از این پیامھا بھ فرانسوا نوشت. برادرش، خویشتن را دلداري میداد
چون بھ كنار بستر برادرش رسید، فرانسوا .)) در راه خدمت بھ تو خاكستر استخوانھایم را بر باد دھم

سپتامبر بیماري او شدت یافت و مدھوش گشت، و ھمھ مرگ وي را  ٢۵اھر در حال بھبودي روز بظ
مارگریت و ھمھ بستگانش زانو زدند و دست استعانت بھ . كشیشي آیین مقدس بھ جاي آورد. قطعي دانستند

یت یك ماه مارگر. پس از چندي فرانسوا بھ ھوش آمد و بیماري او كاھش یافت. سوي آفریدگار برافراشتند
. نزد برادرش ماند و سپس، بھ امید آنكھ فرمان آزادي فرانسوا را از امپراطور دریافت دارد، بھ تولدو رفت

ولي شارل كھ از انعقاد پیمان ھمكاري نظامي فرانسھ با انگلستان آگاه شده و از بیپروایي لویز بھ خشم آمده 
  . بود، بھ درخواست مارگریت اعتنا نكرد

ي رھایي خویش حربھ دیگري داشت، اگر چھ توسل بدان ممكن بود تا پایان عمر وي را فرانسوا برا
  . گرفتار كند

نوامبر (وي پس از آنكھ مارگریت را بھ فرانسھ بازگردانید، بھ نفع فرزند ارشدش از پادشاھي كنار رفت 
ھرش ، و چون دومین فرانسوا ھشت سالھ بود، مادرش لویز، و در صورت مرگ او، خوا)١۵٢۵

شارل ناگاه دریافت كھ شاه زنداني او فاقد تاج و تخت و ھر . مارگریت، را بھ نیابت سلطنت فرانسھ گماشت
ولي شھامت معنوي فرانسوا بھ پاي دالوري او . گونھ مایملكي است تا در ازاي آزادي خویش بھ او بسپارد
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 ١۵٢۶ژانویھ  ١۴دول كرد و در از این روي، چندي بعد، از تصمیم خویش ع. در میدان كارزار نمیرسید
این پیمان . پیمان مادرید را با شارل بست كھ شرایط آن ھمانند شرایط قبلي او و از آن نیز سنگینتر بود

فرانسوا را ملزم میساخت، كھ براي تضمین وفاداري خویش بھ پیمان مادرید، دو فرزند ارشدش را نزد 
براي زناشویي با الئونورا، خواھر شارل، كھ ملكھ  شارل گرو گذارد، فرانسوا حتي آمادگي خویش را

پیشین پرتغال بود، اعالم داشت و سوگند خورد كھ در صورت سرپیچي از پیمان مادرید، بھ بازداشتگاھش 
از ((بھ آجودانھایش وعده كتبي داده بود كھ  ١۵٢۵اوت  ٢٢ولي او قبال در روز . در اسپانیا باز گردد

طاي ھر امتیازي، كھ دون شان او و مقام سلطنت فرانسھ باشد، خودداري امضاي ھرگونھ پیماني و اع
زیر فشار، و ((، و در شب قبل از امضاي پیمان مادرید نیز بھ مشاوران فرانسویش اظھار داشت كھ ))كند

از روي اضطرار و خستگي ناشي از اسارت ممتد، این پیمان را امضا میكند، و شرایط پیمان از نظر او 
، شارل دوالنوي، فرمانده ارتش شارل، فرانسوا را ١۵٢۶مارس  ١٧در روز .)) بار و ارزش استفاقد اعت

در زورقي بر رود بیداسوا، كھ شھر اسپانیایي ایرون را از شھر فرانسوي آندي جدا میكرد، بھ مارشال 
فرانسوا . فتلوترك تحویل داد و در عوض دو فرزند شاه، شاھزاده فرانسوا و شاھزاده ھانري، را گرو گر

پس از آنكھ با چشمان اشكبار با فرزندانش وداع گفت، بھ خاك فرانسھ شتافت و بر اسبي سوار شد و بانگ 
و سپس بھ شھر بایون، كھ لویز و مارگریت در آن چشم بھ راھش بودند، !)) بازھم پادشاھم: ((برداشت

پرداخت و چند روزي را نیز در در بوردو و كنیاك، سھ ماه براي تقویت خویش بھ ورزش . رھسپار شد
مگر نھ این است كھ او سالي از عمر خویش را نسبت بھ كنتس دوشاتو . كنار زنان دلخواھش بھ سر آورد

ھاي خود وي بود نزد فرانسوا  بریان بیمھر گشتھ بود، دختر موبرو خوشروي ھجده سالھاي را كھ از ندیمھ
فرانسوا، براي حفظ ظاھر وي را . ، دل آزمند شاه را فریفتآن دو پیسلیو، ھمچنانكھ آرزوي لویز بود. آورد

و ھنگامي كھ ; اتامپ داد/اتامپ، و بھ آن نام دوشس د/بھ ژان لقب دوك د; بھ عقد ژان دوبروس درآورد
  . ژان در سرزمین دوري در برتاني عزلت گزید، لبخند رضایتبخشي بر چھره شاه نقش بست

VI  - ١۵۴٧-١۵٢۶: جنگ و صلح   

پروتستانھاي آلمان . رایط پیمان صلح مادرید بر مال شد، بسیار كسان با شارل بھ مخالفت برخاستندچون ش
ایتالیا با دعاوي شارل بر لومباردي . از اینكھ پیمان مادرید دشمن آنان را نیرومندتر میكرد ھراسان گشتند

یالن، جنووا، فلورانس، و ونیز كلمنس ھفتم از گناه فرانسوا درگذشت و، ھمراه فرانسھ، با م. مخالفت كرد
خواند و )) نامرد((شارل فرانسوا را . كھ بھ پیمان كنیاك معروف گشت) ١۵٢۶مھ ٢٢(پیمان دفاعي بست 

و بھ ; بھ او اخطار كرد كھ ھرگاه بھ زندان اسپانیایي خود بازنگردد، فرزندان وي را بھ زندان خواھد افكند
  . كھ كلمنس را رام كنندفرماندھان نظامي خویش اختیار مطلق داد 

ارتش امپراطوري، مركب از سربازان آلماني و اسپانیایي، بھ ایتالیا یورش برد، از دیوارھاي شھر رم 
و رم را چنان غارت كرد كھ این شھر مانند آن را، ) شارل، دوك دو بوربون، در این نبرد كشتھ شد(گذشت 

تن از رومیھا را كشتند و پاپ  ٠٠٠،۴مھاجمان . بود حتي در زمان حملھ گوتھا و واندالھا، بھ خود ندیده
امپراطور، كھ خود در اسپانیا بود، بھ مردم خشمگین . آنجلو زنداني كردند/ كلمنس ھفتم را در كاستل سنت 

با وجود این، گماشتگان ; و وحشتزده اروپا اطمینان داد كھ سربازان وي از فرمان او تخطي كردھاند
در زندان نگاه داشتند و از پاپ ورشكست شده  ١۵٢٧دسامبر  ٧مھ تا  ۶از  امپراطور پاپ كلمنس را

فرانسوا مارشال لوترك را با . كلمنس از فرانسوا و ھنري استمداد كرد. كراون غرامت گرفتند ٠٠٠،٣۶٨
تالیا لشكري بھ ایتالیا فرستاد، و سربازان فرانسھ، با غارت پاویا بھ انتقام پایداري دو سال قبل آن مردم، ای

  . را درباره دوستي متفقان فرانسوي خویش دچار تردید كردند

لوترك از كنار شھر رم گذشت، ناپل را محاصره كرد، و ساكنان این شھر را گرفتار قحطي و گرسنگي 
ولي از آنجا كھ فرانسوا آندرئا دوریا، فرمانده نیروي دریایي جنووا، را از خود رنجانده بود، دوریا . ساخت
از . اطور پیوست و با احضار ناوگان خویش از آبھاي ناپل حلقھ محاصره این شھر را درھم شكستبھ امپر
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خود مارشال لوترك درگذشت و ; آن پس، بھ جاي اھالي ناپل، سربازان فرانسوي گرفتار گرسنگي شدند
  ). ١۵٢٨(لشكر او را از ھم پاشید 

شاه فرانسھ در مقامي نیست كھ بھ من اعالم : ((براي اعالن جنگ بھ بورگوس رسیدند، شارل بھ آنان گفت
او با زیر پا نھادن تعھدات خویش، كھ مرا بھ امضاي پیمان مادرید ... او زنداني من است; جنگ دھد

را بھ او تحمیل خواھم ھرگاه این سخن را نپذیرد، با دوئل اراده خویش . واداشت، ناجوانمردي كرده است
شارل محل . خواند)) دروغپرداز((فرانسوا دعوت شارل را براي دوئل بیدرنگ پذیرفت و او را .)) كرد

ولي نجباي فرانسھ بازگشت . دوئل را تعیین كرد و از فرانسوا خواست كھ درباره تاریخ آن تصمیم بگیرد
دبرانھ دوئل را براي پھلوانان یونان باستان بھ یادگار فرستادگان شارل را بھ تعویق انداختند و با این اقدام م

عظمت ملتھا اكنون بھ جایي رسیده بود كھ دوئل زمامداران با استفاده از نیروي چریك، كھ ھنوز در . نھادند
ایتالیاي روزگار رنسانس نقش اساسي ایفا میكرد، نمیتوانست اختالفات اقتصادي یا سیاسي آنان را فیصلھ 

  . دھد

لویز بھ مارگارت اتریشي، . سرانجام، زنان رموز سیاستمداري را بھ شاھان آموختند و آنان را صلح دادند
نایبالسلطنھ ھلند، متوسل شد و بھ او نوشت كھ فرانسوا بھ خاطر فرزندانش آماده است از ھمھ دعاوي 

كراون بپردازد،  ٠٠٠،٠٠٠،٢خویش بر فالندر، آرتوا، و ایتالیا چشم بپوشد و در ازاي آزادي فرزندانش 
مارگارت بھ برادرزادھاش سفارش كرد كھ دعواي خویش را . ولي ھرگز از بورگوني چشم نخواھد پوشید

اوت  ٣این دو زن در روز . بر بورگوني مسكوت گذارد و از دعاوي دوك متوفاي بوربون درگذرد
فدیھ فوق از تجارت و . ضا كردندرا در كامبره ام)) صلح بانوان((، ھمراه مشاوران خویش، پیمان ١۵٢٩

صنعت و مردم فرانسھ و شاھزادگان درباري گرفتھ شد، و شاھزادگان فرانسوي كھ چھار سال در اسپانیا 
زنداني بودند، پس از بازگشت بھ وطن، از بیدادگري و ستمگري مقامات اسپانیا داستانھایي نقل كردند كھ 

و مارگارت، نایبالسلطنھ ھلند،  ١۵٣١از آنكھ لویز بھ سال پس . فرانسوا و مردم فرانسھ را خشمگین كرد
  . درگذشتد، پادشاھان خویشتن را براي از سرگرفتن جنگ آماده كردند ١۵٣٠در سال 

فرانسوا براي دریافت كمك بھ ھر سو روي آورد و از ھنري ھشتم، كھ ھنگام عقد قرار داد كامبره فرانسوا 
زنش با اعتراض شارل مواجھ شده )) طالق((ھنري نیز كھ ھنگام . ترا تنھا گذارده بود، كمك مالي خواس

یك سالي نیز . بود و كینھ او را بھ دل داشت، آمادگي بیدریغ خویش را براي پشتیباني از فرانسھ اعالم كرد
ولي پاپ كلمنس ھفتم، كھ در اتخاذ سیاست خارجي . براي عقد پیمان تركان عثماني، و پاپ گفتگو كرد

و شارل  -دید و دودلي بود، سرانجام با شارل مصالحھ كرد و تاج امپراطوري را بر سر وي نھاد گرفتار تر
كلمنس، ھمچنانكھ . پنجم آخرین امپراطور امپراطوري مقدس روم است كھ بھ دست یك پاپ تاجگذاري شد

ایتالیا  با شارل ساخت، از تالش و بھبود بخشیدن مناسبات خویش با فرانسوا، كھ قلمرو خویش را بھ
شاه فرانسھ . گسترده بود، باز نایستاد و برادرزاده خویش، كاترین دومدیسي، را بھ ھانري پسر فرانسوا داد

. و آیین زناشویي را پاپ بھ دست خویش بھ جاي آورد) ١۵٣٣اكتبر  ٢٨(و پاپ در مارسي مالقات كردند 
كرده باشد، چشم از جھان فرو یك سال بعد، پاپ كلمنس ھفتم، بیآنكھ روش سیاسي خویش را مشخص 

  . بست

امپراطور، كھ در سي و پنج سالگي جواني را پشت سر نھاده بود، مسئولیتھایي را كھ براي خویشتن فراھم 
وي از اینكھ شنید وزیر سلطان سلیمان قانوني بھ فردیناند، . كرده بود با متانت و شكیبایي بھ دوش گرفت

وین را بھ درخواست فرانسوا و لویز و كلمنس ھفتم  ١۵٢٩در سال مھیندوك اتریش، گفتھ است كھ تركان 
فرانسوا با خیرالدین بارباروسا، كھ . بھ منظور تخفیف فشار امپراطور محاصره كرده بودند، سخت برآشفت

بازرگانان مسیحي را در مدیترانھ بھ ستوه آورده بود و بر بندرھاي مسیحي دستبرد میزد، و اسیران 
شارل ارتش و نیروي دریایي دیگري گرد آورد، شھر . دگي میبرد، پیمان اتحاد بستھ بودمسیحي را بھ بر

برده مسیحي را آزاد ساخت، و بھ سربازانش كھ مزدي دریافت  ١٠، ٠٠٠، )١۵٣۵(تونس را اشغال كرد 
وي پس از آنكھ . نداشتھ بودند، اجازه داد كھ شھر را غارت، و ساكنان مسلمان آن را قتل عام كنند

پادگانھایي در بونھ و الگولت مستقر ساخت، بھ نام مدافع فاتح مسیحیت در برابر اسالم و شاه فرانسھ، بھ 
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فرانسوا در این زمان دعاوي خویش را بر میالن از سرگرفت و، براي ). ١۵٣۶آوریل  ۵(رم بازگشت 
ر دیگر از اقدامات فرانسوا شارل، كھ با. آنكھ راھي بھ سوي ایتالیا بگشاید، دوكنشین ساووا را اشغال كرد

بھ خشم آمده بود، در خطابھ شورانگیزي در برابر پاپ تازه، پاولوس سوم، و مجمع كاردینالھا از تالش 
مسالمت آمیز خویش، نقض پیمانھاي مادرید و كامبره بھ دست شاه فرانسھ، و اتحاد وي با دشمنان كلیسا در 

: سخن بھ میان آورد و بار دیگر فرانسوا را بھ دوئل خواندآلمان و مخالفان مسیحیت در تركیھ و افریقا 
بیایید خون اتباع خویش را بھ ھدر ندھیم و، بھ جاي آن، اختالفات خویش را با دوئل، و با ھر سالحي كھ ((

تا پس از آن نیروھاي مسیحي آلمان، اسپانیا، و فرانسھ ... بر میگزیند، فیصلھ دھیم[ فرانسوا]خود وي 
شارل با .)) ھم تركان را بھ زانو درآورند و ھرگونھ بدعتي را از دامان مسیحیت بزداینددوش بھ دوش 

ولي كسي از پیشنھاد او براي دوئل با فرانسوا استقبال ; ایراد این خطابھ پیچیده پاپ را بھ سوي خود كشید
كھ با  ٠٠٠،۵٠ارل با ش. این وظیفھ دیگران بود كھ اختالفات شاه فرانسھ و امپراطور را فیصلھ دھند. نكرد

پیشرفت در امتداد رود رون بر فرانسویان حملھ كند، ولي آن دومونمورانسي، فرمانده ارتش فرانسھ، بھ 
سربازان ناتوان و درمانده خود دستور داد، كھ ھنگام عقبنشیني، ھر آنچھ را ممكن است بھ كار دشمن آید 

. ارل را ناگزیر ساخت عرصھ كارزار را ترك گویددیري نگذشت كھ فقر مالي و نبودن آذوقھ ش. آتش زنند
پاپ پاولوس سوم، كھ میخواست شارل براي مقابلھ با تركان و سركوبي پیروان لوتر از جانب فرانسھ 

آسوده شود، دو رقیب را در نیس نزد خود خواند و آنان را بھ عقد پیمان ترك مخاصمھ دھسالھ واداشت 
ورا، كھ زن فرانسوا و خواھر شارل بود، شاه فرانسھ و امپراطور را یك ماه بعد، الئون) ١۵٣٨ژوئن  ١٧(

چون شاه و امپراطور بھ ھم رسیدند، انسانیت بر مقام و منصب و . مورت با ھم روبھ رو كرد - در اگ 
و فرانسوا ; شارل زانو زد و خردسالترین فرزندان فرانسوا را بھ آغوش كشید; عناد و دشمني چیره شد

بر آن حك شده بود بھ امپراطور )) بھ یاد سوگند دوستي((نشان گرانبھایي را كھ عبارت انگشتر الماس 
سپس شاه و امپراطور . شارل نیز بھ نوبھ خویش گردنبند طالیي خویش را بھ گردن فرانسوا آویخت. بخشید

شور و مردمي كھ براي تماشا گرد آمده بودند با . براي شركت در مراسم قداس بھ كلیسا رھسپار شدند
چون مردم گان بر ضد شارل شوریدند !)) زنده باد شاه! زنده باد امپراطور: ((ھیجان فریاد كشیدند

و ھمراه ساكنان شھرھاي بروژ و ایپر فرمانبرداري خویش را از شاه فرانسھ اعالم داشتند، ) ١۵٣٩(
ي بستھاند، از خاك وقتي شارل دید شورشیان راه دریا را بر و. فرانسوا با وسوسھ دشواري مواجھ شد

ھنگام عبور امپراطور از خاك . فرانسھ، با اجازه فرانسوا، براي سركوبي آنان بھ فالندر لشكر كشید
اورلئان بھ / فرانسھ، مشاوران و اطرافیان شاه بھ او متذكر شدند كھ براي واگذاري میالن بھ دوك د

حق كسي گذشت كردي، سخاوت خویش را  چون در: ولي فرانسوا بھ آنان پاسخ داد. امپراطور فشار آورد
تریبولھ، . درباریان فرانسوا با عبور شارل از خاك فرانسھ مخالفت میكردند.)) تا پایان نباید از او بازگیري

اگر شارل از فرانسھ بگذرد، از : ((دلقك دربار، نام شارل را در ردیف دیوانگان نوشتھ بود، زیرا میگفت
پاسخ )) ھرگاه من بھ او اجاره دھم از فرانسھ بگذرد چھ خواھي گفت: ((یدشاه پرس.)) مرغ دیوانھتر است

فرانسوا بھ شارل اجازه .)) آن وقت، نام او را پاك خواھم كرد و نام شما را بھ جاي آن خواھم نوشت: ((داد
داد تا داد كھ با سپاھیانش از خاك فرانسھ بگذرد، و بھ ھمھ شھرھایي كھ در مسیر شارل قرار داشتند فرمان 

  . از او با احترامي كھ در خور شان امپراطور است استقبال كنند

دوستي ناپایدار شارل و فرانسوا با دستگیري فرستادگان فرانسوا، كھ حامل پیام مودت بھ سلطان سلیمان 
در این ھنگام، بارباروسا بر ). ١۵۴١ژوئیھ (قانوني بودند، توسط سربازان شارل در پاویا بھ سر آمد 

شارل براي سركوبي وي از جزیره مایوركا بھ افریقا رھسپار شد، . اي ساحلي ایتالیا دستبرد میزدشھرھ
ستاره اقبال شارل اكنون رو بھ افول . ولي طوفان سھمگین دریا وي را ناگزیر كرد كھ بھ اسپانیا بازگردد

در سال . شي شد، و شارل گرفتار ناخو)١۵٣٩(زن جوانش، كھ شارل بشدت وي میداشت، درگذشت . بود
شاه فرانسھ اكنون سوئد، دانمارك، گلدرالند، . ، فرانسوا براي تسخیر میالن بھ او اعالم جنگ داد١۵۴٢

تنھا ھنري ھشتم از شارل پشتیباني ; كلیوز، اسكاتلند، تركان عثماني، و پاپ را در كنار خویش داشت
ناوگان عثماني و فرانسوي . باز زدندكورتسھاي اسپانیا از تصویب بودجھ اضافي براي جنگ سر ; میكرد

محاصره دریایي نیس ). ١۵۴٣. (بندر ایتالیایي نیس را، كھ بخشي از امپراطوري بود، محاصره كردند
ولي فرانسوا بھ بارباروسا و سربازان مسلمان او اجازه داد كھ زمستان را در تولون، بھ سر . بینتیجھ ماند

امپراطور با متانت و شكیبایي بحران . ھاي مسیحي پرداختند وش بردهآرند، و اینان در تولون آشكارا بھ فر

pymansetareh@yahoo.com



فیلیپ ; وي با فرزانگي پاپ را بیطرف ساخت. را پشت سر نھاد و وضع آشفتھ خویش را سرو سامان داد
و بھ ; دوكنشین كلیوز را با حملھ متصرف شد; ھسھاي را، با نادیده گرفتن دو زني او، با خود ھمراه كرد

ن انگلیسي خویش، فرانسوا را در چنان تنگنایي نھاد كھ وي ناچار در برابر شارل سر تمكین یاري متفقا
شاه فرانسھ از دعاوي خویش بر فالندر، آرتوا، ). ١۵۴۴سپتامبر  ١٨.(فرود آورد و پیمان كرپي منعقد شد

ي از شاھدختھاي یك; و ناپل چشم پوشید، و شارل نیز متقابال آرزوي تسخیر بورگوني را از سر بیرون كرد
در سال . (ھاپسبورگ با فرزند فرانسوا زناشویي كرد و میالن را بھ عنوان جھیز خویش بھ فرانسھ بخشید

شارل، پس از غلبھ بر فرانسوا، ھمھ .) ، حصول بسیاري از این توافقھا با مسالمت امكان پذیر بود١۵٢۵
تیسین، نقاش ونیزي، در این ھنگام . نیروھاي خویش را براي سركوبي پروتستانھاي مولبرگ گرد آورد

  . چھره وي را كھ آثار درد و رنج روزگار در آن نمایان است تصویر كرده است

فرانسوا از نظري جز شرف و حیثیت خویش . عظمت فرانسھ با اضمحالل نیروي فرانسوا از میان رفت
شور خویش را حفظ كرد، او با زیر پا نھادن سنت شوالیھگري، استقالل ك. چیزي از دست نداده بود

ھنگامي كھ فرانسوا در برابر شارل بھ زانو درآمده بود، تركان تعرض خویش را بھ امپراطوري از سر 
گرفتند، و حمالت آنان بھ فرانسوا مجال داد در برابر شارل، كھ در صورت نبودن معارضي ممكن بود 

. ، آلمان، و ایتالیا بگستراند، ایستادگي كندسلطھ دستگاه تفتیش افكار اسپانیا را بھ فالندر، ھلند، سویس
فرانسوا ھنگامي بھ فرمانروایي رسید كھ فرانسھ از نعمت و آرامش برخوردار بود، و كشور ورشكستھاي 

یك ماه قبل از مرگش، در ھمان ھنگامي كھ بھ شارل . بر جاي نھاد كھ در آستانھ جنگ دیگري قرار داشت
. كراون بھ آنان داد ٠٠٠،٢٠٠د، براي تقویت پروتستانھاي آلمان سوگند دوستي و وفاداري یاد میكر

فرانسوا و، با اندك اعتدالي، شارل با ماكیاولي ھمداستان بودند كھ فرمانروایان، كھ مسئولیت حفظ و 
حراست كشور و جان ساكنان آن را بھ دوش دارند، میتوانند موازین اخالقیي را كھ از اتباع خویش انتظار 

فرانسوا . مردم فرانسھ ممكن است از گناھان فرانسوا در جنگ آورده بود. ا را دارند زیر پا نھندرعایت آنھ
  . دیگر محبوبیتي نزد مردم فرانسھ نداشت ١۵٣۵حتي در سال 

آخرین سالھاي عمرش را در فونتنبلو، كھ . فرانسوا اكنون خویشتن را با مظاھر زیبایي دلداري میداد
را آراستھ بودند، سپري كرد و گروھي كوچك از زنان جوان را گرد خویش آورد و ھنرمندان ایتالیایي آن 

بر زبان كوچك او دملي برآمد و فرانسوا را گرفتار  ١۵٣٨در سال . از وجاھت و طنازي آنان تمتع برد
از آنجا كھ گمان میكرد این دمل از عوارض بیماري سیفیلیس است، بھ سفارش . لكنت زبان كرد

این دمل مزمن و متعفن روان فرانسوا را در ھم . ولي نتیجھاي از آن نگرفت; حب جیوه خوردبارباروسا، 
شكست، چشمان تیز وي را تیره و افسرده كرد، و فرانسوا را بھ خدا ترسي كھ وي ھمواره از آن گریزان 

، زیرا بیم و واھمھ چنان بر او چیره گشت كھ بر كار پختن اغذیھ خویش نظارت میكرد. بود سوق داد
میترسید برخي از درباریانش، بھ امید اینكھ بھ دست جانشینش بھ مقامات باالتري برسند، وي را مسموم 

وي حتي از نفوذ و محبوبیت روز افزون فرزندش، كھ از ھم اكنون اطرافیانش را بھ مناصبي . كنند
قبل از . ا دلتنگي یاد میكردمیگماشت و با بیصبري در انتظار آن بود كھ قدرت فرانسھ را بھ دست گیرد، ب

مرگ، یگانھ وارث خویش را بر بالینش خواند و بھ او وصیت كرد كھ از سلطھ و نفوذ زنان بپرھیزد زیرا 
شاه پس از آنكھ شتابان و بھ اجمال بھ گناھان خویش اعتراف . ھانري بھ دیان دو پواتیھ سخت دل باختھ بود

فرانسوا، دوك دوگیز، كھ بر آستانھ در ایستاده بود، زیر . ماندكرد، نفس دردناكي كشید و چشم بھ راه مرگ 
فرانسوا، .)) زنباره كھنسال از جھان میرود: ((لب بھ كساني كھ در اطاق مجاور گرد آمده بودند گفت

وي بھ ھنگام مرگ پنجاه و سھ سال داشت، و سي . ھمچنانكھ نام عیسي را نجوا میكرد، از جھان در گذشت
ولي مردم فرانسھ . فرانسھ از فرمانروایي طوالني او بھ ستوه آمده بود. انسھ فرمان راندو دو سال بر فر

پس از مرگ وي از گناھانش درگذشتند، زیرا او موقرانھ گناه میكرد، بھ زیبایي عشق میورزید، و مظھر 
  . زنده فرانسھ بود

مارگریت، كھ مدتھا از . ددر ھمان سال ھنري ھشتم، و دو سال بعد مارگریت چشم از جھان فرو بستن
چون در صومعھ آنگولم از بیماري برادرش آگاه . برادرش دور بود، نمیدانست كھ مرگ در كمین اوست

ھر آن كس كھ خبر بھبود برادر پادشاھم را بھ من برساند، گرچھ : ((شد، از ھوش رفت و فریاد برآورد
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و ; اھم گرفت و غرق بوسھ خواھم كردخستھ و فرسوده و چركین و گآللود باشد، وي را در آغوش خو
  ... ھرگاه او محتاج رختخواب باشد

رختخواب خود را بھ او خواھم داد و خود، بھ شكرانھ خبر خوشي كھ برایم آورده است، بر زمین خواھم 
قاصدان پس از بازگشت از پاریس، بدروغ گفتند ; مارگریت بیدرنگ قاصداني بھ پاریس فرستاد.)) خوابید

مارگریت پس از آگاھي از مرگ . ولي اشكھاي یك راھبھ حقیقت را بر مال كرد. ندرست استكھ شاه ت
  . ھا سرودھاي دیني خواند برادر، چھل روز در صومعھ ماند و ھمراه راھبھ

دالوري و با ایمان نیمھ پروتستان خویش سپري كرده بود، سرانجام در مراسم افسونگر آیین كاتولیك 
یین كالوني، كھ در جنوب فرانسھ گسترش مییافت، روي بر تافت و بھ ایمان روزگار او از آ. دلداري یافت

، پس از آنكھ ستاره دنبالھداري را در آسمان دید، تب شدیدي بھ او ١۵۴٩در سپتامبر . كودكي بازگشت
. دست داد، و ھمین تب وي را، كھ پس از تحمل رنجھاي فراوان رنجور و ناتوان شده بود، از پاي درآورد
وي سالھا قبل از مرگ شعري ساختھ بود كھ گویي از ھمان ھنگام آرزوي رھایي از مصایب این جھان و 

  :وصال بھ آفریدگار را در دل میپرورانده است

  ... خدایا آن روز كي میرسد كھ با اشتیاق بھ انتظار آنم تا با مھر و رافت تو نزد تو آیم

گرامیترین نعمت خویش را بر من ببخشاي نعمت ; ك بریزمآنگاه دردھاي فراقم را فرو نشان مگذار اش
  . شیرین خواب ابدي را

VII - دیان دو پواتیھ  

فرزند ارشد او، فرانسوا، چون . ھفت فرزند داشت كھ ھمگي از زن اوكلود بودند)) زنباره كھنسال((
اني كمرو و زاده شد، جو ١۵١٩پدرش، جواني خوبرو، دلفریب، و شوخ طبع بود، ھانري، كھ بھ سال 

ذلت و خواري دوران اسارت در روح این . گوشھگیر بود و فقط در شوربختي بھ برادرش شباھت داشت
  . دو برادر اثر عمیقي نھاد

ھانري كمروتر و محجوبتر شد، در خویشتن فرو . فرانسوا شش سال پس از آزادي از زندان، درگذشت
مردم . انش بندرت لبخندي بر چھره او میدیدنددوست. رفت، و از خوشیھاي دربار فرانسھ روي برتافت

  . میگفتند كھ اقامت در اسپانیا وي را اسپانیایي ساختھ است

. ھانري و كاترین دو مدیسي یكدیگر را با اختیار و از روي عشق و عالقھ بھ ھمسري بر نگزیده بودند
ز والدت او، پدر و ماردش چند روزي پس ا. كاترین نیز چون ھانري روزگار پرمحنتي پشت سر نھاده بود

و كاترین تا روزي كھ با ھانري زناشویي كرد زندگي را با رنج و ; )١۵١٩(از بیماري سیفیلیس درگذشتند 
فلورانس، ھنگامي كھ فرمانروایان مدیچي را از خود راند، كاترین . محنت، آواره و سرگردان، بھ سر برد

دان مدیچي فلورانس را محاصره كرد، فرمانروایان تازه را بھ عنوان گروگان نگاه داشت، و زماني كھ خان
  . شھر وي را بھ مرگ تھدید كردند

رفت و با جوان چھارده سالھاي كھ در سراسر بزمھاي زناشویي بیش از چند كلمھ با او سخن نگفت وصلت 
  . كرد

ھنگام ورود بھ پاریس، چون گروھي از ایتالیاییھا را ھمراه داشت، اھالي شھر بسردي از او استقبال 
  . كردند
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و كاترین ھرچھ كوشید، نتوانست دل مردم پاریس و ; میشمردند)) فلورانسي((ساكنان پاریس وي را 
، و پزشكان گمان با وجود تالش سخت پزشكان، كاترین ده سال نازا ماند. شوھرش را بھ دست آورد

كاترین، كھ از بارداري خویش . میكردند نازایي او معلول بیماریي است كھ از والدینش بھ ارث برده است
نومید شده بود نزد فرانسوا رفت و با چشمان اشكبار از او اجازه خواست كھ از شوھرش جدا شود و باقي 

سرانجام وي باردار شد و . نصرف كردشاه وي را از قصد جدایي م. عمر را در صومعھاي بھ سر برد
كاترین ده فرزند بھ دنیا آورد كھ از آنان فرانسواي دوم با ماري استوارت . متوالیا سالي یك فرزند آورد

ادوارد ; بارتلمي را صادر كرد - شارل نھم فرمان كشتار سن ; الیزابت ھمسر فیلیپ دوم شد; زناشویي كرد
; رسید، و با سرنوشت شوم وي فرمانروایي خاندان والوا بھ سر رسید بھ نام ھانري سوم بھ سلطنت فرانسھ

ھانري گرچھ تا پایان عمر با كاترین زیست و از او داراي . و مارگریت با ھانري دوناوار زناشویي كرد
  . فرزنداني شد، اما ھنوز چھار سال بیشتر از زناشویي آنھا نمیگذشت كھ بھ دیان دو پواتیھ دل باخت

روزي . ھاي پادشاھان فرانسھ بیھمتا بود و در تاریخ كشورش نقش موثري ایفا كرد یان معشوقھدیان در م
سي و ھفت سال از عمر دیان میگذشت، گیسوانش اندك ) ١۵٣۶(كھ ھانري ھفده سالھ بھ دیان دل باخت 

وي از وجاھت بھرھاي . اندك سفید میشد، و چین و چروك چھرھاش سن واقعي وي را نمایان میكرد
دیان زن ھرزه و بلھوسي نبود و ظاھرا تا پایان عمر شوھرش، لویي . نداشت، ولي مھرباني وي دل میربود

. مردم فرانسھ بر اخالق وي خرده نمیگرفتند ولي بھ دارایي او رشك میورزیدند. دوبرزه، بھ او وفادار ماند
ذوق سلیم و رفتار و طبع  ھاي خوبروي بتھي مغز فرانسوا، زني فاضل و داراي دیان، برخالف معشوقھ

  . دلپسند بود و، بھ جاي جذبھ جنسي، بھ نیروي اندیشھ، مردان را میفریفت

پدرش، ژان دو . وي زني بزرگزاده بود و در دربار ھنر دوست خاندان بوربون در مولن پرورش یافت
سھ باز دارد، خود نیز والیھ پس از آنكھ كوشید دوك دو بوربون را از خیانت بھ شاه فران - پواتیھ، كنت سن 

شوھر دیان، كھ از مقربان . دستگیر و بھ مرگ محكوم كردند ١۵٣٣وي را بھ سال . بھ خیانت كشانده شد
دوبرزه، نوه شارل ھفتم، پادشاه  لویي .پوشدفرانسوا بود، شاه را بر آن داشت كھ از گناه پدر زنش چشم 

كھ مرد توانا و با نفوذي بود، بھ فرماندھي نظامي و فرمانداري ) از معشوقھاش، آنیس سورل(فرانسھ 
، پنجاه و شش سال از )١۵١۵(ھنگامي كھ دیان شانزدھسالھ را بھ زني گرفت . ایالت نورماندي رسید

دیان پس از مرگ . تا ابد بھ او وفادار خواھد ماند پس از كھ در آن سوگند یاد كرده بود. عمرش میگذشت
  . ھمسرش زناشویي نكرد و جامھاي جز سیاه و سفید نپوشید

دیان ھانري را ھنگامي دید كھ وي را، كھ بیش از ھفت سال نداشت، در بایون بھ عنوان گروگان بھ 
بیست و ھفت سالھ بود، وي را  دیان كھ در آن ھنگام. كودك بھت زده میگریست. اسپانیاییھا تسلیم میكردند

یازده سال بعد كھ ھانري . مادر ھانري دو سال قبل درگذشتھ بود. چون مادري نوازش كرد و دلداري داد
ھانري در این وقت، با آنكھ چھار . بار دیگر بھ دیان برخورد، شاید نوازش مادرانھ او را بھ یاد آورده باشد

طف، جواني نارس، افسرده و گوشھگیر، و فاقد اعتماد بھ نفس سال از زناشویي وي میگذشت، از نظر عوا
. او بھ مادرش بیش از ھمسر احتیاج داشت، و دیان با عواطف گرم خویش نیاز ھانري را برمیآورد. بود

دیان با عواطف و تلقینات خویش بھ ھانري اعتماد بھ نفس داد . روابط آنان ظاھرا مدتھا پاك و بیآالیش بود
شایع بود كھ او از ھانري داراي دختري . ھ از جھان بیزار بود براي فرمانروایي آماده ساختو جواني را ك

دیان این دختر را با دو دختر دیگري كھ از برزه براي او مانده بودند . بھ نام دیان دو فرانس شده است
ري بھ جھان دیان دختر دیگري را نیز، كھ دوشیزھاي پیموني براي ھان. نگاھداري كرد و پرورش داد
آخرین فرزند زنازاده ھانري ثمره معاشقھ او با ماري فلمینگ، معلمھ . آورده بود، بھ فرزندي برگزید

وي اشعار . معاشقھ با زنان دیگر مھر ھانري را بھ دیان دو پواتیھ نكاست. سرخانھ ماري استوارت بود
  . ھ او بخشیدشور انگیزي در وصف دیان سرود و جواھرات بسیار و امالك پھناوري ب

كاترین از اینكھ فرزند ارشد شاه فرانسھ ھمسر دیگري براي خود برگزیده بود رنج میبرد، ولي غم و اندوه 
معموال با او شام میخورد و ; خویش را بھ روي نمیآورد، با این حال، ھانري كاترین را از یاد نبرده بود
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از اینكھ میدید دیان گاھي ھمسرش را از ولي كاترین ; شامگاه ھر روز را در كنار او سپري میكرد
  . ھمخوابگي با او باز میدارد افسرده و پریشان بود

ھاي  پس از جلوس ھانري بر اریكھ فرمانروایي فرانسھ، قدرت دیان كاھش نیافت ھانري ھمچنان نامھ
. ردمشحون از عجز و زبوني بھ او مینوشت و از او درخواست میكرد كھ وي را بھ غالمي خویش بپذی

شاه حق فروش . شیفتگي ھانري دیان را داراي چنان ثروتي ساخت كھ تنھا در خور ملكھ فرانسھ بود
. مناصب دولتي را بھ دیان سپرد و از وجوھي كھ از این راه عاید دربار میشد بھرھاي بھ او اختصاص داد

ان تھدید كرد كھ وي و چون دوشس بدان اعتراض كرد، دی; وي جوھرات دوشس د اتامپ را بھ دیان بخشید
تالري را كھ  ٠٠٠،۴٠٠ھانري، گذشتھ از اینھا، . را بھ ھواداري از آیین پروتستان متھم خواھد ساخت

دیان با ثروت . فرانسوا براي تقویت شاھزادگان پروتستان آلمان پنھاني بھ آنان میداد بھ دیان بخشید
آنھ، بھ یاري طراح نامدار فرانسھ، فیلیبر  سرشاري كھ بھ این سان اندوختھ بود قصر قدیمي برزه را در

این كاخ نھ تنھا خانھ دوم ھنري و میعادگاه سخنسرایان، . دلورم، بھ كاخ پھناور و با شكوھي مبدل كرد
اینجا در . ھاي شاه، و فیلسوفان شد ھنرمندان، سیاستمداران، دوكھا، فرماندھان ارتش، كاردینالھا، معشوقھ

. كشور بود، و دیان با درایت و خونسردي بر امور كشور نظارت میكرد) )شوراي خصوصي((واقع مقر 
جا در آنھ، شنونسو، آمبواز، و لوور نشان دلدادگي و سرسپردگي ھانري بھ دیان بھ صورت دو  -در ھمھ
را تشكیل میدادند بر ظروف،  Hكھ بھ روي ھم قرار داشتند و، با خط تیرھاي در وسط، حرف  Dحرف 

این دوستي دلفریب كم نظیر، كھ بر عشق و مال استوار . و آثار ھنري بھ چشم میخورد ھاي رزمي، جامھ
  . بود، تا پایان عمر پابرجا ماند

وي حق داشت با . در پیكار كلیساي كاتولیك رومي با آیین پروتستان، دیان دو پواتیھ جانب كلیسا را گرفت
وا، دوك دوگیز، زناشویي كرده بود، و فرانسوا و آیین پروتستان مبارزه كند، زیرا دخترش با فرزند فرانس

. برادرش، كاردینال شارل دو لورن، ھر دو از مشاھیر شھر آنھ و پیشواي كلیساي كاتولیك فرانسھ بودند
كلیسا نیز از ھانري . اقامت در اسپانیا فرانسوا را در معتقدات روزگار كودكي خود سرسخت ساختھ بود

ھاي شرعي را محدود میساخت  الغاي فرمان پدرش، كھ اختیارات دادگاه پشتیباني میكرد چنانكھ براي
  . كراون طال در اختیار وي نھاد ٠٠٠,٠٠٠,٣

كامیابي . با وجود سختگیري مقامات كلیسایي و دولتي، آیین پروتستان بسرعت در فرانسھ گسترش مییافت
مبلغاني كھ از طرف كالون و پروتستانھاي دیگر بھ فرانسھ فرستاده میشدند محافظھكاران فرانسھ را 

الروشل، و بسیاري اكثر ساكنان چند شھر فرانسھ، چون كان، پواتیھ،  ١۵۵٩در سال . ھراسان كرده بود
كشیشي شماره پروتستانھاي فرانسھ را در آن . از شھرھاي ایالت پرووانس، بھ آیین پروتستان گرویده بودند

پیمان لئو دھم و : ((تاریخنویس كاتولیكي نوشت. سال برابر یك چھارم جمعیت كشور تخمین زده است
طبقات .)) ا نگرفت، بلكھ آن را تشدید كردر - تباھي كلیسا - فرانسواي اول نھ تنھا جلو از دین برگشتگي

پایین و متوسط فرانسھ بھ انگیزه دشمني با حكومت كاتولیك، كھ خود مختاري شھرھا را لگدمال كرده، 
. مالیات سنگیني بھ مردم بستھ، و دارایي كشور را در جنگھا بر باد داده بود، بھ آیین پروتستان میگرویدند

یارات سیاسي وسیعي برخودار بودند، بھ پیروزي شاھزادگان لوتري آلمان بر اشراف فرانسھ كھ قبال از اخت
شارل پنجم رشك میورزیدند و گمان میكردند كھ با شورانیدن مردم بر دولت و كلیساي تبھكار میتوانند 

/ اشراف سرشناسي چون گاسپار دوكولینیي، برادر جوانش فرانسوا د . فئودالیسم را بھ فرانسھ بازگردانند
  . ندلو، شاھزاده لویي دوكنده، و برادر او آنتوان دو بوربون شورش پروتستانھا را سازمان میدادندآ

پروتستانھاي فرانسھ معتقدات دیني خویش را بر كتاب مبادي كالون بنیان نھاده بودند، زیر از سویي زبان 
پس از سال . وش میآمدو نویسنده آن فرانسوي بود، و از سوي دیگر منطق آن بھ مذاق مردم فرانسھ خ

پروتستانھاي فرانسھ چنان فزوني یافتند . ، نام از راه ژنو، از زوریخ، بھ ایاالت پرووانس راه یافت١۵۵٠
دو ھزار  ١۵۶١در سال . مجمع عمومي خویش را پنھاني در پاریس برپا داشتند ١۵۵٩كھ در ماه مھ 

  . كلیساي اصالح شده یا كالوني در فرانسھ وجود داشتند
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بھ سفارش وي، پارلمان پاریس كمیسیوني براي تعقیب ; نري دوم تصمیم گرفت كھ بدعت را سركوب كندھا
از آن پس محكومان را زنده آتش میزدند، و دادگاه تازھاي كھ براي ).١۵۴٩(از دین برگشتگان برگزید 

طبع و ) ١۵۵١)) (فرمان شاتوبریان. ((معروف گشت)) اطاق سوزان((پروتستانھا تاسیس شده بود بھ 
توزیع و خواندن نشریات بدعت آمیز را در ردیف گناھان كبیره قرار داد و براي كساني كھ در آیین 

یك سوم دارایي محكومان بھ كساني تعلق میگرفت كھ دادگاه . پروتستان پایدار بمانند كیفر مرگ تعیین كرد
دند نام داوراني را نیز كھ با پروتستانھا اینان ملزم بو. را از تمایل آنان بھ آیین پروتستان آگاه میكردند
  . بنرمي رفتار میكردند بھ پارلمان گزارش دھند

)) اطاق سوزان((در طول سھ سال، . شرط داشتن مقام دولتي، وفاداري كامل بھ كلیساي كاتولیك بود
س ھانري از پاپ پاولو. شصت تن را بھ جرم ھواداري از كیش پروتستان بھ مرگ در آتش محكوم كرد

; چھارم درخواست كرد تا تفتیش افكار، آن گونھ كھ تازه در رم معمول شده بود، در فرانسھ نیز اجرا شود
یكي از اعضاي آن بھ نام آن دو بور با . ولي پارلمان با سپردن اختیارات خویش بھ دیگران مخالفت كرد

زي كھ شوراي ترانت نظر نھایي بیباكي پیشنھاد كرد تعقیب مردم بھ جرم ارتداد و از دین برگشتگي تا رو
ھانري او را بھ زندان افكند و . خویش را درباره جزم اندیشي اصیل آییني اعالم نداشتھ است موقوف شود

  . سوگند خورد كھ وي را در آتش میسوزاند ولي سرنوشت، شاه را از اجراي چنین نمایشي باز داشت

او خاطره تلخ اسارت پدر، برادر، و خود را بھ . ردشاه بھ این اندیشھ بود كھ جنگ را با شارل از سرگی
دست شارل در اسپانیا فراموش نكرده بود و، بھ ھمان اندازه كھ بھ دیان مھر میورزید، كینھ امپراطور را 

  . بھ دل داشت

شاھزادگان لوتري آلمان، پس از آنكھ تصمیم قاطع گرفتند تا براي آزادي دیني و سیاسي با امپراطور 
سرانجام تالش . راي اتحاد با ھانري، بھ تالش پرداختند و وي را بھ تسخیر لورن تشویق كردندبجنگند، ب

آنان بھ ثمر رسید و پیمان شامبور، كھ شاھزادگان پروتستان آلمان را با ھانري متحد میكرد، بھ امضا رسید 
. تسخیر كردھانري، با یورش سریع و ماھرانھ، شھرھاي تول، نانسي، مس، و وردن، را ). ١۵۵٢(

شارل، كھ بیشتر بھ كنار آمدن با پروتستانھاي آلماني عالقھ داشت تا بھ پیروزي خاندان والوا، در پاساو با 
شاھزادگان آلمان پیمان صلح خفت آوري بست و سپاھیان خویش را براي محاصره فرانسویان بھ شھر مس 

 ١٩محاصره مس از . از شھر دفاع كرد فرانسوا، دوك دو گیز، با سرسختي و رشادت كمنظیري. پیش راند
بخت بھ زني میماند كھ بھ شاه جوان زودتر از : ((طول كشید و در داشت ١۵۵٢دسامبر  ٢۶اكتبر تا 

قبل از آنكھ سھ سال دیگر از عمر من بگذرد، بھ : ((و سپس افزود.)) امپراطور سالخورده روي میآورد
، شارل بھ نفع فرزندش از ١۵۵۶و  ١۵۵۵سالھاي  در.)) فرایارھاي فرقھ فرانسیسیان خواھم پیوست

 ١٧(فرمانروایي ھلند و اسپانیا كناره گرفت و پس از عقد پیمان صلح و سل با فرانسھ، بھ اسپانیا بازگشت 
شارل میپنداشت كھ براي فرزندش، فیلیپ، كشور آرام و بالمنازعي بر جاي نھاده است، ). ١۵۵۶سپتامبر 

فیلیپ سردار . استفاده از موقعیت بھ زور آزمایي دیگري در ایتالیا دست زندولي ھانري تصمیم گرفت با 
  . شایستھاي نبود و غفلتا با پاپ پاولوس چھارم بھ جنگ كشانده شد

ھانري دوك دوگیز را براي تسخیر میالن و . چنین مینمود كھ اوضاع و احوال بھ مراد شاه فرانسھ است
براي نبرد با فیلیپ در میدان كارزار قدیمي، در شمال خاوري فرانسھ،  ناپل بھ ایتالیا فرستاد و خویشتن را

  . آماده ساخت

فیلیپ بیدرنگ بھ مقابلھ برخاست و با یك میلیون دوكاتي كھ از آنتون فوگر وام گرفتھ بود، ماري، مكلھ 
یان ، سپاھ)١۵۵٧اوت  ١٠(كانتن درگرفت  -در پیكاري كھ در سن. انگلستان، را با خود ھمدست كرد

مختلط فیلیپ بھ فرماندھي امانوئل فیلیبر، دوك ساووا، مقاومت سربازان فرانسھ را در ھم شكستند، گاسپار 
دفاع از شھر آشفتھ و . دو كولینیي و آن دو مونمورانسي در دستگیر كردند، و سپس بھ پاریس تاختند

دوك از خاك . یتالیا فراخواندھانري دوك دوگیز را با سربازانش از ا. وحشتزده پاریس نامقدور مینمود
در اشغال انگلیسیھا بود، تصرف كرد  ١٣۴٨فرانسھ گذشت و با تردستي شگفت آوري كالھ را، كھ از سال 

pymansetareh@yahoo.com



فیلیپ، كھ از جنگ خستھ شده بود و ھواي وطن بھ سرش زده بود، ناگزیر پیمان صلح كاتو ). ١۵۵٨(
ھاي  جب این پیمان، ھانري تعھد كرد كھ از كوهبھ مو). ١۵۵٩آوریل  ٢(كامبرزي را با ھانري امضا كرد 

با نادیده گرفتن اشكھاي ماري كالھ را بھ فرانسھ  - آلپ بھ جنوب تجاوز نكند، و فیلیپ نیز متقابال لورن و
ھانري دخترش الیزابت را بھ فیلیپ، و . دشمني دو شاه ناگاه جاي خود را بھ دوستي سپرد. واگذار كرد

جشنھاي پرشكوھي . ا بھ امانوئل فیلیبر، كھ مجددا دوك ساووا شده بود، دادخواھرش مارگریت دو بري ر
  . بھ مناسبت زناشویي آنان برپا شدند

فیلیپ دوراندیش در فالندر ماند، ولي زنان و مردان سرشناس فرانسوي، فالندري، و اسپانیایي، براي 
، خیابان سنت آنتوان بھ طرز برگزاري جشن زناشویي، در اطراف كاخ لھ تورنل در پاریس گرد آمدند

ژوئن، دوكھ د آلوا، بھ نمایندگي فیلپ، الیزابت را تحویل گرفت، و از  ٢٢در روز . دلكشي تزیین شده بود
ھانري، كھ اكنون چھلسالھ بود، ھوس شركت در تورنوا بھ سرش . آن پس دختر شاه فرانسھ ملكھ اسپانیا شد

سي بود كھ، بدون بھ زیر افتادن از اسب، سھ نیزه بھ سپر در این گونھ مسابقات، پیروزي از آن ك. زد
ھانري بردوكھاي گیز مانتگامري، از روي ناشیگري نیزه تیزي بھ زیر كاله خود . حریف پرتاب كند
ھانري نھ روز مدھوش بر بستر . نیزه چشم شاه را درید و بھ مغز وي اصابت كرد. ھانري پرتاب كرد

، جشن زناشویي فیلیبر و مارگریت برپا شد، و روز بعد، شاه چشم از جھان ژوئیھ ٩در روز . بیماري افتاد

فصل بیست و دیان دو پواتیھ در آنھ عزلت گزید و تا ھفت سال پس از مرگ شاه . فرو بست
  سوم

  

  ھنري ھشتم و كاردینال وولزي

١۵١- ٠٩۵٢٩  

I  -١۵١١- ١۵٠٩: پادشاه نویدبخش  

بھ فرمانروایي انگلستان رسید، در تماشاییترین صحنھ تاریخ  ١۵٠٩كسي گمان نمیكرد جواني كھ در سال 
ھنري در ھجدھسالگي چون دختران چھره . كشورش، چون بازیگر قھرمان و تبھكاري خود نمایي كند

یران سف. ولي دیري نگذشت كھ اندام ورزیده و رشادتش بر ظاھر زنانھ چیره گشت. دلفریبي داشت
. وي را میستودند)) ساق پاي فوقالعاده ظریف((خارجي، چون مداحان داخلي ، موي بور، ریش زرین، و

پوست لطیفش، . او عاشق بیقرار بازي تنیس است: ((جوستینیایي، در گزارش خویش بھ سناي ونیز، نوشت
وي در .)) ند نداردكھ ھنگام بازي تنیس از خالل پیراھن ریز بافش پیداست، در زیبایي در جھان مان

از شكار خستھ نمیشد، و ھفتھاي دو . تیراندازي و كشتي با برجستھترین قھرمانان كشورش برابري میكرد
وي ; و تنھا دیوك آوسافك در این مسابقات رقیب او بھ شمار میرفت - روز در تورنوا شركت میجست

ھمھ آالت موسیقي را با مھارت و () (چنانكھ سفیر پاپ نوشتھ است(ھمچنین موسیقیدان زبردستي بود و 
ساختھ است كھ ھنوز ھنگام اجراي مراسم قداس در كلیساھا نواختھ )) مس((او دو .)) استادي مینواخت

ھاي زیبا عالقھ وافر داشت و تن خویش را با البسھ ارغواني  ھنري بھ رقص و نمایش و جامھ. میشوند
با اشتھا خوراك . ارغواني و یا جامھ زربافت بھ تن كند قانون تنھا بھ او اجازه میداد كھ جامھ. میآراست

میخورد و ضیافتھاي شام رسمي او گاھي ھفت ساعت بھ طول میانجامیدند، ولي در طول بیست سال 
ھمھ مردم بھ او مھر میورزیدند و آداب . سلطنتش، غرور و نخوت اشتھایش را تحت الشعاع قرار میداد
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ھموطنانش جلوس وي بر . بردباري، و بذل و بخشش او را میستودندساده و بیآالیش، تقرب بھ مردم، 
  . اریكھ سلطنت را سر آغاز روزگار درخشاني در تاریخ كشور خود میشمردند

زیرا ھنري، ھمچنانكھ جواني ورزشكار، بود ; روشنفكران نیز از داشتن چنین فرمانروایي خشنود بودند
وي، كھ مقدر بود رھبري كلیسا را بھ دست گیرد، . آمیختھ بودعشق بھ علم و موسیقي را با پادشاھي در ھم 

با تشخیص صحیح، آثار ھنري را گرد ; ھنري، از ذوق و سلیقھ ھنري بھره فراوان داشت. بھ كتاب میكرد
و خردمندانھ، ھانس ھولباین، نقاش آلماني، را بھ دربار خویش خواند و آثار وي را جاویدان و ; میآورد

بھ ھمت وي، معماري، كشتي سازي، و احداث برج و بارو نیز در انگلستان گسترش یافت  .فناناپذیر ساخت
انگلستان تا كنون : ((سر تامس مور درباره او گفتھ است. و ارتش انگلستان بھ توپخانھ مجھز شد

فتھ از شاھي كھ در دامان فلسفھ و موزھاي نھگانھ پرورش یا. فرمانرواي دانایي چون او بھ خود ندیده است
ماونتجوي با وجد و سرور بھ اراسموس، كھ در آن ھنگام در رم .)) است انتظاري جز این نمیتوان داشت

  : بھ سر میبرد، چنین نوشت

از شاھزادھاي كھ بھ ذوق و ھوشمندي خارقالعاده و صفات آسماني وي آشنایي دارید چھ امیدي است كھ 
برجستھاي اكنون از او سر میزند، چھ خردمندانھ  نتوان بھ دل گرفت ولي ھرگاه بدانید كھ چھ كارھاي

رفتار میكند، تا چھ اندازه بھ عدل و نیكي دل بستھ، و چھ سان بھ اصحاب علم و ھنر مھر میورزد، یقین 
آه، اراسموس من، ھر گاه . دارم كھ براي دیدن این ستاره خجستھ نوظھور بیدرنگ بھ اینجا خواھید شتافت

داشتن چنین شاھزادھاي خرسندند و تا چھ اندازه زندگاني او مطلوب ھمگان  بدانید كھ چگونھ مردم از
  . آسمان شادي میكند، و زمین بھ طرب آمده است. است، اشك شوق از دیدگانتان سرازیر خواھد شد

علم تا : ((وي نوشت. اراسموس پس از دریافت این نامھ، بھ انگلستان آمد و مدتي در مدح شاه داد سخن داد
 بستھاند،ولي اكنون كھ اینان بھ شكمپرستي و تجمل و پولدوستي دل ; ر اختیار روحانیان بوده استكنون د

شاه نھ ... عشق بھ علم و ھنر از میان آنان رخت بربستھ و بھ شاھزادگان، دربار، و نجبا انتقال یافتھ است
تا بر آنچھ بھ  -حتي وا میدارد  - تنھا مرداني چون مور را بھ حضور میپذیرد، بلكھ آنان را تشویق میكند 

او مصاحبت با مرداني . ركت جوینددست وي انجام میگیرد نظاره كنند و در مسئولیتھا و خوشیھاي او ش
مور از مشاوران .)) چون مور را بر آمیزش با جوانان یا دختران و یا توانگران تھي مغز ترجیح میدھد

  . شاه، لیناكر پزشك مخصوص او، و كولت واعظ وي در كلیساي سنت پول بود

ث برد و بیشتر آن را بھ در ھمان سالي كھ ھنري بھ پادشاھي رسید، كولت ثروت ھنگفتي از پدر بھ ار
قریب صد و پنجاه جوان برگزیده در این مدرسھ بھ تحصیل ادبیات . تاسیس مدرسھ سنت پول اختصاص داد

كولت، با استفاده از معلمان غیر روحاني، سنت . كالسیك، االھیات مسیحي، و علم اخالق اشتغال داشتند
محافظھكاران . د كھ بھ دست روحانیان اداره نمیشداین نخستین مدرسھ در اروپا بو. آموزش را زیر پا نھاد

آكسفرد، كھ گمان میكردند تدریس ادبیات كالسیك معتقدات دیني مردم را متزلزل خواھد كرد، با برنامھ 
مدرسھ سنت پول بناي مخالفت نھادند، ولي شاه آنان را خاموش ساخت و كولت را بھ ادامھ كارش تشویق 

وارم، اسقف اعظم . كار بود، اما دشمنان وي را بھ بیدیني متھم میكردندگرچھ كولت مردي محافظھ. كرد
ھنگامي كھ ھنري با فرانسھ وارد جنگ شد، كولت . كنتر بري، با پشتیباني شاه، زبان دشمنان را بست

آشكارا با سیاست شاه مخالفت كرد و، چون ارسموس، اعالم داشت كھ صلح غیر عادالنھ بھتر از جنگ 
كولت حتي در حضور شاه از منبر كلیسا جنگ را تقبیح كرد و خونریزي را مخالف تعلیمات  .عادالنھ است
ولي زماني كھ از . شاه محرمانھ بھ او گوشزد كرد كھ انضباط و روحیھ ارتش را سست نكند. مسیح خواند

د براي ھر كسي حق دار: ((شاه خواستند تا كولت را از مقامش در كلیساي سنت پول عزل كند، پاسخ داد
، ١۵١٧كولت از عقیده خویش عدول نكرد و در سال .)) این مرد پزشك من است... خود پزشكي برگزیند

  :بھ لحن تامس اكمپیس، نامھ زیر را خطاب بھ اراسموس نوشت

ولي براي ما در این عمر كوتاه و زودگذر چیزي برازندھتر ; آه، اراسموس، كتابھاي علمي را پایاني نیست
كھ بھ پاكي و تقدس زیست كنیم و، بھ انگیزه مھر مسیح و بھ پیروي او، براي تھذیب و تزكیھ از این نیست 

pymansetareh@yahoo.com



ھاي غیر مستقیم، از نزدیكترین راه بھ حق و  آرزوي قلبي من این است كھ با ترك راه. نفس خویش بكوشیم
  . راستي برسیم

  . خدا نگھدارت

آن نھاد كھ بر آن نام التیني او، یوھانس وي گور سادھاي براي خود ساخت و سنگي بر  ١۵١٨در سال 
یك سال بعد، وي در این گور بھ خواب ابدي رفت، و براي بسیاري از مردم مثل . كولتوس، حك شده بود

  . آن بود كھ قدیسي از جھان رفتھ است

II - وولزي  

تازھكار  ھنري، كھ بعدھا شخصیت شاھزاده در كتاب ماكیاولي را بھ خود گرفت، ھنوز در سیاست خام و
از این رو، گروھي از این گونھ . بود و خویشتن را بھ راھنمایي مردان ورزیده و جھاندیده نیازمند میدید

مور، با آنكھ مردي ھوشمند و فرزانھ بود، سي و یك سال بیشتر نداشت، . مردان را بھ دور خویش گردآورد
امس و ولزي فقط سھ سال از مور بزرگتر ت. و از این گذشتھ بھ تقوا و تقدس بیش از سیاست مھر میورزید

تامس وولزي در . بود، كشیش بود، و بھ سیاست بیش از دین عالقھ داشت و دین را از سیاست جدا نمیكرد
در پانزدھسالگي تحصیالت دوره . زاده شده بود)) در خانواده پستي((ایپسویچ و، بھ قول گویتچاردیني، 

ان رساند، و در بیست و سھ سالگي خزانھ دار كالج ماگدالن شد و، با مقدماتي دانشگاه را در آكسفرد بھ پای
فراھم آوردن بودجھ تكمیل ساختمان باروي با عظمت آن كالج، لیاقت و شایستگي خویش را بھ ثبوت 

  . وي بھ رموز پیشرفت آگاه بود. رساند

وولزي، با فراست كامل در امر مدیریت و مذاكره، مراتب روحاني را گذراند و در امور مذھبي و 
ھاي خیریھ  ھنري ھشتم پس از جلوس بر اریكھ پادشاھي، اداره دستگاه. دیپلماسي بھ ھنري ھفتم خدمت كرد

انسھ، وارم، اسقف را بھ دست او درآمد و، با ھواداري از ھمكاري نظامي انگلستان و اسپانیا بر ضد فر
لویي دوازدھم بھ ایتالیا لشكر كشیده بود، و بیم آن میرفت . اعظم كنتربري، را بر خویشتن خشمگین ساخت

میبایست بھ ھر بھایي شده جلو گسترش قدرت فرانسھ را . كھ پاپ را بار دیگر فرمانبردار فرانسھ سازد
یات وولزي و پدرزنش، فردیناند اسپانیا، را ھنري با آنكھ در این ھنگام خواھان جنگ نبود، نظر. گرفت

تنھا آرزوي من این است كھ بر اتباع . آن چھ دارم برایم بس است: ((وي بھ جوستینیاني گفت. قبول كرد
سیاست خارجي )) ;ولي بھ دیگري نیز اجازه نمیدھم كھ مرا فرمانبردار خویش سازد; خویش فرمان رانم

ري ھشتم دعوي شاھان انگلستان را بر تاج و تخت فرانسھ بھ ارث ھن. ھنري در این عبارات مستتر است
  . برده بود، ولي میدانست كھ این دعوي بیپایھ است

، وولزي انگلستان و فرانسھ را مصالحھ داد و لویي دوازدھم را بر آن )١۵١٣(پس از پایان جنگ مھمیزھا 
م، بھ پاس خدمات وولزي در رفع خطر پاپ لئو دھ. داشت كھ با ماري، خواھر ھنري ھشتم، زناشویي كند

ھنري نیز . ارتقا داد) ١۵١۵(و سپس بھ مقام كاردینالي ) ١۵١۴(فرانسھ، وي را بھ اسقف اعظمي یورك 
شاه انگلستان كھ آزادي پاپ را ). ١۵١۵(پس از پیروزي بر فرانسھ، وولزي را صدر اعظم انگلستان كرد 

را با زناشویي مجدد خویش ناسپاسي تحملناپذیري تلقي مرھون ھمت خویش میدانست، مخالفت پاپ بعدي 
  . كرد

وي بر آن بود كھ با . پنج سال اول صدارت وولزي از درخشانترین ادوار تاریخ سیاسي انگلستان است
; ایجاد موازنھ قدرت بین امپراطوري مقدس روم و فرانسھ، صلح و آرامشي بھ سود انگلستان مستقر سازد

كھ در صورت بھ ثمر رسیدن چنین سیاستي، خود او فرمانرواي مطلق العنان اروپا  و شاید ھم گمان میكرد
خواھد شد و آرامش قاره اروپار بازرگاني انگلستان را با ھلند، كھ براي كشور وي ارزش حیاتي داشت، 

  . تضمین خواھد كرد
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، و )١۵١٨(اخت براي وصول بھ این منظور، نخست براي عقد پیمان اتحاد، با فرانسھ بھ گفتگو پرد
نامزد پسر ھفتماھھ فرانسواي اول، ) كھ پس از پدر ملكھ انگلستان شد(ماري، دختر دو سالھ ھنري ھشتم را 

ھنگامي كھ نمایندگان فرانسھ براي امضاي پیمان اتحاد و ھمكاري بھ لندن آمدند، . پادشاه فرانسھ، كرد
مینستر بھ افتخار آنان ضیافت شامي چنان وولزي در كاخ و ست. گرایش وولزي بھ زرق و برق آشكار شد

; مانند آن ھرگز بھ دست كلئوپاترا یا كالیگوال بر پا نشده بود((پرشكوه ترتیب داد كھ، بھ گفتھ جوستینیاني، 
از آزمندي و بلند .)) سراسر تاالر پذیرایي با ظروف و گلدانھاي زرین و سیمین بزرگ آرایش یافتھ بود

او آرزویھاي بلندي در سر میپروراند، و بھ آنھا دست . ا پرست میتوان چشم پوشیدپروازي این كاردینال دنی
وولزي اصرار داشت كھ شركت در این پیمان براي ھمھ آزاد باشد و از امپراطور ماكسیمیلیان اول، . یافت

را اینان نیز دعوت وي . ، و پاپ لئو دھم دعوت كرد كھ در اتحاد شركت كنند)شاه اسپانیا(شارل اول 
اراسموس، مور، و كولت، بھ گمان اینكھ جھان مسیحي سرانجام از وحدت و آرامش برخوردار . پذیرفتند

حتي دشمنان استفاده از این موفقیت و رشوھدادن بھ . شده است، از خرسندي در پوست نمیگنجیدند
بدین . ستان بگماردنمایندگان انگلستان در رم، پاپ را بر آن داشت كھ وي را بھ نمایندگي خویش در انگل

سان، وولزي بھ ریاست كلیساي انگلستان رسید و، با كرنش مدبرانھ بھ ھنري، عمال فرمانرواي انگلستان 
  . گشت

ولي یك سال بعد، زورآزمایي فرانسواي اول، و شارل اول براي رسیدن بھ فرمانروایي امپراطوري 
بود كھ در این زورآزمایي شركت كند، ولي او  ھنري نیز در این اندیشھ. مقدس، آرامش اروپا را مختل كرد

شارل، كھ بر رقیبش چیره گشتھ بود، بھ نام شارل . مرد توانگري چون فوگر نداشت كھ از وي پشتیباني كند
از عمھاش كاترین آراگوني، دختر فردیناند پنجم، كھ ) ١۵٢٠مھ (پنجم سفر كوتاھي بھ انگلستان كرده 

تان بود، دیدن كرد، و ضمنا از ماري، دختر ھنري، كھ قبال وي را نامزد اكنون ھمسر ھنري و ملكھ انگلس
پسر ارشد فرانسواي اول كرده بودند، خواستگاري كرد، بھ این شرط كھ انگلستان در آینده در برابر 

وولزي از قبول این پیشنھاد سر باز زد، ولي اعانھ مستمر امپراطور را بھ . فرانسھ از اسپانیا پشتیباني كند
  . دوكات پذیرفت و از او تعھد گرفت كھ وي را براي رسیدن بھ مقام پاپي یاري كند ٠٠٠،٧مبلغ 

بھ ) فرانسھ)) (میدان قماش زرین((كاردینال ھوشمند ھنگام مالقات سران انگلستان و فرانسھ در 
گین  در این میدان، كھ در فاصلھ). ١۵٢٠ژوئن (درخشانترین و چشمگیرترین پیروزي خویش دست یافت 

و آردر، نزدیك كالھ، قرار داشت، ھنر و روح شوالیھگري قرون وسطي در زیر اشعھ زرین خورشید 
چھار ھزار تن از نجباي انگلستان، كھ از طرف كاردینال وولزي برگزیده شده بودند، با . خودنمایي كرد

خش بر اسب سفیدي ھاي سیمین و یراقھایي بھ سبك اواخر قرون وسطي، ھمراه ھنري كھ با ریش سر جامھ
وولزي نیز با رداي ساتن سرخ فامي، كھ با . سوار بود، براي مالقات فرانسواي اول بھ میدان نامبرده آمدند

براي پذیرایي شاھان و زنان و ھمراھان آنان . جامھ فاخر شاھان برابري میكرد، ھمراه شاه انگلستان بود
ھاي نقشدار  اي پوشیده از پارچھ زربافت با پردهسریعا كاخي ساختھ، و براي مذاكرات و ضیافتھا خیمھ

. از فوارھاي شراب میریخت، و فضایي براي یك تورنواي شاھانھ آماده شده بود. برپا كرده بودند
دو . فرمانروایان فرانسھ و انگلستان در مذاكرات خویش اتحاد سیاسي و وصلت دو خاندان را تایید كردند

یش خشنود بودند، در مسابقھ نیزھبازي شركت جستند و حتي با ھم كشتي پادشاه، كھ از نتیجھ مذاكرات خو
بامداد روز بعد، فرانسوا، . و فرانسوا با بر زمین زدن شاه انگلستان صلح اروپا را بھ خطر انداخت; گرفتند

. براي دلجویي از ھنري ھشتم، بدون سالح، با مالزمان غیر مسلح خویش بھ اقامتگاه وي رفت
  . انگلستان و فرانسھ ھدایاي گرانبھایي بھ یكدیگر دادند و سوگند دوستي و وفاداري یاد كردندفرمانروایان 

در واقع ھیچ یك از آنان بھ دیگري اعتماد نداشت، زیرا، بھ گواھي تاریخ، مرداني كھ بھ فرمانروایي 
نسوا، براي ھنري ھشتم پس از ھفده روز وقت گذراني با فرا. میرسند بیش از دیگران دروغ میگویند

گفتگو با شارل، سھ و امپراطور، با راھنمایي و مراقبت وولزي، سوگند دوستي ابدي یاد كردند و تصمیم 
این توافقھاي جداگانھ . گرفتند كھ وصلت خاندان سلطنتي انگلستان با خاندان سلطنتي فرانسھ مسكوت بماند

ن ترتیب داده بود صلح و آرامش اروپا را كمتر از توافق چند جانبھاي كھ وولزي قبل از مرگ ماكسیمیلیا
با این وصف، انگلستان را ھمچنان میانجي قدرتھاي اروپایي میساخت و چنین مقامي بیش ; تضمین میكرد
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ھنري كھ از نتیجھ مذاكراتش خشنود بود، بھ پاس . از استحقاق كشوري با ثروت و قدرت انگلستان بود
ت آلبنز دستور داد كھ وولزي را بھ رھبري خویش برگزینند خدمات صدر اعظم خویش، بھ راھبان دیر سن

كاردینال من در این سفر خود متحمل مخارج بسیاري شده ((و درآمد خالص دیر را بھ او دھند، زیرا 
  . راھبان دستور شاه را اطاعت كردند، و بدین سان، در آمد وولزي با ھزینھ وي تقریبا متعادل شد.)) است

جوستینیاني وي را بھ عنوان مردي . ي از ما داراي فضایل و نقایص انساني بودوولزي بیش از بسیار
او اخالقا پاك و . توصیف كرده است)) بسیار خوبروي، بي اندازه شیرین سخن، و توانا و خستگي ناپذیر((

و  این صفات در آن روزگار از گناھان ناچیز. منزه نبود، چنانكھ دو فرزند زنازاده از خود برجاي نھاد
. ولي ھرگاه روایت اسقفي را بپذیریم، او از بیماري سیفلیس رنج میبرد. اغماض پذیر بھ شمار میرفتند

اعانات ھنگفتي ھم از فرانسوا و ھم از شارل دریافت میكرد، و آنان در دادن مستمري بھ وولزي با ھم 
روپا نیز متقابال انتظار وولزي كھ میپنداشت با سیاستش بھ اروپا خدمت میكند، از ا. رقابت میكردند

براي آنكھ انگلستان را نزد سفیران خارجي از . بیگمان، او عاشق پول و قدرت بود. خدمتگزاري داشت
ھنري . آنچھ بود ثروتمندتر جلوه دھد، بیشتر درآمد خویش را مصروف ظواھر با شكوه و آراستھ میكرد

ار بود ھزینھ زندگي و پذیراییھایش را با حقوقي بھ وولزي نمیپرداخت، و از این روي، صدر اعظم ناچ
با این حال، باورنكردني است كھ او با مبالغ ھنگفتي كھ در . درآمد كلیسایي و اعانات خارجي فراھم سازد

مقام ریاست دیر سنت آلبنز، اسقفي باث وولز، اسقفي اعظم یورك، مدیریت اسقف نشین وینچستر، و 
حق تعیین . ستر و سالزبري دریافت میكرد، باز نیازمند پول بوده باشدھمكاري با اسقفان ایتالیایي غایب وو

مناصب سیاسي و كلیسایي نیز از آن او بود، و ظاھرا، در ازاي تفویض این مناصب، پاداشي دریافت 
تاریخنویس كاتولیكي تخمین زده است كھ وولزي در اوج قدرت خویش یك سوم ھمھ درآمد . میداشت

وولزي توانگرترین و زورمندترین مرد انگلستان . بھ خویشتن اختصاص داده بود كلیساھاي انگلستان را
شاه ((اراسموس وي را . توصیف كرده است)) ھفت بار نیرومندتر از پاپ((جوستینیاني وي را . بود

براي دست یافتن بھ این مقام،دوبار بھ تكاپو . او تا مقام پاپ گامي بیش فاصلھ نداشت. میخواند)) ثاني
  . ھاي خویش، او را از گردونھ خارج كرد اخت، ولي شارل زیرك، با نادیده گرفتن وعدهپرد

كاردینال وولزي تشریفات باشكوه را ضامن بقاي قدرت میپنداشت و عقیده داشت كھ با زور میتوان بھ 
از . او ھمچنین عقیده داشت كھ مردم رفعت مقام شخص را با تشریفات او میسنجند. قدرت خو گرفتھ باشند

ھاي فاخري كھ بھ نظر او برازنده  این روي، وولزي، در مراسم رسمي و ھمگاني، خویشتن را با جامھ
نماینده مقام پاپ و شاه بودند، و نیز با كاله قرمز كاردینالي، دستكش سرخ، رداي ارغواني، و كفشھاي 

ینوكنتیوس سوم، بنجمین ھاي مروارید و سنگھاي بھادار میآراست، و گفتي پاپ ا سیمین مزین بھ دانھ
او نخستین روحاني انگلیسي بود كھ جامھ ابریشمي بھ تن . دیزریلي، و بوبرومل ھر سھ در او تجسم یافتھاند

، اسقفان و روساي دیرھا وي را )كھ بندرت بھ دست وي انجام میگرفت(ھنگام اجراي مراسم قداس . كرد
را براي اجراي آیین عشاي رباني میشست، دوكھا و گاھي نیز، ھنگامي كھ دستھاي خود ; خدمت میكردند

پانصد تن، . مالزمانش بھ انتظار فرمان وي بر دور میز زانو میزدند. و كنتھا بر دستھاي وي آب میریختند
ھمتن كورت، . كھ بیشتر آنان بزرگزاده و واالتبار بودند، در اداره و خانھاش بھ خدمت وي اشتغال داشتند

اقامتگاه خود ساخت، چنان باشكوه بود كھ وولزي آن را براي فرونشاندن رشك و كھ وي آن را بھ عنوان 
  ). ١۵٢۵(حسد شاه بھ او اھدا كرد 

: جوستینیاني بھ سناي ونیز نوشت. با وجود این، وولزي گاھي از یاد میبرد كھ ھنري شاه انگلستان است
اعلیحضرت چنین و چنان خواھند > :ھنگامي كھ تازه بھ انگلستان رسیده بودم، كاردینال بھ من گفت((

.)) من چنین و چنان خواھم كرد: و اكنون میگوید; ما چنین و چنان خواھیم كرد: اندكي بعد گفت;< كرد
ھرگاه الزم باشد از شاه و كاردینال یكي را برگزینیم، بھتر است از شاه : ((ھمین سفیر كبیر ونیزي مینویسد

بزرگان و .)) ز تقدمي كھ بھ شاه داده میشود آزرده خاطر شودچشم پوشیم، زیرا كاردینال ممكن است ا
با گذشت . سیاستمداران تا دست كم سھ بار تقاضاي مالقات نمیكردند، بھ حضور كاردینال بار نمییافتند

وي در سراسر مدت صدارت خویش تنھا یك بار پارلمنت را . زمان، كاردینال استبداد خویش را تشدید كرد
مخالفت را با تغییر، و انتقاد را با توبیخ پاسخ . شریفات قانون اساسي را نادیده میگرفتاو ت. احضار كرد
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. پولیدور ورجیل تاریخنویس نوشت كھ این شیوه فرمانروایي بھ سقوط كاردینال خواھد انجامید. میداد
كومت مخالفت با ح. وولزي وي را بھ زندان افكند، و پس از وساطت مكرر پاپ لئو دھم، آزادش كرد

  . وولزي شدت مییافت

شاید كساني كھ بھ دست وولزي توبیخ یا كنار نھاده شدند پارھاي از ضعفھاي وي را، چون گناه 
جوستینیاني . ولي كسي درباره توانایي و پشتكار وي تردید نداشت; نابخشودني، در تاریخ ضبط كرده باشند

منصبان، ادارات، و شوراھاي ونیز را بھ او ھمھ كارھایي را كھ صاحب: ((بھ سناي مغرور ونیز نوشت
بتنھایي اداره میكند و بر ھمھ امور كشور  -اعم از كارھاي كشوري و جزایي  - خود سرگرم داشتھاند 
بیطرفي و بیغرضي او، در اعمال عدالت، وي را محبوب تنگدستان و منفور .)) شخصا رسیدگي میكند

حامي دانشمندان و ھنرمندان بود و، با . دست عدالت سپرداو پس از الفرد، براي بھ . زورمندان كرده بود
غرور تنگ نظرانھ وولزي . ھاي چندي بھ دانشكده، دست بھ اصالحي مذھبي در انگلستان زد تبدیل صومعھ

در جریان فعالیتھاي شتاب آلودش دشمنان زیادي برایش بوجود آورد، و اكنون كھ او مشغول اصالح شیوه 
  . ، این دشمنان، بھ كمك معشوقھ شاه، براي سرنگوني وي توطئھ میچیدندآموزش در انگلستان بود

III  - وولزي و كلیسا  

اسقفان غایب، روحانیان دنیا پرست، راھبان كاھل و بیكاره، و  -وولزي از مفاسد كلیساي انگلستان 
حكومتي كھ آنچنان . آگاھي داشت و خود مظھر این مفاسد بود - كشیشاني كھ داراي فرزندان زنازاده بودند 

را اسقفان را شاه آرزوي اصالح كلیسا را در سر میپرورانید اكنون خود موجد فساد كلیسا بود، زی
آسایش و . برخي از اسقفان انگلستان چون مورتن، وارم، و فیشر مرداني ممتاز و توانا بودند. برمیگزید

مقام اسقفان دیگر را چنان فریفتھ و بھ خود سرگرم داشتھ بود كھ بھ اندیشھ اصالح كشیشان زیر دست خود 
 ٨٠٠٠ولي در میان ; كتر از كشیشان آلمان بودنداز نظر روابط جنسي، شاید كشیشان انگلستان پا. نبودند

 ١۴٨۶ھمین مفاسد در سال . بخش كلیسایي انگلستان صیغھداري، زنا، میگساري، و جنایت دیده میشد
.)) رسوایي كشیشان ھستي كلیسا را بھ خطر افكنده است: ((مورتن، اسقف اعظم، را بر آن داشت كھ بگوید

گفت كھ ھرزگي و تبھكاري كشیشان اسقف نشینھاي وینچستر وي  بھ وولزي ١۵١٩ریچارد فاكس در سال 
كشیشان بخشھاي كلیسایي، بھ گمان اینكھ ترفیع . را از اصالح كلیسا در زمان حیاتش نومید كرده است

مقامشان در گرو مقدار پولي است كھ گرد میآوردند، مساعي خویش را براي اخذ عشریھ تشدید كردند، و 
را بدانجا كشانیدند كھ ساالنھ یك دھم مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر، میوه، و دسترنج  برخي از آنان رسوایي

و ھر كسي كھ قبل از مرگ بخشي از دارایي خویش را بھ كلیسا وقف نمیكرد . دھقانان را از آنان میگرفتند
ان براي خالصھ آنكھ روحانی. و این عواقب شومي بھ دنبال داشت -با مراسم دیني بھ خاك سپرده نمیشد 

. آنكھ ھرچھ بیشتر از مردم اخاذي كنند، با دقت و پشتكار دولتھاي روزگار ما، بھ مردم مالیات میبستند
. ، معادل یك پنجم امالك انگلستان تخمین زده است١۵٠٠كاتولیك محافظھكاري دارایي كلیسا را در سال 

د و در انتظار روزي بودند تا امالك و در انگلستان نیز، چون آلمان، مردم بھ دارایي كلیسا رشك میورزیدن
دنیا پرستي  ١۵١٢كولت بھ سال . عوایدي را كھ نیاكان خداترسشان بھ كلیسا بخشیده بودند بازستانند

  : روحانیان را در مجمع كشیشان انگلستان با گزافھ گویي آشكاري چنین بیان داشت

زیرا اصالح ; را وجھھ ھمت خویش سازیدآرزو دارم كھ سرانجام بھ خاطر نام و مقامتان اصالح كلیسا 
شھر امین زانیھ ((ھمچنانكھ اشعیا گفتھ، . كلیسا ھیچ گاه چون امروز مسیح اكنون ناپاك و مكروه شده است

... و فرزندان نابكار فراواني زاییده است)) با زانیان بسیار ھمبستر شده((و بھ گفتھ ارمیا، ; ))شده است
... وت پرستي روحانیان سیماي كلیسا را چركین و آلوده نساختھ استھیچ عاملي چون دنیاداري و شھ

چھ رقابت شدیدي بین روحانیان ! اشتیاق و حرص روحانیان، براي كسب مقام و علو شان تعجب آور است
این تبھكاران كھ كلیسا را ملعبھ ھوي و ھوس ! براي بھ دست گرفتن عایدات و مقامات باالتر دیده میشود

بیشتر كشیشان خویشتن را بھ . بھ چیزي جز خوشي و منافع شخصي خویش نمیاندیشند... دخویش ساختھان
  ... بزم و سرور و شكار و گردش سرگرم داشتھ و بھ لذات این جھان دل بستھاند
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كھ بھ چیزي جز منافع شخصي خویش ... چنان در دل ما كشیشان راه یافتھ است... آز و طمع نیز 
  ... نمیاندیشیم

ولي بھ بدعتگذاري آنان بھ اندازه ناپاكي و ; لھ بدعتگذار نیز این روزھا ما را بھ ستوه آوردھاندمردان اب
  . اصالح دیني از خود شما باید آغاز شود.... تبھكاري روحانیان براي ما و مردم زیانبخش نیست

  :كولت خشمگین در جاي دیگر فریاد برمیآورد

ست كشیشان ناپاك و درماندھاي كھ در روزگار ما با وجود واي از د! ... اي مقام كشیشي! اي كشیشان
اینان از اینكھ از آغوش ناپاك زنان روسپي بھ پرستشگاه كلیسا بھ . منفور خویش جھان را انباشتھاند

  . محراب مسیح، و بھ درگاه آفریدگار روي آرند ھراسي ندارند

نار نبودند، چنانكھ مورتن، اسقف اعظم، حتي گروھي از روحانیان سرشناس و رھبران دیرھا از اتھام برك
خرید و فروش مقامات كلیسایي، سود جویي، و ((ویلیام، رئیس دیر سنت آلبنز، را بھ  ١۴٨٩در سال 
و ... ھایش درمیآمیزد در درون دیر آشكارا با زنان روسپي یا معشوقھ((متھم كرد و گفت كھ وي )) اختالس

را ((و دیر مجاور )) ماكن مقدس، حتي خود كلیسا، را بر باد دادهھا حیثیت ا با روابط شرمآورش با راھبھ
ھاي انگلستان در آن ھنگام  با این وصف، گزارشھاي اسقفان درباره صومعھ. كرده است)) فاحشھخانھ علني

مورد  ١۵٣٠تا  ١۵١٧از چھل و دو صومعھاي كھ در فاصلھ سالھاي . تصویر پاكتري بھ دست میدھند
گرفتند، پانزده دیر فاقد عیب اساسي تشخیص داده شدند، و ایرادي كھ بر بیشتر  بازرسي اسقفان قرار

ھا با صداقت و ایمان راستین،  پارھاي از صومعھ. ھاي دیگر گرفتھ شد بیانضباطي بود، نھ بیعفتي صومعھ
ھ، و بھ شیوه قرون وسطي، خویشتن را بھ نیایش خداوند، تحقیقات علمي، پرستاري از بیماران، امور خیری

برخي دیگر با استفاده از سادگي مردم، با فروش آثاري ساختگي بھ عنوان . آموزش جوانان سپرده بودند
  . وسیلھ شفابخش، دارایي مردم را میچاپیدند

ھاي ژنده  تار مو و جامھ... كمربندھاي پوسیده ... ھاي چركین پوتینھاي گندیده، شانھ((اسقفان، آناني را كھ 
بھ روایت یك . نكوھش میكردند)) ر زنان و مردان مقدس بھ مردم عرضھ میداشتندرا بھ نام آثا... 

تاریخنویس در ربع اول قرن شانزدھم، در ششصد صومعھ انگلستان، رفتار ناشایست، كاھلي و تنپروري، 
  . و بیقیدي در حفظ و نگاھداري امالك كلیسا كال رواج داشت

ھاي  از بین اینھا، تنھا راھبھ. در انگلستان وجود داشت، نزدیك بھ صد و سي راھبھخانھ ١۵٢٠در سال 
بھ گفتھ یك اسقف، ھشت راھبھخانھ كھ زنان مقیم آنھا بھ ناپاكي . چھار راھبھخانھ از سي تن تجاوز میكردند

از . و ناپرھیزگاري معروف بودند، بھ سبب مجاورت با دانشگاه كیمبریج، زیر فشار اسقفان قرار گرفتند
خانھ در اسقف نشین لینكن، كھ از آنھا بازرسي شد، شانزده تا پاك و منظم، چھار تا فاقد سي و سھ راھبھ

ایمان و انضباط، و دو تا داراي زنان ھرزه و ناپاك شناختھ شدند، و در راھبھخانھاي دیگر راھبھاي از 
ھا  دمات صومعھبا توجھ بھ اخالقیات زمان، این گونھ تخطیات طبیعي مینمود و خ. كشیشي باردار شده بود

  . در تعلیم و تربیت و دستگیري از مردم آن را جبران میكرد

یوستیس شاپوي، سفیر كبیر كاتولیك شارل پنجم در انگلستان، در . روحانیان نزد مردم محبوبیتي نداشتند
 مالیات سنگیني كھ كلیسا.)) بیشتر مردم كینھ روحانیان را بھ دل گرفتھاند: ((بھ شارل نوشت ١۵٢٩سال 

بر مردم بستھ بود، اسراف و تبذیر سران كلیسا، و دارایي و كاھلي نخست كشیشان حتي بسیاري از 
چون نایب اسقف لندن بھ اتھام قتل یكي از مخالفان . مسیحیان مومن و محافظھكار را خشمگین كرده بودند

رسي وي در ، اسقف لندن از وولزي درخواست كرد كھ از داد)١۵١۴(كلیسا تحت تعقیب قرار گرفت 
داوران لندن چنان مغرضانھ از مخالفان كلیسا ھواداري میكنند : ((دادگاه مدني جلوگیري كند، و بھ او گفت

كھ ھرگاه دادرسي بھ آنان ارجاع شود، حتي اگر منشي من چون ھابیل بیگناه باشد، بھ محكومیت وي راي 
، از چھل و ١۵٠۶در سال . پراكنده میشدند ھاي بدعتگذارانھ بار دیگر در انگلستان اندیشھ.)) خواھند داد
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پنج نفري كھ بھ اتھام مخالفت با معتقدات كلیساي كاتولیك رومي توسط اسقف لینكن جلب شده بودند، چھل و 
، اسقف لندن چھل نفر را بھ محاكمھ كشید و دو ١۵١٠در سال . سھ تن توبھ كردند، و دو تن را آتش زدند

، ھمان اسقف چھل و پنج تن ١۵٢١در سال . ري بھ معتقدات كلیسا آتش زدتن از آنان را بھ جرم ناسازگا
تاریخ، در مدت پانزده سال، سیصد و چھل و . دیگر را محاكمھ كرد و پنج تن از آنان را طعمھ آتش ساخت

از میان مواردي كھ كفر تلقي میشدند، . دو نوع از این گونھ محاكمات را در انگلستان ضبط كرده است
انكار قدرت معجزه آساي كشیشان در ; انكار تقدیس نان عشاي رباني: ھ این موارد اشاره كردمیتوان ب

انكار ارزش زیارت اماكن مقدس و شفاعت براي ; تقدیس نان عشاي رباني و بخشایش گناھان انسان
اینكھ دعا باید اعتقاد بھ ; مردگان، اعتقاد بھ اینكھ انسان تنھا با بھ جاي آوردن كارھاي نیك آمرزیده نمیشود

; اعتقاد بھ اینكھ انسان، صرف نظر از كارھاي نیكش، بھ مدد ایمان نجات مییابد; تنھا بھ درگاه خدا ادا شود
اعتقاد بھ اینكھ كتاب مقدس نھ ; اعتقاد بھ اینكھ مسیحي مومن تابع ھیچ شریعتي جز شریعت مسیح نیست

ھاي  د بھ ھمھ مردم باید زناشویي كنند و راھبان و راھبھو اعتقا; كلیسا باید یگانھ مبناي ایمان بھ شمار آید
و برخي نیز از ; ھا از جنبش اللردھا بر جاي مانده بودند برخي از این اندیشھ. پیمان تجرد خویش را بشكنند

، مخالفان جوان كلیساي كاتولیك رومي اخبار انقالب دیني آلمان ١۵٢١از سال . عقاید لوتر الھام میگرفتند
، كیمبریج جواناني پروراند كھ بعدھا از ١۵٢۵تا  ١۵٢١در خالل سالھاي . كسفرد منعكس كردندرا در آ

از آنان ویلیام تیندل، مایلز كاوردیل، ھیو التیمر، تامس بیلني، ادوارد . سران بدعتگذار انگلستان شدند
ن خویش بھ قاره گروھي از آنان از ترس جا; فاكس، نیكولس ریدلي، و تامس كرنمر را میتوان نام برد

اروپا گریختند و در آنجا رساالتي بر ضد كلیساي كاتولیك رومي چاپ كردند و پنھاني بھ انگلستان 
  . فرستادند

ظاھرا براي سركوبي این جنبش، و شاید ھم بھ منظور نمایش فضل و دانش خویش، ھنري ھشتم در سال 
. فتگانھ در برابر مارتین لوتر منتشر كردرسالھ معروف خویش را بھ نام دفاع از آیینھاي مقدس ھ ١۵٢١

بسیاري از مردم نگارش این رسالھ را بھ وولزي نسبت میدادند، و بعید نیست كھ وولزي، براي تایید 
ولي . سیاست خود در برابر رم، تدوین رسالھ و برخي از مضامین اساسي آن را بھ شاه توصیھ كرده باشد

معاصران . سالھ را نوشتھ و مطالب آن را شخصا تھیھ كرده استاراسموس عقیده داشت كھ خود شاه این ر
این رسالھ اثر نویسنده تازھكار و ناپختھاي است و بھ جاي . ما نیز در این باره با اراسموس ھمداستانند

استدالل، از مضامین كتاب مقدس و سنتھاي كلیسایي یاري جستھ و بھ توھین و ناسزاگویي بھ مخالفان 
: نري ھشتم، كھ خود چندي بعد بر ضد پاپ علم طغیان برافراشت در این رسالھ مینویسدھ. پرداختھ است

دستھاي نابكاري . ... آنان كھ اختیارات پاپ را بیجا و ظالمانھ میخوانند بھ مارھاي زھر آگین میمانند((
رمان كشیش از ف((ھیچ كیفري براي كسي كھ .)) میكوشند مسیحیان عضو كلیسا را از سر كلیسا جدا سازند

كلیسا تنھا تابع مسیح نیست و ناگزیر است از ((، زیرا ))اعظم و داور گرانمایھ سرپیچي كند سنگین نیست
مسیحیترین پادشاه ((ھنري بھ شاه فرانسھ، ملقب بھ .)) یگانھ جانشین مسیح، پاپ رم، نیز فرمان برد

از . معروف بودند، رشك میورزید)) یكشھر یاران كاتول((و ھمچنین بھ فردیناند و ایزابل كھ بھ )) جھان
ھمین روي، نماینده ھنري ھنگام تقدیم نسخھاي از رسالھ وي بھ پاپ لئو دھم، از پاپ درخواست كرد كھ 

پاپ این تقاضا را پذیرفت، و بنیانگذار . مفتخر كند)) نگھبان ایمان((ھنري و جانشینان وي را بھ نام 
  . ھاي خویش ضرب كرد پاپ دریافت داشتھ بود بر سكھ اصالح دیني در انگلستان لقبي را كھ از

شاه ... دیوانھ خشمگین((، ))االغ مھمل((او را ; بھ سبك خاص خویش بھ ھنري پاسخ داد ١۵٢۵لوتر در 
از آنجا كھ شاه منفور و پوسیده با : ((خواند و نوشت)) دروغپرداز، شاه تبھكار، و مغضوب آفریدگار

ھ فرمانرواي آسماني من ناسزا گفتھ است، بھ خود حق میدھم كھ شاه انگلیس بدخواھي و كینھتوزي تعمدا ب
ھنري، كھ چنین دشنامھایي ھرگز بھ گوشش نخورده بودند، بھ برگزیننده .)) را در پلیدي خود او مدفون كنم

لستان با آنكھ لوتر چندي بعد از شاه انگ. ساكس كھ بھ شاه انگلستان گوشزد كند كھ با شیر مردان در نیفتد
وي حتي ھنگامي كھ آشكارا با پاپ درافتاد، از . پوزش خواست، ھنري ھیچ گاه كینھ وي را از دل نراند

  . تقبیح پروتستانھاي آلمان بازنایستاد
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در ھمان سالي كھ لوتر، ھنري را . لوتر با گسترش نفوذ خویش در انگلستان بھ ھنري پاسخ دندانشكني داد
در لندن برمیخوریم كھ اعضاي آن براي پخش )) انجمن برادران مسیحي((، بھ )١۵٢۵(بھ باد دشنام گرفت 

و یا بخشھایي از آن، سراسر ھاي بدعتگذارانھ، و انتشار متن انگلیسي كتاب مقدس  رساالت لوتري، اعالمیھ
، ارندل، اسقف اعظم، كھ خاطرش از انتشار ترجمھ كتاب ١۴٠٨در سال . انگلستان را زیر پا میگذاشتند

ھاي غیر رسمي كتاب مقدس ممكن است برخي از مضامین  مقدس ویكلیف آشفتھ بود، بھ بھانھ اینكھ ترجمھ
ھاي دیني مردم را تحریف كنند، چاپ و توزیع  دیشھدشوار آن را درست تعبیر نكرده باشند و در نتیجھ ان

بسیاري از روحانیان انگلستان از مطالعھ كتاب . ھاي محلي انگلستان تحریم كرد كتاب مقدس را بھ لھجھ
مقدس توسط مردم ناخشنود بودند و میگفتند تفسیر صحیح كتاب مقدس مستلزم معلومات خاصي است، و 

كلیسا رسما با خواندن . ایجاد آشوب و بلوا دستاویز قرار گرفتھ است پارھاي از مضامین این كتاب براي
متنھاي انگلیسي كتاب مقدس كھ قبل از زمان ویكلیف ترجمھ شده بودن مخالفت نمیكرد، ولي این اجازه 
  . ضمني كامال بیمعني بود، زیرا ھیچ یك از این متنھا بھ چاپ نرسیده بود و مردم بدان دسترسي نداشتند 

انتشار یافت، داراي  ١۵٢۶و  ١۵٢۵ن رو ترجمھ عھد جدید بھ زبان انگلیسي توسط تیندل، كھ در از ای
تیندل از ھمان روزھایي كھ در دانشگاه كیمبریج تحصیل میكرد، بھ اندیشھ ترجمھ . اھمیت تاریخي است

لیسي ولي برخالف ویكلیف كھ كتاب مقدس را از روي متن التیني وولگات بھ انگ. كتاب مقدس بود
چون . برگردانده بود، او قصد داشت این كتاب را از روي متنھاي اصلي عبري و یوناني ترجمھ كند

محرومیت از شریعت خدا، یعني كتاب مقدس، بھتر از آن است كھ انسان : ((كاتولیك متعصبي بھ او گفت
دس را، بیش از آنكھ تو با ھرگاه عمرم وفا كند، كتاب مق: ((، تیندل پاسخ داد))از شریعت پاپ بي بھره ماند

یك عضو انجمن شھر لندن .)) آن آشنایي داري، بھ برزگر جواني كھ زمین را شخم میزند خواھم شناساند
شش ماه از تیندل در خانھاش پذیرایي كرد، و تیندل جوان ھمھ این مدت را با ترجمھ كتاب مقدس بھ سر 

تیندل در كولوني در . ي لوتر بھ كار خود ادامھ دادبھ وینتبرگ رفت و بھ راھنمای ١۵٢۴وي در سال . آورد
صدد برآمد تا كتاب عھد جدیدي را كھ از روي متن یوناني ترجمھ و بھ دست اراسموس تنقیح شده بود بھ 

تیندل از كولوني . ولي یكي از عمال انگلیسي مقامات این شھر را بر ضد او برانگیخت. چاپ رساند
خت،و در اینجا متن انگلیسي كتاب عھد جدید را، با دیباچھ تند و كاتولیك بھ ورمس پروتستان گری

كاثبرت . نسخھ كشور تشدید كردند ۶٠٠٠پرخاشگرانھاي كھ متضمن نظریات اراسموس ولوتر بود، در 
ھاي  تانستل، اسقف لندن، كھ مدعي بود ترجمھ تیندل داراي اغالط فاحش، و دیباچھ آن متضمن اندیشھ

ھاي موجود و آتش زدن آنھا، از افتادن این كتاب بھ  گرفت با خرید ھمھ نسخھ بدعت آمیز است، تصمیم
ھاي بیشتري از اروپا بھ انگلستان  دست مردم جلوگیري كند، ولي بھ جاي كتابھایي كھ او میسوزاند، نسخھ

الوگ خود مور در دی. میرسیدند، و مور بھ كنایھ میگفت كھ تانستل ھزینھ چاپخانھ تیندل را فراھم میكند
و مور نیز در یك ; تیندل بھ انتقادات مور پاسخ گفت). ١۵٢٨(مفصلي ترجمھ تیندل را بھ باد انتقاد گرفت 

شاه، براي پایان دادن بھ مناقشھ، خواندن . صفحھ، متقابال بھ پاسخ تیندل جواب داد ۵٧٨ردیھ، مشتمل بر 
مقارن صدور ). ١۵٣٠(اب تحریم كرد كتاب مقدس بھ زبان انگلیسي را تا ھنگام نشر ترجمھ رسمي این كت

  . فرمان شاه، دولت نیز طبع و نشر و ورود و تملك ھر گونھ كتاب بدعتآمیز را ممنوع كرد

  . ولي فیلیپ از تیندل حمایت كرد. وولزي از فیلیپ، الندگراف ھسن، درخواست كرد تیندل را بازداشت كند

تدریجا بیشتر كتاب عھد قدیم نیز بھ . ھ ادامھ دادو بھ ترجمھ اسفار خمس) ١۵٣٠(تیندل بھ ماربورگ رفت 
ولي بیاحتیاطي تیندل وي را گرفتار دست ماموران . دست تیندل و یا زیر نظر او بھ انگلیسي ترجمھ شد

  . امپراطور كرد

، با نادیده گرفتن وساطت ١۵٣۶زنداني كردند و در سال ) نزدیك بروكسل(شانزده ماه وي را در ویلوورده 
: آخرین سخن وي، طبق روایات، چنین است. مول وزیر ھنري ھشتم، زنده در آتش سوزاندندتامس كرا

تیندل آن قدر زنده ماند كھ رسالت خویش را بھ پایان رساند و .)) خدایا چشمان پادشاه انگلستان را بگشاي((
. لستان بازگویدداستان دلكش والھامبخش زندگي عیسي را بھ زبان ساده و روشن و نافذ براي برزگران انگ
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انتشار یافت، نود ) كتاب مقدس شاه جیمز(، كھ متن مجاز كتاب مقدس بھ زبان انگلیسي ١۶١١در سال 
  . درصد از برجستھترین و پرارجترین آثار كالسیك ادبیات انگلستان بھ تیندل تعلق داشت

استھ اصالح دیني وولزي، ھمان گونھ كھ از رئیس دولت و كلیسا انتظار میرفت، در برابر جنبش نوخ
وي كار آگاھاني را براي كشف پیروان عقاید بدعتآمیز، تفتیش نشریات . انگلستان نرمش و مدارا پیشھ كرد

ولي از آنجا كھ او ساكت كردن مخالفان را . مظنون، و دستگیري مخالفان آیین كاتولیك بھ كار گماشت
در سال . بھ فرمان وي در آتش سوختھ باشد خردمندانھتر از توبیخ آنان میدانست، كسي را نمیشناسیم كھ

اسقف لندن یكي از آنان را چندان ; ، سھ تن از دانشجویان آكسفرد بھ اتھام بدعتگذاري بازداشت شدند١۵٢٨
و سومي، كھ بھ وولزي ; یكي دیگر توبھ كرد و آزاد شد; در زندان نگاه داشت كھ در ھمان جا جان داد

ھنگامي كھ اسقف ایلي مجازات . مدي ماموران وولزي فرار كردتحویل داده شده بود، با اغماض ع
ھیوالتیمر، بلیغترین مصلح دیني انگلستان قرن شانزدھم، را بھ جرم تقبیح تبھكاري روحانیان از وولزي 

خواستار شد، وولزي بھ التیمر اجازه داد كاردینال وولزي خود نقشھ خردمندانھاي براي اصالح كلیسا 
او از روحانیان، بھ ویژه راھباني كھ بھ جاي خدمت بھ ((گفتھ اسقف گیلبرت برنت،  بھ. طرح كرده بود

كلیسا یا دولت، با زندگي ننگین خویش آبروي كلیسا را بر باد میدادند و باري بر دوش دولت شده بودند، دل 
ر سازمان خوشي نداشت و بر آن بود كھ بسیاري از آنان را از مزایاي خویش محروم كند و راھبان را د

ھاي بد نام كار بیسابقھاي نبود، و حتي قبل از زمان وولزي برخي از  انحالل صومعھ.)) دیگري گرد آورد
وولزي دستورھایي براي  ١۵١٩از سال . ھاي رھباني بر چیده شده بودند ھاي بدنام بھ دست فرقھ صومعھ

اجراي دستورھاي او،  در صورت -ھاي آوگوستینوسي صادر كرد  اصالح قوانین و مقررات صومعھ
وي منشي خود، تامس كرامول، . ھاي دیگر میشدند ھاي نامبرده نمونھ و سرمشق صومعھ مقررات صومعھ

. ھا را بازرسي كند و وضع آنھا را گزارش دھد را مامور كرد كھ شخصا یا توسط گماشتگانش، صومعھ
ھاي  بازرسي دقیقتر و جدیتر صومعھاین مشاھدات بعدھا كرامول را در اجراي دستورھاي ھنري، مبني بر 

از خشونت این گماشتگان، رشوھخواري آنان، و تقسیم وجوه حاصل از ارتشا . انگلستان، كارآزموده كردند
، وولزي، با اجازه پاپ كلمنس ١۵٢۴در سال . با كرامول و كاردینال وولزي شایعاتي بر سر زبانھا افتاد

ھا از ھفت تن تجاوز نمیكردند، برچید و درآمد آنھا را بھ تاسیس ھایي را كھ راھبان مقیم آن ھفتم، صومعھ
. وولزي از اینكھ توانستھ بود با استفاده از درآمد آنھا را بھ تاسیس كالج اختصاص داد. كالج اختصاص داد

ھاي برچیده شده دو كالج، یكي در زادگاه خود  وولزي از اینكھ توانستھ بود با استفاده از درآمد صومعھ
ھا، كالجھاي  سویچ و دیگري در آكسفرد، بگشاید خشنود بود و میخواست، با برچیدن تدریجي صومعھایپ

اقدامات او در . ولي گرفتاریھاي سیاسي وي را از اجراي نیات بلند و سودمندش بازداشتند. بیشتري بگشاید
یش مصادره كرد، ھا و اموال آنھا را بھ نفع خو ھا براي ھنري، كھ بعدھا صومعھ جھت اصالح صومعھ

  . دستاویز آبرومندانھاي فراھم كرد

سبب آن شاید این بود كھ وولزي در . سیاست خارجي وولزي نیز اكنون نتایج ناگواري بھ بار آورده بود
، و ھمراه شارل پنجم بھ فرانسھ )١۵٢٣و١۵٢١(صدد برآمد با جلب پشتیباني امپراطور بھ مقام پاپي رسد 

نگ بھ شكست انگلستان انجامید و انگلیسیھا متحمل زیانھاي مالي و جاني این ج). ١۵٢٢(لشكر كشید 
  . سنگیني شدند

و با ) ١۵٢٣(براي از سر گرفتن نبرد، وولزي پارلمنت را، براي نخستین بار پس از ھفت سال، گرد آورد 
 - معادل یك پنجم دارایي ھر انگلیسي غیر روحاني  - پوند بودجھ جنگي  ٠٠٠,٨٠٠تقاضاي تصویب 

پارلمنت پس از اعتراض شدید، با اخذ یك ھفتم دارایي مردم براي . نمایندگان پارلمنت را خشمگین ساخت
روحانیان نیز زبان بھ اعتراض گشودند، ولي بھ تسلیم نیمي از عواید ساالنھ . پیش بردن جنگ موافقت كرد

و فرانسواي ) ١۵٢۵(را منھزم چون خبر رسید كھ سپاھیان شارل در پاویا فرانسویان . كلیسایي رضا دادند
براي حملھ . اول را اسیر كردھاند، وولزي و ھنري تصمیم گرفتند كھ از شكست فرانسھ بھرھاي برگیرند

پوند  ۵٠وي از ھمھ انگلیسیھایي كھ درآمد آنان از . تازه بھ فرانسھ، وولزي بھ بودجھ اضافي نیازمند بود
  تجاوز میكرد درخواست ) دالر ۵٠٠٠(
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رسانیدن جنگ، و براي جلوگیري از سقوط سراسر فرانسھ بھ دست شارل، یك ششم دارایي خویش را بھ 
با این درخواست با چنان شدتي مخالفت شد كھ وولزي ناگزیر گشت طرح صلحي ارائھ . دولت واگذار كنند

، ١۵٢٧در سال ولي . براي حفظ موازنھ قدرت، وولزي با فرانسھ پیمان ھمكاري متقابل نظامي بست. دھد
اكنون كھ شارل فرمانرواي بالمنازع و . سپاھیان امپراطور رم را تسخیر و پاپ را زنداني كردند

در سال . شكستناپذیر اروپا مینمود، سیاست حفظ موازنھ قدرت وولزي در قاره اروپا عقیم مانده بود
. ، انگلستان دوش بھ دوش فرانسھ با شارل بھ جنگ پرداخت١۵٢٨

ولي كلمنس، كھ در . و ھنري قصد داشت كاترین را ترك گوید; رزاده كاترین آراگوني بودشارل براد
صورت آزادي خویش، بھ انگیزه مصالح سیاسي، پیمان زناشویي ھنري را با كاترین فسخ میكرد، اكنون 

 . در اسارت شارل بود

IV- ))پادشاه)) طالق  

، در شانزدھسالگي بھ انگلستان آمد، و در روز ١۵٠١كاترین آراگوني، دختر فردیناند، و ایزابل در سال 
آرثر در ماه آوریل سال . نوامبر ھمان سال با آرثر پانزدھسالھ، پسر ارشد ھنري ھفتم، زناشویي كرد ١۴

بعد بدرود زندگي گفت، و ھمھ مردم پنداشتند كھ با مرگ وي وصلت خاندان سلطنتي انگلستان با 
فسخ پیمان زناشویي را )) دالیل((سفیر كبیر اسپانیا از روي وظیفھ . ستفرمانرواي كاستیل از ھم گسیختھ ا

تا دو ماه پس از مرگش، رسما بھ برادر جوانترش  -پرینس آو ویلز  -و لقب آرثر ; بھ فردیناند گزارش داد
) دالر ٠٠٠,٠٠٠,۵(دوكات  ٠٠٠,٢٠٠وي . ولي خود كاترین منكر فسخ زناشویي بود. ھنري انتقال نیافت

ھنري ھفتم، كھ مایل نبود كاترین با جھیز ھنگفت خویش بھ اسپانیا . با خود بھ انگلستان آورده بود جھیز
بازگردد، و از سویي میخواست با پیوند زناشویي دوستي و اتحاد خویش را با فردیناند نیرومند حفظ كند، 

یكي از آیات كتاب مقدس . پیشنھاد كرد كاترین با ھنري، كھ شش سال از او جوانتر بود، زناشویي كند
و كسي كھ زن برادر خود را بگیرد، این : ((این گونھ زناشویي را تحریم میكرد) ٢٠.٢١سفر الویان (

خالف آن را تعلیم ) ٢۵.۵سفر تثنیھ، (كتاب مقدس در جاي دیگري .)) بیكس خواھند بود... نجاست است
او را براي خود ... برادرشوھرش... اوالد بیمرداگر برادران با ھم ساكن باشند و یكي از آنان بی: ((میدھد

و فاكس اسقف وینچستر، در صورتي با ; وارم، اسقف اعظم، با این زناشویي مخالف بود.)) بھ زني بگیرد
ھنري ھفتم مشكل را با پاپ در میان نھاد، و پاپ . زناشویي موافق بود كھ پاپ نیز آن را تجویز كند

گروھي از متشرعین، با استناد بھ تعالیم كتاب مقدس، پاپ ). ١۵٠٣(رد یولیوس دوم زناشویي را تجویز ك
صورت گرفت،  ١۵٠٣عقد رسما در سال . را براي تجویز این نیز بھ صالحیت خویش اطمینان نداشت

 ١۵٠۵در سال . ولي از آنجا كھ ھنري ھنوز بیش از دوازده سال نداشت، زناشویي آنان بھ تعویق افتاد
ولي با توجھ . د برآمد پیمان زناشویي را، كھ پدرش بھ او تحمیل كرده بود، فسخ كندشاھزاده ھنري درصد

، شش ھفتھ پس از ١۵٠٩بھ مصالح سیاسي انگلستان بھ این وصلت تن در داد، و مراسم زناشویي در سال 
  . جلوس ھنري بر اریكھ فرمانروایي انگلستان، صورت گرفت

سال بعد پسري بھ دنیا . فرزندي زایید كھ در كودكي درگذشت، كاترین )١۵١٠ژانویھ  ٣١(ھفت ماه بعد 
ھنري شادمان شد كھ فرزند ذكورش وارث تاج و تخت انگلستان خواھد گشت و دودمان تئودور ; آورد

دومین و سومین پسر كاترین . ادامھ خواھد یافت، ولي چند ھفتھ بعد این فرزند نیز چشم از جھان فروبست
مرگ فرزندان كاترین ھنري را بھ این اندیشھ انداخت كھ ). ١۵١۴و  ١۵١٣(نیز پس از والدت مردند 

ماري را،  ١۵١۶كاترین بیچاره از پاي ننشست و سرانجام در سال . زنش را بھ علت ناتواني طالق گوید
اكنون كھ او : ((ھنري با زنش بر سر مھر آمد و گفت. كھ پس از پدر ملكھ انگلستان شد بھ جھان آورد

كاترین  ١۵١٨در سال .)) ییده است، پس از او، بھ رحمت آفریدگار پسري بھ جھان خواھد آورددختري زا
از آنجا كھ ماري دو سالھ نامزد پسر شاه فرانسھ بود، مردم انگلستان بیمناك . فرزند مرده دیگري زایید

تخت انگلستان  بودند كھ ھر گاه كاترین پسري نزاید، ھمسر آینده ماري، پادشاه فرانسھ و وارث تاج و
  . خواھد شد و این كشور را یكي از ایاالت فرانسھ خواھد ساخت
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دوكھاي نورفك، سافك و با كینگم امیدواتر بودند كھ با فسخ نامزدي ماري از افتادن تاج و تخت انگلستان بھ 
كرد كھ  دیوك آو باكینگم در این باره چندان سخن گفت و آنچنان پافشاري. دست فرانسویھا جلوگیري كنند

ھنري با ترس ابراز میكرد كھ چون با توافق ). ١۵٢١(سرانجام بھ جرم خیانت سرش را از تن جدا كردند 
از این روي، نذر كرد كھ ھرگاه خداوند . پاپ از فرمان خدا سرپیچي كرده، مغضوب آفریدگار شده است

ھمھ امید ھنري بھ  ١۵٢۵ال ولي كاترین دیگر باردار نشد، و در س. پسري بھ او دھد، با تركان بجنگد
  . داشتن وارث ذكور از كاترین از میان رفت

وي اكنون سي و چھار سالھ، و در بحبوحھ . ھنري دیر زماني بود كھ مھر كاترین را از دل رانده بود
حرارت جواني بود، در صورتي كھ ھمسرش چھل سال را پشت سر نھاده بود و چھرھاش نیز پیرتر از 

ین ھیچگاه زن دلكشي نبود، ولي اینك بیماري ممتد و ناكامي فراوان تن و روان وي را كاتر. سنش مینمود
او زن دانشمند و روشنفكري بود، ولي كمتر مردي است كھ بھ خاطر علم و دانش بھ . درھم شكستھ بود
ھ در كاترین، گذشتھ از این، ھمسر باوفایي بود و، پس از اسپانیا، شوھرش را از ھر آنچ. زنش مھر ورزد

وي، كھ خود را نماینده اسپانیا میدانست، شوھرش را بھ دوستي و . جھان بود بیشتر دوست میداشت
از  ١۵١٩بھ سال . در ماونتجوي، دوست اراسموس، دل باخت. ھمدستي با فردیناند و شارل ترغیب میكرد

در . نشین خود كنداو داراي پسري شد كھ وي را دوك ریچمند و سامرست كرد، و بر آن بود كھ او را جا
سر جورج تراكمورتن وي را . ، در دام عشق زن دیگري بھ نام مري بولین گرفتار گشت١۵٢۴سال 

  . حضورا متھم كرد كھ با مادر مري نیز رابطھ نامشروع دارد

قانون غیر مدون زمان بھ فرمانروایان اجازه میداد كھ اگر زناني را بھ خاطر مصالح سیاسي، نھ از روي 
  . لباختگي، بھ ھمسري برگزیدند، بتوانند با زنان دیگر درآمیزندعشق و د

پدر .، یا شاید قبل از آن، ھنري از مري دل بركند و مھر خواھر وي، ان، را بھ دل گرفت١۵٢٧در سال 
مادرشان از خانواده اشرافي ھاروارد . آنان، سر تامس بولین، بازرگان سرشناس و از مقربان شاه بود

و او در اینجا نخست ; ان را براي ادامھ تحصیل بھ پاریس فرستادند. ر دیوك آو نورفك بودانگلستان و دخت
بھ دربار ملكھ كلود، و سپس بھ دربار مارگریت دو ناوار راه یافت، و شاید نزدیكي بھ مارگریت وي را بھ 

ر سیزدھسالھ چابك بھ او، كھ در آن ھنگام دخت)) میدان قماش زرین((آیین پروتستان متمایل كرد ھنري در 
وي . و ندیمھ ملكھ كاترین شد) ١۵٢٢(ان در پانزده سالگي بھ انگلستان بازگشت . و زنده دلي بود، برخورد

با جثھ ریز و كوتاه، چھره سبزه، دھان فراخ، و گردن بلندش از زیبایي ظاھر بھرھاي نداشت، ولي چشمان 
ھگوییش ھنري را چون مردان دیگر فریفتھ او سیاه نافذ، گیسوي خرمایي، و مھرباني و خوشدلي و بذل

، عاشق بیقرار او )ارل آو نور ثامبرلند آینده(مردان سرشناسي، تامس وایت شاعر و ھنري پرسي . كردند
دشمنانش شایع ساختھ بودند كھ وي قبل از آنكھ بھ شاه تقرب جوید، با پرسي زناشویي كرده است، . بودند

از اینكھ ھنري كي بھ او دل باخت آگاھي . ن شایعھ باشد در دست نیستولي دلیلي كھ گواه بر درستي ای
  . میباشد ١۵٢٧ھاي عاشقانھ موجود شاه بھ او ژوئیھ  تاریخ نخستین نامھ. درستي نداریم

، كھ ان بیش از ١۵١۴آیا دلبستگي بھ ان بود كھ ھنري را بھ ترك كاترین وا داشت بیگمان ھنري از سال 
، كھ ١۵٢۴ولي این اندیشھ را تا سال . ن اندیشھ بوده است كھ كاترین را طالق دھدھفت سال نداشت، بھ ای

بھ گواھي قراین موجود، شاه در . بھ گفتھ خود رابطھ ھمسري را با كاترین گسیخت، بھ تعویق انداخت
، كھ در آن ھنگام مدتھا از آشنایي وي با ان میگذشت، تصمیم گرفت براي فسخ پیمان ١۵٢٧مارس 
، كھ قصد ١۵٢٧وولزي ھنگام سفرش بھ پاریس، در ژوئیھ . ي خویش با كاترین چارھاي بیندیشدزناشوی

داشت رنھ، دختر لویي دوازھم، را بھ ھنري نزدیك سازد، ظاھرا از نیت ھنري در باب ازدواج با ان آگاه 
اوت  ١۶ا در نخستین سندي كھ از این قصد ھنري بھ دست داریم نامھاي است كھ سفیر كبیر اسپانی. نبود

بھ شارل پنجم نوشتھ و در آن اشاره كرده است كھ در لندن گفتھ میشود كھ ھرگاه شاه كاترین را  ١۵٢٧
ھنري و ان در گرینیچ در دو آپارتمان مجاور،  ١۵٢٧طالق گوید، دختر سر تامس بولین را بھ زني خواھد 

را بر آن داشتھ باشد كھ براي اجراي  بعید نیست كھ آشنایي ھنري با ان شاه. در زیر یك سقف، میزیستند
آنچھ بیش از ھر عاملي ھنري را بھ اندیشھ جدایي از كاترین انداخت آرزوي داشتن . نیت خویش شتاب كند
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مردم انگلستان نیز، كھ ھنوز خاطره تلخ زد و . پسري بود كھ وارث بالمنازع تاج و تخت انگلستان شود
از یاد نبرده ) ١۴٨۵ ١۴۵۴(تصاحب تاج و تخت انگلستان خورد دو خاندان یورك ولنكستر را براي 

اكنون چھل و دو سال از سلطنت خاندان تودور سپري میشد، و ادامھ . بودند، آرزویي جز این نداشتند
فرمانروایي بدون نزاع و خونریزي این خاندان ھنگامي میسر بود كھ ھنري از ھمسر قانوني خویش داراي 

ري حتي اگر بھ ان برنخورده و بھ او دل نباختھ بود، باز كاترین را ترك از این روي، ھن. پسري شود
  . میگفت، بھ امید آنكھ از ھمسر آیندھاش صاحب وارث ذكور شود

وولزي درباره لزوم جدایي ھنري از كاترین با شاه ھمعقیده بود، و بھ او اطمینان میداد كھ پاپ متاركھ آنان 
كھ مصالح كشوري اقتضا میكرد، صالحیت داشت پیمان زناشویي را پاپ در جایي . را تایید خواھد كرد

فسخ كند، و فسخ پیمان زناشویي توسط پاپھا بیسابقھ نبود، ولي كاردینال پر مشغلھ در محاسبات خویش دو 
و ; یكي آنكھ نمیدانست ھنري، بھ جاي رنھ، با ان زناشویي خواھد كرد: عامل احتمالي را از یاد برده بود

ھ بھ یاد نداشت پاپي كھ میبایست جدایي ھنري را از كاترین تجویز كند اكنون خود زنداني دیگر آنك
احتماال شارل مادامي كھ عمھاش بھ جدایي خویش از . امپراطوري بود كھ كینھ ھنري را بھ دل داشت

وجب ھنري تن در نمیداد و، بیش از آن، در صورتي كھ زناشویي مجددي آنچنانكھ وولزي در نظر داشت م
آغاز اصالح دیني در . پیوند انگلستان با فرانسھ میشد، پاپ را از تایید جدایي ھنري از كاترین باز میدانست

انگلستان بیش از آنكھ مرھون دلبستگي ھنري بھ ان باشد، معلول مخالفت لجوجانھ كاترین و شارل با 
و امپراطور كاتولیك پاپ را بر  ملكھ كاتولیك انگلستان. آرزوي مشروع ھنري بھ داشتن وارث ذكور بود

ولي موجد اصلي اصالح كلیساي انگلستان . آن داشتند كھ انگلستان را از كلیساي كاتولیك رومي جدا كند
. فزوني قدرت فرانرواي انگلستان بود كھ مداخالت پاپ را در امور كشور خویش نمیتوانست نادیده بگیرد

  . اترین، اصالح دیني را در انگلستان دامن زداین عامل، بیش از پافشاري ھنري براي ترك ك

. ھنري میگفت كھ سفر گابریل دو گرامون بھ انگلستان عزم وي را براي جدایي از كاترین راسختر ساخت
براي گفتگو درباره زناشویي شاھزاده ماري با پسر شاه فرانسھ بھ  ١۵٢٧گابریل دوگرامون، كھ در فوریھ 
ودن ماري را پیش كشید، زیرا عقیده داشت كھ زناشویي ھنري با كاترین انگلستان رفت، مسئلھ مشروع نب

با موازین كتاب مقدس سازگار نبوده و حتي پاپ صالحیت نداشتھ است كھ موازین كتاب مقدس را نقض 
تا جایي كھ خبر (و ) ١۵٢٨(بعضي را عقیده بر این گفتگو بھ دولت فرانسھ نیز گزارش داده شد . كند

نیز آن را انكار نكرده، و كوشیده است پاپ كلمنس را اقناع كند كھ پافشاري ھنري براي گرامون ) داریم
 ٢٩(شارل بھ سفیر كبیر خویش در انگلستان اطالع داد . فسخ پیمان زناشویي با كاترین مشروع و بجاست

  . كھ اجازه نخواھد داد كلمنس درخواست ھنري را اجابت كند) ١۵٢٧ژوئیھ 

او با آنكھ . سھ بود كھ شنید ھنري تصمیم گرفتھ است بھ جاي رنھ با ان زناشویي كندوولزي ھنور در فران
دلتنگي خویش را از این تصمیم شاه پنھان نمیكرد، براي فسخ پیمان زناشویي ھنري با كاترین از تالش باز 

  . نایستاد

یكي از . رستادمنشي خود ویلیام نایت را با دو درخواست نزد پاپ زنداني ف ١۵٢٧ھنري در پاییز 
درخواستھاي ھنري این بود كھ كلمنس، با توجھ بھ نامعتبر بودن زناشویي وي و بیمیلي كاترین بھ جدایي 

ھنري در آخرین لحظھ فرستاده . از او، بھ شاه انگلستان اجازه دھد كھ دو زن بھ نكاح خویش درآورد
  . خویش را از تسلیم این تقاضا بھ پاپ بازداشت

با توجھ بھ این، درشگفتیم كھ شاه، سھ سال . نگام ھنري از قصد خویش عدول كرده بودظاھرا در این ھ
بھ مضمون  ١۵٣٠سپتامبر  ١٨بعد، از یكي از گماشتگانش در رم بھ نام جوواني كاسالھ نامھاي در تاریخ 

اشتھ پاپ سھ روز قبل محرمانھ بھ من اطالع داد كھ اعلیحضرت میتوانند دو زن د: ((زیر دریافت داشت
دومین درخواست ھنري شگفتآور مینماید، زیرا از پاپ اجازه خواستھ بود با زني كھ وي با .)) باشند

پاپ این درخواست را نیز، بھ شرط آنكھ پیمان زناشویي ھنري با . خواھرش ھمبستر شده بود زناشویي كند
كلمنس نھ . را فسخ كند با وجود این، پاپ نمیتوانست شخصا زناشویي ھنري. كاترین فسخ شود، پذیرفت
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در پایان سال . تنھا از شارل میترسید، بلكھ نمیخواست اذعان كند كھ سلف وي مرتكب اشتباه شده است
، ھنري از كلمنس درخواست كرد بھ وولزي و یكي دیگر از نمایندگان پاپ اجازه دھد كھ در ١۵٢٧

آوریل  ١٣(این درخواست را پذیرفت  كلمنس. انگلستان بھ اعتبار زناشویي وي با كاترین رسیدگي كنند
، كاردینال كامپدجو را بھ نمایندگي خویش بھ انگلستان فرستاد، و در نامھ محرمانھاي بھ وولزي و )١۵٢٨

ظاھرا، پس از آنكھ شاه انگلستان بھ . ھنري اطمینان داد كھ نظر نمایندگان خویش را معتبر خواھد شمرد
ارل اعالن جنگ داد و تعھد كرد كھ پاپ را از اسارت امپراطور و بھ ش) ١۵٢٨ژانویھ (فرانسوا پیوست 

  . برھاند، كلمنس با ھنري بر سر مھر آمد

شارل چون از این واقعھ مطلع شد، اعتراض كرد و ظاھرا از بایگاني اسناد اسپانیا سندي براي كلمنس 
لزي میخواھند آن را كھ اینك ھنري و وو -فرستاد كھ طي آن یولیوس دوم ازدواج ھنري و كاترین را 

كلمنس، كھ دیگر رمقي برایش باقي نمانده بود، فورا دستوري براي . بیاعتبار جلوه دھند معتبر خوانده بود
اگر چنین صدمھ ... بدون مشورت قبلي، راي نھایي را اعالم نكنید((كامپدجو فرستاد و از او خواست، كھ 

.)) تا حد امكان راي نھایي را بھ تعویق بیندازید.. .عظیمي بھ امپراطور وارد شود، ھمیشھ نابود میشود
. ، كوشید تا كاترین را بھ عزلت در یك راھبھخانھ وادارد)١۵٢٨اكتبر (كامپدجو پس از ورود بھ انگلستان 

براي ھنري . كاترین پیشنھاد وي را بھ این شرط پذیرفت كھ ھنري نیز متقابال قیود رھبانیت را گردن نھد
با وجود این، ھنري حاضر شد سوگند . اگوارتر از فقر و اطاعت و پاكدامني نبودچیزي دشوارتر و ن

. رھبانیت یاد كند، بھ شرطي كھ پاپ وعده دھد ھر وقت او تقاضا كرد، وي را از سوگند رھباني آزاد كند
ھنري  كھ) ١۵٢٩فوریھ (كامپدجو از تسلیم این پیشنھاد بھ پاپ سر باز زد و بھ جاي آن بھ پاپ گزارش داد 

عشق سوزان وي بھ ان توصیف ناپذیر : ((او در نامھاش بھ پاپ نوشت. قصد دارد با ان زناشویي كند
او حتي یك ساعت تاب تحمل فراق وي را . ھنري چیزي جز او نمیبیند و بھ چیزي جز او نمیاندیشد. است
، مرا سخت دلتنگ و وقوف بھ اینكھ ھستي شاه و سرنوشت كشور او در گرو این عشق آتشین است. ندارد

سربازان . با پیروزي سپاھیان امپراطور، پاپ با پیشنھاد ھنري بناي مخالفت نھاد.)) اندوھگین كرده است
فرانسھ، كھ ھزینھ آنان را ھنري فراھم میكرد، در جنگ ایتالیا منھزم شدند، و ھزیمت آنان پاپ را بیش از 

رمانروایان مدیچي را، كھ كلمنس با خانواده آنان پیوند فلورانس ف. پیش تابع و فرمانبردار امپراطور ساخت
سرنوشت . و نیز، با استفاده از ناتواني پاپ، راونا را از ایاالت پاپي جدا كرد. نزدیك داشت، از خود راند

  . پاپ اكنون كامال بھ دست امپراطور افتاده بود

تصمیم راسخ گرفتھام كھ تا : ((گفت ١۵٢٩ژوئن  ٧خود كلمنس بھ این واقعیت آگاه بود، چنانكھ در روز 
را با امپراطور )) پیمان بارسلون((ژوئن ھمان سال، وي  ٢٩در .)) ھنگام مرگ از امپراطور پشتیباني كنم

امضا كرد كھ در آن شارل وعده داده بود فلورانس را بھ خاندان مدیچي، و راونا را بھ پاپ بازگرداند و بھ 
قید شده بود كھ پاپ مجاز نیست بھ رغم میل كاترین پیمان زناشویي وي ولي در این پیمان . وي آزادي دھد

اوت، فرانسواي اول پیمان كامبره را امضا كرد، كھ ایتالیا و پاپ را عمال  ۵در روز . را با ھنري فسخ كند
  . تابع و فرمانبردار امپراطور میساخت

تھ بود، با وولزي براي رسیدگي بھ ماه مھ كامپدجو، كھ بیش از حد جریان را بھ تعویق انداخ ٣١در 
كاترین، كھ قبال بھ رم متوسل شده بود، بھ صالحیت دادگاه اعتراض . دادخواست شاه دادگاھي تشكیل دادند

كاترین خویشتن را بھ . ژوئن شاه و ملكھ ھر دو در دادگاه حضور یافتند ٢١با وجود این، در روز . كرد
وي درد و رنج مشتركشان، . ست كھ از طالق وي چشم پوشدپاي شاه انداخت و تضرع كنان از او خوا

وفاداري كامل خود بھ شاه، و شكیبایي خویش را ھنگامي كھ شاه وقت خود را با ورزش دور از شھر 
و سپس . میگذرانید بھ ھنري یادآور شد و خدا را گواه گرفت كھ ھنگام زناشویي با ھنري باكره بوده است

از خود رنجانده است ھنري وي را از زمین بلند كرد و گفت كھ آرزویي جز از شاه پرسید كھ كي او را 
ھنري سپس دادخواست كاترین . سعادت و شادكامي خانواده خود ندارد، و آنچھ خاندان سلطنتي و ملت است

كاترین با . را از پاپ، از آن روي كھ كلمنس دست نشانده بیاراده امپراطور بود بیجا و تحملناپذیر خواند
اسقف فیشر با دفاع از حق ملكھ، شاه را . شمان اشكبار بیرون رفت و دیگر در دادگاه شركت نكردچ

شاه از دادگاه خواست كھ نظر نھایي خویش را ھر چھ زودتر اعالم كند، . برخویشتن خشمگین ساخت
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 ٢٣(ترك گفت كامپدجو با تردستي دفعالوقت كرد، و سپس بھ بھانھ استفاده از تعطیل تابستاني دادگاه را 
ھنري كھ . كلمنس براي عدول از دادن راي نھایي، خواستار رسیدگي بھ آن در رم شد). ١۵٢٩ژوئیھ 

اكنون حشم كاترین را بیش از پیش بھ دل گرفتھ بود، پیوند خویش را با او گسیخت و آشكارا با ان بھ 
انگلستان بیرون فرستاده است، ظاھرا بیش از ھفده نامھ عاشقانھاي كھ كامپدجو از . خوشگذراني پرداخت

آن، كھ با طبع مردان و . و اكنون در میان ذخایر ادبي كتابخانھ واتیكان جاي دارند، متعلق بھ ھمین دورھاند
. ھاي خویش شاه را بھ وصال خویش دلخوش سازد شاھان آشنا بود، ظاھرا تا این ھنگام میكوشید با عشوه

ي وي سپري میشود و كاردینالھا، با نادیده گرفتن آرزوي دختري ولي اكنون زبان بھ شكایت گشود كھ جوان
او بیش از ھمھ وولزي را بھ . بھ زناشویي با مردي نیكبخت، در احقاق حق قانوني شاه كوتاھي میكنند

  . سستي و كوتاھي متھم میكرد، و شاه نیز با وي ھمعقیده بود

د، از ھیچ كوششي براي برآوردن آرزوي ھنري وولزي با آنكھ از قصد شاه بھ زناشویي با ان خشنود نبو
او براي رشوه دادن بھ كاردینالھا پول گزافي بھ رم فرستاد، ولي شارل، عالوه بر پول، . فرو گذار نكرد

وولزي براي ارضاي شاه حتي زناشویي وي را با دو زن تجویز كرد، . لشكري نیز بھ رم گسیل داشت
با اینھمھ، وولزي میدانست كھ ان و بستگان . ھ عمل مشابھي دست زدھمان گونھ كھ لوتر نیز چند سال بعد ب

از این رو، درصدد برآمد كھ با دادن ھدایاي گرانبھا ان را با خود . زورمندش براي برانداختن او در تالشند
بر سر مھر آورد ولي بھ تعویق افتادن فسخ پیمان زناشویي ھنري با كاترین، ان را بر وولزي خشمگینتر 

او دریافتھ بود . وولزي از ان چون دشمني یاد میكرد كھ شب و روز بھ اندیشھ نابود كردن اوست. تساخ
و ; كھ پس از فسخ پیمان زناشویي ھنري با كاترین، ان ملكھ انگلستان خواھد شد و وي را نابود خواھد كرد

كوتاھي از مقام خویش بركنار ھر گاه تشبثات وي در این زمینھ بینتیجھ بمانند، شاه وي را بھ گناه سستي و 
  . خواھد كرد و خواستار حسابرسي دقیقي براموال دوران صدارتش خواھد شد

سیاست خارجي وولزي عقیم مانده بود و روگرداني او از . ناخشنودي ھنري از صدراعظمش بیجھت نبود
اكنون كمتر كسي در  .شارل و پیوندش با فرانسھ زیانھاي بس سنگیني براي انگلستان بھ بار آورده بودند

روحانیان از فرمانروایي . بنیكي یاد میكرد. انگلستان از كاردینالي كھ روزي مرد مقتدر كشور بود
مردم، كھ فرزندان و دارایي خویش را ; ھاي بیشتري بھ دست او منحل شوند خودسرانھ وي بیزار صومعھ

بازرگانان، كھ خصومت وولزي با ; داشتنددر جنگھاي بیھوده و بینتیجھ از دست داده بودند، از او نفرت 
و نجبا، كھ اخاذي و نخوت زننده ; شارل داد و ستد آنان را با فالندر مختل كرده بود، بھ او كینھ میورزیدند

سفیر كبیر فرانسھ در گزارش . و دارایي روزافزون وولزي آنان را آزرده بود، دشمني وي را بھ دل داشتند
برآنند كھ پس از مرگ یا سقوط وولزي ((ت كھ گروھي از نجباي كشور نوش) ١۵٢٩اكتبر  ١٧(خویش 

جامھفروشان شھر .)) خویشتن را از سلطھ كلیسا برھانند و دارایي كلیسا و ثروت وولزي را بھ غنیمت برند
  . كنت میگفتند كھ كاردینال را باید بر قایق سوراخداري نشاند و روانھ دریا كرد

ادعا نامھاي بر ضد وولزي تنظیم  ١۵٢٩اكتبر  ٩یكي از وكالي شاه در روز . ھنري زیر كتر از این بود
)) اخطار قبلي((كرد و وي را متھم ساخت كھ، با استفاده از اختیارات خویش در مقام نمایندگي پاپ 

را، كھ اتباع انگلستان را در صورت آوردن توقیعات پاپي بھ انگلستان بھ ضبط اموال محكوم ) ١٣٩٢(
وولزي، با . و او را براي پاسخگویي بھ این اتھام بھ دادگاه سلطنتي احضار كرد; ض كرده استمیكرد، نق

آنكھ بھ درخواست خود شاه بھ نمایندگي پاپ در انگلستان گماشتھ شده بود و از اختیارات خویش در این 
شاه بھ محكومیت  میدانست كھ در صورت حضور در دادگاه، داوران. مقام بیشتر بھ نفع شاه استفاده میكرد

از این روي عریضھاي حاكي از اطاعت و سرسپردگي بھ شاه نوشت و بھ خطاھاي . وي راي خواھند داد
سپس از راه . خویش اعتراف كرد و در ضمن از شاه تقاضا كرد كھ خدمات صادقانھ وي را نیز از یاد نبرد

وولزي پس از دریافت این پیام، بر . رسید در پتني پیام دوستانھاي از شاه بھ او. رود تمز لندن را ترك گفت
ھنري كاخ گرانبھاي وولزي در وایتھال را تصرف كرد، ولي اسقفي اعظم . خاك افتاد و خدا را سپاس گفت

یورك و اشیا و لوازم بسیاري را بھ او واگذاشت كھ براي حمل آنھا، بھ مقر اسقف اعظم نشین تازه وولزي، 
پس از سقوط وولزي، دیوك آونورفك نخست وزیر، و تامس مور . بودارابھ مورد نیاز  ٧٢اسب و  ١۶٠

  ). ١۵٢٩نوامبر .(صدر اعظم انگلستان شد
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قریب یك سال، كاردینال بخت برگشتھ با پارسایي و وظیفھشناسي شایان ستایشي مسئولیت تازه خویش را 
ت، و چون داور معتمدي وي مرتبا بھ كلیساھا سركشي میكرد، بھ ترمیم آنھا ھمت میگماش. بھ دوش گرفت

محبوبیت وي در شمال انگلستان بدانجا رسید كھ یكي از اھالي یوركشر . بھ اختالفات مردم رسیدگي میكرد
آیا كسي بھ اندازه عالیجناب كاردینال قبل از آنكھ بھ شما آیند، از محبوبیت محروم بود، و آیا اكنون : ((گفت

با . لي با فرونشستن بیم مرگ، بلندپروازي وولزي بازگشتو)) كسي را محبوبتر از ایشان میتوان یافت
ھا از میان رفتھاند، اما گزارشي  این نامھ; یوستیس شاپوي، سفیر امپراطور در انگلستان، بھ مكاتبھ پرداخت

از ... از پزشك كاردینال نامھاي داشتم كھ در آن مینویسد كھ كاردینال: ((از شاپوي بھ شارل حاكي است
دوك نورفك، كھ از . یعني بھ تكفیر، تعرض، و ایجاد جنگ داخلي مبادرت كند)) دارد تا جویدپاپ انتظار 

این مكاتبات بویي برده بود، پزشك وولزي را بازداشت كرد و، بھ وسیلھاي كھ دانستھ نیست، از او 
سفیر  ھاي منتسب بھ صحت نامھ. اعتراف گرفت كھ كاردینال پاپ را بھ تكفیر ھنري تشویق میكرده است

شارل و پزشك وولزي، و اینكھ پزشك كاردینال در صورتي كھ چنین نامھاي نوشتھ باشد، تا چھ اندازه نظر 
بھ ھر حال فرمان بازداشت وولزي از طرف ھنري . وولزي را منعكس كرده است، بر كسي روشن نیست

  . یا نخست وزیر او صادر شد

 ۴(انوادھاش وداع گفت و بھ سوي لندن رھسپار شد وولزي بیآنكھ بھ بازداشت خویش اعتراض كند، با خ
سربازان شاه، كھ مامور بازداشت او . بیماري اسھال در شفیلد پارك وي را بستري كرد) ١۵٣٠نوامبر 

ولي پس از دو روز راھپیمایي، چنان ; وولزي ھمراه سربازان بھ راه افتاد. بودند، در اینجا بھ او برخوردند
وولزي در اینجا خطاب . سربازان مراقب اجازه دادند در دیر لستر بستري شودضعفي بھ او دست داد كھ 

بھ فرمانده سربازان شاه، سرویلیام كینگزتن، سخني گفت كھ كوندیش آن را روایت، و شكسپیر از آن 
ھرگاه بھ ھمان سرسختي و پشتكاري كھ شاه را خدمت كردم خدا را خدمت میكردم، : ((استقبال كرده است

، در پنجاه و پنج ١۵٣٠نوامبر  ٢٩سرانجام وولزي در روز .)) وزگار پیري مرا از خود نمیراندوي در ر
  . سالگي، در دیر لستر چشم از جھان فرو بست

  فصل بیست و چھارم

  

  ھنري ھشتم و تامس مور 

١۵١- ٢٩۵٣۵   

I -  پارلمنت اصالح دیني  

كھ در  -نجباي عضو مجلس اعیان، و بازرگانان عضو مجلس عوام  -نمایندگان طبقات با نفوذ انگلستان 
بھ كاھش دارایي كلیسا و لزوم ادامھ داد و ستد ) ١۵٢٩نوامبر  ٣(پارلمنت در وستمینستر گرد آمده بودند 

نچھ از پارلمنت گذشت لزوم آ. با فالندر راي دادند و آرزوي شاه را بھ داشتن فرزند ذكور تایید كردند
زناشویي شاه را با ان بولین، كھ نزد مردم زني ماجراجو شناختھ شده بود، تایید نمیكرد، و ھمچنین مردم را 

طبقات فرودست جامعھ انگلستان، كھ نفوذ سیاسي نداشتند، با جدایي . از ھمدردي با كاترین باز نمیداشت
ھنري . اتولیكنشین شمالي بیچون و چرا از پاپ فرمان میبردندھنري از كاترین مخالف بودند، و ایاالت ك

با اعمال محافظھكاري در ھمھ شئون زندگي، جز كوتاه ساختن دست پاپ از امور داخلي انگلستان، موقتا 
احساسات ملي، كھ در انگلستان نیرومندتر و دامنھدارتر از آلمان بود، شاه را در . مخالفان را خاموش كرد

حتي روحانیان كھ از رھبري كلیسا بھ دست شاه بیمناك بودند آرزو داشتند . اپ یاري میكردمبارزه با پ
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در حدود سال . گریبان خویش را از سلطھ پاپي كھ آشكارا سرسپرده سیاست دولت بیگانھاي بود برھانند
آن ، شخصي بھ نام سایمن فیش رسالھاي در شش صفحھ منتشر كرد، كھ ھنري بدون اعتراض علني ١۵٢٨

در این رسالھ كھ البھ در یوزگان نامیده میشد، از . را خواند، و مردم انگلستان بگرمي از آن استقبال كردند
  : شاه درخواست شده بود كھ ھمھ دارایي كلیساي انگلستان، یا قسمتي از آن، را مصادره كند

ھا،  ان، روساي صومعھاسقف... در زمان نیاكان شریف اعلیحضرت، در یوزگان پاك و كاھل و خانھ بدوش
شماسھا، شماسھاي اعظم، اسقفیاران، كشیشان، راھبان، كانتھا، فرایارھا، آمرزشنامھفروشان، و ماموران 

بدون تن دادن بھ كار (این تبھكاران كاھل را، كھ . بھ قلمرو فرمانروایي اعلیحضرت رخنھ كردند... احضار
علیحضرت را بھ یغما بردھاند، چگونھ میتوان با دریوزگي بیش از یك سوم دارایي كشور ا) و زحمت

بدین نیز اكتفا نكرده، یك دھم . برشمرد اینان بھترین اراضي و امالك كشور را از آن خویش كردھاند
آري، آنان با ... ھا، اختصاص دادھاند ھا، پشمھا، كره اسبھا، گوسالھ ھا، علوفھ غالت، مرغزارھا، چراگاه

ع خویش دل بستھاند كھ زنان تنگدست ناگزیرند كھ از ھر ده تخممرغ چنان خست و تنگنظریي بھ مناف
زماني . خویش یكي را بھ آنان دھند، و گرنھ از آنچھ در عھد قیام مسیح بھ آنان تعلق میگیرد محروم میشوند

كھ با یك ساعت ھمخوابگي با فرایارھا، راھبان، و كشیشان، چندین برابر دستمزد یك روزكار بھ دست 
  دام زن مایل بھ كاركردن استمیآید ك

نجبا و بازرگانان، كھ خواھان مصادره امول كلیسا بھ نفع جامعھ بودند، ظاھرا تھمتھاي گزاف آمیزي را كھ 
این آقایان : ((سفیر كبیر فرانسھ، ژان دوبلھ، نوشت. در این رسالھ بھ روحانیان زده شده بود نادیده میگرفتند

از آنجا كھ خود آنان مقصود خویش را كتمان  .بر آنند كھ با بدنام كردن كلیسا ھمھ دارایي آن را ضبط كنند
پیداست كھ نفوذ و قدرت روحانیان در دولت رو بھ ... نمیكنند، لزومي ندارد كھ با رمز بدان اشاره كنم

وولزي از تعرض بھ .)) زوال نھاده است و این پارلمنت موقعیت آنان را سخت بھ خطر خواھد انداخت
منحط و (قوط او سبب شد كھ براي روحانیان پشتیباني جز ایمان امالك كلیسا بازایستاده بود، ولي س

. مردم و نفوذ پاپ، كھ خود وي اكنون مغضوب شاه و ملعبھ سیاست امپراطور بود، باقي نماند) متزلزل
عرف و عادت اقتضا میكرد كھ قوانین مربوط بھ كلیسا را شوراي روحانیان، بھ سرپرستي اسقفھاي اعظم 

ولي معلوم نبود كھ این شورا بتواند خشم شاه و پارلمنت را . ایید یا صادر كنندكنتربري و یورك، ت
  . فرونشاند

مجلس در عریضھاي خطاب بھ شاه، در ضمن تایید معتقدات اصیل آیین . تعرض از مجلس عوام آغاز شد
موافقت شاه كلیسا، روحانیان را سخت بھ باد انتقاد گرفت و شوراي روحانیان را متھم كرد كھ، بدون جلب 

و پارلمنت، قوانیني وضع میكند و، بھ موجب این قوانین، آزادي مسیحیان را محدود، و آنان را بھ پرداخت 
شورا، روحانیان را ملزم میسازد كھ در ازاي بھ جاي آوردن آیینھاي مقدس ; جرایم سنگیني ملزم میسازد

و نادان را برادرزاده خویش میخوانند و بھ اسقفھا جوانان نارس ; مبالغ ھنگفتي بھ سران كلیسا بپردازند
ھاي تابع اسقف نشینھا، با استفاده ناشایست از اختیارات  و دادگاه; مقامات پردرآمد كلیسایي میگمارند

خویش، از مردم باج میگیرند، مردم را بدون ذكر گناھشان بازداشت و زنداني میكنند، و بھ اتھام كمترین 
در پایان ادعانامھ، از شاه . نند و متھمان را بھ سختي بھ كیفر میرسانندبدعتي كیفر خواست تنظیم میك

ھنري، كھ احتماال خود باني این ادعانامھ . درخواست شده بود كھ براي اصالح كلیسا از این پلیدیھا اقدام كند
وجود اسقفان بھ . بود، پارھاي از نكات اساسي ادعانامھ را بھ شوراي روحانیان فرستاد و پاسخ خواست

انحرافات و تخلفاتي در كلیسا اعتراف كردند، ولي آنھا را معلول اعمالي تصادفي افراد دانستند و پارسایي 
و دینداري پادشاھي را كھ با خوي تند شاه آگاه باشند، با اداي سخنان تندي شاه را بر خویشتن خشمگینتر 

  : ساختند

خدا و عزم و مصلحت كلیساي مقدس )) كتاب مقدس((از آنجا كھ ما اختیار قانونگذاري خویش را ناشي از 
اجراي وظایف خویش را، كھ مطمئنا خداوند بھ ما سپرده است، بھ تصویب اعلیحضرت .... او میدانیم

كھ از روي ... از این رو، با خشوع و فروتني، از آن حضرت استدعا داریم... موكول نخواھیم كرد
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براي اعتالي نام خداوند و اشاعھ تقوا و ... دگار و بھ دست مابزرگواري، از قوانیني كھ با اجازه آفری
  . پرھیزگاري، و صیانت ایمان بھ مسیح، وضع و اعمال میشوند پشتیباني فرمایند

ھنري قبل از ھمھ بر آن بود كھ با جلب . مسائل دیگري مبارزه شاه را با روحانیان اندكي بھ تعویق انداختند
مجلس عوام پس از اعتراض بھ این . كندیونش بھ اتباع خویش شانھ خالي موافقت پارلمنت از زیر بار د

سھ الیحھ دیگر بھ منظور بازداشتن روحانیان از دخالت در امور . درخواست شاه، آن را تصویب كرد
این لوایح از . ، و تصدي مقامات پردرآمد متعدد كلیسایي بھ مجلس تسلیم شدندوراثت، اخذ مالیات بر مرگ

. تصویب مجلس عوام گذشتند ولي در مجلس اعیان با مخالفت سخت اسقفھا و روساي دیرھا مواجھ شدند
لوایح مذكور سرانجام، پس از اصالحاتي، در مجلس اعیان نیز بھ تصویب رسیدند و عنوان قانون پیدا 

  . دسامبر جلسات خویش را بھ وقت دیگري موكول كرد ١٧پارلمنت در روز . كردند

ھاي  تامس كرنمر، استاد االھیات دانشگاه كیمبریج، بھ ھنري پیشنھاد كرد از دانشگاه ١۵٣٠در تابستان 
بازار . مھم اروپا پرسیده شود كھ آیا پاپ صالحیت دارد زناشویي مردي را با بیوه برادرش تجویز كند

گماشتگان شارل نیز . عمال ھنري براي اخذ پاسخ منفي بھ تالش پرداختند. و ارتشا باز گرمي گرفتتطمیع 
ھاي  پاسخ دانشگاه. ھاي اروپا را بھ تایید صالحیت پاپ وا دارند، بھ زور متوسل شدند براي آنكھ دانشگاه
ولي دانشگاه ; سرباز زدند)) نگھبان ایمان((ھاي لوتري از ابزار نظر بھ نفع  دانشگاه; ایتالیا متضاد بود

ھاي آكسفرد و  دانشگاه. پاریس، با فشار فرانسوا، بھ این پرسش پاسخي داد كھ ھنري را ارضا میكرد
  . كیمبریج، بھ سفارش موكد دولت حقانیت ھنري را بھ ابطال پیمان زناشویي خویش تایید كردند

كھ دولت تصمیم ) ١۵٣٠دسامبر (داشت  ھنري كھ اكنون قدرتي یافتھ بود، توسط دادستان خویش اعالم
اخطار ((گرفتھ است ھمھ روحانیاني را كھ وولزي را نماینده پاپ میشناختند، بھ جرم سركشي از مفاد 

، )١۵٣١ژانویھ  ١۶(پس از گشایش مجدد پارلمنت و شوراي روحانیان . ، تعقیب و مجازات كند))قبلي
 ٠٠٠،١١٨گاه بھ خطاي خویش اذعان كنند و تاواني معادل گماشتگان شاه بھ روحانیان ابالغ كردند كھ ھر 

روحانیان پاسخ دادند كھ آنھا . بپردازند، از تعقیب و مجازات معاف خواھند شد) دالر ٠٠٠،٨٠٠،١١(پوند 
. ولي ھنري سخت بھ پول احتیاج داشت. حق با روحانیان بود. وولزي را از آن روي طرح كرده بود

ه رضا دادند تاوان مقرر را از افراد زیر پوشش مجامع كلیسایي خویش جمع سرانجام روحانیان با اكرا
حامي و یگانھ رھبر كلیسا و ((ھنري از این نیز فراتر رفت و از روحانیان خواست كھ وي را . آوري كنند

روحانیان براي تعدیل نظر شاه . بشناسند یعني پیوند خویش را با پاپ بگسلند)) روحانیان انگلستان
ولي ھنري، كھ مردي یكدنده و بیگذشت بوده ھیچ یك از پیشنھادھا را ; دھاي متعددي عرضھ داشتند پیشنا

وارم، اسقف اعظم، كھ اكنون ھشتاد و یك سالھ بود، بھ رغم  ١۵٣١فوریھ  ١٠در روز (سرانجام . نپذیرفت
بھ شوراي )) دتا آنجا كھ شریعت خدا اجازه میدھ((میل باطني خویش، دستور شاه را با قید عبارت 

و در نتیجھ دستور ; سكوت روحانیان عالمت رضا شناختھ شد; از شورا صدایي برنخاست. روحانیان برد
ھنري، كھ اكنون بر كلیسا و روحانیان انگلستان مسلط شده بود، بھ اسقفان اجازه . شاه جنبھ قانوني پیدا كرد

  . داد مخالفان كلیسا را تحت تعقیب قرار دھند

ھنري، در ماه ) ١۵٣١مارس  ٣٠(وراي روحانیان بار دیگر بھ جلسات خویش پایان دادند پارلمنت و ش
چندي بعد، ھنگامي كھ شاھزاده ماري در ریچمند . ژوئیھ كاترین را براي ھمیشھ در وینزر ترك گفت

ن ھنري جواھراتي را كھ بھ كاترین داده بود از او گرفت و بھ ا. میزیست، كاترین بھ امتیل رھسپار شد
و بھ او ) ١۵٣٢ژانویھ  ٢۵(پاپ كلمنس ھفتم، بھ سفارش شارل، ھنري را بھ زناكاري متھم ساخت . بخشید

اخطار كرد تا ھنگامي كھ درباره دادخواست طالق وي حكمي صادر نشده است، از ان بولین دل بركند و با 
اي عشقي خود را دنبال ھنري اخطار پاپ را نادیده گرفت و ماجر. ھمسر قانونیش، كاترین، زندگي كند

  : ھاي پر مھر خویش را بھ ان نوشت در ھمین ھنگام بود كھ ھنري یكي از نامھ. كرد

از روزي كھ از ھم جدا . دلدار عزیزم، این نامھ مبین تنھایي و بیكسي دردناك من پس از جدایي از توست
ولي ... زان خویش میاندیشمھمواره بھ مھر تو و عشق سو. شدھایم زمان بر من بسیار طوالنیتر میگذرد
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بھ امید اینكھ بویژه شبھا را در آغوش گرم تو بھ ... اكنون كھ نزد تو میآیم درد و اندوھم كاھش یافتھ است
  . ھنري. آن كھ از آن تو بوده و ھست و خواھد بود. سر آرم و بر سینھ زیبایت بوسھ زنم

، ھنري قوانین دیگري بھ زیان )١۵٣٢ ژانویھ ١۵(پس از گشایش مجدد پارلمنت و شوراي روحانیان 
روحانیان بھ تصویب رسانید كھ بھ موجب آنھا رسیدگي بھ اتھام تبھكاري روحانیان مادون شماس در 

وجوھي كھ ھنگام مرگ ; ھاي شرعي كاھش مییافتند ھاي مدني صورت میگرفت، جرایم دادگاه دادگاه
و ; میگرفت تقلیل مییافت و یا بكلي از بین میرفتمسیحیان یا رسیدگي بھ وصیتنامھ آنان بھ كلیسا تعلق 

دیگر ھیچ مقام كلیساییي كھ انگلستان بھ رم بھ عنوان نذریھ، بھاي آمرزشنامھ، یا بھ ھر عنوان دیگري كھ 
در ضمن، براي اغفال پاپ، بھ او اطالع داده شد كھ در . پاپ قبال دریافت میداشت، جلوگیري میشد

ري با كاترین، درآمد سران كلیسا در نخستین سال انتصاب آنان ھمچنان بھ صورت فسخ پیمان زناشویي ھن
اكنون بیشتر اسقفان انگلستان پذیرفتھ بودند كھ با جدایي كلیساي انگلستان از رم . رم فرستاده خواھد شد

، شوراي روحانیان آمادگي خویش را بھ ١۵٣٢در ماه مارس . قدرت و درآمد آنان كاھش نخواھد یافت
باشد كھ قطع اخاذي بیدادگرانھ : ((از پاپ اعالم داشت و عریضھاي بھ مضمون زیر بھ شاه نوشت جدایي

و براي آنكھ پاپ بار دیگر بھ اخذ عواید كلیساي این سرزمین ... مورد بحث، آن حضرت را پسندیده آید
ت و مردم اعلیحضرت مقرر فرمایند كھ ھمین پارلمنت پایان فرمانبرداري اعلیحضر... مبادرت نكند

ماه مھ، شوراي روحانیان از شاه درخواست كرد كھ  ١۵در روز .)) انگلستان را از بارگاه رم اعالم دارد
رسیدگي بھ مصوبات آینده آن و تشخیص نفع و زیان آنھا براي انگلستان بھ كمیتھ تاماالختیاري كھ نیمي از 

در ھمین . ن برگزیده میشوند واگذار شوداعضاي آن از میان روحانیان و نیم دیگر از میان غیر روحانیا
و شوراي روحانیان، كلیساي انگلستان پا بھ عرصھ ھستي نھاد و )) پارلمنت اصالح دیني((دوره تاریخي 

  . بخشي از دولت و در نتیجھ فرمانبردار آن شد

مھ از ماه  ١۶تامس مور، كھ نتوانستھ بود آتش خشم مخالفان جامعھ روحانیت را خاموش كند، در روز 
در ماه اوت، وارم، اسقف اعظم، پس از آنكھ در بستر . صدارت كناره گرفت و در خانھ خود عزلت گزید

ھنري تامس آدلي را بھ . مرگ، سرسپردگي شوراي روحانیان را بھ شاه تقبیح كرد، بدرود زندگي گفت
از سلطھ پاپ سركشي ھیئت حاكمھ انگلستان . جاي مور، و تامس كرنمر را بھ جاي وارم برگماشت

را تصویب كرد، كھ مقرر )) قانون استیناف(( ١۵٣٣پارلمنت در فوریھ . ھمچنان نیرو گرفت و ادامھ یافت
ھاي  در دادگاه((داشت بھ ھمھ درخواستھایي كھ قبال براي اتخاذ تصمیم بھ رم فرستاده شدھاند از این پس 

در .)) رسیدگي شود... خارجي... تكفیر شرعي و مدني انگلستان، بدون توجھ بھ امر و نھي و اعتراض و
شاه اكنون دلیل . ، ھنري با ان، كھ از چھار ماه قبل باردار بود، زناشویي كرد١۵٣٣ژانویھ  ١۵روز 

از این رو، پس از توسل بینتیجھ دیگري بھ . موجھتري براي فسخ پیمان زناشویي خویش با كاترین داشت
كرنمر، كھ اكنون . ماه مھ ٢٣در روز ). ١۵٣٣آوریل . (دپاپ، از شوراي روحانیان درخواست طالق كر

اسقف اعظم كنتربري بود، زناشویي ھنري با كاترین را غیر قانوني و بیاعتبار اعالم داشت و، در روز 
سھ روز بعد، ان با جامھ زربافت و آراستھ بھ جواھر، . ھمان ماه ان را ھمسر قانوني ھنري شناخت ٢٨

ملكھ انگلستان، سوار بر كالسكھاي كھ بھ شكل سنتي و توسط ھانس ھولباین جھت تاجگذاري بھ عنوان 
با وجود تجلیل ناخشنودي آنان پي برد، و شاید بھ این اندیشھ فرور . كھین طراحي شده بود، بھ راه افتاد

پاپ كلمنس زناشویي مجدد ھنري را نامشروع و فرزندان . رفت كھ این تاج تا كي بر سر او خواھد ماند
سپتامبر، الیزابت  ٧در روز ). ١۵٣٣ژوئیھ  ١١(نده وي را زنازاده خواند و خود ھنري را تكفیر كرد آی

سفیر كبیر شارل بھ امپراطور نوشت كھ معشوقھ شاه حرامزادھاي بھ جھان آورده . دیده بھ جھان گشود
  . است

. ویش را از سر گرفتفعالیت خ ١۵٣۴ژانویھ  ١۵ماه مھ تعطیل شده بود، در  ۴پارلمنت، كھ در روز 
عواید سران كلیسا و وجوھي كھ بھ پاپ پرداخت میشدند اكنون بھ شاه تعلق گرفتند، و انتصاب اسقفان، كھ 

صالحیت تعقیب مردم بھ جرم . عمال از چندي قبل بھ دست شاه انجام میگرفت، حق قانوني شاه شد
  . ال یافتھاي كلیسایي و شرعي بھ محاكم مدني انتق بدعتگذاري از دادگاه

pymansetareh@yahoo.com



، الیزابت بارتن، راھبھاي اھل كنت، اعالم داشت كھ خداوند وي را از مجرمیت شاه در ١۵٣٣بھ سال 
دربار . نتیجھ زناشویي مجددش آگاھانیده و جایي را كھ براي شاه در دوزخ فراھم میشود بدو نمایانده است

رده و بھ مخالفان دستاویزي داده سلطنتي با زجر و شكنجھ از او اقرار گرفت كھ بدروغ چنین ادعایي ك
وي )) شركاي جرم((مجلس اعیان این راھبھ و شش تن از . است كھ براي برانداختن شاه توطئھچیني كنند

اسقف فیشر نیز متھم شد كھ از . اجرا شد ١۵٣۴مھ  ۵را بھ مرگ محكوم كرد، و حكم اعدام در روز 
اسقف نامبرده بدین نیز متھم شد كھ او و كاترین از  .توطئھ آگاه بوده و دولت را از آن مطلع نكرده است

نقشھاي كھ بھ دست شاپوي و با پشتیباني شارل براي حملھ بھ انگلستان، مقارن طغیان ھواخواھان كاترین، 
  . فیشر با آنكھ این اتھام را رد كرد، مجرم و خائن شناختھ شد. طرح شده بود آگاه بودھاند

در خانواده آھنگري اھل  ١۴٨۵وي، كھ بھ سال . دستیار اصلي ھنري بوددر این ماجراھا، تامس كرامول 
پتني چشم بھ جھان گشود، نخستین سالھاي زندگي را با فقر و محنت سپري كرد، و چھار سال در فرانسھ و 

پس از بازگشت بھ انگلستان، بافندگي و سپس صرافي پیشھ ساخت و سرمایھاي بھ . ایتالیا در بھ در گشت
و پنج سال وولزي را با صداقت خدمت كرد، در روزگار ادبار و شوربختي بھ ھواداري او ا. ھم زد

وي بتناوب وزیر دارایي، رئیس بایگاني، و . برخاست، و با كارداني و وفاداري خویش بھ شاه تقرب یافت
، با اطاعت محض از شاه، كارگردان ١۵۴٠تا  ١۵٣١كرامول در سالھاي . شد) ١۵٣۴مھ (دبیر شاه 

اشراف مخالفش وي را بھ عنوان رقیب بازرگان تازه بھ دولت رسیده خویش تحقیر . صلي امور دولت بودا
میكردند و بھ اعمال اصول مندرج در كتاب شاھزاده ماكیاولي، رشوھخواري، فروش مناصب، و دلبستگي 

ھ وي آن كرامول، ك href="f0606452.htm"<۶۴۵ھدف اساسي . مفرط بھ مال و قدرت متھم میساختند
را كتمان نمیكرد، این بود كھ شاه را فرمانرواي مطلق و بالمنازع انگلستان سازد و فرمانروایي مستبدانھ 

در راه رسیدن بھ این ھدف، او توانایي خارقالعادھاي ابراز بر . وي را با مصادره اموال كلیسا تحكیم كند
  . دشمنان چیره شد

، از ترس دشمني روزافزون مردم انگلستان، پارلمنت را بھ ظاھرا بھ تلقین و تدبیر وي بود كھ ھنري
این قانون زناشویي ھنري را با كاترین ). ١۵٣۴مارس  ٣٠(وا داشت )) قانون جانشیني((تصویب 

وارث  -در صورتي كھ ان پسري نزاید  -نامشروع اعالم داشت، ماري را زنازاده خواند، الیزابت را
و ھر اعتراضي را بھ قانوني بودن زناشویي ھنري با ان و مشروعیت  قانوني تاج و تخت انگلستان ساخت،
  . فرزندان وي از جرایم كبیره شناخت

گماشتگان شاه، . پارلمنت ھمھ مردان و زنان انگلستان را ملزم ساخت كھ بھ شاه سوگند وفاداري یاد كنند
داخل شدند و از مردم سوگند ھا، و دیرھا  ھا، كاخھا، صومعھ ھمراه سربازان، در سراسر كشور بھ خانھ

اینان . از معدود كساني كھ حاضر نشدند سوگند یاد كنند اسقف فیشر و تامس مور را میتوان نام برد. گرفتند
با آن قسمت از قانون كھ وارث تاج و تخت انگلستان را تعیین میكرد موافق بودند، ولي از تایید ملحقات 

بھ  ١۵٣۴نوامبر  ١١كھ در )) قانون تفوق((بھ موجب . شدندھمھ آنان بازداشت ; قانون سرباز میزدند
نامیده شد، )) كلیساي انگلیكان((تصویب پارلمنت رسید، رھبري كلیساي تازه ملي انگلستان، كھ از آن پس 

بھ شاه تفویض گشت، و حق نظارت بر امور اخالقي، معتقدات، نظامات و اصالحات كلیسایي، كھ قبال از 
ھاي خویش غاصب، ستمگر،  قانون ھر كسي را كھ شاه را در گفتار یا نوشتھ. شاه داده شدآن كلیسا بود، بھ 

از اسقفان بار دیگر تعھد گرفتھ شد كھ سیادت . منافق، بدعتگذار، و یا بیدین مینامید بھ خیانت محكوم میكرد
و در آینده بھ پاپ  گردن نھند)) بدون قید تا آنجا كھ شریعت مسیح اجازه میدھد((سیاسي و دیني شاه، را 

  . اجازه ندھند كھ قدرت خویش را دیگر بار بھ انگلستان بگستراند

ھمھ كشیشان كلیساي انگلیكان . ھمھ نیروي دولت براي سركوبي مخالفان این مصوبات بیسابقھ تجھیز شد
وفادار  ولي بسیاري از راھبان و فرایارھایي كھ بھ پاپ. وانمود كردند كھ با مصوبات پارلمنت موافقند

مانده بودند از سرسپردگي بھ دولت خودداري كردند، و مقاومت آنان از جملھ عواملي بود كھ ھنري را 
خیره سري فرایارھاي فرقھ كارتوزیان صومعھ . ھاي انگلستان واداشت چندي بعد بھ انحالل صومعھ

رقھ كارتوزیان نزد سھ تن از فرایارھاي ف. چارترھاوس لندن بیش از ھمھ ھنري و كرامول را برآشفت
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كرامول . كرامول رفتند و بھ او گفتند كھ با رھبري كلیسا بھ دست ھر مقام غیر دیني در انگلستان مخالفند
، ھمراه یك فرایار دیگر و یك كشیش ١۵٣۵آوریل  ٢۶این فرایارھا در روز . آنان را نیز بھ زندان فرستاد

  . تندآزاد، در دادگاه خصوصي شاه مورد دادرسي قرار گرف

داوران شاه بر آن بودند كھ بھ برائت آنان راي دھند، ولي كرامول از بیم آنكھ مبادا برائت آنان مخالفان 
ماه مھ، ھر پنج تن  ٣دیگر را نیز بھ سركشي وادارد، داوران را از صدور حكم برائت باز داشت، در روز 

بردند و بھ چوبھ دار آویختند، و  را كھ ھمچنان با قانون تفوق مخالفت میكردند در صندوقھایي بھ تایبرن
با وجود این، ھیچ یك از فرایارھاي . سپس شكمشان را دریدند و بر مدخل صومعھ چارتر ھاوس آویختند

سھ تن دیگر از آنان را نیز ھفده روز در زندان برپا نگاه داشتند و . این صومعھ از عقیده خویش بازنگشت
طعام آنان خودداري نمیكردند، ولي براي رفع حوایج طبیعي در این مدت از ا. بھ گردنشان زنجیر زدند

دیگر فرایارھاي فرقھ كارتوزیان را نیز، كھ با سیادت شاه بر كلیسا . زنجیر را از گردنشان نمیگشودند
تب و . ((ھاي دیگر پراكندند، و ده تن از آنان را در نیوگیت زنداني كردند مخالف بودند، در صومعھ

  . تن از آنان را از پاي درآوردنھ )) آلودگي زندان

ھنري اكنون یگانھ مرجع و داور سیاسي و دیني انگلستان بود، و ھمھ مردم ناگزیر از مشي سیاسي و دیني 
از آنجا كھ وي، با وجود كوتاه كردن دست پاپ از انگلستان، ھنوز پیرو آیین كاتولیك . او پیروي میكردند

كلیساي كاتولیك خرده میگرفتند، و ھمچنین كاتولیكھایي را كھ با  بود، پروتستانھایي را كھ از جرماندیشي
وي تا پایان عمر از تعقیب پروتستانھا و مخالفان آیین . فرمانروایي وي بر كلیسا مخالف بودند، میآزرد

  . كاتولیك بازنایستاد

فت با زیارت ، بھ فرمان تامس مور، تامس بیلني را بھ جرم اھانت بھ شمایل مذھبي، مخال١۵٣١در سال 
جیمز بینم را، كھ عقیده داشت مسیح تنھا روحا در . اماكن مقدس و شفاعت براي مردگان در آتش سوزانیدند

آیین قرباني مقدس حضور دارد، بازداشت كردند و با زجر و شكنجھ ناگزیر ساختند نام كسان دیگري را 
در  ١۵٣٢ایدار ماند و در ماه آوریل وي در عقیده خویش راسخ و پ. كھ با او ھمعقیده بودند افشا كند

در ھمان سال دو تن دیگر را نیز بھ جرم بدعتگذاري آتش زدند، و اسقف شھر . سمیثفیلد در آتش جان سپرد
لنیكن اعالم داشت كھ مسیحیان پاكدلي كھ، براي برافروختن آتش، ھیزم حمل كنند چھل روز از گناه 

  . آمرزیده خواھند گشت

اراسموس از اسقف . بھ جرم بدعتگذاري در زمان فیشر و مور بھ اوج شدت رسید تعقیب و كشتار مردم
ولي فیشر با كشتار مردم و ھمكاري با . نام برده است)) مردي جامع ھمھ فضایل((شھر راچیستر بھ عنوان 

دار سفیر كبیر اسپانیا براي واداشتن شارل بھ ھجوم بھ انگلستان و خلع ھنري از سلطنت دامن خود را لكھ 
  . ساختھ بود

پاپ تازه، پاولوس سوم، با ارتقاي اسقف محبوس بھ . وفاداري او بھ كلیسا خیانتش را بھ وطن جبران نمیكند
گرچھ خود فیشر اعالم داشت كھ در پي نام و مقامي نبوده است، اما ھنري . مقام كاردینالي مرتكب خطا شد

، اسقف ١۵٣۵ژوئن  ١٧در روز . یشتن تلقي كردانتصاب وي را بھ مقام كاردینالي خصومتي نسبت بھ خو
فیشر را، كھ اكنون ھشتاد سالھ بود، براي آخرین بار بھ محاكمھ كشیدند، و اسقف ھمچنان از امضاي سندي 

ھمان ماه، وي را بھ تاور ھیل، كھ  ٢٢در روز . كھ ھنري را رھبر كلیساي انگلستان میساخت سرباز زد
كسي كھ در این ھنگام وي را دیده است . آماده كرده بودند، انتقال دادند در آنجا تبري براي زدن گردن وي

از او جز مشتي پوست و استخوان نمانده بود، چنانكھ بسیاري از مردم در شگفت بودند كسي كھ : ((میگوید
ند ولي او ھمچنان از امضاي س; بنیھ او تا این حد بھ تحلیل شاه بر كلیسا را امضا كند، بخشوده خواھد شد

سر بریده وي را بر پل لندن آویختند تا، بھ گفتھ ھنري، از آنجا بھ رم برود و كاله كاردینالي . سرباز زد
  . دریافت كند

  . ولي سرسختترین دشمن كلیساي ملي انگلستان ھنوز زنده بود
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II -  آرمانشھرگرا  

تامس پس از گذراندن تحصیالت مقدماتي خویش . پدر تامس مور حقوقداني كامیاب و داوري برجستھ بود
در مدرسھ سنت آنتوني لندن، بھ خدمتگزاري مورتن، اسقف اعظم، گماشتھ شد و، بھ یاري وي، مردي 

: ه وي گفتھ استگفتھاند كھ مورتن دربار. راست كردار، پرھیزگار، و مومن بھ اصول آیین كاتولیك بارآمد
تامس در پانزده سالگي بھ .)) مرد برجستھاي خواھد شد... پسري كھ در اینجا سرگرم خدمت است((

دانشگاه آكسفرد رفت و بھ ادبیات كالسیك چنان دل سپرد كھ پدرش، از بیم آنكھ مبادا فرزندش دانشمندي 
ھ لندن فرستاد آكسفرد و كیمبریج تنگدست شود، وي را از آكسفرد باز خواند و براي تحصیل علم حقوق ب

نیو این ولیكنز این، مرداني پروراندند . ھنوز دانشجویان را براي اشتغال بھ خدمات كلیسایي میپروراندند
تنھا ھشت تن از اعضاي مجلس عوام . كھ حكومت انگلستان را اكنون از چنگ روحانیان خارج میساختند

رده دانشگاه بودند، و بیشتر نمایندگان را حقوقدانان و تحصیلك) ١۵٢٩١۵٣٧(در پارلمنت اصالح دیني 
  . بازرگانان تشكیل میدادند

  . ، تامس مور كھ جواني بیست و یك سالھ بود، با اراسموس برخورد و بھ اومانیسم دل باخت١۴٩٩در سال 

با ھجویات  ھاي خویش را ھر دو مرداني با نشاط بودند و نوشتھ. آشنایي آنان بھ دوستي بیآالیشي انجامید
ھر دو از فلسفھ مدرسي، كھ موشكافي و نكتھبیني آن، بھ گفتھ مور، چون دوشیدن . دلنشین درھم میآمیختند

ھر دو میخواستند كلیسا را از داخل، بي آنكھ بھ . شیر بز نر بر غربال بود، بیزار و گریزان بودند
ل و دانش و بردباري و آزاداندیشي مور در فض. یكپارچگي و تسلسل تاریخي آن گزندي رسد، اصالح كنند

. بھ پاي اراسموس نمیرسید، و سرسختي و حتي تعصبش گاھي وي را از مھرباني و گذشت باز میداشتند
ولي در ; گاھگاھي، تقریبا مانند ھمھ معاصران خود بھ نكوھش و ناسزاگویي تند و بیرحمانھاي میگرایید

ھایي كھ آنان بھ یكدیگر  نامھ. سموس برتري داشتدالوري و عزت نفس و سرسپردگي بھ مقصود بر ارا
: ھاي مور بھ اراسموس چنین پایان مییابد یكي از نامھ. نوشتھاند نمونھ پاكي و ادب در روزگار ناپاكي است

دنیاپرستي، چون وولزي، را !)) اراسموس گرامي كھ از دیدگانم براي من عزیزتري. خدا نگھدارت((
سھ سالگي، با آنكھ چند سالي را با تحصیل علم حقوق سپري كرده بود، بھ  در بیست و. سرافكنده میساخت

ھایي درباره مدینھ االھي قدیس آوگوستینوس ایراد داشت  در ھمان سال خطابھ. اندیشھ كشیش شدن افتاد
  . ، كھ دانشمندان دیني كھنسال چون گروسین براي شنیدن آنھا گرد میآمدند)١۵٠١(

یمانشكنیشان نكوھش میكرد، اما نظام رھباني پاك و بیآالیش را میستود و گاھي گرچھ راھبان را بھ علت پ
چند سالي پیراھني بھ تن میكرد كھ از موي اسب بافتھ . از اینكھ رھبانیت پیشھ نكرده است حسرت میخورد

سان، او بھ معجزات، آثار شفابخش قدی. شده بود و این پیراھن بھ خوني كھ از پوست وي میچكید آغشتھ بود
ھایي بھ سبك قرون وسطي نوشت كھ در آنھا زندگي را بھ  نوشتھ. شمایل مذھبي، و زیارت ایمان داشت

دوبار . زندان تشبیھ كرده و مقصد غایي دین و فلسفھ را آماده ساختن انسان براي مرگ خوانده بود
رخوشي و عشق نسبت زناشویي كرد، و بھ روال مسیحیان، فرزنداني بھ بارآورد كھ در عین ھوشیاري و س

بھ منرھاوس، در چلسي، كھ كتابخانھ و  ١۵٢٣در سال . بھ اولیاي خود، دیندار و مومن بھ خداوند نیز بودند
  . ھاي رود تمز میرسیدند، كوچ كرد موزه معروفي داشت و باغھاي پھناورش بھ كرانھ

رگزیده شد، و با چنان از زادگاھش بھ نمایندگي پارلمنت ب) ١۵٠۴(تامس مور در بیست و شش سالگي 
مھارتي با یكي از لوایح ھنري ھفتم مخالفت كرد كھ شاه پدر وي را مدتي بھ زندان افكند و بھ پرداخت 

پس از این دوره . جریمھ سنگیني محكوم كرد تا فرزند جوان خطیبش را بھ محسنات، ھمنوایي آشنا كند
، نمایندگي دولت را ١۵٠٩در سال . امیاب شدنمایندگي، تامس بھ كار آزاد پرداخت و در وكالت دعاوي ك

بھ دوش  -بخش قدیمي لندن كھ در شمال رود تمز قرار داشت  -در امور اجرایي و قضایي در سیتي 
در این مقام، بھ اقتضاي طبع خویش، از تندروي و ماجراجویي دوري جست و با اعتدال و . گرفت

و بینظري نامآور شد و، با خودداري از قبول  دادخواھي بھ اجراي وظایف خویش پرداخت، بھ دادگري
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دیري نگذشت كھ باز بھ . پیشكش از متھمان، سنتي را كھ تا روزگار فرانسیس بیكن پابرجا بود نادیده گرفت
  . سخنگوي مجلس عوام گشت ١۵٠۵نمایندگي پارلمنت برگزیده شد، و در سال 

مور را با قد متوسط، رنگ پریده، ) ١۵١٧ژوئیھ  ٢٣(اراسموس در نامھ معروفي با اولریش فون ھوتن 
موي بور، بیاعتنا بھ پوشاك و تشریفات، پرھیزگار در خوراك و پوشاك، خندان و بذلھ گو توصیف كرده و 

ھمھ پرندگان . ((گفتھ است كھ یك دلقك، یك میمون، و تعداد زیادي جانور اھلي در خانھاش نگاه میداشت
وي شوھري باوفا، پدري با عاطفھ، خطیبي توانا، مشاوري .)) آوردندچلسي براي تغذیھ بھ خانھ او روي می

طبیعت : ((اراسموس نامھ خویش را با این عبارت پایان میدھد. دادگر، و مردي خدمتگزار و نیكخواه بود
ولي چون در این كتاب استبداد )) چھ چیزي مالیمتر، مطبوعتر، و خوشتر از نبوغ تامس مور آفریده است

این . بود و انگلستان در این ھنگام در پنجھ استبداد گرفتار بود، مور از نشر آن خودداري كردتقبیح شده 
شكسپیر نمایشنامھاي بر اساس آن ساختھ است كھ . كتاب پس از مرگ نویسنده بھ طبع رسیده و انتشار یافت

بھاي جھان را بھ ، مور یكي از پرآوازھترین كتا١۵١۶در سال . شاید نمودار طبع و خصلت ریچارد باشد
این كتاب واژھاي خلق كرد، مظھر آرمانشھرھاي نوین شد، نوع نظام نیمھ . زبان التیني نوشت

سوسیالیستي را براي جوامع بشري پیشبیني كرد، و سازمانھاي اقتصادي، اجتماعي، و سیاسي انگلستان را 
كھ شش بار در خارج بھ زبان التیني با چنان شدتي بھ باد انتقاد گرفت كھ مور جرئت نكرد آن را قبل از آن

تامس مدعي بود كھ این كتاب را صرفا . انتشار یابد، در خود انگلستان باز ھم بھ زبان التیني منتشر كند
براي سرگرمي نوشتھ و قصد نداشتھ است آن را در دسترس مردم نھد، ولي از اراسموس كھ در لوون 

این كتاب، قبل از آنكھ شانزده سال پس از مرگ نویسنده . برچاپ آن نظارت كرده بود سپاسگزاري میكند
داستان . بھ زبانھاي آلماني، ایتالیایي، و فرانسھ برگردانیده شد) ١۵۵١(آن بھ زبان انگلیسي انتشار یابد 

  . زبانزد ھمھ مردم بر اروپا بود ١۵٢٠كتاب در سال 

چھ كسي ھنگام چاپ كتاب این نام را بھ  نامیده بود، و دانستھ نیست كھ) ھیچ جا(مور كتاب را نوسكواما 
ھاي داستان چنان مھارت و تردستیي بھ كار  در آرایش صحنھ. معادل یوناني آن یوتوپیا، برگردانیده است

رفتھ است كھ گروھي از خوانندگان كتاب محتویات آن را واقعیت تاریخي پنداشتند، و شایع است كھ یك 
ھنري ھشتم مور را بھ . رود و اھالي آنجا را بھ مسیحیت ارشاد كندمبلغ دیني تصمیم گرفت نزد یوتوپیا ب

و مور از آنجا با سفارشنامھ اراسموس نزد پترگیلس، ; )١۵١۵(سفارت انگلستان در بروژ فرستاده بود 
منشي شھر آنورس، رفت، در دیباچھ كتاب آمده است كھ پترگیلس تامس مور را با دریانورد پرتغالي 

شش سال ( ١۵٠۴و توفان بھ ستوه آمدھاي، بھ نام رافائل ھیثلودي، آشنا كرد كھ در سال ریشدار و از باد 
ھمره آمریگو و سپوتچي دور جھان را گشتھ و در دنیاي جدید بھ جزیرھاي برخورده ) قبل از سفر ماژالن

كھ در چاپي . بود كھ ساكنان خوشبخت آن بر بسیاري از مشكالت اروپاییان آن روزگار چیره شده بودند
لوون از یوتوپیا بھ عمل آمد، و شامل نقشھ باسمھ چوبي جزیره و نمونھاي از زبان مردم آن بود، داستان 

تنھا یك اشتباه از روي ساختگي بودن داستان پرده برداشت، و آن . موھوم كتاب را باوركردني ساختھ بود
یان سپاسھاي مور طبیعیتر است تا براي اینكھ ھیثلودي با عباراتي اسقف اعظم مورتن را میستاید كھ براي ب

  . ذكر تجربھ یك دریا نورد

  : ماژالن خیالي نظام اشتراكي ساكنان جزیره را این گونھ توصیف میكند

آنان را ... و مردم ھمگي در آسایش و تنعم بھ سر میبرند - ھمھ چیز مشترك است ... در میان اھالي یوتوپیا
با افالطون ... رایي خویش را مایملك خصوصي خود میشمارندبا ملتھایي میسنجیم كھ افرادشان دا

زیرا در جایي كھ ھركسي بھ حد مقدور براي خویشتن مال و منال ... ھمداستانم متساوي بھره برند
  . و دیگران با فقر و محرومیت دست بھ گریبانند... ثروت در انحصار معدودي از مردم است. میاندوزد

ج خویش را در انبار مشتركي میاندوزند و بھ اندازه نیاز خویش از آن اھالي یوتوپیا ماحصل دسترن
  . برمیدارند
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مردم با ھم خوراك . كسي بیش از نیاز خویش نمیخواھد، زیرا ایمني موجبي براي آز و طمع نگذارده است
در یوتوپیا پول وجود ندارد و از . میخورند، ولي ھركسي مختار است خوراكش را در خانھ صرف كند

از طال، بھ جاي ضرب . وداگري، اغوا، دزدي، و نزاع بر سر ملك و دارایي اثري بھ چشم نمیخوردس
در اینجا مردم از قحطي یا . مسكوك، براي ساختن اشیاي سودمندي چون ظروف خانگي، استفاده میشود

زنان و . وردبحران اقتصادي نمیھراسند، زیرا ذخایر انبار مشترك نیاز مردم را در موقع اضطراري برمیآ
براي تولید محصول، . ھاي صنعتي سرگرم كار و فعالیتند مردان دوش بھ دوش ھم در كشتزارھا و كارگاه

. ھر شخص بالغي روزي شش ساعت كار میكند و انتخاب شغل با توجھ بھ نیاز جامعھ صورت میگیرد
. زحمت دیگران زندگي كننداھالي یوتوپیا از آینده و گرسنگي بیمناك نیستند، ولي حق ندارند با حاصل 

ھركسي اختالف خویش را با دیگران شخصا فیصلھ میدھد و . قوانین و مقررات یوتوپیا محدود و ساده است
  . نیازي بھ دادگاه و وكیل مدافع ندارد

ولي پس . قانونشكنان بھ بردگي براي جامعھ محكوم میشوند، و گاھي وظایف سنگیني بھ دوش آنان مینھند
كساني كھ بشدت و . ه محكومیتشان بھ سر آمد، آزادي و برابري كامل خویش را باز مییابنداز آنكھ دور

شماره بردگان در نتیجھ خریدن زندانیان محكوم بھ . مكرر از قانون سرپیچي كنند بھ مرگ محكوم میشوند
  . مرگ سرزمینھاي دیگر فزوني یافتھ است

زنان بھ شوھران، و فرزندان بھ اولیاي . ((در استواحد اجتماع در یوتوپیا خانواده، و سرپرست آن پ
براي آنكھ نامزدان بموقع از . ھیچ مردي مجاز نیست با بیش از یك زن زیست كند.)) خویش خدمت میكنند

نقایص جسمي ھمسران آینده خویش آگاه شوند، بھ آنان توصیھ میشود كھ قبل از زناشویي تن برھنھ یكدیگر 
زن . یكي از آنان داراي نقص جسمي عالجناپذیر باشد، پیمان نامزدي فسخ میشودو ھرگاه ; را معاینھ كنند

طالق تنھا در صورت ارتكاب زنا و . پس از زناشویي، در خانھ پدر شوھر با ھمسر خویش بھ سر میبرد
ھر سي خانواده سالي یك . رضایت طرفین مجاز است، مشروط بر اینكھ شوراي جامعھ نیز بدان رضا دھد

ھ سركردگي خویش برمیگزینند و ھر ده سر كرده یك رئیس براي اداره سیصد خانواده انتخاب تن را ب
دویست سركرده شوراي ملي را، كھ شاه یا شھریار جامعھ را براي ھمھ عمر برمیگزیند تشكیل ; میكند

  . میدھند

بتي است كھ بھ زیرا تنگدستي گرامیترین موھ; ھا و بیمارستانھاست ترویج بھداشت، و تاسیس درمانگاه
. فرمانروایان جامعھ وسایلي براي آموزش كودكان و سالمندان فراھم میآورند. انسان ارزاني شده است

و مردم را بھ پژوھش دانش و روگرداني از علم احكام نجوم و . تحصیالت حرفھاي را ترویج میكنند
ھ ملتھاي دیگر اعالم جنگ در صورت اقتضاي صالح جامعھ، آنھا حق دارند ب. موھومات ترغیب میكنند

جنگ نزد آنان تنھا در صورتي موجھ است كھ مردمي قطعھ زمیني را كھ بھ حكم ناموس طبیعت . ((دھند
آیا این استداللي .)) (باید آباد و بارور شود بایر و بالاستفاده گذارند و ملتھاي دیگر را از تملك آن بازدارند

جنگ را مظھر توحش ((; وصف، اھالي یوتوپیا جنگجو نیستندبا این ) براي توجیھ استعمار امریكا بود
اھالي .)) و، بر خالف اقوام مجاور خود، افتخارات ناشي از جنگ را مذموم و ناپسند میشمارند... میدانند

در میان آنان، ھمھ معتقدات . یوتوپیا از آزادي دیني، ولي نھ بھ صورت مطلق و نامحدود، برخوردارند
ھركسي بھ دلخواه خویش میتواند . لحاد و انكار بقاي روح، محترم و مصون از تعرضنددیني، جز كفر و ا

ولي ھرگاه كسي متعرض یكي از ادیان رسمي شود، بازداشت میشود و كیفر . ماه یا خورشید را بپرستد
یفر كساني كھ بقاي روح را انكار میكنند نیز بھ ك. زیرا قانون مجادالت دیني را منع كرده است; میبیند

نمیرسند، ولي از تصدي مقامات دولتي محرومند و مجاز نیستند اندیشھ خویش را با كسي، جز روحانیان و 
ھر كسي محق است دیني را كھ خود میپسندد پیروي ((در غیر این صورت، . ، در میان نھند))فرزانگان((

اني و مسالمت، و با برخورداري مشروط بھ اینكھ با ت... و دیگران را نیز با خویشتن ھمعقیده سازد... كند
در یوتوپیا ادیان گوناگون .)) از ستیزه و توھین بھ معتقدات دیگران، معتقدات دیني خویش را اشاعھ دھد

بھ قدرت االھي پراكنده در سراسر جھان، كھ جاویدان، ... ولي بیشترین و فرزانھترین مردم((شیوع دارند، 
در اینجا .)) از حیطھ فھم و شعور بشر است، اعتقاد دارند غیر قابل ادراك، توصیف ناپذیر، و خارج

ھا،  رھبانیت آزاد است، بھ شرط آنكھ راھبان خویشتن را با كارھاي خیریھ و عامالمنفعھ، چون تعمیر راه
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تصفیھ نھرھا و آبروھا، قطع تنھ درختھا، و یا خدماتي كھ از وظایف نوكران، و حتي بردگان، است سرگرم 
دولت اولین . كشیشان یوتوپیا نیز زناشویي میكنند. در صورت تمایل، میتوانند زناشویي كنند راھبان. سازند

و آخرین روزھاي ھر ماه و ھر سال را تعطیل دیني اعالم میكند، ولي ھنگامي كھ مردم در این روزھاي 
)) و((د شمایل ھیچ خدایي در كلیساھا بھ چشم نمیخور((تعطیل سرگرم بھ جاي آوردن فرایض دینند، 

در ھر یك از این .)) دعایي خوانده نمیشود، مگر دعایي كھ معارض معتقدات پیروان ادیان دیگر نباشد
تعطیالت، زنان و فرزندان در برابر شوھران یا والدینشان بر خاك میافتند و براي گناھي كھ از آنان سرزده 

و كسي قبل از آنكھ با دشمنش آشتي ; نداست، یا وظیفھاي كھ بھ جاي نیاوردھاند، طلب عفو و بخشایش میكن
ھرگاه : نفوذ مسیحیت در خالل این گفتار بھ بیبھره نمانده است، چنانكھ مینویسد -.كند، بھ كلیسا نمیرود

كسي از بیماري دردناك و عالج ناپذیري رنج برد، باید بھ او اجازه داد و ترغیبش كرد كھ رشتھ حیاتش را 
ھرگاه : موارد، مور خودكشي را نشانھ جبن و ناتواني میداند و میگویددر دیگر . بھ دست خویش بگسلد

دانستھ نیست .)) جسد وي را باید بھ گنداب انداخت((كسي جز بھ علتي كھ گفتھ شد دست بھ خودكشي زند، 
قدر مسلم این است كھ . كھ این گفتار تا كجا منتج از تعمق مور، یا اندیشھ اراسموس، یا تخیلي شوخ است

: تمدار جوان بدقت از سوسیالیسم اھالي یوتوپیا روي بر میتابد، چنانكھ در جایي بھ ھیثلودي میگویدسیاس
زیرا در جایي كھ انگیزه ... معتقدم در جایي كھ ھمھ چیز مشترك است، مردم از تمول بیبھره خواھند ماند((

دیگران آنان را كاھل و تن  سود شخصي مردم را بھ كار و تالش وا ندارد، و امید بھ ارتزاق از دسترنج
تا روزي كھ ھمھ مردم اصالح نشدھاند، بھ ... وفور ثروت چگونھ میسر خواھد بود... پرور بار آورد

بنابر .)) و بھ گمان من اصالح مردم مستلزم سالھا وقت است -اصالح امور جھان امیدي نمیتوان داشت 
ین تصویر جامع و دلفریبي از جامعھ اشتراكي ترسیم این، آزادیخواھي باید مور را بر آن داشتھ باشد كھ چن

اشراف . در صفحات دیگر یوتوپیا، مور بر توانگران كھ تھیدستان را استثمار میكنند خشم میورزد. كند
. انگلیسي را، كھ زمینھاي ھمگاني را محصور كرده و بھ خویشتن اختصاص دادھاند، بشدت نكوھش میكند

  :ھیثلودي بھ مور میگوید

مگذار كھ این توانگران با ... دي نابخردانھ معدودي از مردم، جزیره ترا بھ ویراني كامل كشیده استآزمن
ھنگامي كھ درباره ... احتكار و انحصار جویي بازار را بھ صورتي درآورند كھ با منافع آنان سازگار است

بھ چیزي جز دسیسھ توانگران جامعھ مشتركالمنافع كھ اكنون در ھمھ جا در حال پدید آمدن است میاندیشم، 
آنان براي . براي پیش بردن مقاصد سودجویانھ آنان در زیر نام و عنوان جامعھ مشتركالمنافع بر نمیخورم

بھ ... آنكھ دسترنج تنگدستان را در برابر اجر ھرچھ كمتر بھ یغما برند و آنان را بھ ذلت و خواري كشند
  . ه این نیرنگھا را قانون مینامندو آنگا... نیرنگھاي گوناگون متوسل میشوند

یوتوپیا بیگمان یكي از . این سخنان نداي كارل ماركس را بھ یاد میآورد كھ اركان جھان را بھ لرزه درآورد
نخستین و نافذترین اسنادي است كھ تا قرن بیستم در اروپاي نوین بر ضد نظام اقتصادي موجود تنظیم شده 

مرفھ و نظام اقتصادي برنامھریزي شده مورد نظر است، یوتوپیا بھ و تا جایي كھ ایجاد جامعھ ; است
  . روزگار ما تعلق دارد

II -شھید  

ھایي را در سر میپرورانید چگونھ یك سال پس یوتوپیا بھ ھمكاري ھنري ھشتم  مردي كھ چنین اندیشھ
برگزیده شد شاید سبب این بوده است كھ شاه، با آنكھ بھ دانشوري اشتھار داشت، نمیتوانست نوشتھاي را بھ 

تنھا . ز جھان رخت بربستزبان التیني بخواند و قبل از آنكھ كتاب مور بھ انگلیسي انتشار یابد، وي ا
ھنري از توانایي و كارداني و درستكاري . ھاي افراطي وي آگاه بودند دوستان نزدیك مور از اندیشھ

كمنظیر مور آگاه بود، او را برازنده نمایندگي مجلس عوام میدانست، وي را لقب عطا كرد، بھ نیابت 
مور با سیاست خارجي . بھ دست او سپرد، و حساسترین وظایف سیاسي را )١۵٢١(خزانھدار كل گماشت 

وولزي، كھ انگلستان و شارل پنجم را بھ جان ھم انداخت، مخالف بود او نھ تنھا بھ نیروي مھیب و 
پس از . آسیبناپذیر امپراطور واقف بود، بلكھ وي را مدافع قھرمان جھان مسیحي در برابر تركان میشمرد
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روي برتافت كھ پارلمنت را وا داشت در سیاستي كھ بھ سقوط وولزي، مور چندان از راه و روش او 
مور، در مقام رھبر جناح اقلیت پارلمنت، جانشین قھري وولزي بود و . سقوط وي انجامید تجدید نظر كند

  . سي و یك ماه در مقام صدراعظمي بھ انگلستان خدمت كرد

لت را بھ خویشتن اختصاص داد ولي جانشین واقعي وولزي خود شاه بود، ھنري اكنون ھمھ اختیارات دو
و، بھ گفتھ خود، تصمیم گرفتھ بود گریبان خود را از چنگ پاپ ناسازگار و مخالف برھاند و زناشویي 

. خود را با زن دلخواھش، كھ انتظار داشت وارثي براي تاج و تخت انگلستان بھ جھان آورد، رسمیت دھد
راي پیش بردن مقاصدي است كھ با عمیقترین مور دریافت كھ رھبر سیاسي كشور نیست و وسیلھاي ب

از این رو درصدد برآمد كھ با نوشتن كتابھایي بر ضد آیین . احساسات و تمایالت وي سازگاري ندارند
و در ) ١۵٢٨(در دیالوگي در باب بدعت . پروتستان و با تعقیب رھبران پروتستان خویشتن را دلداري دھد

ره لزوم وحدت عقیده دیني براي حفظ نیرومندي و آرامش ملت، با آثار دیگري كھ پس از آن نوشت، دربا
او از آن میترسید كھ اختالف عقیده مردم . فردیناند دوم، كالون، و شاھزادگان لوتري آلمان ھماواز گشت

مور، كھ قبال از ترجمھ التیني اراسموس از كتاب . ھا یا صدھا فرقھ دیني پراكنده سازد انگلستان را بھ ده
دید اراسموس پشتیباني كرده بود، اكنون با ترجمھ انگلیسي این كتاب بھ دست تیندل، بھ بھانھ اینكھ عھد ج

وي عقیده داشت كھ كلیسا . وي متن كتاب را بھ نفع پیروان لوتر تحریف كرده است، بناي مخالفت نھاد
ي سزاوار نیست كھ ملعبھ و چنین سازمان; پایگاه نظم اجتماع، مایھ دلداري بشر، و منبع وحي و الھام است

  . اغراض مردم شود و با استدالل و قضاوت عجوالنھ جدالگران خودپسند از ھم بپاشد

درباره این شایعھ كھ كسي در خانھ خود او بھ . بھ انگیزه ھمین عقیده وي بھ آتش زدن پروتستانھا پرداخت
مجرم . ربطي بھ االھیات نداشتتعریف مور از مجرم . جرم بدعتگزاري تازیانھ خورده اختالف نظر است

و ھنگامي كھ زن زانو میزند و غرق در ... دزدي است كھ جاسوسي زن متدیني را میكند((از نظر مور 
شاید وي ھنگام صدور حكم اعدام سھ تن در محدوده .)) اموالش را بھ سرقت میبرد... نیایش خداوند میشود

ھاي شرعي میدانست، ولي  را بازوي مسلح دادگاه اسقف صدارتش، از قانوني تبعیت كرده است كھ دولت
وي رفتار خویش را با پروتستانھا با . در این تردیدي نیست كھ او با سوزانیدن محكومان موافق بوده است

زیرا حتي در یوتوپیا از . آزادي وسیعي كھ در یوتوپیا بھ پیروان ادیان مختلف داده بود ناسازگار نمییافت
بھ ملحدان، منكران بقاي روح، و كساني كھ متعرض معتقدات دیگران شوند یا رواداري مذھبي نسبت 

با این وصف، خود او بیش از ھر كسي بھ پروتستانھاي انگلستان . بدانھا ناسزا گویند امتناع ورزیده است
  . گفتناسزا 

او از تایید زناشویي ھنري با ان . روزي رسید كھ مور خود ھنري را گمراھترین مرد روزگار پنداشت
را مھلكترین ضربھاي دانست كھ بر پیكر  ١۵٣٢تا  ١۵٢٩بولین سرباز زد و قانون ضد روحانیان سالھاي 

ز مشاغل دولتي و مور ھنگامي كھ ا. كلیسا، كھ وي آن را تكیھگاه نظم اجتماع میشمرد، فرود آمده است
پنجاه و چھار سال از عمرش ) ١۵٣٢(كلیسایي كناره گرفت و در ملك شخصي خود در چلسي عزلت گزید 

ولي از آنجا كھ مرگ خویش را نزدیك میدید، میكوشید با ستایش جانبازي در راه حق و راستي . میگذشت
دامادش، ویلیام روپر، . آماده سازد فرزندان و بستگانش را براي مواجھھ با مصیبتي كھ در كمین آنان بود

  :در این باره چنین مینویسد

شكیبایي شگفت آور آنان، و درد و رنج كساني كھ مرگ را بر انكار ترجیح ... او درباره شھادت قدیسان
دادھاند، و از فضیلت از دست دادن دارایي و اراضي، تحمل درد و رنج زندان، و جانبازي در راه حق 

فرزندانش میگفت كھ ھرگاه اطمینان یابد كھ آنان از جانبازي او در راه آرمان بلندش بھ . سخن میگفت
  . دردمند نخواھند شد، با خوشرویي مرگ را استقبال خواھد كرد

بھ شركت در توطئھ راھبھ شھر كنت  ١۵٣۴در آغاز سال . آنچھ وي در انتظارش بود سرانجام فرارسید
  . متھم شد
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  . ھبھ برخورده است و او را الھام یافتھ میداند، ولي از وجود توطئھ بیاطالع استمور اظھار داشت كھ بھ را

ماه آوریل بھ جرم خودداري از اداي  ١٧ولي مور را در روز . ھنري بھ وساطت كرامول مور را بخشید
یر و كھ پاپ را از فرمانروایي كلیساي انگلستان برمیانداخت، دستگ)) قانون جانشیني((سوگند وفاداري بھ 

  . زنداني كردند

زن دومش . مور بھ دخترش پاسخ داد كھ خواھش او براي وي از درد و رنج زندان ناگوارتر است. كند
  : ھمسرش را براي خیره سري سرزنش كرد) بھ گفتھ روپر(براي دیدار مور بھ زندان رفت، و 

دي، چرا اكنون از روي درشگفتم تو كھ تاكنون بھ فرزانگي معروف بو! چھ سال خوشي است، آقاي مور
ابلھي در این زندان كثیف و در بستھ با موشھا بھ سر میبري، در صورتي كھ ھرگاه چون اسقفان و مردان 
فرزانھ این دیار رفتار كني، مورد عنایت شاه و شوراي خصوصي او قرار خواھي گرفت و آزاد خواھي 

نھ، كتابھا، سرسراھا، باغھاي میوه و زندگي چون بھ خانھ، كتابخا. زیست و بھ كتابخانھات بازخواھي گشت
  . آسودھات در كنار زن و فرزندان و خانوادھات در چلسي میاندیشم، درشگفتم كھ اینجا بھ انتظار چیستي

. بسیاري دیگر براي نجات مور بھ تالش پرداختند و او را بھ اداي سوگند وفاداري بھ شاه ترغیب كردند
  . آنان را رد كرد ولي مور لبخند زنان خواھش ھمھ

با . مور با مھارت از خود دفاع كرد. مور را براي آخرین بار محاكمھ كردند ١۵٣۵در روز اول ژوئیھ 
ھنگامي كھ مور را از وستمینستر بھ زندان باز میگردانیدند، . وجود این، او را بھ خیانت محكوم كردند

در آغوش گرفت، و مور براي  دخترش مارگارت دو بار صف محافظان وي را شكافت و پدرش را
روز قبل از اعدام، مور عرقچینش را نزد مارگارت فرستاد و بھ او . دخترش دعاي خیر و بركت خواند

خدا نگھدارت، فرزند من، برایم دعا كن، و من نیز براي تو و ... فردا نزد خدا خواھم رفت: ((پیغام داد
 ٧(چون از چوب بست اعدام باال میرفت .)) بپیوندیمدوستانت دعا خواھم كرد، تا روزي در آسمان بھ ھم 

آقاي : ((و آن را چندان سست یافت كھ ترسید درھم فرو ریزد، بھ یكي از محافظانش رو كرد و گفت) ژوئیھ
دژخیم از او پوزش خواست و مور .)) نایب، خواھشمندم بھ من در باال رفتن یاري كنید، پایین آمدن با خودم

بھ دستور ھنري، مور حق نداشت قبل از مرگ بیش از چند كلمھ بر زبان . ش گرفتوي را بگرمي در آغو
براي او دعا كنند و گواھي دھند كھ او با ایمان بھ كلیساي مقدس ((مور از تماشاگران خواھش كرد . راند

ز خدا سپس از مردم خواست كھ براي شاه انگلستان دعا كنند و ا.)) كاتولیك و در راه این كلیسا جان سپرد
بخواھند كھ بھ شاه عقل سلیم ببخشد، و تصریح كرد كھ تا دم مرگ خدمتگزار صدیق شاه و، بیش از آن 

چون سر خویش را بر تختھ سنگ . بعد مزمور پنجاه و یكم را بر زبان راند. سرسپرده خدا بوده است
خیانتي مرتكب نشده است در آن كھ خطا و ((مینھاد، ریش سفید بلندش را بدقت كنار زد تا بھ گفتھ خویش 

  . سربریده وي را بر پل لندن آویختند.)) گزندي نبیند

اراسموس مرگ مور . قتل ناجوانمردانھ مور مردم انگلستان را بھ خشم آورد و غوغایي در اروپا برپا كرد
و گفت كھ از این پس رغبتي بھ زیستن )) ;ما یك روح در دو تن بودیم: ((را چون مرگ خویش تلقي كرد

یك سال پنجم پس از وقوف بر مرگ مور، سفیر كبیر انگلستان را نزد خود خواند و بھ او گفت، . ندارد
پاپ پاولوس .)) بھترین شھر خویش را فداي او میكردم... ھرگاه چنین خدمتگزار امین و صدیقي میداشتم((

ع دیني را در سوم طي توقیعي ھنري را تكفیر و از عضویت جامعھ مسیحي طرد كرد، انعقاد مجام
انگلستان تحریم نمود، داد و ستد با انگلستان را ممنوع كرد، انگلیسیھا را از فرمانبرداري از ھنري برحذر 

. داشت، و بھ مردم انگلستان و ھمھ فرمانروایان مسیحي فرمان داد كھ ھنري را از فرمانروایي براندازند
 ١۵٣٨ردن نمینھادند، پاپ صدور توقیع را تا سال از آنجا كھ شارل و فرانسوا ھیچ یك چنین فرماني را گ

پس از آن نیز كھ توقیع پاپ صادر گشت، باز شارل و فرانسوا كھ با سیادت پاپ بر . بھ تعویق انداخت
بینتیجھ ماندن توقیع . پادشاھان مخالف بودند، از انتشار آن در قلمرو فرمانروایي خویش جلوگیري كردند
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كاھش داد و بھ نضج دولت ملي مستقل و قائم بھ ذات در انگلستان یاري  پاپ قدرت وي را بیش از پیش
  . كرد

یاد )) بزرگترین مردي كھ این سرزمین در آغوش خویش پرورانیده است((جانثن سویفت از مور بھ عنوان 
  . كرد

  . كلیساي رم در چھارصدمین سالگرد مرگ مور و فیشر آنان را در شمار قدیسان خویش قرار داد

IV - داستان سھ ملكھ  

كاترین آراگوني، . در طول سي ماه پس از مرگ مور، ھنري سھ تن از شش ملكھ خویش را از دست داد
ھمچنانكھ ھنوز خویشتن را یگانھ ھمسر شرعي ھنري و ملكھ قانوني انگلستان میدانست، در شمال كشور 

 ١۵٣۵در سال . لستان میخواندندخدمتكاران وفادارش تا دم مرگ وي را ملكھ انگ. بھ فراموشي سپرده شود
وي بھ دژكیمبالتن، نزدیك ھانتینگدن، رفت و در اتاقي كھ تنھا ھنگام شركت در مراسم قداس آن را ترك 

ماري، كھ . در ھمین اتاق وي دوستانش را میپذیرفت و از آنان نھایت استفاده را میكرد. میگفت عزلت گزید
بھ مادر . كیلومتر دور بود نگاھداري میشد ٣٠اقامتگاه مادرش فقط اكنون نوزده سالھ بود، در ھتفیلد كھ از 

ھایي بھ ماري نوشتھ است كھ از  با وجود این، كاترین نامھ. و فرزند اجازه، مالقات و مراوده داده نمیشد
ھنري حاضر شد در صورتي كھ آنان ملكھ تازه انگلستان . ھاي جھان بھ شمار میروند شورانگیزترین نامھ

. ولي ھر دو از قبول پیشنھاد شاه سر باز زدند; رسمیت بشناسند، جاي مناسبي در اختیارشان بگذاردرا بھ 
در جایي نگاه دارد )) این زنازاده را((ان بولین خالھاش را بھ مراقبت ماري گماشت و بھ او دستور داد كھ 

شد، وصیتنامھ خویش را  كاترین بیمار ١۵٣۵در دسامبر .)) گاھگاھي وي را با سیلي گوشمالي دھد((و 
عنوان ((نوشت، از امپراطور تقاضا كرد كھ از دختر وي مواظبت كند، و طي نامھ ھیجانانگیزي بھ 

خویش با اكنون كھ چراغ عمرم رو بھ خاموشي است، مھر تو مرا وا میدارد )) گرامیترین سرور و ھمسر
جسمي، كھ براي من این ھمھ بدبختي  سفارش كنم كھ از این پس سالمت روح خویش را بر عالیق جھاني و

من از ھمھ خطاھاي تو در میگذرم و از . بارآورده و ترا گرفتار چنان مشكالتي كرده است، برتر شماري
  . خداوند مسئلت دارم كھ او نیز ترا ببخشاید

 در پایان،... دخترمان ماري را بھ دست تو میسپارم و درخواست دارم كھ براي او پدري مھربان باشي
  . خدا نگھدارت. سوگند یاد میكنم كھ بھ چیزي جز دیدار تو نمیاندیشم

ھفتم ژانویھ (و پس از مرگ كاترین در پنجاھسالگي ; ھنري چون این نامھ را دریافت كرد، سخت گریست
  . بھ درباریانش فرمان داد كھ عزاداري كنند، ولي ان از فرمان شاه سر باز زد) ١۵٣۶

بعد خود او نیز رخت از جھان برخواھد بست، ولي دریافتھ بود كھ شاه دیگر از آن ان نمیدانست كھ پنج ماه 
شاه، كھ اكنون از تندخویي، سخنان آمرانھ، و تقاضاھاي مصرانھ ان بھ ستوه آمده بود، بر . او نیست

روزي كھ كاترین را بھ خاك میسپردند، ان فرزند . مھرباني و بردباري و مالیمت كاترین حسرت میخورد
و ھنري كھ ھنوز آرزوي داشتن پسري را از دل نرانده بود، بار دیگر بھ این ; مردھاي بھ جھان آورد

اندیشھ فرو رفت كھ ھمسر خویش را طالق گوید، یا با ادعاي خویش پیمان زناشویي خو را بیپایھ و غیر 
ن روي بیاعتبار گفتھاند كھ وي دومین زناشویي خویش را معلول نیرنگ، و از ای. قانوني اعالم كند

ھاي ان بھ نام جین سیمور، توجھ شاه را بھ خویشتن معطوف  از ماه اكتبر، یكي از ندیمھ. میدانستھ است
شاید بھ پیروي از نیرنگھاي پیشین . چون ان بر او خرده گرفت، ھنري فرمان داد كھ لب فرو بندد. كرد

  . بوده كھ ھنري ان را بھ خیانت و بیوفایي متھم كرد
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ردني است كھ حتي زن ھرزھاي براي لحظھاي خوشگذراني مقام ھمسري شاه را بھ خطر افكنده باورنك
ھنري شایعاتي را كھ درباره ھرزگي . باشد، ولي چنین پیداست كھ ھنري بھ خیانت وي ایمان راسخ داشت

ق، بھ شاه و ناپاكدامني ان بر سر زبانھا بود با مشاوران خویش در میان نھاد، و آنھا نیز، پس از تحقی
گزارش دادند كھ ان با پنج تن از درباریان سر ویلیام بررتن، سر ھنري نوریس، سرفرانسیس و ستن، 

این پنج تن را بھ زندان افكندند، و . مارك سمتن، و برادر خود ان، لرد راچفرد رابطھ نامشروع داشتھ است
  . ان نیز، از پس آنان، بھ زندان روان شد ١۵٣۶مھ  ٢در روز 

ان پاسخ داد . بھ ان نوشت كھ در صورت راستگویي میتواند بھ گذشت و بخشش وي امیدوار باشد ھنري
زندانبانان میگفتند ان اعتراف كرده كھ نوریس و وستن بھ . گناھي از او سر نزده است كھ بدان اعتراف كند

ھیئت دادرسان میدل . او پیشنھاد عشقبازي دادھاند، ولي مدعي بوده كھ او پیشنھاد آنان را رد كرده است
ماه مھ، با  ١١سكس كھ ماموریت داشت بھ روابط نامشروع ان در آن شھرستان رسیدگي كند، در روز 

ذكر تاریخ و نام ھیئت دادرسان، كھ پدر ان، ارل آو ویلتشر، نیز در آن عضویت داشت، در وستمینستر بھ 
ھیئت . تھمان خود را بیگناه دانستندستمن بھ گناه خویش اعتراف كرد، ولي دیگر م. محاكمھ كشیدند

ماه مھ، ان و برادرش را در برابر ھیئتي مركب  ١۵در روز . دادرسان بھ محكومیت ھر چھار تن راي داد
از بیست و شش تن از اعیان كھ ریاست آن را دیوك آو نورفك، عمو ولي دشمن سرسخت ان، بھ عھده 

ن را بیگناه دانستند، ولي اعضاي ھیئت ھمگي اعالم خواھر و برادر ھر دو خویشت. داشت محاكمھ كردند
بھ دار ((و سپس راي دادند كھ متھمان را بھ دلخواه شاه ; ھاي ندارند داشتند كھ درباره خیانت متھمان شبھ

ماه مھ، سمتن را بر دار كشیدند و چھار متھم دیگر را بھ اقتضاي مقام و  ١٧در روز .)) كشند یا آتش زنند
در ھمان روز، نمایندگان شاه از كرنمر، اسقف اعظم، درخواست كردند كھ . زدند منصب آنان گردن

و اسقف اعظم این درخواست را ; زناشویي ھنري را با ان غیر قانوني و الیزابت را زنا زاده اعالم دارد
ھ دانستھ نیست كھ اسقف اعظم با چھ مجوزي زناشویي را غیر قانوني دانست، ولي گمان میرود ك. پذیرفت

  . شایعات مربوط بھ زناشویي قبلي ان با لرد نورثامبرلند را دستاویز قرار داده است

ان، در شب قبل از مرگش، در برابر لیدي كینگزتن، ھمسر نگھبانش، بر خاك افتاد و از او خواست كھ نزد 
و بیفكریش در ماري دختر شاه رود، در برابر او زانو بر زمین زند، و از گناھاني كھ ان در نتیجھ غرور 

ماه مھ درخواست كرد كھ ھر چھ زودتر وي  ١٩ان در روز . حق ماري روا داشتھ است طلب بخشایش كند
وي )) شنیدھام دژخیم مرد نیكنفسي است و من ھم گردن باریكي دارم((ظاھرا این پندار كھ . را اعدام كنند

از مرگ، از تماشاگران خواست براي شاه، قبل . در نیمھ ھمان روز وي را بھ قتلگاه بردند. را تشفي میداد
انگلستان فرمانروایي مھربانتر و دلسوزتر از او بھ خود ندیده و بھ من نیكي بسیار كرده و سرور ((كھ 

با آنكھ براي مردم دشوار بود وي را خیانتكار بدانند، كمتر . دعا بخوانند)) مھربان و بزرگوارم بوده است
  . كسي از سقوط او اندوھگین گشت

در روز اعدام ان كرنمر بھ شاه، كھ ھوس داشتن پسري را ھنوز از دل نرانده بود، اجازه داد بار دیگر 
  . زناشویي كند

و در ; با او زناشویي كرد ١۵٣۶مھ  ٣٠در روز ; فرداي آن روز ھنري با جین سیمور پنھاني نامزد شد
. جین از خاندان سلطنتي و از اخالف ادوارد سوم بود. ژوئن جین را رسما ملكھ انگلستان ساخت ۴روز 

مطیع را  اصل و نسب وي سھ یا چھار پشت قبل بھ ھنري میرسید، و ھمین قرابت و ھمخوني كرنمر
جین از زیبایي چھره چندان . واداشت كھ حكم دیگري را دایر بھ مشروعیت زناشوئي آنان صادر كند

كاردینال پول، . بھرھاي نداشت، ولي ھوش و ذكاوت، مھرباني، و حجب و كمرویي او بر دلھا مینشست
كھ ان زنده بود  وي تا روزي. خوانده است)) جامع ھمھ فضایل((سرسختترین دشمن ھنري، این زن را 

ھاي او را سر نگشاده پس میفرستاد، و  دست شاه را پس میزد، از قبول ھدایاي وي خودداري میكرد، نامھ
از شاه تقاضا میكرد كھ جز در حضور دیگران با او سخن از نخستین اقدامات جین اصالح میانھ ھنري با 

بدین سان كھ ; ي با جین مصالحھ كردولي ھنري با تحمیل نظریات خویش بر مار. فرزندش، ماري، بود
براي او بفرستد كھ در آن ھنري رھبر )) اعترافنامھ لیدي ماري((كرامول را واداشت نامھاي تحت عنوان 
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و سر كرده كلیساي انگلستان خوانده شده بود، دعوت سیادت پاپ رم بر كلیساي انگلستان طرد، و زناشویي 
از ماري تقاضا شده بود كھ بر ھمھ مواد این اعترافنامھ صحھ  ھنري با كاترین نامشروع شمرده شده بود

سھ ھفتھ بعد شاه و ملكھ بھ دیدن وي . ماري اعترافنامھ را امضا كرد، ولي ھیچ گاه خود را نبخشود. نھد
ماري بار دیگر شاھزاده خوانده شد و در . رفتند و ھدایایي، از جملھ ھزار كراون پول نقد، بھ او بخشیدند

باید واجد صفات ))  ماري خون آشام((ھنري و ھمچنین . بھ دربار رفت ١۵٣۶د مسیح سال عید میال
  . مشتركي بوده باشند، زیرا ماري در آخرین سالھاي عمر پدر بھ او مھر میورزید

قانون ((، بھ درخواست ھنري )١۵٣۶ژوئن  ٨(پارلمنت انگلستان پس از آنكھ مجددا گشایش یافت 
تازھاي تصویب كرد كھ الیزابت و ماري را زنا زاده میخواند و فرزند آینده جین سیمور را )) جانشیني

، را از دست در ماه ژوئیھ، ھنري پسر زنازاده خود، دوك ریچمند و سامرست. ولیعھد انگلستان میشناخت
) ١۵٣٧اكتبر  ١٢(چون جین پسري بھ جھان آورد . داد، و چشم امید خویش را بھ فرزند آینده جین دوخت

ولي جین نگونبخت، كھ . كھ بعدا عنوان ادوارد ششم یافت، مردم انگلستان نیز مانند ھنري بھ وجد آمدند
مرگ وي ھنري را . وارد درگذشتاكنون ھنري سخت بھ او دل بستھ بود، دوازده روز پس از والدت اد

ھنري با آنكھ از آن پس سھ بار دیگر زناشویي كرد، اما قبل از مرگ وصیت كرد وي . بشدت متالم ساخت
  . را در كنار گور زني بھ خاك سپارند كھ با زادن پسري بھ او جان بخشیده است

ھ تلقي میكردند بسختي میتوان ساكنان انگلستان رویدادھاي دوران فرمانروایي پر ماجراي ھنري را چگون
بھ . بھ این پرسش پاسخ داد، زیرا روایاتي كھ در این باره بھ دست داریم غرض آلود، تیره، و پراكندھاند

بھ این شاه بیش از ریچارد سوم كینھ ((، شاپوي در گزارش خویش نوشت كھ مردم انگلستان ١۵٣٣سال 
ذكور درمییافتند، شدت عمل وي را درباره كاترین و ھمگي آرزوي ھنري را بھ داشتن وارث .)) میورزند

ھنوز اكثریت . در مرگ ان اشك نریختند، ولي از اعدام فیشر و مور بھ خشم آمدند; ماري نكوھش میكردند
كھ دولت درآمد آنان را بھ خویشتن اختصاص  -قریب بھ اتفاق مردم انگلستان كاتولیك بودند، و روحانیان 

با وجود این، كسي را یاراي آن نبود كھ از شاه . وزي بودند كھ انگلستان با رم بسازدبھ انتظار ر -داده بود
تنھا فرد انگلیسي كھ ھنري را رجینلدپول، فرزند مارگارت پلنتجنت، كاونتس آو سالزبري . بد گوید

 كراون مستمري ۵٠٠وي بھ ھزینھ ھنري تحصیل كرد، . ، بود)برادرزاده ادوارد چھارم و ریچارد سوم(
از شاه دریافت میداشت، و پیدا بود كھ روزي عالیترین مقام را در كلیساي انگلستان اشغال خواھد كرد، او 

ولي . در پاریس و پادوا تحصیل كرد و، روزي كھ بھ انگلستان بازگشت، پشتیبان سرسخت ھنري، بود
ت پاسخ داد كھ بدون چون ھنري بھ اصرار، نظر وي را درباره طالق كاترین جویا شد، رجینلد با صراح

. ھنري بیآنكھ مستمري وي را قطع كند، او را بھ اروپا پس فرستاد. تصویب پاپ با آن موافقت نخواھد كرد
رجینلد پول بیست و دو سال در بر اروپا ماند، از دانشوران و عالمان االھي نامدار كلیساي كاتولیك شد، و 

، در ھمان سال رسالھ التیني شدید اللحن در )١۵٣۶(ت در سي و شش سالگي بھ مقام كاردینالي ارتقا یاف
پول در این رسالھ استدالل . دفاع از یكپارچگي كلیسا را نوشت و در آن ھنري را سخت بھ باد حملھ گرفت

كرده بود كھ ھنري با بھ دست گرفتن رھبري كلیساي انگلستان مسیحیت را بھ ادیان ملي گوناگون میپراكند 
وي ھنر را بھ خودخواھي و خودكامگي . تماعي و سیاسي را در اروپا دامن میزندو بدین سان آشوب اج

متھم كرد، اسقفان انگلستان را مسئول سرسپردگي كلیسا بھ دولت شمرد، زناشویي ھنري را با ان زنا 
زنازاده ((كھ نجباي انگلستان الیزابت را ھمواره ) البتھ نھ از روي ھوشمندي(خواند، و پیش بیني كرد 

از شارل پنجم تقاضا كرده بود كھ بھ جاي آنكھ نیرو و مھارت خویش را در جنگ . خواھند شمرد)) وسپير
با تركان بر باد دھد، ارتش امپراطوري را مامور سركوبي شاه بیدین انگلستان كند، غرور جواني نویسنده 

پول سفارش كرد كھ از انتشار  كاردینال كونتاریني بھ رجینلد. شیوایي رسالھ را تحت الشعاع قرار داده بود
پس از . ولي او با سماجت رسالھ را چاپ كرد و نسخھاي از آن را بھ انگلستان فرستاد. رسالھ چشم بپوشد

از آن . آنكھ پاپ پاولوس سوم پول را بھ مقام كاردینالي ارتقا داد، ھنري اقدام پاپ را بھ دشمني حمل كرد
ھاي  رم از سر بیرون كرد و درباره لزوم برچیدن ھمھ صومعھپس شاه انگلستان ھر گونھ سازشي را با 

  . انگلستان و مصادره اموال آنھا بھ سود خویش با كرامول ھمداستان گشت

pymansetareh@yahoo.com



  فصل بیست و پنجم 

  

  ھا ھنري ھشتم و صومعھ

١۵٣۵ -١۵۴٧   

I  -ھا را برچیدند چگونھ صومعھ  

كھ ھنري با اشتغال بھ عشقبازیھا و جنگھاي بسیار مجالي براي دست و پنجھ نرم كردن با  ١۵٣۵بھ سال 
. بر گماشت)) نیابت سلطنت در ھمھ امور كلیسایي خویش((پاپ نداشت، كرامول الادري مذھب را بھ 

ره آگاھي، ھاي عالي، شوراي خصوصي، ادا كرامول اكنون سیاست خارجي، قانونگذاري داخلي، دادگاه
وولزي در اوج قدرت خویش . دیوان عالي كشور، و اداره امور كلیساي انگلستان را در دست خویش داشت

ھرگز مسئولیت اداره این ھمھ سازمانھاي پھناور را عھدھدار نبود كرامول، گذشتھ از این، بر مطبوعات و 
فروش و ورود مطبوعات را بھ اجازه  ھا نیز نظارت میكرد، و شاه را بر آن داشتھ بود كھ چاپ و چاپخانھ

. ھایي بر ضد پاپ چاپ و منتشر میكرد ماموران شاھي محول سازد، و خود بھ ھزینھ دولت نشریھ
جاسوسان بیشمار كرامول وي را از ھر گونھ جنبش یا اظھار نظري كھ بھ زیان ھنري یا خود وي بود 

مور، و یا تحقیر شاه، براي محكومیت دراز مدت تنھا یك سخن حاكي از دلسوزي بھ فیشر و . میآگاھانیدند
گاھي براي آنكھ نتیجھ . ھرگاه كسي تاریخ مرگ شاه را پیش بیني میكرد، مرگش قطعي بود. مردم بس بود

كسي در انگلستان نبود كھ از او نترسد و . دلخواه بھ دست آید، كرامول ھم داوري میكرد و ھم دادستاني
  . متنفر نباشد

، با آنكھ نیروي نامحدودي در اختیار داشت، اساسیترین مشكل كار كرامول بھ شمار ورشكستگي ھنري
ولي ھزینھ گزاف دربار ; زیرا ھنري بھ اندیشھ توسعھ نیرویي دریایي بندرھا، و باراندازھایش بود. میرفت

راھي  چھ. و خودش بر دوش او سنگیني میكردند، و دستگاه اداري كرامول ھم مستلزم بودجھ ھنگفتي بود
براي فراھم ساختن پول وجود داشت مالیاتي كھ مردم میپرداختند چنان سنگین بود كھ افزایش آن بدون 

اسقفان براي آنكھ دل شاه را بھ دست آورند رمق مردم بخش . برخورد بھ مقاومت سخت مردم امكان نداشت
ن انگلستان یعني امپراطور كلیسایي خویش را كشیده بودند، و از آمریكا نیز آن قدر كھ بھ خزانھ دشم

ھا در مظان بدگماني بودند، از آن روي كھ  این صومعھ. ھا بودند میریخت، عاید داشت، و آن صومعھ
بھ )) قانون تفوق((سررشتھ آنھا بھ پاپ میرسید و سوگند وفاداري و سرسپردگي ساكنان آنھا بھ 

رامونیانش، در میان ملت انگلستان مردمي اینان، از نظر شاه و پی. چارھاندیشي و كجدلي آنان حمل میشد
اینان مردمي ناتوان بودند، زیرا در . بیگانھ بودند كھ از ھرگونھ جنبش كاتولیك ضد شاه پشتیباني میكردند

اینان . موارد بسیاري از آموزش، مھماننوازي و نیكوكاري، كھ وظیفھ دیرین آنان بود، غفلت ورزیده بودند
اشراف، كھ دارایي خویش را در ; ن با اكراه از فرمانبرداري پاپ سر باز زده بودندبیپناه بودند، زیرا اسقفا

سوداگران راھبان را ; جنگھاي خانگي بر باد داده بودند، میخواستند موقوفات خویش را باز پس گیرند
م آثار و مردم فرودست و عامي نیز دیگر بھ اشیایي كھ راھبان بھ نا; مردمي مفتخور و تن پرور میدانستند

قدیسان عرضھ میداشتند و نیز بھ مراسم قداس، كھ آنان با دریافت پول براي مردگان بھ جاي میآوردند، 
تسوینگلي در . ھا بھ دست آمده بود از اینھا گذشتھ، سابقھاي ھم در بستن و برچیدن صومعھ. اعتقاد نداشتند

پارلمنت . ھا را برچیده بودند عھزوریخ، فرمانروایان لوتري در آلمان، و وولزي در انگلستان صوم
ھا سركشي كند و در آنھا بھ اصالحاتي  بھ دولت اجازه داده بود بھ صومعھ ١۵٣٣انگلستان ھم بھ سال 

  . دست زند
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را كھ ھریك دستیاران بسیاري در اختیار داشتند، )) بازرس((، كرامول سھ تن ١۵٣۵در تابستان سال 
ھاي انگلستان  ھا و راھبھخانھ ھري، اخالقي، و مالي صومعھبراي بازجویي و تھیھ گزارش از وضع ظا

این بازرسان مردان جوان و گستاخي بودند كھ وظیفھ خویش را با جدیت، ولي نھ با نازك . ((مامور كرد
ھدف ماموریت آنان حفظ منافع مقام . ((اینان از گرفتن پیشكش ابایي نداشتند.)) كاري، بھ انجام رسانیدند

از ھر وسیلھاي كھ در اختیار داشتند بھره میجستند تا زنان و مردان صومعھنشین را بر آن سلطنت بود، و 
در میان ششصد صومعھ انگلستان، یافتن سازمانھاي .)) دارند كھ خویشتن را ننگین و مفتضح بنمایانند

نتسب بھ گمراھي كھ بھ مفاسد جنسي و گاھي ھمجنسگرایي، بیبندوباري، فریبكاري از راه فروش اشیاي م
ھا و فراھم ساختن آسایش صومعھنشینان، و از یاد بردن وظیفھ مھمان  قدیسان براي افزایش دارایي صومعھ

ولي این گزارشھا بھ راھبان پاكدامن و راستكردار اشاره . نوازي و نیكوكاري آلوده باشند دشوار نبود
  . ا از مستند باز نمیشناساندندنمیكردند، نسبت گمراھان را با پرھیزگاران نمیسنجیدند، و شایعھ ر

بھ پارلمنت تسلیم كرد، از روي سیاھكاریھاي  ١۵٣۶فوریھ  ۴، كھ در روز ))كتاب سیاه((كرامول در 
پوند  ٢٠٠ھایي را كھ درآمدشان برابر  صومعھنشینان پرده بركشید و از نمایندگان خواست صومعھ

شترشان برگزیده كرامول بودند، این پیشنھاد را نمایندگان، كھ بی. یا كمتر است برچینند) دالر ٠٠٠،٢٠(
را )) صومعھ كوچك((دادگاھي بھ فرمان شاه تشكیل شد كھ اموال و درآمدھاي سیصدوھفتادوشش . پذیرفتند

از صد و سي . دو ھزار شھریھاي میدادند تا براي خود كاري فراھم سازند. بھ نفع دولت ضبط كند
  . پوند تجاوز میكرد، كھ نیمي از آنھا ھم بستھ شده بودند ٢٠٠نھ از راھبھخانھ، تنھا درآمد ھجده راھبھخا

ھمچنانكھ مسیحیت نخست در شھرھا . ھا در شمال كشور با شورش سھگانھاي مواجھ شد انحالل صومعھ
پدیدار و بھ روستاھا كشیده شد، در سویس، آلمان، و انگلستان نیز اصالحات دیني از شھرھا آغاز، و با 

نفوذ آیین پروتستان در انگلستان و اسكاتلند با افزایش فاصلھ از لندن یا . نشینان روبھ رو شدمقاومت روستا
در . ادنبورگ كاھش مییافت، بھ ویلز و شمال انگلستان دیرتر رخنھ كرد، و در ایرلند پیروان كمتري یافت

وجبات آن از ھاي كوچك آتشي برافروخت كھ م شھرستانھاي شمالي انگلستان، مصادره اموال صومعھ
. مدتھا پیش با وضع مالیاتھاي سنگین، فشار شاه بر روحانیان، و تھییج نھاني كشیشان فراھم شده بود

ھا رانده شده بودند، چون شھریھ خویش را بسختي وصول میكردند، بھ خیل انبوه  راھباني كھ از صومعھ
  . بیكاران ناخشنود پیوستند

پناھگاھي بھ پناھگاھي میرفتند، مردم را بر حكومت خشمگین ھاي رانده شده، كھ سرگردان از  راھبھ
  . ساختند

ھا و رداھاي كشیشان بھ زیر جامھ،  ھا و تبدیل جبھ ھا و صومعھ بازرسان كرامول با تاراج اموال نمازخانھ
  . خرقھ اھل منبر بھ نمد زین، و روكش اشیاي مقدس كلیسا بھ غالف دشنھ آتش خشم مردم را دامن زدند

، بازرسي كھ صومعھاي را در لگبرن بستھ بود در آبادي مجاور الوث بھ دست ١۵٣۶اكتبر  ٢ز در رو
ھا و احكام وي را سوزانیدند و نوك شمشیر بر سینھاش نھادند و وادارش  نامھ. مردم خشمگین گرفتار شد

یساي كاتولیك ھمھ مردمي كھ در آن گروه بودند بھ شاه و كل. كردند تا سوگند وفاداري بھ مردم یاد كند
فرداي آن روز یك لشكر شورشي در كیستور، چند كیلومتري لوث، گرد . رومي سوگند وفاداري یاد كردند

كشیشان و راھبان بیخانمان سربازان این لشكر را تھییج كردند، و بزرگان محلي یا ناگزیر شدند كھ بھ . آمد
ي آن روز گروه انبوھي از روستانشینان در فردا. آنان بپیوندند، یا خود بھ میل خویش بھ آنان پیوستند

شورشیان نماینده اسقف لینكن را، . ھورن كاسل، یكي دیگر از شھرھاي لینكنشر، سر بھ طغیان برداشتند
. كھ بھ گمان آنان گماشتھ كرامول بود، از بسترش بیرون كشیدند و با چماق تا پاي مرگ مضروب ساختند

، و )HORN(كھ بر آن تصاویر خیش، جام عشاي رباني، شاخ شورشیان درفشي را خود حمل میكردند 
آنان نامھاي تنظیم كردند و براي شاه فرستادند كھ . مسیح نقشھ بستھ بود)) آخرین سخن((ھمچنین پنج واژه 

ھا، لغو یا كاھش مالیاتھا، معافیت روحانیان از پرداخت عشریھ یا درآمد ساالنھ  در آن گشایش مجدد صومعھ
از شوراي خصوصي، و خلع و توبیخ اسقفان گمراه ) منظور كرامول بود)) (روستازاده((ناري بھ شاه، برك
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شماره شورشیان با مردمي كھ پیوستھ از شھرستانھاي شمالي و . خواستھ شده بود - بویژه كرنمر و التیمر  - 
ینكن گرد آمده تن براي دریافت پاسخ شاه در ل ٠٠٠،۶٠نزدیك . خاوري بھ آنان میپیوستند فزوني مییافت

  . بودند

ھاي كوچك خواست مردم بود، كھ بھ دست نمایندگان آنان  مھربان متھم و ادعا كرده بود كھ انحالل صومعھ
شاه ھمچنین مردم را فرمان داده بود كھ رھبران شورش را بھ دست گماشتگان . در پارلمنت صورت گرفت

یر این صورت منتظر مرگ و مصادره اموال ھاي خویش بازگردند، در غ حكومت تسلیم كنند و بھ خانھ
در این ھنگام ھنري بھ دستیاران نظامي خویش فرمان داد سپاھي گرد آورند و، بھ . خویش باشند

سپھساالري ارل آو سافك، بھ یاري لرد شروزبري، كھ نیروھاي خویش را براي پایداري در برابر 
ھایي بھ تني چند از بزرگان كھ بھ شورشیان  ھ نامھشورشیان آماده كرده بود، بشتابند، وي ھمچنین مخفیان

این بزرگان ھم كھ دیدند شاه در عزم خویش استوار است و شورشیان بیاسلحھ كاري . پیوستھ بودند نوشت
از پیش نخواھند برد، آنان را پراكنده كردند، و سپاه شورشي، بھ زعم مخالفت كشیشان، مانند برف در 

ث پانزده تن از رھبران شورش را بھ دست گماشتگان دولت سپرد، صد تن لو. آفتاب تموز ناپدید گشت
گرفتاران را بھ لندن بردند و بھ زندان افكندند و سي و . دیگر ھم دستگیر شدند، و بازماندگان را شاه بخشید

  . ردندسھ تن از آنان را، كھ ھفت كشیش و چھارده راھب در میانشان بودند، بھ دار آویختند و باقي را آزاد ك

قاضي جواني، بھ نام ریچارد اسك، بھ این . در این ھنگام، شورش دامنھدارتري در یور كشر بر پا شد
حقوقدان دیگري، ویلیام ستپلتن، فرماندھي گروھي از سركشان را در بورلي بھ دست ; جنبش كشیده شد

; ورشیان پشتیباني میكردلرد دارسي، از مردم تمپل ھرست كھ كاتولیك پابرجایي بود، نھاني از ش; گرفت
در . دو تن از افراد خاندان پرسي نیز بھ شورشیان پیوستند، و بیشتر بزرگان ھم از آنان پیروي میكردند

مرد جنگي بود، بھ سركردگي اسك، شھر  ٩٠٠٠، سپاه عمده شورشیان كھ مركب از ١۵٣۶اكتبر  ١۵روز 
ھاي شھر را بھ روي شورشیان  كھ دروازه ساكنان شھر شھردار را بر آن داشتند. یورك را تصرف كرد

راھبان ; ھا را بازگشود اسك سربازانش را از غارتگري و اختالل نظم بازداشت و صومعھ. مھاجم بگشاید
. ھاي خویش بازگشتند، و شورشیان با سردادن سرودھاي دیني مومنان را دلخوش ساختند شادان بھ صومعھ

یت را گرفت، و ھمزمان با آن شھر ھال نیز بدون خونریزي بھ اسك بھ پیشرفت خویش ادامھ داد و پامفر
شورشیان فاتح بھ درخواستھایي كھ مردم لینكنشر كرده بودند درخواستھاي دیگري . دست ستپلتن افتاد

ھاي آنان را  افزودند، آنھا را نزد شاه فرستادند، و از او خواستند كھ بدعتگزاران را سركوب كند، نوشتھ
كلیساي انگلستان را با رم تجدید كند، ماري را دختر قانوني خویش بشمارد، بازرسان  بسوزاند، پیوند

بھ بعد ضبط شده  ١۴٨٩كرامول را از كار بركنار و مجازات كند، و مالكیت ھمھ زمینھایي را كھ از سال 
  . است ملغا كند

ایرلند نیز سر بھ ; یده بودنیمي از كشور بر او شور. بحرانیترین لحظھ زندگاني ھنري ھشتم در رسیده بود
و پاولوس سوم و كاردینال رجینلد پول فرانسواي اول و شارل پنجم را بھ تسخیر ; طغیان برداشتھ بود

انگلستان و تمام نیروھایي را كھ برایش مانده بود گرد آورد، فرمانھایي براي فراھم ساختن سپاه بھ ھمھ جا 
دوك . داد كھ با نرمش و مذاكره، شورشیان را رام سازدفرستاد، و در ضمن بھ دیوك آو نورفك دستور 

. نامبرده با اسك و گروھي از نجبا گفتگو كرد و، با دادن وعده عفو عمومي، آنان را از نافرماني بازداشت
وي پس از دیدار شاه، دلباختھ فر و بزرگي . ھنري با تضمین جان اسك وي را براي مذاكره نزد خود خواند

اما در آنجا وي را دستگیر . فروتن و خاشع و تندرست بھ یوركشر بازآمد ١۵٣٧ویھ وي گشت و در ژان
و چون سپاھیان ; پس از بازداشت او، سپاه شورشي بیسردار ماند و درھم ریخت. كردند و بھ لندن فرستادند

  ). ١۵٣٧فوریھ (شاه نزدیك شدند، اثري از آن بر جاي نماند 

و نشستھ است، وعده عفو عمومي شورشیان را كھ دیوك آو نورفك چون ھنري اطمینان یافت كھ شورش فر
بھ آنان داده بود بھ فراموشي سپرد و فرمان داد سران شورشیان را دستگیر كنند و چند تن از آنان را، كھ 

انتظار داریم پیش از آنكھ : آنگاه بھ دیوك آو نورفك چنین نوشت. اسك نیز در میانشان بود، از بین برد
ار بشویید، مردم شھرھا و روستاھایي را كھ سركشي كردند چنان گوشمالي دھید كھ براي دست از ك
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ھاي خائنانھ راھبان و كاننھاي این  از آنجا كھ ھمھ این نابسامانیھا از توطئھ... آیندگان مایھ عبرت شود
گونھ ترحم یا  بدون ھیچ... بخشھا سرچشمھ گرفتھ است، از شما میخواھیم در این جاھا كھ توطئھ چیدھاند

  . چشمپوشي، ھمھ راھبان و كاننھایي را كھ اندك گناھي كردھاند بیدرنگ گوشمالي سخت دھید

كرامول با استفاده از ترس و ھراسي كھ بر دل مخالفان افتاده بود توانست دیگر موسسات دیني را نیز در 
شورشیان پیوستھ بودند بیدرنگ منحل ھایي كھ ساكنان آنھا بھ  ھا و راھبھخانھ ھمھ صومعھ. انگلستان برچیند

شماره بازرسان فزوني یافت، و گزارشھاي بیشتري از . شدند و دارایي آنھا بھ سود دولت ضبط شد
ھاي  راھبان، از ترس انحالل صومعھ. بیانضباطي، تباھي، خیانت، و فساد اخالق راھبان بھ دولت داده شد

ز راه مزایده بھ فروش رساندند، انگشت قدیس آندرئاس بھ خویش، آثار قدیسین و اشیاي گرانبھاي خود را ا
راھبان والسینگم بھ جعل اشیاي مقدس متھم شدند، و شمایل گرانبھاي مریم . بھاي چھل پوند فروختھ شد

ھنري ھشتم اعالم داشت . گور تاریخي تامس ا بكت در كنتربري ویران شد. عذراي آنان بھ آتش افكنده شد
آثار مقدس بازمانده از قدیسین، كھ كولت از آنھا . یروز شده قدیس واقعي نبوده استآن كھ بر ھنري دوم پ

اشیاي گرانبھایي كھ زایران در طول . بیزار بود و اراسموس آنھا را گرامي میداشت، طعمھ حریق شدند
ي و از آن پس، ھنر; )١۵٣٨(دویست و پنجاه سال بھ اماكن مقدس بخشیده بودند بھ تصرف شاه درآمدند 

برخي از . ھشتم انگشت شست خویش را با یاقوت درشتي كھ از زیارتگاھي بھ یغما برده بود آراست
ھاي  ، ھمھ صومعھ١۵۴٠تا سال . ھا را برچید راھبان با دادن پول و ھدایایي بھ كرامول ولي ھمھ صومعھ

  . ه درآمدندانگلستان با اموالشان، بھ استثناي دیرھاي وابستھ بھ كلیساھاي جامع، بھ تصرف شا

راھبھ آواره و سرگردان  ١۵۶٠راھب و  ۶۵٢١. دیر برچیده شدند ١٣٠صومعھ و  ۵٧٨رویھمرفتھ 
از اینان قریب پنجاه راھب و دو راھبھ از رھبانیت دست شستند، ولي بسیاري دیگر درخواست . گشتند

تن كھ قبال در استخدام  ٠٠٠،١٢نزدیك بھ . كردند بھ آنھا اجازه داده شود زندگي رھباني خود را ادامھ دھند
درآمد . سازمانھاي دیني بودند، یا با اعانات این سازمان میزیستند، ممر معاش خویش را از دست دادند

ولي فروش . میرسید) دالر ٠٠٠,٠٠٠,٢٠(پوند  ٠٠٠,٢٠٠ساالنھ اراضي و بناھاي ضبط شده بھ 
ھرگاه فلزات . پوند در سال كاھش داد ٠٠٠،٣٧عجوالنھ آنھا پس از مصادره، درآمد این امالك را بھ 

پوند ارزش داشتند بھ اموال ضبط شده بیفزاییم، بھاي امالك و اموالي كھ ھنري  ٠٠٠,٨۵بھاداري را كھ 
  . پوند بالغ میشد ۵٠٠,۴٢٣,١تصاحب كرد بھ 

این وي پارھاي از . شاه امالكي را كھ بھ غنیمت برده بود با گشادھدلي بھ رعایاي وفادار خویش بخشید
ولي ; امالك را بھ نجباي شھرنشین و بازرگانان و حقوقداناني كھ وي را یاري و ھمراھي كرده بودند داد

پوند از شاه  ٢٢٩٣كرامول شش دیر را با درآمد ساالنھ . بیشتر آنھا را بھ بھاي ارزان بھ آنان فروخت
برادرزاده او سر ریچارد كرامول پوند بھ  ٢۵۵٢ھفت دیر دیگر با درآمد ساالنھ . خرید، یا برایگان گرفت

بخشیده شد، و ھمین سرمایھ اولیھ خانواده كرامول را چنان توانگر ساخت كھ نوه او آلیور، در قرن بعد، از 
ھنري ھشتم قسمتي از غنایم را بھ ساختن كشتیھا و . نیرومندترین و با نفوذترین مردان روزگار گشت

قسمتي را بھ كاخھاي شاھي در ; را در جنگ از دست دادقسمتي ; احداث دژھا و بندرھا اختصاص داد
شش صومعھ را مركز اسقف . و قسمتي از آن را نیز در قمار باخت; وستمینسر، چلسي، و ھمتن كورت داد

ھا  نشینھاي كلیساي انگلیكان ساختند، و مبلغ ناچیزي را بھ امور خیریھ، كھ قبال بھ دست راھبان و راھبھ
بقھ شریف و توانگر تازھاي كھ بھ یاري ھنري پدید آمد پشتیبان خاندان تودور ط. بود، اختصاص دادند

اشرافیت كھنھ فئودالي . گشت و، با اتكا بھ نیروي مالي خویش، در برابر آیین كاتولیك صف آرایي كرد
 و طبقھ توانگر تازه بھ دوران رسیده، كھ از بازرگانان و صاحبان صنایع تشكیل شده بود، با; نابود شد

پدید آمدن ھمین طبقھ سرمایھدار، بھ اضافھ غنایمي . سرمایھگذاري، اقتصاد راكد انگلستان را تحرك بخشید
  . كھ ھنري بھ دست آورده بود، از جملھ عواملي بودند كھ عصر الیزابت را فر و شكوه بیمانند بخشیدند

رھایي راھبان از قیود رھباني ظاھرا از عواملي بود . ھا نتایج پیچیده و دراز مدتي داشت انحالل صومعھ
بھ  ١۵۴٧تن تجاوز نمیكرد، در سال  ٠٠٠,۵٠٠,٢از  ١۴٨۵كھ جمعیت انگلستان را، كھ در سال 

را  گسترش بیكاري، در طول عمر یك نسل، طبقات فرودست انگلستان. تن افزایش داد ۴,٠٠٠,٠٠٠
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ھا بھ گسترش قدرت شاه انجامید، زیرا  از نظر سیاسي، انحالل صومعھ. گرفتار فقر و بینوایي پیشین بودند
ھا، جنایت و دریوزگي باال  با برچیده شدن صومعھ. كلیسا آخرین سنگر پایداري خویش را از دست داد

ھا تاسیس شده بودند و بھ  بیش از صد بیمارستان كھ توسط صومعھ. گرفت و موسسات خیریھ كاھش یافتند
. دست راھبان اداره میشدند برچیده شدند، و معدودي از آنھا بھ ھمت مقامات محلي مجددا گشایش یافتند

وجوھي كھ مومنان بزدل، یا پاكدل، براي رھایي از رنج آخرت بھ كشیشان بخشیده بودند، با این استدالل 
نمازخانھاي كھ براي طلب آمرزش جھت مردگان،  ٢٣٧۴. كھ گزندي بھ مردگان نخواھد رسید، ضبط شدند

ھا در  ناگوارترین نتیجھ انحالل صومعھ. بنیانگذاري شده بودند، با ھمھ موقوفاتشان، بھ تصرف شاه درآمدند
  . زمینھ آموزش پدیدار شد

در  ھا، مدارس بسیاري براي دختران و پسران دایر گشتھ بودند، كھ نود دانشكده بھ ھمت راھبان و راھبھ
  . ھمھ این موسسات منحل شدند. میان آنھا وجود داشتند

ھر تاریخنویسي پس از شرح بیطرفانھ وقایع تاریخي، میتواند آنھا را در ترازوي حدس و گمان بسنجد و 
در . ھاي انگلستان را كاھش داد آز و طمع ھنري و سنگدلي كرامول شماره و نفوذ صومعھ. ارزیابي كند

ھا  ھا و راھبھخانھ كوكاري، و پرستاري از بیماران، خدمات پرارجي بھ دست صومعھھاي آموزش، نی زمینھ
انجام گرفتھ بودند، ولي این گونھ خدمات حتي در كشورھاي كاتولیك اروپاي باختري بھ دست مقامات 

تزلزل ایمان دیني مردم، و روگرداني آنان از جھان آن سوي گور، . كشوري و غیر دیني سپرده میشدند
دریغا كھ طرح خردمندانھتر وولزي براي . ھا را میكاست بار و اھمیت موسسات وابستھ بھ صومعھاعت

شیوه عمل ھنري در . ھا بھ دانشكده با اقدامات تند عجوالنھ كرامول در ھم آمیخت تبدیل تدریجي صومعھ
نجام گرفتند، ھا، مانند اقداماتي كھ بھ انگیزه آرزوي داشتن وارث ذكور بھ دست وي ا برچیدن صومعھ

  . مقصد بلند وي را لكھدار ساخت

آنچھ بیش از ھمھ در این ماجرا بیننده را . استثمار فریبكارانھ دینداران سادھدل سرانجام میبایست پایان یابد
ھایي است كھ بیشتر آنان، با ایمان راستین، سراسر عمر و زندگي خویش  میآزارد سرنوشت اندوھبار راھبھ

دیني، آموزشي، نیكوكاري، و دستگیري از دردمندان و بیماران و نیازمندان سپرده  را بھ اجراي فرایض
  . بودند

II - ١۵۵٨-١٣٠٠: ایرلندیھاي خیره سر  

شاھان انگلستان بھ این بھانھ كھ یكي از قدرتھاي اروپایي ھر آن ممكن است ایرلند را پایگاھي براي 
ناتواني انگلستان پروتستان . جزیره توجیھ میكردندتعرض بھ انگلستان قرار دھد، سلطھ خویش را بر این 

براي جدا ساختن ایرلند از كلیساي كاتولیك رومي شاھان انگلستان را بر آن داشت كھ براي حفظ سلطھ 
مردم قھرمان، لجام گسیختھ، نیرومند، خیرھسر، و شاعر . خویش بر این جزیره بیشتر دست و پا كنند

خام بودند، براي رھایي خویش از بند نتایج شوم اشغال ایرلند توسط مسلك ایرلند، كھ از نظر سیاسي 
ایرلندي بھ انگلستان  - در زمان ادوارد سوم بسیاري از زمینداران انگلیسي . انگلستان رو بھ فزوني بود

  . بازگشتند تا، با درآمد امالكشان در ایرلند، بھ خوشي و آسایش در انگلستان زیست كنند

در )) دورنشیني خاوندان((گرچھ پارلمنت انگلستان بارھا این شیوه مالكیت را ناشایست اعالم داشت، اما 
با دختران . انگلیسیھایي كھ در ایرلند مانده بودند. طول سھ قرن مردم ایرلند را بھ شورش برانگیخت

پارلمنت ایرلند، كھ . و گرفتندایرلندي زناشویي كردند، با ایرلندیھا ھمخون شدند، و بھ راه و روش آنان خ
را )) قانون كیلكني((انگلیسیھا در آن نفوذ داشتند، براي جلوگیري از این اختالط، قانون معروف بھ 

این قانون ھمراه پارھاي مقررات خردمندانھ و سخاوتمندانھ، مردم انگلستان را از ). ١٣۶۶(تصویب كرد 
ھاي ایرلندي، سخن گفتن بھ زبان ایرلندي، پوشیدن  ن بھ دایھحق زناشویي با مردم ایرلند، سپردن نوزادانشا

جامھ ایرلندي، تقلید آداب ایرلندیھا، و از ھر گونھ رابطھ نزدیك با مردم ایرلند محروم ساخت، و متخلفان 
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از این پس، ھیچ ایرلندیي حق نداشت در مجامع دیني انگلیسیھا . را بھ زندان یا مصادره اموال محكوم كرد
این قانون . ھاي انگلیسیان درآید ابد، و ھیچ خنیاگر یا قصھگوي ایرلندي مجاز نبود بھ خانھحضور ی

نتوانست انگلیسیھا را از آمیزش با مردم ایرلند باز دارد، و اختالط خون این دو ملت در مارچ، بوردر، و 
  . كھ تنھا سرزمینھایي بودند كھ انگلیسیھا جرئت داشتند در آنھا اقامت كنند، ادامھ یافت پیل،

جنگ گلھا بھ ایرلندیھا فرصت داد تا زنجیر اسارت انگلیسیھا را از دست و پاي خویش بگسلند، ولي سران 
و انگلیسیھا نیز، با صرف پول،  قبایل ایرلند بھ جاي آنكھ دست یاري بھ ھم دھند، بھ برادر كشي پرداختند،

و فرماندار او، سر ; ھنري ھفتم پیل را بار دیگر فرمانبردار انگلستان ساخت. برادركشي را دامن زدند
را كھ پارلمنت ایرلند را از حق تصویب ھر قانوني بدون )) پوینینگر((ادوارد پوینینگر، قانون موھن 

). ١۴٩۴. (وم میساخت، بھ پارلمنت ایرلند تحمیل كردتصویب قبلي شاه و شوراي خصوصي انگلستان محر
و با تباھي و ناتواني و ستمگریي كھ در . پادشاھان انگلستان ھمھ حقوق مردم ایرلند را پایمال كردند
مطلوبترین شیوه حكومت انگلستان این بود كھ . سراسر جھان مسیحي مانند نداشت بر ایرلند فرمان راندند

لھ ایرلند را بھ دستیاري نایب السلطنھ برگزیند و بھ او اختیار دھد كھ دیگر یكي از شصت سركرده قبی
  . سران قبایل ایرلند را بخرد و منقاد سازد

جرلد، ارل آو كیلدر ھشتم، كھ بدین سمت گماشتھ شده بود، سعي كرد بینظمي و خصومت میان قبایل ایرلند 
، فرزندش )١۵١٣(پس از مرگ وي . بود، تخفیف دھد را، كھ عامل فقر و ناتواني ایرلند و اخاذي انگلستان

ارل آو كیلدر نھم نیز سرنوشتي شبیھ سرنوشت بسیاري از . جرلد فیتز جرالد بھ جانشیني پدر برگزیده شد
او را بھ اتھام اینكھ با ارل آو دزمند براي پیاده شدن سربازان فرانسوي در ایرلند . بزرگان ایرلند داشت
ھنري ھشتم وي را، پس از آنكھ تعھد كرد با . نگلستان باز خواندند و بھ زندان افكندندتوطئھ چیده است بھ ا

اما اندكي بعد او را بھ اتھام . انگلیسیھا ھمكاري كند، آزاد ساخت و با سمت پیشین بھ ایرلند باز فرستاد
، و یك سال بعد در زندان اھمال در اداره امور ایرلند بھ انگلستان فراخواند، جرالد بار دیگر بھ زندان افتاد

معروف بود، بھ )) تامس ابریشمین((فرزند وفادارش، تامس فیتز جرالد، كھ بھ ). ١۵٣۴(درگذشت 
انگلستان اعالن جنگ داد، چھارده ماه با رشادت و دالوري با انگلیسیھا و سرانجام مغلوب و بھ دار آویختھ 

  ). ١۵٣٧(شد 

ز كلیساي كاتولیك رومي جدا كرده بود، با گستاخي معمول ھنري ھشتم، كھ اكنون خویشتن را كامال ا
خویش پارلمنت ایرلند را بر آن داشت كھ او را رھبر و مرجع كلیساي ایرلند و انگلستان بشناسد، و 

از ھمھ مقامات دولتي ایرلند تقاضا شد كھ ھنري را رھبر و سركرده كلیسا . پارلمنت ایرلند نیز تمكین كرد
مصلحان دیني در پیل . ي كھ تا آن وقت بھ كلیسا داده میشد از آن پس بھ شاه پرداخت شدو عشریھا; بشناسند

ھاي ایرلند، جز آنھایي كھ در  ھمھ صومعھ. بھ كلیساھا ریختند و آثار و شمایل مذھبي را در ھم شكستند
اخراج شده، بھ  جاھاي دور دست بودند، بر چیده شدند، اموال آنھا بھ دولت انتقال یافتند، و براي راھبان

ھا گرفتھ  قسمتي از غنایمي كھ از صومعھ. شرط آنكھ از ایجاد آشوب و بلوا بپرھیزند، مستمري تعیین شد
شده بودند بھ سران قبایل ایرلند داده شد، و سران قبایل، كھ بدینسان فریفتھ شده بودند، از شاه القاب اشرافي 

نظام قبیلھاي ). ١۵٣٩(د، و از پاپ روي برگردانیدند دریافت داشتند، رھبري دیني ھنري را گردن نھادن
  ). ١۵۴١. (در ایرلند منحل، و ایرلند بخشي از كشور پادشاھي انگلستان شناختھ شد

و آیین كاتولیك ھمچنان بھ حیات خود در ایرلند ; ھنري پنج سال پس از این پیروزي، بدرود زندگي گفت
داد و از دین برگشتگي خویش را چنان كھ گویي مقتضاي ھاي قومي ایرلند ارت سران گروه. ادامھ داد

پایدار ماندند، ولي دیگر از ) چون خود ھنري(سیاست گذشتھ بوده است، از یاد بردند و در آیین كاتولیك 
  . پاپ فرمان نبردند

دار ھاي قومي ایرلند برخوردار بودند بھ آیین كاتولیك وفا كشیشان ایرلند نیز كھ از پشتیباني سران گروه
  . ماندند
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ایمان دیني مردم ایرلند نھ تنھا تغییر نكرد، بلكھ، بھ انگیزه غرور ملي، در برابر شاه سركش و منافق و 
تالش ایرلندیھا براي تحصیل آزادي و استقالل شدت . ملكھ پروتستان آینده انگلستان استوارتر و پیگیرتر شد
  . ان یگانھ چاره آزادي تن و روان گشتھ بودیافت، زیرا رھایي از سلطھ انگلیسیھا اكنون براي آن

III -  پادشاه تمام عیار  

. با استبدادي كھ انگلستان مانند آن را ھرگز بھ یاد نداشت بر این كشور فرمان میراند ١۵۴٠ھنري در سال 
 نجباي قدیمي نورمان، كھ نیاكانشان نظریات خویش را حتي بر ویلیام فاتح تحمیل میكردند، در برابر ھنري

. را، كھ امتیازات خاصي بھ آنان داده بود، از یاد بردند) منشور كبیر(سر تسلیم فرود آوردند و مارگناكارتا 
نجباي تازه بھ دوران رسیده، كھ از راه داد و ستد و با بذل و بخشش شاه توانگر شده بودند، بھ اشراف و 

و آزادي مردم انگلستان بود و مجلس عوام، كھ روزي حامل حقوق . روحانیان مجال شورش نمیدادند
شاه با استفاده از این . اعضاي آن را اكنون ھنري برمیگزید، اختیارات وسیع بیسابقھاي بھ شاه تفویض كرد

اختیارات میتوانست ھر ملكي را ضبط كند، ھر كسي را بخواھد جانشین خود سازد، اصیل آییني را از 
ي بھ مرگ محكوم سازد، و فرمانھایي صادر كند كھ بدعت تمیز دھد، مردم را پس از دادرسي فرمایش

مردم انگلستان استبداد ھنري را تا حدودي از .)) صدور آنھا قبال آزادیخواھي ملت انگلستان پژمرده گشت
روي ترس، و تا حدي از آن روي كھ فرمانروایي وي را مانع بروز جنگ داخلي نظیر جنگ گلھا 

  . تان اكنون نظم و آرامش كشور را بر آزادي ترجیح میدادندمردم انگلس. میدانستند، گردن نھادند

ھنري، با . ھمین مالحظات انگلیسیھا را ناگزیر ساخت كھ رھبري دیني و كلیساي ھنري را گردن نھند
مالحظھ اینكھ پروتستانھا و كاتولیكھا براي ریختن خون یكدیگر صف آرایي كردھاند و اتباع كاتولیك او بھ 

نمایندگان كاتولیك حتي بھ بھاي اشغال كشور براي برانداختن او دسیسھ میكنند، تصمیم  ھمدستي سفیران و
او تلویحا بھ مرجعیت دیني كلیسا اذعان داشت و بھ . گرفت راسا بر معتقدات و آیینھاي دیني نظارت كند

اسقفان چون . خویشتن حق میداد خواندن كتاب مقدس را براي كساني كھ خود صالح میدانست تجویز كند
خواندن ترجمھ انگلیسي كتاب مقدس تیندل را تحریم كردند، ھنري بھ آنان فرمان داد كھ كتاب مقدس را بھ 

و چون معلوم شد كھ آنان در اجراي فرمان او مسامحھ میكنند، ; صورت بھتري بھ انگلیسي برگردانند
تن كامل كتاب مقدس كھ توسط م. كرامول بھ فرمان وي مایلز كاوردیل را بھ ترجمھ كتاب مقدس برگماشت

متن انگلیسي كتاب مقدس كھ . در زوریخ بھ چاپ رسید ١۵٣۵كاوردیل بھ انگلیسي برگردانیده شد بھ سال 
انتشار یافت، و كرامول دستور داد كھ ھر كلیسایي در انگلستان  ١۵٣٩در آن تجدید نظر شده بود در سال 

از روي آزاد اندیشي و نیكخواھي ((ھنري . وردرا بھ دست آ)) كتاب مقدس بزرگ((نسخھاي از این 
و دیري نپایید كھ كتاب ; ھایشان بخوانند خویش بھ اتباعش اجازه داد كھ كتاب مقدس را در خانھ)) شاھانھ

ھاي انگلیسیھا راه یافت، ولي انتشار متن انگلیسي كتاب مقدس ضمن اینكھ الھامبخش  مقدس بھ ھمھ خانھ
  . زگاري را در میان انگلیسیھا دامن زدمردم شد، ھرج و مرج و ناسا

مسیحیان متعصب بر سر . ھر دھكدھاي بھ ذوق و سلیقھ خاص خویش مضامین این كتاب را تفسیر كرد
برخي از مردان . ھا دست بھ گریبان شدند مطالب كتاب مقدس در كلیساھا غوغایي بر پا كردند و در میكده

پیمان مقدس زناشویي بستند، و ھر دو دستھ اقدام خویش را زنان خویش را ترك گفتند، و بعضي با دو زن 
شاه از اینكھ بھ مردم اجازه داده بود كتاب مقدس را . بھ استناد بھ روایات معین كتاب مقدس توجیھ كردند

قانوني از پارلمنت گذرانید كھ بھ موجب آن تنھا نجبا و مالكان مجاز  ١۵۴٣بخوانند پشیمان شد، و در سال 
ب مقدس را بخوانند، و فقط روحانیان حق داشتند آن را بھ مردم بیاموزند و درباره مطالبش بحث بودند كتا

  . و اظھار نظر كنند

كاتولیكھا را بھ جرم انكار . درك نیت واقعي شاه نھ تنھا براي مردم، بلكھ براي خود او نیز دشوار بود
. االھیات كاتولیك آتش میزدند و یا سر میبریدند رھبري دیني و كلیسایي شاه، و پروتستانھا را بھ گناه تخطئھ

فارست را، كھ نایب دیر فرقھ فرانسیسیان گرینیچ بود، بھ جرم خودداري از انكار رھبري و مرجعیت دیني 
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جان لمبرت پروتستان بھ جرم انكار حضور واقعي مسیح در آیین ). ١۵۴٧مھ  ١٣(پاپ، بھ زنجیر بستند 
  . قرباني مقدس زنداني شد

نوامبر  ١۶(را، پس از آنكھ توسط خود ھنري محاكمھ و بھ مرگ محكوم شد، در سمیثفیلد آتش زدند  وي
نفوذ روز افزون ستیون گاردینر، اسقف وینچستر، ھنري را بیش از پیش محافظھكار و بھ ). ١۵٣٨

قانون شش ((، شاه، پارلمنت، و شوراي روحانیان طي ١۵٣٩بھ سال . معتقدات آیین كاتولیك متمایل ساخت
اعتقاد كلیساي كاتولیك رومي را درباره حضور واقعي مسیح در آیین عشاي رباني، تجرد )) مادھاي

روحانیان، قیود رھباني، اجراي مراسم قداس براي مردگان، اقرار و اعتراف بھ گناه نزد كشیش، و لزوم 
ھا یا گفتار  سي را كھ در نوشتھاز آن پس، ھر ك. یكنواختي در مراسم تناول آیین عشاي رباني تایید كردند

خویش حضور واقعي مسیح را در آیین عشاي رباني انكار میكرد، بیآنكھ حق داشتھ باشد از خود دفاع كند، 
كساني كھ اصول دیگر قانون را انكار میكردند نخست اموالشان ضبط میشد، و در صورت . آتش میزدند

پیمانھاي زناشویي كشیشان بیاعتبار اعالم شدند، و . پایداري در عقیده خویش، بھ مرگ محكوم میشدند
مردم انگلستان، كھ . كشیشاني كھ پیمان زناشویي خویش را فسخ نكردند در شمار تبھكاران جاي گرفتند

ولي كرامول در عمل این . ھنوز پایبند آیین كاتولیك بودند، مقررات تازه را با خشنودي استقبال كردند
، شاه بار دیگر تغییر جھت داد و آزردن مردم را، آن گونھ كھ قانون ١۵۴٠سال در . مقررات را تعدیل كرد

قانون شش ((با وجود این، اسقفاني چون التیمر و شكستن، كھ با . پیش بیني كرده بود، متوقف كرد
، سھ پروتستان ١۵۴٠ژوئیھ  ٣٠در روز. مخالف بودند، از مقامات خویش بركنار و زنداني شدند)) مادھاي
م تخطئھ عقاید كاتولیكھا، و سھ كاتولیك از آن روي كھ شاه را رھبر كلیساي انگلستان نمیشناختند در بھ جر

  . سمیثفیلد اعدام شدند

گرچھ وي در . ھنري در اداره امور كشور نیز چون حل و فصل مسائل دیني مردي سرسخت و فعال بود
. ي ناپذیر امور كشور را اداره میكردكاخ پرشكوھي میزیست و مردي پرخور بود، اما با پشتكار خستگ

او سازمان ارتش انگلستان را تجدید كرد، . دستیاراني كھ برگزیده بود چون خود او توانا و بیرحم بودند
نیروي دریایي سلطنتي، كھ . ارتش را با سالحھاي نوین مجھز ساخت، و تازھترین فنون جنگي را آموخت

ھاي انگلستان و دریاي مانش را از وجود راھزنان پاك ساخت،  بھ ھمت وي بھ وجود آمد، نھ تنھا كرانھ
با این حال، او با وضع مالیاتھاي سنگین مردم . بلكھ پیروزي الیزابت را در نبردھاي دریایي تضمین كرد

ھاي ناچیزي دارایي مردم را ضبط كرد،  را بھ ستوه آورد، ارزش پول كشور را بارھا كاھش داد، بھ بھانھ
خواست، از زیر بار وامھاي خود شانھ خالي كرد، از خاندان فوگر وام گرفت، و بھ امید )) اريی((از مردم 

  . اینكھ درآمد خویش را افزایش دھد، اقتصاد كشور را گسترش داد

ھا در  چراگاه. كشاورزي انگلستان دچار ركود و انحطاط بود، و سرفداري ھنوز رواج فراوان داشت
دند، بھ بھانھ ترقي ھزینھ زندگي، بھره مالكانھ را دو تا چھار بار افزایش دادند انحصار سنتھاي فئودالي نبو

ھزاران تن از رعایاي بیخانمان بھ لندن روي . ((ھاي منقضي شده سرباز زدند و از تجدید اجارھنامھ
یشان و تامس مور كاتولیك وضع پر.)) ھا غوغایي بھ پا كردند آوردند و، بدون اخذ نتیجھ، در برابر دادگاه

و ھیوالتیمر پروتستان زمینداراني را كھ بھره مالكانھ را افزایش . اندوھبار دھقانان تھیدست را تصویر كرد
داده بودند بھ باد نكوھش گرفت، و چون لوتر، ادوار دیرین تاریخ كلیسا را چنان ترسیم كرد كھ گفتي در آن 

ي جلوگیري از ولگردي و دریوزگي، كیفرھاي پارلمنت برا.)) مردم ھمگي با رحم و شفقت بودند((ھنگام 
از پارلمنت گذشت، مقرر میداشت  ١۵٣١و  ١۵٣٠قانوني كھ در سالھاي . شاق و بیرحمانھاي وضع كرد

برھنھ، بھ پشت ارابھاي بستھ و در سراسر شھر كشانیده شود ((ھر مرد یا زن تندرستي كھ در یوزگي كند 
و ھرگاه از دریوزگي بازنایستاد، یك گوش او، و بار ; ))بچكدو آن قدر تازیانھ بخورد كھ خون از تنش 

، براي كساني كھ پس از دوبار محكومیت باز دریوزگي ١۵٣۶در سال . سوم گوش دیگرش بریده شود
اندك اندك دھقانان بیخانمان در شھرھا دست بھ كار شدند، و اعاناتي كھ بھ . كنند، كیفر مرگ تعیین شد

  . ده بود شماره دریوزگان را كاستتنگدستان اختصاص داده ش
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سرانجام، با توسعھ مجتمعھاي بزرگ كشاورزي، محصوالت كشاورزي افزایش یافتند، ولي ناتواني و 
  . تسامح دولت در این مرحلھ انتقالي جنایت سیاسي نابخشودنیي بود

كارگراني با ھمان دولت، با تعرفھبندي از صنایع كشور حمایت كرد، و ھجرت روستانشینان بھ شھرھا 
صنعت بافندگي بر اساس سرمایھداري استوار شد، و . دستمزد ارزان براي صاحبان صنایع فراھم آورد

پارچھ بھ جاي پشم، كاالي . طبقھ توانگر تازھاي پدید آمد كھ چون بازرگانان از شاه پشتیباني میكرد
كھ بھ دست طبقات فرودست صادرات كشور بیشتر كاالھاي ضرورویي بود . صادراتي اصلي انگلستان شد

بازرگانان و . ساختھ میشدند، و واردات بیشتر اشیاي تجملیي بودند كھ تنھا توانگران بدانھا دسترسي داشتند
، كھ نرخ بھره وام را بھ میزان ده درصد قانوني میشناخت، منتفع شدند، و ١۵٣۶صاحبان صنایع از قانون 

ند، در صورتي كھ ترقي بھاي كاالھاي مورد نیاز مردم چون سرمایھداران از ترقي سریع قیمتھا بھره برد
تا  ١۵٠٠در فاصلھ سالھاي . ضربھ مھلكي بر سر كارگران، دھقانان، و خاوندان فئودال قدیمي فرود آمد

. درصد فزوني یافت ١۵٠درصد، و مزد  ٣٠٠تا  ٢۵٠درصد، بھاي خوراك  ١٠٠٠، كرایھ مسكن ١۵٧۶
فقر و تنگدستي اكنون چنان گسترش یافتھ است كھ مانند آن : ((نوشت ١۵٣٧تامس ستاركي در حدود سال 

اعضاي اصناف در سایھ بیمھ آتش سوزي و كمك متقابل از .)) در ھیچ جامعھ مرفھي نمیتواند پایدار بماند
  ولي ھنري در سال ; آسایش نسبي برخوردار بودند

IV - اژدھا كنار میرود  

این شاه دیو سیرت چگونھ مردي بود در تصاویري كھ ھواباین كھین از ھنري و جین سیمور كشیده، شاه 
سیماي گوشتالوي . تن فربھ خویش را با جامھ پر زرق و برق آراستھ و بر شمشیر مرصعي تكیھ زده است

شرده و چشمان قدرت عزم و اراده از بینیش پیداست، و لبان بھ ھم ف; پھنش نمودار نفس پرستي اوست
ھنري در این ھنگام چھل و شش . عبوسش وي را چون فرمانرواي زود غضب و سنگدلي مجسم ساختھاند

او سھ بار دیگر زناشویي كرد، ولي . ولي نیروي بدني او رو بھ زوال میرفت; سالھ و در اوج اقتدار بود
یكي . تن در كودكي تلف نشدند از فرزنداني كھ شش زن او بھ جھان آوردند، تنھا سھ. صاحب فرزندي نشد

و الیرابت، ; ماري زناشویي نكرد. از این سھ تن ادوارد ششم رنجور بود كھ در پانزده سالگي درگذشت
پرنخوتترین خاندان . شاید از آن روي كھ نقصي در خود میدید، اندیشھ زناشویي را بھ خود راه نداد

  . نقص بدني گرفتار آمده بود سلطنتیي كھ انگلستان بھ خود دید بھ لعنت نازایي و

ھنري مردي تیزھوش و دالور بود و عزم و ارادھاي آھنین داشت و در زمینھ تشخیص مردم از نیرویي 
ولي با . رفتاري خشن داشت و با گذشت روزگار جواني، كنجكاویش را از دست داد. صایب برخوردار بود

وي، كھ در . ریفتھ و سر سپرده خویش میساختاو بسھولت مردم را ف; دوستانش مھربان بود و سخاوتمند
. خاندان شاھي چشم بھ جھان گشوده بود، از آغاز زندگي در میان مردم چاپلوس و مداح محصور شد

تامس . معدودي از مردم كھ جرئت داشتند در برابر تمایالت وي ایستادگي كنند، سر سالم بھ گور نبردند
یا ]و مطیع در برابر ھوسھا [ زمین بوس]ایي گوش بھ فرمان اندوھزاست كھ شور: ((مور از زندان نوشت

ھمھ فرمانروایان مسیحي را بھ چاپلوسي ... ي فرمانروایان، و نیز روحاني ضعیفالنفسي[خواھشھا
پس از مرگ مور، فقدان مرداني كھ در برابر خودسریھاي ھنري ایستادگي كنند وي را اخالقا و .)) بفریبند

نظر جنسي بیبندوبارتر از فرانسواي اول نبود، و چنین پیداست كھ پس از مرگ ان او از . جسما تباه كرد
بیبندوباري جنسي . بولین، وي بیش از شارل پنجم از زنان دیگر جز ھمسر خویش روي برتافتھ است

او سخت در پي كسب پول و قدرت بود و احساسات بشري بندرت وي را از ضبط . بدترین ضعف وي نبود
از كشتن زناني كھ روزي از او دل ربوده بودند، یا از میان بردن مرداني چون . باز میداشتاموال مردم 

با این وصف، . مور و كرامول، كھ سالھا با راستي و وفاداري او را خدمت كرده بودند، پروایي نداشت
پنجم كھ  بارتلمي را صادر كرد، یا شارل - جنایات او در برابر فجایع شارل نھم كھ فرمان كشتار سن 

غارت رم را بھ دست سربازانش نادیده گرفت، یا فرمانروایان آلماني كھ براي تعیین عقیده دیني اتباع 
  . خویش، سي سال جنگیدند و خون ریختند ناچیز بودند
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موجب دیگر تباھي ھنري، ناكامیھاي پي در پي او در عشق و زناشویي . ھنري ھشتم: ھانس ھولباین كھین
ھمسر ; از داشتن فرزند ذكور نومید شده بود، پیمان زناشویي را با نخستین ھمسرش گسیختوي كھ . بود

; بھ او خیانت كرد) بھ عقیده وي(دومش كھ ھنري تاج و تخت خویش را بھ خاطر او بھ خطر افكنده بود 
با زني زناشویي وي ; یگانھ ھمسرش را كھ براي او وارثي بھ جھان آورد پس از اندك زماني از دست داد

با مكر و حیلھ در ) چنانكھ خود میپنداشت(و سرانجام ; كھ با او ھمزبان و ھمخوي نبود بھ ناكامي انجامید
ھنري با آنكھ . دام عشق زني كھ امیدوار بود براي وي زندگي آسوده خانوادگي فراھم سازد گرفتار آمد

. سادھترین اتباع خویش برخوردار نشدفعال مایشا در سراسر انگلستان بود، ھیچ گاه از آسایش خانوادگي 
از این گذشتھ، وي از زخمي كھ بر ساق پایش پدید آمده بود رنج میبرد، و در سراسر دوران فرمانروایي 

خویش ناگزیر بود با بحرانھا و شورشھاي داخلي دست و پنجھ نرم كند، و خویشتن را براي مقابلھ با 
. ر آن ممكن بود بر ضد جان وي چیده شود، آماده سازدتعرض خارجي، خیانت داخلي، و توطئھاي كھ ھ

چنین مردي چگونھ میتوانست با شخصیت طبیعي و متعادل بار آید و از بدگماني و تزویر و ستمگري بر 
كنار بماند و ما كھ خود در سرپنجھ تشویش و نگراني گرفتاریم، چگونھ میتوانیم مردي را كھ بار سھمگین 

بھ دوش گرفتھ بود و براي گسیختن عالیق ریشھدار ملتش بھ رم بھ كارھاي  اصالح دیني انگلستان را
خطرناكي دست میزد، و در ھمان ھنگام سردرگم بود كھ آیا ملت خویش را رھانیده یا مسیحیت را متالشي 

. كرده است، بشناسیم و دریابیم ھنري در فضایي زندگي میكرد كھ قدرت و خطر عناصر اصلي آن بودند
حكم  ١۵٣٨در سال . نست كھ دشمنانش تا كجا پیش خواھند رفت و تا چھ اندازه كامیاب خواھند شداو نمیدا

جفري از بیم زجر و شكنجھ اعتراف . بازداشت سرجفري پول، برادر كاردینال رجینلد پول، را صادر كرد
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س آو اكستر كرد كھ او، و برادر دیگرش لرد مانتگیو، سر ادوارد نویل، ماركوئس آو اكستر، و مارشن
  . ھاي خائنانھاي با كاردینال پول مبادلھ میكردھاند نامھ

جفري بخشوده شد، ولي ماركوئس آو اكستر، لرد مانتگیو، و چند تن دیگر را بھ دار كشیدند و پیكرشان را 
و كاونتس آو سالزبري، مادر ; مارشنس آو اكستر را بھ زندان افكندند; )١۵٣٩-١۵٣٨(متالشي كردند 

و از ) ١۵٣٩(پس از آنكھ كاردینال پول در تولدو با شارل پنجم مالقات كرد . را زیر نظر گرفتندپولھا، 
طرف پاپ پاولوس سوم از او خواست كھ در تحریم داد و ستد با انگلستان بھ فرانسواي اول تاسي جوید، 

بدین وسیلھ میخواست  شاید وي. ھنري كاونتس آو سالزبري را، كھ در آن موقع ھفتاد سالھ بود، زنداني كرد
در بازي مرگ و زندگي ھمھ چیز مجاز . كاردینال را از ترغیب شارل بھ تعرض بھ انگلستان باز دارد

  . است

ھنري پس از آنكھ دو سال را بیھمسر بھ سر آورد، بھ امید یافتن متفقي كھ انگلستان را در برابر شارل 
. ھاي سلطنتي اروپا ھمسري براي او برگزیند دهیاري كند، كرامول را بر آن داشت كھ از میان خانوا

كارامول . بود، بھ ھنري پیشنھاد كرد) از مخالفان سرسخت امپراطور(كرامول، ان آو كلیوز را، كھ 
امیدوار بود كھ بدین سان اتحادیھاي از كشورھاي پروتستان اروپا تشكیل دھد و ھنري را بر آن دارد كھ از 

  . ي چشم پوشدضد لوتر)) قانون شش مادھاي((

ھولباین، بھ فرمان ھنري و احتماال با رھنمودھاي محرمانھ كرامول، براي تصویر نمودن چھره آن بھ 
  . آلمان رفت

ان در تابلو نقاشي ھولباین، كھ . ھنري پس از دیدن تك چھرھاي كھ ھولباین از ان كشیده بود، وي را پسندید
اید، ولي از جین سیمور كھ چند صباحي دل شاه را ربود اكنون در موزه لوور است، افسرده و غمگین مینم

، شاه در نخستین برخورد، مھر وي را )١۵۴٠اول ژانویھ (پس از آنكھ ان بھ انگلستان رسید . ملیحتر است
با این حال، بھ امید آنكھ از او داراي وارثي براي تاج و تخت انگلستان شود، چشم برھم نھاد و . از دل راند

با وجود این، شاه كینھ كرامول را . ي كرد، زیرا بیماري ادوارد اكنون رو بھ وخامت میگراییدبا او زناشوی
  . بھ دل گرفت

چھار ماه بعد، ھنري امینترین نخست وزیر خویش را بھ اتھام تباھي و بیبندو باري در اداره امو كشور 
كرامول بھ سبب اصل و نسب، كمتر كسي در انگلستان بھ بازداشت او اعتراض كرد، زیرا . زنداني كرد

در . شیوه كشورداري، پولدوستي، و دارایي ھنگفتي كھ گرد آورده بود، منفورترین مرد انگلستان بود
ھنري اعالم . زندان از او خواستند سندي را كھ زناشویي تازه ھنري را غیر قانوني میشناخت امضا كند

آن نیز، كھ ادعا . را عمل انجام یافتھ تلقي نكرده است داشت كھ ھرگز قلبا با این زناشویي موافق نبوده و آن
وي، كھ از . میكرد ھنوز دختر است، در ازاي دریافت مستمري، با فسخ زناشویي با ھنري موافقت كرد

و پس از مرگ ; دیدار برادرش بیزار بود، تصمیم گرفت باقي عمر را بتنھایي در انگلستان بھ سر آورد
  . بھ خاك سپرده شد ، در دیر وستمینستر)١۵۵٧(

  . گردن زدند ١۵۴٠ژوئیھ  ٢٨كرامول را در روز 

ھمان روز ھنري با كاترین ھاوارد بیست سالھ، كھ در خانواده كاتولیك سختگیري بار آمده بود، زناشویي 
  . كرد

ھنري از عشوھگري با پروتستانھاي اروپا . جناح كاتولیك اكنون در انگلستان بر مخالفان چیره میگشت
چون از جانب امپراطور آسوده خاطر گشت، براي منضم ساختن . پوشید و با شارل پنجم آشتي كرد چشم

در . اسكاتلند بھ انگلستان و گسترش قلمرو فرمانروایي خویش بھ سراسر جزیره بریتانیا، متوجھ شمال شد
سركوبي  ھنري قبل از آنكھ براي. این ھنگام شورش دیگري بر ضد او در شمال انگلستان روي داد
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شورش، لندن را ترك گوید، فرمان داد ھمھ زندانیان سیاسي برج لندن را كھ كاونتس آو سالزبري نیز در 
  ). ١۵۴١(میان آنان بود، نابود كنند 

شورش درھم شكست، و ھنري كھ از این پیشامد پریشان شده بود، براي آنكھ آرامش خود را بازیابد، نزد 
  . گشتھمسر تازھاش بھ ھمتن كورت باز

دومین كاترین، كھ ھنري پس از جدایي از ان او كلیوز وي را بھ زني گرفت، از ھمھ زنان قبلي او 
  . مھربانتر بود

ھنري، كھ اكنون بھ آسایش خانوادگي دل بستھ بود، مھر وي را بھ دل گرفت و براي آسایش خانوادگي كھ 
اسقف اعظم، اسنادي بھ ھنري ارائھ داد ، كرنمر، )١۵۴١نوامبر  ٢(ولي یك روز پس از این سپاسگزاري 

. حاكي از اینكھ كاترین قبل از زناشویي با شاه، با سھ تن نامزدان متوالي خویش رابطھ جنسي داشتھ است
بھ موجب گزارش سفیر كبیر . دو تن از نامزدان سابق وي و خود كاترین بھ گناه خویش اعتراف كردند

وي اكنون از آن بیمناك بود ; ))دست داد كھ گویي دیوانھ شده است چنان اندوه و تالمي بھ ھنري((فرانسھ، 
ھنري بر آن بود كھ از گناه كاترین در گذرد، . كھ مبادا خداوند ھمھ زناشوییھاي وي را نفرین كرده باشد

ولي ھمان ھنگام بھ او گزارش دادند كھ كاترین پس از زناشویي با ھنري، با پسر عموي خویش ھمخوابھ 
كاترین اقرار كرد كھ در نیمھ یكي از شبھا عموزادھاش را در حضور لیدي راچفرد نزد خود . گشتھ است

لیدي راچفرد نیز ادعاي . پذیرفتھ است، ولي ارتكاب ھر خیانتي را پس از زناشویي با ھنري تكذیب كرد
، وي را، ١۵۴٢فوریھ  ١٣در روز . ولي دادگاه سلطنتي كاترین را خیانتكار شناخت. وي را تصدیق كرد

عاشقانش را نیز بھ حبس ابد . در ھمان جایي كھ شش سال قبل ان بولین را سر بریده بودند، گردن زدند
  . محكوم كردند

زخم پایش پزشكان زمان را ناتوان ساختھ بود، و بیماري سیفیلیس . تن و روان شاه اكنون در ھم شكستھ بود
ھاي  و نشاط جواني، تن وي فربھ گشت و گونھ با فرو نشستن نیرو. بھ سراپاي او ریشھ میدوانید

ھنري اكنون ناتوان شده بود كھ بدون یاري . گوشتالویش فكین او را پوشاندند و دیدگانش را در برگرفتند
با آگاھي بھ اینكھ چراغ عمرش رو بھ خاموشي است، طي فرمان تازھاي . دیگران نمیتوانست گام بردارد

در این فرمان از ماري . بت را بتناوب بھ جانشیني خویش برگزید، ادوارد، ماري، و الیزا)١۵۴٣(
اندكي پس از . استورات، ملكھ اسكاتلند كھ وارث قانوني تاج و تخت انگلستان بود، نامي بھ میان نیامده بود

صدور این فرمان، ھنري بھ اصرار پي در پي شوراي خصوصي خویش، و بھ امید اینكھ شاید سرانجام 
ھمسر تازه ). ١۵۴٣ژوئیھ  ١٢(ر تندرستي شود، براي ششمین بار زناشویي كرد صاحب وارث ذكو

. ھنري، كاترین پار، قبل از آن دوبار زناشویي كرده بود، ولي ھنري دیگر بھ بكارت ھمسرش نمیاندیشید
كاترین زني فاضل و با تدبیر بود، با حوصلھ و شكیبایي ھمسر بیمارش را پرستاري كرد، میانھ او را با 
دختر مغضوب و فراموش شدھاش الیزابت بھبود بخشید، و براي تعدیل نظرات دیني شاه و فرو نشاندن 

  . طبع انتقامجوي وي كوشش بسیار كرد

با وجود این ھنري تا پایان عمر از انتقامجویي باز نایستاد، در ھشت سال آخر دوران فرمانروایي وي، 
، كارآگاھان ھنري بھ اسقف ١۵۴٣در سال . سپردندبیست و شش تن بھ جرم بدعتگذاري در آتش جان 

اگر خداوند در نان تقدیس شده عشاي رباني : ((ستیون گاردینر گزارش دادند كھ ھنري فیلمر گفتھ است
رابرت تستوود ھنگامي كھ سیني نان عشاي )) ;حضور دارد، پس من تا كنون بیست بار خدا را خوردھام

ند، تمسخر كنان بھ كشیش گوشزد كرده است مواظب باشید كھ خدا بر رباني را براي تقدیس بلند میكردھا
، یعني كتاب مقدس، موعظھ كنند دزد خوانده ))سخن خدا((و آنتوني پیرسن، كھ جز درباره ; زمین نیفتد

در مرغزاري مشرف بھ كاخ شاه در وینزر ((ھمھ این مردان را بھ فرمان اسقفھاي كلیساي انگلیكان . است
اه با استحضار از اینكھ گزارش دروغ و بیپایھ بوده است چنان برآشفت كھ گزارش دھنده را ش. آتش زدند

، اسقف ستیون گاردینر چھار تن دیگر را بھ جرم انكار حضور ١۵۴۶در سال . در برج لندن بازداشت كرد
سكیو بود، یكي از آنان، كھ زني بھ نام ان ا. واقعي مسیح در شراب و نان عشاي رباني طعمھ حریق ساخت
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آنچھ شما خدا : ((ھنگام بازپرسي كھ پنج ساعت بھ طول انجامید، در عقیده خویش پافشاري كرد و گفت
ھرگاه شك دارید، نان تقدیس شده را سھ ماه در جایي نگاه دارید تا مالحظھ كنید كھ . مینامید ناني بیش نیست

جان شكنجھ دادند تا ھویت كسان دیگري را نیز وي را تا پاي .)) از آن جز نان گندیده اثري بر جاي نمیماند
ھا را با شكیبایي تحمل كرد و، بھ گفتھ خویش، با  ولي او زجر و شكنجھ. كھ با او ھمعقیدھاند فاش سازد

ھا دست نداشت، ولي چون  شاه در این شكنجھ. بھ كام مرگ شتافت)) ایمان بھ اینكھ بھ فردوس میرود((
  . ي میجستند، پاسخي نمیشنیدندقربانیان این فجایع از او یار

فرانسواي اول وارد جنگ شد، و با دشمن دیرین )) برادر محبوبش((ھنري با اسكاتلند و  ١۵۴٣بھ سال 
)) وام((براي فراھم آوردن ھزینھ جنگ، بار دیگر از مردم انگلستان . خود، شارل پنجم، ھمدست گشت

ھا را ضبط  د سرباز زد، و موقوفات دانشگاهگرفتھ بو ١۵۴٢خواست، از پرداخت وامھایي كھ در سال 
ھنري ھمراه ارتش خویش بھ میدان كارزار شتافت و بر محاصره و تسخیر شھر بولوني نظارت . كرد
سربازان او بھ اسكاتلند تاختند و دیرھاي ملروز و در ایبورگ و پنج صومعھ دیگر را با خاك یكسان . كرد

) ١۵۴۶(سرانجام قرارداد مناسبي با فرانسھ بستھ شد ). ١۵۴۵(د كردند، ولي در انكروم مور تارومار شدن
  . و شاه توانست با خاطر آسوده بر بستر مرگ بیارامد

اكنون چنان ضعفي بھ ھنري دست داده بود كھ نجباي انگلستان براي تعیین نایب السلطنھ كشور در زمان 
ارل آو ساري شاعر بھ برگزیده شدن پدرش، دیوك آو . حكومت ادوارد جوان آشكارا بھ رقابت پرداختند

ھنري ھر دو آنان را . دیورك، بھ نیابت سلطنت چنان اطمینان داشت كھ نیمتنھاي مناسب این مقام فراھم كر
گردن زدند، و  ١۵۴٧ژانویھ  ٩پدر و پسر بھ گناه خویش اعتراف كردند، شاعر را در روز . بازداشت كرد

گرچھ وي . ژانویھ شاه درگذشت ٢٨ولي در روز . ھمان ماه موكول شد ٢٧اعدام دوك بھ پس از روز 
گویي ده برابر عمرش در جھان زیستھ ھنگام مرگ بیش از پنجاه و پنج سال نداشت، اما چنان بود كھ 

  . وي پول ھنگفتي بر جاي نھاد تا براي آرامش روح او بھ برپایي مراسم قداس اختصاص داده شود. است

ھنري در طول فرمانروایي سي و ھفت سالھ خویش، سیماي انگلستان را بیش از آنكھ محتمال خود 
یر دھد، سلطھ پاپ را از انگلستان برانداخت و نفوذ میخواست را تابع قیود اخالقي معیني ساختھ بود، تغی

ھا، پراكندن راھبان، امحاي  ولي مبارزه پیروزمندانھ با پاپ، بر چیدن صومعھ; خویش را جایگزین آن كرد
آثار منتسب بھ قدیسان، تحقیر مكرر روحانیان، ضبط اموال كلیسا، و كوتاه كردن دست روحانیان از 

بھ دست وي انجام گرفتند، قدرت و نفوذ و حیثیت كلیسا را چنان كاھش دادند  سیاست و دستگاه دولتي، كھ
گرچھ . كھ یك رشتھ تحوالت دیني را در زمان فرمانروایي ادوارد و ملكھ الیزابت اجتناب ناپذیر ساختند

ني بھ اصالح دیني در انگلستان بھ اندازه اصالح دیني در آلمان ریشھ عقیدتي نداشت، اما ھر دو نتیجھ یكسا
مردمي كھ از سلطھ پاپ لغزش ناپذیر رھایي یافتھ بودند در . بار آوردند و كلیسا را فرمانبردار دولت كردند

  . چنگال شاه مستبد گرفتار آمدند

ھمچون سابق عشریھ میپرداختند، منتھا مازاد خالص آن بھ جاي . مردم انگلستان از این تحول سودي نبردند
دھقانان انگلستان ھنوز در امالك اجاري كار میكردند، ولي این . یر دولت میشدآنكھ عاید كلیسا شود، دستگ

ھا باشند كھ كارالیل در اثر خویش، گذشتھ و حال، از آنان بھ  امالك بھ جاي آنكھ از آن روساي صومعھ
ه بھ بھ خاوندان تاز -نیكي یاد كرده و بھ روزگاري كھ مزارع كشور در اختیار آنان بوده غبطھ خورده است

اصالحات دیني انگلستان، بھ . دولت رسیدھاي تعلق داشتند كھ از پیشینیان خویش بیرحمتر و سنگدلتر بودند
تا جایي كھ جنبھ اجتماعي آن مورد نظر است، حاصلي جز چیرگي توانگران بر ((گفتھ ویلیام كابت، 
نگلستان در زمان جلوس بھ گواھي اسناد موجود، كارگران شھرنشین و دھقانان ا)). فرودستان نداشت

  . ھنري بر اریكھ فرمانروایي، مرفھتر و آسودھتر از ھنگام مرگ وي میزیستند

شاه با بیبندوباري . فرمانروایي ھنري از نظر اخالقي نیز نتایج ناگواري براي مردم انگلستان بھ بار آورد
یشینش، و با شقاوت و جنسي، با ھماغوش شدن با زن دیگرش بھ فاصلھ چند روز پس از اعدام ھمسر پ

طبقھ ممتاز كشور با دسایس خویش . سنگدلي و آز و طمع خویش نمونھ نامطلوبي براي مردم انگلستان بود
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طبقھ متوسط در ضبط اموال كلیسا با شاه ھمچشمي ; ھاي دولتي و قضایي كشور را آشفتھ كرده بود دستگاه
. میبردند خود بھ دست شاه آزمند استثمار میشدندو صاحبان صنایع كھ دسترنج كارگران را بھ یغما ; میكرد

كاھش صدقات و خیرات را نباید بھ حساب بھبود زندگي مردم گذاشت، زیرا مردم ستمكشي كھ ھراس شاه 
در این میان، . خودخواه و مستبد بر دل آنھا سایھ افكنده بود ناچار بودند بھ خواري و ذلت بسازند و دم نزنند

شھداي پروتستان و كاتولیك سیماي جامعھ انگلستان را اندكي دگرگون كرد، ولي تنھا رشادت و دالوري 
  . شریفترین آنان نیز، كھ فیشر و مور بودند، بھ نوبھ خویش از زجر و آزار مردم فروگذار نكردند

ھرگاه از دیدگاه وسیعتري بھ اوضاع انگلستان آن روزگار بنگریم، درخواھیم یافت كھ حتي دوران سیاه 
و ھرگاه كھ پلیدي روزگاري را كھ موجب اصالح دیني شد بھ یاد . ح دیني میبایست صورت میگرفتاصال

دل كندن از گذشتھ سخت و ناگوار . میآوریم، ضرورت تاریخي چنین اصالحي را نباید از نظر دور داریم
روح اھریمني از چون . بود، و تنھا یك ضربھ وحشیانھ میتوانست اذھان مردم را براي این امر آماده سازد

میان مردم رخت بربست، ملیگرایي، كھ در آغاز پیدایش خویش زمینھ را براي استقرار حكومت استبدادي 
زوال قدرت پاپ در . آماده كرده بود، بھ نیروي خالق مبدل گشت و در كالبد مردم انگلستان جان تازه دمید

ذشت زمان، مردم، با اتكاي بھ خویشتن، انگلستان چند سالي مردم را بھ دولت متكي ساخت، ولي، با گ
دولت را تابع اراده خود ساختند، براي احقاق حقوق خویش بھ پا خاستند، و متناسب با رشد شعور خویش 

نیروي دھشتناكي كھ در زمان ھنري مخوف بر انگلستان سایھ افكنده . از آزادي وسیعتري برخوردار شدند
درت دولت در زمان فرمانروایي پسر بیمار و دختر تندخوي ھنري ق; بود نمیتوانست ھمواره پایدار بماند

دیري نپایید كھ ملت انگلستان، بھ یاري ھوش و نیروي آزاد شده خویش، در دوران . كاھش یافت
ھرگاه انگلستان بھ دست بدترین و نیرومندترین . فرمانروایي ملكھ دو دل ولي فاتح، رھبر فكري اروپا شد

  فصل بیست و ششمطھ پاپ رھایي نیافتھ فرمانرواي خویش از سل

  

  ادوارد ششم و ماري تودور 

١۵۴١- ٧۵۵٨  

I - ١۵۴٩-١۵۴٧: دوران سرپرستي دیوك آو سامرست  

ھولباین چھره ادوارد ششم را، كھ در دھسالگي وارث تاج و تخت انگلستان شد، چھار سال قبل از مرگ 
پدر، بر یكي از دلكشترین تابلوھاي نقاشي جھان، با كاله پردار، موي سرخ فام، ردایي با یقھ خز، و 

افتھ است و از سیمایي چنان ظریف و نجیب ترسیم كرده است كھ گویي در او تنھا جین سیمور تجسم ی
  . ھنري ھشتم نشاني نیست

شاید او ناتواني جسمیي را كھ باعث شد مادرش جان خود را فداي زندگي او كند بھ ارث برده بود، زیرا او 
ولي وظایفي را كھ بھ او تعلق میگرفت با عالقھ . ھرگز قدرتي را كھ الزمھ فرمانروایي بود بھ دست نیاورد

ق وافر، بھ آموزش زبان، جغرافیا، رموز حكومت و كشورداري، و فنون جنگ با اشتیا. مندي انجام میداد
با ھمھ مردم، جز . امور كشوري را تا جایي كھ در حیطھ مسئولیت او بود با دقت زیر نظر گرفت. پرداخت

كاتولیكھاي ناسازگار، با چنان خوشدلي و مھرباني رفتار كرد كھ مردم انگلستان پنداشتند پس از درگذشت 
ادوارد كھ نزد كرنمر تعلیم یافتھ بود، بھ كیش . ل خون آشام، تاج وي را بر سر قدیسي، نھادھاندغو

ولي بر آن بود كھ خواھر ناتني ; تا میتوانست از سركوبي بدعتگذاران جلوگیري كرد. پروتستان دل سپرد
. ترین مراسم میشمردكاتولیك خود، ماري، را از شركت در مراسم قداس باز دارد، زیرا قداس را كفرآمیز
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ادوارد ششم با خوشرویي تصمیم شوراي خصوصي را، كھ دایي وي ادوارد سیمور را بھ نیابت سلطنت 
نایب السلطنھ، كھ اندكي بعد دیوك آو سامرست شد، از ھواداران سرسخت آیین . برگزیده بود، گردن نھاد

  . پروتستان بود

دار بود و، بھ رغم برخي نواقص، از برجستھترین دیوك آو سامرست مردي روشنفكر دالور، و راستكر
این مرد خوبروي، با ادب، و گشادھدل با كردار و رفتار خویش . مردان روزگار خویش بھ شمار میرفت

اشراف جبون و خودخواه انگلستان را، كھ ھمھ صفات وي مگر ھمدردي او را نسبت بھ تنگدستان و 
گرچھ خود وي قدرت مطلق را بھ دست داشت، اما . ساختستمكشان میپسندیدند، شرمنده و سرافكنده 

محكومیت ; استبدادي را كھ از زمان ھنري قبال خیانت یا جنایت بھ شمار میرفتند از كیفر معاف ساخت
جھیز زناني را كھ شوھرانشان ; متھمان را بھ وجود دالیل و قراین محكم و انكارناپذیري موكول كرد

و بسیاري از قوانیني را كھ در گذشتھ بھ منظور تضییقات دیني وضع ; گردانیدمحكوم شده بودند بھ آنان باز
شاه ھمچنان سركرده كلیساي انگلستان بود، و بدگویي از آیین قرباني مقدس ھنوز . شده بودند ملغا كرد

 ولي قانون، برگزاري آیینھاي مقدس را بھ ھر دو شیوه، ولي بھ زبان. گناھي درخور كیفر بھ شمار میرفت
پروتستانھاي انگلیسیي كھ بھ . انگلیسي، مجاز ساخت و برگزاري مراسم قداس را براي مردگان منع كرد

ھاي لوتر، تسوینگلي، و كالون بھ وطن بازگشتند، و مصلحان بیگانھ، با  اروپا گریختھ بودند با اندیشھ
پیترو مارتیره ورمیلیي . راكندنداستفاده از آزادي دیني، افكار گوناگون خویش را در جزیره آشفتھ بریتانیا پ

و مارتین بوتسر از ستراسبورگ، برناردینو اوكینو از آوگسبورگ، و یان السكي از امدن بھ انگلستان 
آناباتیستھا و پیروان اونیتا ریانیسم از دریاي مانش گذشتند و افكاري در انگلستان پراكندند كھ . آمدند

ھاي مسیح مصلوب و تصاویر و  جمعیت بت شكن پیكره. تپروتستانھا را نیز چون كاتولیكھا برآشف
نیكولس ریدلي، رئیس كالج پمبروك دانشگاه . ھاي مذھبي را در لندن از كلیساھا بیرون ریختند مجسمھ

كرنمر، اسقف اعظم، پا را از این نیز فراتر . كیمبریج، شمایل مذھبي و آب مقدس را بھ باد سخریھ گرفت
زرگ مسیحیان در مال عام بھ خوردن گوشت پرداخت كھ انگلستان از زمان در ایام روزه ب((نھاد و 

دیوك آو سامرست با رد نظرات شوراي سلطنتي، .)) گرایش خویش بھ مسیحیت مانند آن را بھ یاد نداشت
پارلمنت انگلستان، بھ سفارش او، . كھ از تغییرات شگرف ھراسان شده بود، اصالحات دیني را تسریع كرد

. ھاي آراستھ بھ چھره پیامبران، حواریون، و قدیسان را صادر كرد یب دیوارھا و پنجرهفرمان تخر
ھاي مذھبي نابود شدند، و پیكره مسیح  شیشھبندھاي منقوش كلیساھا در ھم شكستند، پیكره). ١۵۴٧(

ین مردم در گوشھ و كنار كشور بھ تاراج اشیاي زرین و سیم. مصلوب جاي خود را بھ نشان پادشاھي سپرد
آنچھ را از دستبرد مردم مصون مانده بود بھ سود خویش  ١۵۵١كلیساھا دست زدند، تا آنكھ دولت بھ سال 

ھاي با عظمتي كھ فر و شكوه آنھا روزي چشمھا را خیره میساخت، جز بناھاي  از نمازخانھ. ضبط كرد
  . اندوھزاي خالي از آرایش، اثري برجاي نماند

مس كرنمر، و مخالفان را كساني چون ادمند بونر، اسقف لندن، و ستیون ھواخواھان اصالحات را اسقف تا
ھمزمان با . محبوس ساختفلیت گاردینر، اسقف وینچستر، رھبري میكردند و كرنمر ھر دو را در زندان 

پیترو مارتیره و . زنامھ تازھاي بھ جاي نمازنامھ كلیساي پیشین تدوین میكرداین اقدامات، كرنمر نما
، كھ بھ ))نخستین كتاب دعاي عمومي((ولي . دانشمندان دیگر در تدوین این نمازنامھ وي را یاري میكردند

ا و انتشار یافت، چكیده خامھ خود كرنمر است كھ در آن ایمان دیني تازه در قالب عبارات زیب ١۵۴٨سال 
با . دلكش ریختھ شده حتي متنھاي التیني كھ بھ دست كرنمر ترجمھ شدھاند نمودار ھوش و نبوغ اویند

نویسنده كتاب از پارھاي نظریات لوتر الھام گرفتھ و این نظریھ . اینھمھ، كتاب نامبرده جنبھ انقالبي ندارد
یسازد رد كرده است، ولي درباره را كھ كشیش ھنگام اجراي مراسم قداس مسیح را كفاره انسان گنھكار م

این كتاب متضمن بسیاري از مراسم كلیساي كاتولیك رومي است، . قلب ماھیت سخني بھ میان نیاورده است
كرنمر كتاب را بھ جاي آنكھ بھ شوراي روحانیان ارائھ دھد، . و ھر كاتولیك بیتعصبي میتواند آن را بپذیرد

. ندگان پارلمنت، كھ فاقد شعور دیني بودند، آن را تصویب كردندبراي تصویب بھ پارلمنت فرستاد، و نمای
از آن پس، كتاب كرنمر كتاب دعاي عمومي و رسمي شناختھ شد و بھ ھمھ كلیساھاي انگلستان دستور داده 

از زندان رھایي یافتھ ) ١۵۴٩(بونر و گاردینر، كھ ھنگام عفو ھمگاني . شد تا از این كتاب استفاده كنند
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بھ . بار دیگر زنداني شدند. ن بھ صالحیت پارلمنت در وضع قوانین دیني اعتراض میكردندبودند، چو
  . ماري اجازه داده شد در مراسم قداس كھ بھ طور خصوصي در اقامتگاه وي برگزار میشد شركت جوید

ي دوم، ھانر. وخامت اوضاع بینالمللي مناقشھ و زورآزمایي پروتستانھا و كاتولیكھا را موقتا متوقف كرد
و چون پاسخ نامساعد شنید، خویشتن را براي محاصره این ; پادشاه فرانسھ، تخلیھ، بولوني را خواستار شد

ماري استوارت، كھ در این ھنگام دختري پنجسالھ بود و در فرانسھ میزیست، ھر آن ممكن . شھر آماده كرد
د كھ اسكاتلندیھا خویشتن را براي دیوك آو سامرست چون دریافتھ بو. بود بھ انگلستان اعالم جنگ دھد

جنگ تجھیز میكنند و ایرلندیھا را بر ضد انگلستان میشورانند، بھ مرز انگلستان لشكر كشید و اسكاتلندیھا 
وي پس از این پیروزي، با سخاوت و دوراندیشي بھ ). ١۵۴٧سپتامبر  ١٠(را در پینكي كلو منھزم كرد 

با ملت )) ایجاد امپراطوري بریتانیاي كبیر((د مختاري خویش براي اسكاتلندیھا پیشنھاد كرد كھ با حفظ خو
انگلستان متحد شوند، و ھر دو ملت از فرمانرواي واحدي كھ از میان اخالف ملكھ اسكاتلند برگزیده خواھد 

 ١۶٠٣آنچھ دیوك آو سامرست میخواست در واقع ھمان اتحادي است كھ سرانجام در سال . شد تبعیت كنند
با این تفاوت كھ شرایط او بازگشت آیین كاتولیك را بھ انگلستان و پایداري ; را بھ انگلستان پیوستاسكاتلند 

  . آن را در اسكاتلند تسھیل میكرد

كاتولیكھاي اسكاتلند از بیم گسترش آیین پروتستان بھ سرزمین خویش، و نجباي اسكاتلند از بیم از دست 
  . داشتند، پیشنھاد دیوك آو سامرست را رد كردنددادن مستمریھایي كھ از فرانسھ دریافت می

نایبالسلطنھ، كھ تالشش براي كنار آمدن با اسكاتلند بھ جایي نرسیده و با فرانسویان درافتاده بود، و از 
سویي نیز زمزمھ ناخشنودي دھقانان را، كھ خویشتن را براي شورش تازھاي آماده میساختند، میشنید، 

اي برانداختن او توطئھ میچیند، ھمھ نیروي خویش را براي مقابلھ با دشمنان چون دریافت كھ برادرش بر
تامس سیمور بھ فرماندھي دریا ساالران و عضویت شوراي خصوصي قانع نبود و آرزوي . گرد آورد

او نخست درصدد بر آمد كھ از شاھدخت ماري و سپس شاھدخت الیزابت . سلطنت را در سر میپرورانید
با پولھاي دزدیده شده از ضرابخانھ دولتي، و با وجوھي كھ از . از خویش نتیجھاي نگرفتدل برباید، ولي 

دسیسھ وي از پرده بیرون افتاد و ارل آو . راھزنان دریا گرفتھ میشد، بھ تھیھ ساز و برگ جنگي پرداخت
رلمنت با اكثریت نمایندگان مجلسین عوام و اعیان پا. واریك و ارل آو ساوثمتن او را بھ خیانت متھم كردند

نایبالسلطنھ براي . اعدام شد ١۵۴٩مارس  ٢٠قریب بھ اتفاق بھ محكومیت وي راي دادند، و تامس در روز 
نجات برادرش سخت تالش كرد، ولي از تالش خویش نتیجھاي نگرفت و آبرو و حیثیت وي، ھمراه سر 

در انگلستان نیز چون . كرد شورش رابرت كت فناي دیوك آو سامرست را تسریع. برادرش، بر باد رفت
آلمان مظالم اقتصادي بھ شورش دیني انجامیدند، ولي از آنجا كھ حكومت انگلستان اكنون بھ دست 

پروتستانھا میگشت، دھقانان ستمكش انگلستان، بھ خالف كشاورزان آلمان، بھ ھواداري از آیین كاتولیك 
فشار روزافزون بھ دھقانان جنبش : ((شتھ استچنانكھ جیمز فرود پروتستان نو. سر بھ طغیان برداشتند

مصلحان پروتستان، چون كرنمر، التیمر، لور، و كرولي، استثمار ظالمانھ .)) اصالح دیني را پدید آورد
و دیوك آو سامرست با لحن خشمگیني چپاول دسترنج دھقانان را توسط ; دھقانان را نكوھش میكردند

و بھ مال و مكنت رسیده )) از زبالھدانھاي شھرھا برخاستھ((گفتھ او  زمینداران تازه بھ دولت رسیده، كھ بھ
پارلمنت براي جلوگیري از تكدي راھي جز این نمیدید كھ قوانین شاق و بیرحمانھاي . بودند، مذمت میكرد

بر ضد دریوزگي وضع كند و بھ كلیساھا دستور دھد كھ در مجامع ھفتگي خویش اعاناتي براي درماندگان 
دیوك آو سامرست براي گردآوري اطالعاتي درباره وضع زمینھاي محصور و میزان كرایھ . دگرد آور

زمینداران با این ھیئت آشكارا بناي مخالفت نھادند، و دھقانان از ترس . زمینھا ھیئتي بھ روستاھا فرستاد
اراضي بودند،  پارلمنت نیز، كھ نمایندگانش صاحبان. دردھاي خویش را با اعضاي ھیئت در میان ننھادند

دیوك آو سامرست براي رسیدگي بھ شكایات تنگدستان و دردمندان . بھ پیشنھادھاي معتدل ھیئت وقعي ننھاد
شماره نجبایي كھ براي برانداختن دیوك آو سامرست بھ دور . در اقامتگاھش دادگاه خصوصي تشكیل داد

  . تجان دادلي، ارل آو واریك، گرد آمده بودند پیوستھ فزوني مییاف
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كشاورزان انگلستان، كھ از مظالم جانفرسا و از بیاعتنایي مقامات دولتي بھ شكایات آنان بھ ستوه آمده 
شورش از سامرست شر آغاز گشت و بسرعت بھ ویلتس، . بودند، در سراسر كشور سر بھ طغیان برداشتند

وال و دون، و در گالسترشر، دورست، ھمپشر، باركس، آكسفرد، و باكینگم، در غرب كشور بھ كورن
در ناریچ یكي از خرده مالكان، بھ نام رابرت كت، شورش را . شرق بھ نورفك و كنت گسترش یافت

و حكومت دھقانان یك ماه بر شھر و نواحي اطراف آن ; سازمان داد و حكومت شھر را بھ دست گرفت
رفت و، در زیر یك دھقان مسلح در ماوسھولد ھیل، شمال شھر، موضع گ ٠٠٠,١۶وي با . فرمان راند

بھ حق و سند مالكیت اھمیت چنداني . درخت بلوط، خاونداني را كھ بھ دست دھقانان زندان محكوم نمیكرد
ھاي اربابان  وي مردانش را مامور كرد كھ در سراسر منطقھ اشغال شده بگردند، بزور بھ خانھ. نمیداد

قریب . ، بھ نفع جامعھ دھقاني او ضبط كننددرآیند، و ھر سالحي را كشف كردند، و ھمچنین ھمھ احشام را
ھاي قو،  گلھ)) گاوان بیشمار((راس گوسفند را، كھ دشمن كشتزارھا بودند، گرد آوردند و ھمراه  ٠٠٠،٢٠

در این میان كت براي حفظ نظم و آرامش . و گوزن، و مرغابي، و خوك بسرعت بھ مصرف رسانیدند
با پند و اندرز مردم را از ایجاد آشوب و ھرج و مرج باز  میكوشید و حتي واعظان را مامور میكرد كھ

دیوك آو سامرست با شورشیان ھمدردي میكرد، ولي با ارل آو واریك ھمعقیده بود كھ براي . دارند
لشكري كھ براي جنگ . جلوگیري از اختالل كامل دستگاه اقتصادي كشور باید شورشیان را پراكنده كرد

ارل . ھ فرماندھي ارل آو واریك براي سركوبي شورشیان بھ ناریچ فرستاده شددر فرانسھ تجھیز شده بود ب
ھاي خویش بازگردند، وي  آو واریك بھ شورشیان اخطار كرد كھ ھرگاه دست از مقاومت بردارند و بھ خانھ

كت بر آن بود كھ پیشنھاد ارل آو واریك را بپذیرد، ولي زیر فشار یاران . ھمھ آنان را عفو خواھد كرد
ارل  ١۵۴٩اوت  ١٧در روز . سرسخت خویش، كھ جنگ را بر تسلیم ترجیح میدادند، بھ مقاومت ادامھ داد

تن از شورشیان بھ دست سربازان او كشتھ شدند، ولي پس از  ۵٠٠،٣; آو واریك بر شورشیان چیره شد
را با یكي از  آنكھ دیگر شورشیان تسلیم شدند، وي تنھا نھ تن از رھبران آنان را بھ دار كشید و كت

  . برادرانش در لندن زنداني كرد

دھقاناني كھ در مناطق دیگر كشور سر بھ شورش برداشتھ بودند با شنیدن خبر ھزیمت شورشیان ناریچ 
دیوك آو سامرست . خویشتن را باختند و یكي پس از دیگري سالح خویش را بر زمین نھادند و تسلیم شدند

سران شورش اعمال نفوذ كرد، و بر اثر كوشش او كت و برادرش مدتي براي از كیفر رھانیدن بسیاري از 
  . زنده ماندند

دیوك آو سامرست متھم شد كھ با ھمدردي آشكار خویش بھ ترغیب شورش پرداختھ و در اداره سیاست 
خارجي كشور كوتاھي كرده و ناشایستگي بھ خرج داده است، زیرا فرانسویان اكنون بولوني را محاصره 

و ھمچنین بحق او را متھم ساختند كھ فساد و تباھي را در میان كارمندان دولت رایج كرده، . ودندكرده ب
ارزش پول كشور را كاھش داده، دارایي شخصي خویش را فزونتر ساختھ، و با نادیده گرفتن ورشكستگي 

ان و بدخواھان ارل آو واریك و ارل آو ساوثمتن مخالف. مالي ملت كاخ گرانبھایي براي خود ساختھ است
بیشتر نجباي انگلستان، كھ بھ دارایي ھنگفت وي ایرادي نداشتند و نمیتوانستند . وي را رھبري میكردند

اكتبر  ١٢در روز . ھمدردي او را با تنگدستان نادیده بگیرند، موقع را براي انتقامجویي مناسب یافتند

- ۴٩١۵: دوران سرپرستي ارل آو واریك -II، مخالفان وي را ١۵۴٩
١۵۵٣  

ھمھ . مخالفان دیوك آو سامرست در قیاس با عرف و عادت زمان با وي بھ نرمي و مالیمت رفتار كردند
 ١۵۵٠فوریھ  ۶داراییي را كھ در دوران اقتدارش گرد آورده بود ضبط كردند، ولي خود وي را در روز 

ھم ارل آو واریك عھدھدار  نیابت سلطنت را. از زندان آزاد كردند و بھ عضویت شوراي سلطنتي برگزیدند
  . شد
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او شخصا بھ آیین كاتولیك متمایل . ارل آو واریك در مقام نیابت سلطنت بھ راه و روش ماكیاولي گروید
بود، ولي از آنجا كھ رقیبش، ارل آو ساوثمتن، كاتولیكھاي كشور را رھبري میكرد و بیشتر نجباي 

داشتند، در كشور داري سیاستي پیشھ كرد كھ پروتستانھا  انگلستان با آیین پروتستان پیوند مالي ناگسستني
گرچھ او در فنون جنگي آزموده بود، اما چون میدانست دولت ورشكست و ملت تھیدست . را خوش آید

نمیتوانند بر سر بولوني با فرانسھ زورمندتر از انگلستان دست و پنجھ نرم كنند، این شھر را بھ ھانري 
یم كرد و پیمان صلح خفت آوري با فرانسھ بست كھ بازگشت از آن براي انگلستان دوم، پادشاه فرانسھ، تسل

  ). ١۵۵٠(مقدور نبود 

پارلمنت انگلستان، كھ خاوندان نجیبزاده یا عادي در آن اكثریت داشتند، قانوني بر ضد شورشیان گذراند 
رست، بھ زیان این مالكیت اراضي محصور قانوني شناختھ شد، و مقرراتي كھ دیوك آو سام). ١۵۴٩(

براي كارگراني كھ بھ منظور افزایش . اراضي محصور براي گوسفندان و پشم، وضع كرده بود ملغا شد
اجتماعاتي كھ در آنھا از لزوم كاھش كرایھ یا . دستمزد خویش متحد شده بودند كیفرھاي سنگیني تعیین شد

موال كساني كھ در این گونھ اجتماعات گرد نرخ كاالھا سخن بھ میان میآمد غیر قانوني شناختھ شدند، و ا
  . میآمدند مصادره شد

فقر و تنگدستي گسترش یافت، ولي بھ جاي موسسات خیریھاي . رابرت كت و برادرش بھ دار آویختھ شدند
كھ در خالل اصالح دیني منحل شده بودند، سازمانھاي تازھاي براي دستگیري از تنگدستان بھ وجود 

  . نیامد

با وجود گسترش فقر و تنگدستي، . یان طبقھ محروم گسترش یافت، ولي بیمارستانھا تھي بودندبیماري در م
ارزش پول باز ھم كاھش یافت و ھزینھ زندگي افزایش گرفت، خرده مالكان مضمحل میشدند و فقیرترین 

  . افراد طبقھ مردم بھ توحش میگرویدند

مردم انگلستان ھنوز پیرو آیین كاتولیك بودند، ولي  بیشتر. آشوب دیني با اختالل اقتصادي ھمراه شده بود
كاھش قدرت كشیشان كھ . چیرگي ارل آو واریك بر ارل آو ساوثمتن كاتولیكھا را بییار و یاور ساخت

رھبري روحاني و اخالقي جامعھ را بھ دوش داشتند، ھمراه با تباھي دستگاه حكومت، نھ تنھا فساد اخالق 
جان . ھایي شد كھ پروتستانھا را نیز چون كاتولیكھا ھراسان كرد وع اندیشھرا دامن زد، بلكھ موجب شی

... در ھمھ جا، نھ تنھا در میان پاپ پرستان((سخن میگفت كھ )) عجیب و غریبي ١۵۵۶كلمنت بھ سال 
ح برخي الوھیت رو.... ھاي بدعتگذار پدید میآمدند بلكھ در میان پیروان آریانیسم، آناباتیستھا، و ھمھ دستھ

.)) القدس، جمعي گناھكاري ذاتي، و گروھي تقدیر ازلي آفریدگار را انكار میكردند، و بھ شمار نمیآمدند
اشاره كرده است كھ ) آزاد اندیشاني)) (صدوقیان ولیبر تنھایي((بھ  ١۵۵٠راجز ھچینسن در حدود سال 

ھان نھ جاي آسایش وجود در واري این ج... جسم پلید و سركش بشر نیست... ابلیس جز((عقیده داشتند 
و فردوس ھمانا وجدان آرام و ; دوزخ جز وجدان دردمند و معذب انسان نیست. دارد و نھ جاي درد و الم

جمعي را عقیده بر این است كھ روان انسان : ((جان ھوپر، اسقف گالستر، مینویسد.)) آسوده و راحت است
این بیچارگان نھ تنھا در انجمنھاي نھان . پایدارندرا با روان جانوران تفاوتي نیست، و ھر دو فاني و نا

گروھي از .)) خویش مسیح را رھاننده ما نمیدانند بلكھ فرزند متبارك خدا را منافق و فریبكار میخوانند
پروتستانھاي گستاخ، با استفاده از آزادیي كھ دیوك آو سامرست بھ آنان داده بود، معتقدات و آداب و رسوم 

دانشجویان دانشگاه آكسفرد مراسم تمسخرآمیزي بھ نام قداس بر پا . بھ سخریھ گرفتند آیین كاتولیك را
  . ھا را پاره كردند و نان تقدیس شده عشاي رباني را از محراب ربودند و لگدمال كردند داشتند، نمازنامھ

گانان براي ھنگامي كھ بازر. ، یعني پاپ، خواندند))ھاي روسپي بابل بچھ((روحانیان لندن كشیشان را 
گفتگو در كلیساي سنت پول گرد آمده بودند جوانان سلحشور بدانجا ریختند، با بازرگانان گالویز شدند، و 

. نایبالسلطنھ تازه انگلستان اكنون آشكارا از آیین پروتستان ھواداري میكرد. جمعي از آنان را كشتند
خشي از ملك اسقف نشین خویش را بھ مصلحان پروتستان بھ اسقفي گماشتھ میشدند، بھ این شرط كھ ب

قانوني گذراند كھ مقرر  ١۵۵٠پارلمنت بھ سال . درباریاني كھ آنان را بھ این سمت برگزیدھاند واگذارند
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، از ))ھاي یادبود شاھان و نجبا كھ در شمار قدیسان نیستند پیكره((ھا، جز  میداشت ھمھ شمایل و پیكره
ھاي كشیشان و  جامھ. ھا، مگر نمازنامھ كرنمر، معدوم شوند ھكلیساھا برچیده شوند، و ھمھ نمازنام

. ھاي نجبا شدند ھاي محرابھا یا بھ دور افكنده شدند، یا فروش رفتند، و بسیاري از آنھا زینتبخش خانھ پرده
در كلیساھا مانده بودند بھ سود خزانھ دولت ضبط  ١۵۵٠شوراي خصوصي ظروفي را كھ پس از سال 

ھایي را كھ در صندوقھاي خیریھ كلیساھا براي دستگیري از تنگدستان گرد  پارلمنت سكھمتعاقب آن، . كرد
دولت ھزینھ تحصیل دانشجویان تنگدست و نیز مزد استاداني را كھ در . آمده بودند بھ دولت اختصاص داد

. دھا گماشتھ شده بودند بھ نفع خویش ضبط كر زمان ھنري ھشتم از طرف دولت بھ تدریس در دانشگاه
بھ روحانیان توصیھ كرد تجرد پیشھ كنند، ولي زناشویي را براي كشیشاني كھ از  ١۵۵٢پارلمنت در سال 

  . تجرد رنج میبردند مجاز ساخت

بھ جاي پروتستانھا، كھ تا چندي قبل بھ جرم بدعتگذاري آزار میدیدند، از این پس در انگلستان نیز، چون 
ھا را در  ھاي ضالھ تنظیم كرد، و كساني كھ این اندیشھ كرنمر فھرستي از اندیشھ. وقت بھ كیفر میرسیدند

اد بھ حضور واقعي مسیح در آیین اعتق. سر میپرورانیدند و از آنھا باز نمیگشتند بھ مرگ محكوم میشدند
قرباني مقدس، سیادت پاپ بر كلیسا، انكار دوگانگي ذات مسیح، اعتقاد بھ رستگاري بشر تنھا بھ یاري 

جون . ھاي ضالھ شمرده میشدند ایمان، و انكار اینكھ كتاب عھد قدیم وحي پرودگار است از جملھ اندیشھ
وي بھ . را مسیح را مظھر و متجلي آفریدگار نمیدانست، زی)١۵۵٠. (بوكر اھل كنت را زنده آتش زدند

شما چندي قبل ان : ((ریدلي، اسقف لندن، كھ بھ او پیشنھاد كرده بود از عقیده خویش عدول كند، چنین گفت
اكنون مرا . آتش زدید، و اندكي بعد عقیده وي را پذیرفتید[ انكار قلب ماھیت]اسكیو را بھ خاطر قطعھ ناني 

آتش میزنید، و [ منظور عبارتي در انجیل یوحناست كھ میگوید كلمھ جسم گردید]اي گوشت بھ خاطر قطعھ
در زمان فرمانروایي ادوارد تنھا دو تن بھ جرم بدعتگذاري .)) سرانجام این عقیده را نیز خواھید پذیرفت

معتقدات دیني  آتش زده شدند، ولي بسیاري از كاتولیكھا بھ سبب شركت در مراسم قداس یا انتقاد علني از
  . مقامات وقت زنداني شدند

بھ . كشیشان كاتولیك سرسخت از مقامات خویش معزول، و گروھي از آنان در برج لندن زنداني شدند
گاردینر، كھ ھنوز در برج لندن بود، گفتھ شد در صورتي كھ آیین تازه را تبلیغ كند بخشوده خواھد شد، 

منتقل شد و از حق استفاده از قلم و )) بھ حجره محقرتري((فت ولي چون گاردینر این پیشنھاد را نپذیر
خویش را منتشر كرد و )) ، كرنمر دومین كتاب دعاي عمومي١۵۵٢بھ سال . كاغذ و كتاب محروم گشت

آیین تدھین نھایي را رد ; در آن اعتقاد بھ حضور واقعي مسیح را در شراب و نان عشاي رباني بیپایھ خواند
ھاي پروتستانھا در این نمازنامھ، نمازنامھ پیشین خویش را اصالح  دن پارھاي از اندیشھكرد و، با گنجانی

را تصویب كرد، كھ ھمھ مردم را ملزم میساخت مرتبا و تنھا در )) قانون وحدت((پارلمنت دومین . كرد
بار از این و كیفر كساني كھ سھ ; مجامع دینیي كھ بر اساس نمازنامھ تازه كرنمر برپا میشدند گرد آیند

چھل و دو )) قانون دیني((شوراي سلطنت تبعیت از  ١۵۵٣در سال . قانون تخلف میكردند مرگ بود
  . مادھاي را كھ كرنمر تنظیم كرده بود براي ھمھ مردم انگلستان اجباري كرد

در ھمان روزگار پرفسادي كھ تقوا و اصیل آییني قانوني میشد، ارل آو واریك نایب السلطنھ با تبھكاري 
ولي این امر مانع از آن نشد كھ ادوارد جوان و بیاراده وي را بھ دوكي ; آبرو و حیثیت خویش را بر باد داد

واریك دیوك آو ) آو نورثامبرلند تازه دیوك(چند روز بعد، ارل آو ). ١۵۵١اكتبر  ۴(نورثامبرلند ارتقا دھد 
. سامرست را، كھ بھ دست خود وي از زندان رھایي یافتھ بود، بھ تالش براي بازیافتن قدرت متھم كرد

دیوك آو سامرست را دستگیر، محاكمھ، و بھ استناد قرایني كھ، سرتامس پامر براي اثبات مجرمیت وي بھ 
ادوارد مجبور بھ صدور فرمان اعدام شد، و دیوك آو . دندمقامات قضایي ارائھ داده بود محكوم كر

كھ او نیز چندي بعد بھ مرگ محكوم شد، اعتراف كرد كھ با گزارش  ١۵۵٢ژانویھ  ٢٢سامرست در روز 
و پامر نیز، قبل از مرگ، اقرار كرد قرایني ; بیپایھ خویش موجب محكومیت دیوك آو سامرست شده است

  . نھاده ساختھ خود دیوك آو نورثامبرلند بوده استكھ در اختیار مقامات قضایي 
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جنایات . در تاریخ انگلستان بندرت بھ حكومتي برمیخوریم كھ تا این اندازه نزد مردم منفور بوده باشد
روزافزون نایبالسلطنھ روحانیان پروتستان را، كھ ابتدا بھ پاس پشتیباني وي از آیین پروتستان از او 

پارلمنت با پیش بیني مرگ قریبالوقوع ادوارد ششم، ماري . ي روگردان كردھواداري میكردند، از و
پیدا . تودور را، در صورتي كھ ادوارد فرزندي از خود برجاي نگذارد، وارث سلطنت انگلستان شناخت

بود كھ ھرگاه ماري ملكھ انگلستان شود، از كساني كھ انگلستان را از آیین كاتولیك روگردان ساختند انتقام 
دیوك آو نورثامبرلند اكنون جان خویش را در خطر میدید، و آنچھ وي را دلداري میداد . واھد گرفتخ

او با استفاده از نفوذ خویش، شاه را . نفوذي بود كھ توانستھ بود توسط گماشتگانش نزد ادوارد بھمرساند
بتازگي با پسر خود  لیدي جین گري، دختر دیوك آو سافك و نوه خواھر ھنري ھشتم، را كھ. ترغیب كرد

پارلمنت بھ ادوارد، بر خالف پدرش، اختیاري براي . وي زناشویي كرده بود، بھ جانشیني خویش برگزیند
بیشتر مردم انگلستان جلوس ماري را بر مسند فرمانروایي انگلستان قطعي و . تعیین وارث نداده بود

جین زن فاضل و دانشمندي بود، بھ زبان یوناني . و جین از جانشیني ادوارد سرباز میزد; عادالنھ میدانستند
ھایي كھ بھ زبان التیني بھ بولینگر مینوشت در فصاحت و  تسلط داشت، زبان عبري را میآموخت، و نامھ

او زن مقدس مآبي نبود، بھ كاتولیكھا ایراد میگرفت، و بھ . ھاي بولینگر نداشتند رسایي دست كمي از نامھ
طرح . وي بمراتب بیش از آنچھ گناه كرده بود عقوبت كشید; ھیت پوزخند میزدعقیده آنان درباره قلب ما

وقتي مادرشوھرش بھ او فشار آورد كھ جانشیني ادوارد را بپذیرد، . پدر شوھرش را نخست جدي نمیگرفت
سرانجام بھ اصرار شوھرش طرح دیوك آونورثامبرلند را . جین پیشنھاد وي را نیز با سر سختي رد كرد

دیوك آونورثامبرلند پس از تحمیل .)) نمیخواستم از فرمان شوھرم تمرد كنم: ((ھاد خودش میگفتگردن ن
نظر خویش بھ جین، درصدد برآمد ھواداران سرشناس ماري را بازداشت كند، و خود ماري را نیز بھ 

  . زندان افكند و بھ كنارھگیري از مقام سلطنت وادارد

پاھایش متورم شدند و ; سرفھ میكرد، و از گلویش خون میآمد. یافت در آغاز ماه ژوئیھ، بیماري شاه شدت
كسي از بیماري او سر در . درد گرفتند، زخم سراپاي او را پوشاند، موھا و سپس ناخنھایش فرو ریختند

 ۶سرانجام، در روز . نمیآورد، و بسیاري گمان میكردند كھ دیوك آو نورثامبرلند وي را مسموم كرده است
وي ھنگام مرگ جوانتر از آن بود كھ بتوان فجایع دوران . چشم از جھان فرو بست ١۵۵٣ژوئیھ 

  . فرمانرواییش را بھ حساب او گذاشت

ماري، كھ بھ قصد او پي برده . بامداد فردا، دیوك آونورثامبرلند براي دستگیري ماري بھ ھانزدن تاخت
و وعید و ارتشا، شوراي خصوصي را بر آن بود، نزد دیوك آو نورثامبرلند پس از این ناكامي، با وعده 

جین پس از آنكھ از تصمیم شوراي خصوصي آگاه گشت، از ھوش . داشت كھ جین گري را ملكھ اعالم كند
و چون بھ ھوش آمد، بار دیگر اعالم كرد كھ خویشتن را براي احراز چنین مقام شامخ و خطیري ; رفت

  . شایستھ نمیداند

ردند، و استدالل كردند كھ ھستي آنان در گرو فرمانروایي او بر انگلستان خویشاوندانش بر او فشار آو
  . ژوئیھ، جین با اكراه و بیمیلي، خویشتن را ملكھ انگلستان خواند ٩در روز . است

ولي فرداي آن روز بھ لندن خبر رسید كھ ماري خویشتن را ملكھ انگلستان اعالم داشتھ است و نجباي 
. از او برخاستھ و نیروھاي خویش را براي تسخیر لندن بھ حركت درآوردھاندشمال كشور بھ پشتیباني 

دیوك آونورثامبرلند براي مقابلھ با ھواداران ماري نیرویي گرد آورد، ولي سربازانش در بري بھ او گفتند 
دوك برادرش را با طال و جواھر نزد . كھ براي جنگ با ملكھ قانوني خویش گامي پیش نخواھند گذارد

نري دوم، پادشاه فرانسھ، فرستاد و بھ او وعده داد كھ ھرگاه بھ انگلستان لشكر كشد، شھرھاي كالھ و ھا
شوراي خصوصي، كھ بھ دسیسھ دیوك او نورثامبرلند پي برده بود، برادر وي . گین را بھ او خواھد سپرد

ي آن روز، دیوك آو سافك فردا. را از حركت بھ فرانسھ بازداشت و ماري را ملكھ قانوني انگلستان شناخت
جین با خشنودي این خبر . نزد جین رفت و بھ او خبر داد كھ فرمانروایي ده روزه وي بھ سر رسیده است

ولي شوراي . را استقبال كرد و معصومانھ از دیوك آونورثامبرلند اجازه خواست كھ بھ خانھاش بازگردد
چند روز بعد، . بود، در برج لندن بازداشتش كرد خصوصي با آنكھ چندي قبل او را ملكھ انگلستان شناختھ
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دیوك آونورثامبرلند نیز، كھ براي بخشایش خویش از خدا استعانت میكرد ولي در انتظار مرگ بود، در 
شوراي خصوصي سپس براي آنكھ مردم را از جلوس ماري بر مسند . برج لندن بھ جین پیوست

مردم انگلستان فرمانروایي ماري را با ; ار كشور فرستادفرمانروایي بیاگاھاند، پیكھایي بھ گوشھ و كن
در سراسر آن شب تابستاني، ناقوس كلیساھا بھ صدا درآمدند و در شھر لندن . خشنودي استقبال كردند

  . مردم در خیابانھا بزمھایي بر پا كردند و بھ رقص و پایكوبي پرداختند. آتشبازي بر پا شد

از جنبش اصالح دیني رو گردان شدھاند، و آرزوي گذشتھاي را دارند كھ چنین مینمود كھ مردم انگلستان 
مردم انگلستان حق داشتند از جنبش اصالح دیني روي برتابند، زیرا این جنبش تا . ھرگز باز نمیگشت

جنبش اصالح دیني بھ جاي آنكھ عقاید جزمي، . كنون آن روي زشت و كریھ خود را بھ آنان نشان داده بود
تیش افكار، و جور و ستم را از میان بردارد، آنھا را تشدید كرد و بھ جاي گسترش روشنفكري، دستگاه تف

جنبش اصالح دیني بھ جاي تامین رفاه و . ھا و بستن صدھا آموزشگاه دست زد بھ تعدي و غضب دانشگاه
كرده بود كھ آسایش و گسترش نیكوكاري، فقر و بینوایي را دامن زده و مردم را گرفتار چنان محرومیتي 

انگلستان از قرنھا پیش مانند آمده بودند، ھر دگرگوني را كھ بھ نابودي دیوك آونورثامبرلند و دارودستھ او 
میانجامید با خوشرویي و آغوش باز استقبال میكردند و امیدوار بودند ملت انگلستان در سایھ فرمانروایي 

ك سال با تحمل رنج و خواري، مردم را با خود ملكھ رئوف و مھرباني چون ماري، كھ در طول بیست و ی
  . ھمدرد ساختھ بود، روي آسایش ببینند

III  -١۵۵۴-١۵۵٣: ملكھ مھربان  

ھنوز دو سال . براي آشنایي با ماري، ناچاریم بھ روزگار جواني او بازگردیم كھ با درد و اندوه سپري شد
باخت و مادر دردمندش را بھ فراموشي كھ پدرش با زنان دیگر نرد عشق ) ١۵١٨(از عمر وي نمیگذشت 

و در پانزده ; ھشت سالھ بود كھ پدرش براي فسخ پیمان زناشویي خویش با مادر او پافشاري كرد; سپرد
حتي ھنگام مرگ . سالگي پدرش، مادرش را ترك گفت و مادر و دختر را دور از ھم بھ تبعیدگاه فرستاد

، ماري را زنازاده خواندند و لقب )١۵٣٣(از تولد الیزابت پس . مادر، ماري را از دیدار وي باز داشتند
سفیر امپراطور میترسید كھ ان بولین ماري را، كھ ممكن بود روزي بر سر . شاھزادگي را از او گرفتند

پس از آنكھ الیزابت در ھتفیلد مسكن گزید، . جانشیني سلطنت انگلستان با دختر او رقابت ورزد، نابود كند
خدمتكاران وي را . متگزاري وي گماشتند و در حقیرترین اطاق اقامتگاه الیزابت جاي دادندماري را بھ خد

میس شلتن ماري را . از او گرفتند و خدمتگزاراني بھ او سپردند كھ تابع میس شلتن، اھل ھتفیلد، بودند
وي ھمچنین .)) كردمھرگاه بھ جاي شاه بودم، تو را از خانھ با لگد بیرون می: ((زنازاده میخواند، و میگفت

ماري نخستین زمستان اقامت خویش را در . ماري را تھدید میكرد كھ شاه قصد دارد وي را گردن بزند
  . با بیماري و ترس و ھراس سپري كرد) ١۵٣۴(ھتفیلد 

ولي . چندي بعد، شاه با او اندكي بر سر مھر آمد، و ماري تا پایان عمر پدر، در آسایش نسبي بھ سر برد
ر ازاي گذشت خویش، وي را ناگزیر ساخت نامھاي امضا كند كھ در آن ھنري رھبر دیني و شاه، د

كلیسایي انگلستان شمرده شده، زناشویي مادرش با شاه زنا خوانده، و بھ زنازادگي خویش اعتراف كرده 
  . بود

او تا پایان عمر  و; ))وجدان وي را آزرده كردند((این پیشامدھاي تلخ و ناگوار اعصاب ماري را ناتوان و 
در زمان نیابت سلطنت دیوك آو سامرست، كھ پارلمنت ماري را وارث قانوني تاج و . روي تندرستي ندید

پس از آنكھ بخت بھ او روي نمود، . تخت انگلستان شمرد، وي شھامت از دست رفتھ خویش را باز یافت
ایي خویش بھ ارث برده، با زندگي و مرگ در ایمان خویش بھ آیین كاتولیك، كھ در كودكي از نیاكان اسپانی

. دردناك مادرش استحكام یافتھ، و بھترین پناھگاه او در روزگار شوربختي و درماندگي بود، پایدار ماند
حتي بھ فرمان شوراي دیوك آو سامرست ایمان استوار وي بھ آیین كاتولیك را با چشمپوشي برگزار كرد، 

رادر تاجدارش براي اجراي فرمان شورا پافشاري كرد، و سھ تن ولي پس از سقوط دیوك آو سامرست، ب
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كشیشي را كھ در خانھ ماري ). ١۵۵١(از ندیمان وي بھ جرم سركشي از فرمان شورا بازداشت شدند 
وي، كھ . مراسم قداس بر پا میساخت از وي گرفتند، و ماري ناچار از آیین دیني دلبندش چشم پوشید

ولي . سفیر امپراطور خواست تا وسیلھ فرار او را بھ بر اروپا فراھم سازند روانش در ھم شكستھ بود، از
  . امپراطور دور اندیش این درخواست را نادیده گرفت، و ماري ھمچنان در انگلستان ماند

. سرانجام روزي كھ سربازان دیوك آو نور ثامبرلند از فرمان وي سرباز زدند، پیروزي بھ او روي نمود
تیباني او برخاستھ بودند نھ تنھا پاداشي مطالبھ نكردند، بلكھ با خرسندي از دار و ندار كساني كھ بھ پش

) ١۵۵٣اوت  ٣(روزي كھ او بھ نام ملكھ انگلستان بھ لندن رسید . خویش در راه پیروزي وي چشم پوشیدند
نار دروازده شھر الیزابت سرافكنده درك. حتي ساكنان این شھر نیمھ پروتستان بھ خوشرویي وي را پذیرفتند

بھ انتظار وي ایستاده بود و نمیدانست كھ ماري، كھ بھ خاطر او سالھا خواري و ذلت كشیده بود، با او 
. ولي ماري بگرمي وي را در آغوش گرفت و ھمراھانش را غرق بوسھ ساخت. چگونھ رفتار خواھد كرد

ریكھ فرمانروایي مینشست، از مردم انگلستان اكنون چون روزي كھ ھنري ھشتم، جوان خوبروي، بر ا
  . شادي در پوست نمیگنجیدند

ماري ھنگام جلوس بر اریكھ سلطنت سي و ھفت سال بیش نداشت، ولي سرگذشت دردناك و محنتبارش 
وي پس از آنكھ بھ دوران بلوغ پا نھاد، ھرگز روي تندرستي ندید سالھا بود . چھره وي را پژمرده كرده بود

بارھا بھ عنوان معالجھ از او خون . ستگاه گوارش، و سردرد مداوم رنج میبردكھ از استسقا، بیماري د
گاھي از بیم آنكھ مبادا فرزندي بھ . گرفتند، و ھمین امر او را دچار بیماري عصبي و زردرویي كرده بود

تن وي نحیف و ناتوان گشتھ، بر پیشانیش چین و چروك افتاده، گیسوي سرخ . جھان نیاورد مدھوش میشد
امش اندكي بھ سفیدي گراییده، و چشمانش چنان گود افتاده بود كھ براي خواندن نامھاي ناچار بود آن را ف

سیماي ساده مردانھاي داشت و صدایش چون صداي مردان بم و خشن . بیش از حد بھ چھرھاش نزدیك كند
با وجود . نصیبش ساختھ بودروزگار بدون آنكھ او را از ظرافتھاي زنانھ بھرھمند كند، تمام ضعفھا را . بود

این، پارھاي از استعدادھاي زنانھ در او مانده بود، چنانكھ با دقت و شكیبایي و مھارت بافندگي و گلدوزي 
. عالوه بر این، بھ زبانھاي اسپانیایي ، التیني، ایتالیایي، و فرانسوي آشنایي داشت. میكرد و عود مینواخت

بر كنار میماند و بار مسئولیت كشورداري بر دوش وي فرو نمیآمد،  ھرگاه از تعصب و انجماد افكار دیني
ھاي سیاستمداري آشنایي  ماري بھ حد افراط ساده و درستكار بود، بھ حیلھ. ممكن بود زن ممتازي شود

با آگاھي بھ محدودیت اندیشھ خویش، پند و اندرز پیرامونیانش . نداشت، و در حسرت اینكھ بر زبان میراند
ھرگاه از یكدنگي و انعطاف ناپذیري او در معتقدات دینیش بگذریم، زن رئوف و مھربان و بلند . درا میشنی

چھ . براي رھایي كساني كھ بھ ناحق قرباني قانون شده بودند، از ھیچ كوششي فروگذار نمیكرد. نظري بود
تگو میكرد، دردھا و ھاي مردم سر میزد، با زنان خانھدار مینشست و گف بسا كھ بھ طور ناشناس بھ خانھ

وي امالك و موقوفاتي را . نیازمندیھاي آنان را بھ یاد میسپرد، و تا جایي كھ میتوانست آنان را یاري میكرد
  . ھا گرفتھ بودند بدانھا بازگردانید كھ اسالفش از دانشگاه

اردینر، او نھ تنھا گ. بھترین جنبھ شخصیت ماري در رواداري مذھبي نسبي اوایل حكومتش نمایان شد
بونر، و كسان دیگري را كھ بھ جرم مخالفت با آیین پروتستان زنداني شده بودند آزاد ساخت، بلكھ آناني را 

با وجود این، برخي از آنان، . نیز كھ كوشیده بودند وي را از جلوس بر اریكھ فرمانروایي باز دارند، بخشید
خزانھ دولت واداشت، و با وجوھي كھ از این راه از جملھ دیوك آو سافك، را بھ پرداخت تاوان سنگیني بھ 

بھ پیترو مارتیره و پروتستانھاي بیگانھ دیگر امان داد تا از . عاید دولت ساخت، مالیات راكاھش داد
  . انگلستان بیرون بروند

شوراي خصوصي دیوك آونورثامبرلند و شش تن از یارانش را كھ براي سلب وراثت فرمانروایي 
ي و نھادن تاج سلطنت بر سر جین گري دسیسھ چیده بودند، تا شتابزدگي محاكمھ نمود و انگلستان از مار

ماري بر آن بود كھ حتي دیوك آو نورثامبرلند را از مجازات معاف كند، ولي سیمون . بھ مرگ محكوم كرد
ومان در سھ تن از محك. رنار، كھ اكنون سفیر امپراطور در انگلستان بود، وي را از این كار باز داشت

واپسین لحظات عمر سرسپردگي خویش را بھ كلیساي كاتولیك رومي اعالم داشتند، ولي جین گري حكم 
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ماري بر آن . شوراي خصوصي را عادالنھ خواند و اعترفات محكومان را بھ جبن و بزدلي آنان حمل كرد
رج لندن نگاه داشتند و بود كھ جین را نیز آزاد سازد، ولي بھ اصرار و پافشاري مشاورانش وي را در ب

  . فضاي بیشتري در اختیارش گذاشتند

این ; ھاي دیني نخواھد شد ماه اوت، ماري اعالم داشت كھ متعرض معتقدات ھیچ یك از گروه ١٣در روز 
وي، . ھاي آزادي دیني است كھ در قرون اخیر از طرف دولتھا انتشار یافتھ است یكي از نخستین اعالمیھ

استدالل پروتستانھا را بھ آیین كاتولیك باز گرداند، عالمان االھي پروتستان و كاتولیك را  كھ امیدوار بود با
اندكي بعد یكي . ولي مجادالت تند و بینتیجھ آنان امید وي را بر باد داد. بھ مباحثھ و مناظره علني واداشت

یداد مورد حملھ مخالفان قرار از دستیاران اسقف ادمند بونر كھ در مواعظ خود عقاید كاتولیكھا را اشاعھ م
. دو تن از عالمان االھي پروتستان وي را از مرگ نجات دادند. گرفت و دشنھاي بھ سوي وي پرتاب شد

، ھر گونھ )١۵۵٣اوت  ١٨(ماري، كھ از آشوب ناشي از رواداري مذھبي مرعوب شده بود، طي فرماني 
بھ كرنمر، كھ ھنوز اسقف اعظم بود، . وع كردبحث و گفتگویي درباره و رسیدگي بھ اختالفات دیني، ممن

كرنمر مراسم قداس را آن گونھ كھ در میان . دستور داده شد كھ از كاخ خویش در لمبث خارج نشود
وي را در سپتامبر . نامید)) زشتترین مظھر كفر((كاتولیكھا مرسوم بود بشدت بھ باد انتقاد گرفت و آنان را 

  . كندندبا التیمر بھ برج لندن اف ١۵۵٣

ریدلي، اسقف لندن، نیز كھ ھم ماري و ھم الیزابت را زنازاده خوانده بود، دو ماه قبل از آن، در زندان برج 
ھاي فرمانروایي خویش بردبارتر، مالیمتر، و  رویھمرفتھ ماري در نخستین ماه. لندن بازداشت شد

  . آزادیخواھتر از فرمانروایان معاصرش بود

براي پایان دادن بھ . د كھ بغرنجتر و دشوارتر از توانایي و ھوش و درایت او بودندماري با مسائلي درافتا
ھرج و مرج و فساد اداري كشور دست بھ كار شد، ھزینھ دربار را كاھش داد، ارزش پول را تثبیت كرد، 

تخاباتي بھ انگلستان از قرنھا پیش ان. و دست درباریان را از اعمال نفوذ در انتخابات پارلمنت كوتاه ساخت
ولي كاھش مالیات دولت را در تنگنا . خوبي انتخاباتي كھ در زمان ماري انجام گرفت بھ خود ندیده بود

این . ماري براي تعدیل بودجھ بر صادرات پارچھ و واردات شراب فرانسھ عوارض بست. قرار داد
ماري، بھ منظور . ساختنداقدامات بھ جاي آنكھ باري از دوش مردم بردارند، بازرگاني را دچار ركود 

ھاي بافندگي را براي ھر نفر بھ یكي دو دستگاه محدود  جلوگیري از رشد و گسترش سرمایھداري، دستگاه
ي را كھ مزد ناچیزي بھ كارگران میپرداختند مواخذه كرد و آنان را از دادن جنس ))بافندگان توانگر. ((كرد

ن مردان توانا و درستكاري كھ نیات وي را تحقق بخشند، ولي فقدا. بھ جاي دستمزد بھ كارگران باز داشت
  . و ھمچنین قوانین اقتصادي كشور، مقاصد ماري را عقیم ساخت

در انگلستان كمتر خانواده . حتي در زمینھ امور دیني نیز او با مسائل بغرنج اقتصادي دست بھ گریبان بود
ھا را  و ھمین امر بازگشت این خانواده; نبرده باشدبا نفوذي بود كھ از اموال بھ تاراج رفتھ كلیسا بھرھاي 

پروتستانھاي انگلستان، كھ اقلیت توانگري بودند، ھر آن ممكن بود براي . بھ آیین كاتولیك دشوار میساخت
ماري بر آن بود كھ كاتولیكھا را در اجراي آیینھا و . بھ تخت نشاندن الیزابت پروتستان دست بھ كار شوند

آزاد گذارد، ولي امپراطور، كھ سي و دو سال با پروتستانھاي دست و پنجھ نرم كرده بود، مراسم دیني خود 
بھ او ھشدار داد كھ از تندروي بپرھیزد و اجراي مراسم قداس را بھ خاندان و نزدیكان خویش محدود 

كاكي كھ نسل ش. ولي عواطف دیني ماري عمیقتر و ریشھدارتر از آن بود كھ تدبیر و سیاست بپذیرد. سازد
و سفیر كبیر اسپانیا ; در لندن پدید آمده بود شدت دلبستگي وي را بھ فرایض دیني با شگفتي تلقي میكرد

ھنگامي كھ ماري از او خواست براي طلب بركت االھي در كنار وي زانو بر زمین زند، این اقدام ملكھ را 
ایماني را كھ در راه آن متحمل آن ھمھ ماري اشاعھ دین و . محتمال دور از تدبیر و مردمداري شمرده بود

ولي چون كاردینال پول خواست كھ . رنج و خواري و محنت شده بود رسالت خویش انگلستان را ملغا كند
بھ نام نماینده رسمي پاپ بھ انگلستان باز گردد، ماري عقیده شارل را كھ زمان را براي چنین اقدام 

گشایش یافت، اما بھ كار  ١۵۵٣اكتبر  ۵ت، كھ در روز پارلمن. گستاخانھاي مناسب نمیدید پذیرفت
این پارلمنت ھمھ قوانین دیني را كھ در زمان فرمانروایي ادوارد وضع شده بودند ملغا . سودمندي دست نزد
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جریمھ تخلف از موازین دیني را، كھ در روزگار ادوارد ششم و ھنري ھشتم كیفرھاي سنگیني ; ساخت
ولي پارلمنت بھ استرداد . ا فرزند مشروع ھنري و وارث قانوني او شناختداشت، تخفیف داد و ماري ر

اموال كلیسا توجھي نكرد، از اعاده سیادت پاپ بر كلیساي انگلستان سر باز زد، و ماري را، بھ خالف 
ماري، با استفاده از اختیارات خویش، اسقفان . تمایل خود او، در مقام رھبري كلیساي انگلستان ابقا كرد

بونر بار دیگر اسقف . وتستان را از كار بر كنار كرد و اسقفان كاتولیك مطرود را بھ جاي آنان نشاندپر
اسقفاني كھ زناشویي كرده بودند از . لندن، و گاردینر اسقف وینچستر و از مشاوران نزدیك ملكھ شد

ردم بھ شركت در این اجراي مراسم آیین كاتولیك نھ تنھا مجاز گشت، بلكھ م. مقامات خویش منفصل شدند
شور و ھیجان مردم براي احیاي آیین ((مراسم فراخوانده شدند، و بھ گفتھ یك تاریخنویس پروتستان، 

كاتولیك با استفاده از تسھیالت قانوني، شكي نگذاشت كھ ھمھ ساكنان كشور، جز لندن و چند شھر بزرگ 
سم آیین كاتولیك را در انگلستان قانوني اجراي مرا ١۵۵۴مارس  ۴فرمان .)) دیگر، با ملكھ ھمعقیدھاند

ھاي بدعتآمیز دیگر غیر قانوني اعالم، و مواعظ و نشریات پروتستان  ساخت، آیین پروتستان و ھمھ فرقھ
  . تحریم شدند

ماري طبعا از زناشویي . ھاي زناشویي ماري بیش از این نوسان مذھبي، ملت انگلستان را برآشفت نقشھ
ید داشتن وارثي كھ الیزابت را از رسیدن بھ سلطنت بازدارد، تصمیم گرفت براي واھمھ داشت، ولي بھ ام

ھرگاه اندك گناھي از وي سر . وي بھ ادعاي خویش، و بھ گمان قوي، دختر بود. خویشتن ھمسر بجوید
مشاورانش ادوارد كورتني، نوھزاده ادوارد . میزد، او اینچنین افسرده و سرسخت و مومن بار نمیآمد

كورتني . ولي ماري مرد ھرزھاي چون وي را نمیپسندید; را براي ھمسري بھ او پیشنھاد كردند چھارم،
چون از زناشویي با ماري نومید شد، با نادیده گرفتن ناتواني خویش در برابر ملكھ نیرومند و سرسخت، با 

را بھ جاي وي الیزابت طرح ازدواج ریخت و درصدد برآمد كھ ماري را از سلطنت براندازد، الیزابت 
شارل پنجم زناشویي با فرزند خویش فیلیپ را بھ . بنشاند، و خود بھ نام الیزابت بر انگلستان فرمان راند

ماري پیشنھاد كرد و وعده داد كھ از ھمھ اقتدار خویش، مگر عنوان امپراطوري، بھ نفع فرزندش چشم 
ھمسر فرمانرواي اسپانیا، فالندر، ھلند، ناپل، و ماري از اینكھ . پوشد و ھلند را بھ پسر آینده آنان ببخشاید

مستملكات اسپانیا در آمریكا خواھد شد از وجد در پوست نمیگنجید، و دورنماي پیوند سیاسي و دیني 
  . انگلستان با اسپانیا خون نیمھ اسپانیایي وي را بھ جوش آورده بود

س فیلیپ جوان را برآورد، و حتي از اینكھ جواني را پشت سر نھاده بود، میترسید كھ نتواند خواھشھاي نف
گماشتگان . فیلیپ نیز رغبتي بھ زناشویي با وي نداشت. بتواند با ھمسر آیندھاش عشقبازي كند ھراسان بود

، ))ھاي بدنمایي بھ تن میكند جامھ((است و )) قدیسھاي كامل((انگلیسي فیلیپ بھ او گزارش دادند كھ ماري 
ھمسر دلربایي از میان شاھزادگان اروپا بجوید سرانجام، شارل، براي ترغیب  و آیا مناسبتر نیست كھ وي

فرزندش بھ زناشویي با ماري، بھ او گوشزد كرد كھ وصلت با ملكھ انگلستان براي اسپانیا متفق نیرومندي 
گلستان در برابر فرانسھ فراھم خواھد ساخت و سلطھ اسپانیا را بر ھلند، كھ از نظر بازرگاني وابستھ بھ ان

شارل بھ این اندیشھ بود كھ از كشورھاي كاتولیك اسپانیا، فرانسھ، و انگلستان . است، تحكیم خواھد كرد
اتحادیھاي براي سركوبي پروتستانھاي آلمان تشكیل دھد و با بھ ھم پیوستن خاندانھاي ھاپسبورگ و تودور، 

  . ازداروپاي باختري را چند سالي از صلح و آرامش اجباري برخوردار س

شوراي خصوصي ملكھ و مردم انگلستان از ضرورت و اھمیت این زناشویي آگاه بودند، ولي میترسیدند 
كھ وصلت ماري با فیلیپ انگلستان را ضمیمھ اسپانیا، و در جنگي كھ بین اسپانیا و فرانسھ درگیر شده بود 

روزي عنوان شاه انگلستان را دارا شارل براي ارضاي ملت انگلستان اطمینان داد كھ فیلیپ تا . گرفتار كند
مقرر شد كھ . خواھد بود كھ ماري زنده است، و ماري ھمچنان فرمانرواي مستقل انگلستان خواھد بود

) پسر فیلیپ از ھمسر قبلیش(و ھرگاه دون كارلوس ; ماري در ھمھ القاب و عناوین فیلیپ سھیم شود
از این گذشتھ، امپراطور زیرك و مكار . اسپانیا شودبیفرزند بمیرد، ماري یا فرزند او وارث امپراطوري 

پوند از درآمد امپراطوري را بھ او خواھد  ٠٠٠،۶٠بھ ماري وعده داد تا روزي كھ زنده است،سالي 
شوراي سلطنتي انگلستان با چند شرط جزئي این پیشنھاد فریبنده را پذیرفت و زناشویي ماري را . پرداخت

مگر . ري، با آنكھ زني كمرو و محجوب بود، براي این زناشویي بیتابي میكردخود ما. با فیلیپ تجویز كرد
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ولي مردم انگلستان از ! نھ این است كھ او سالیان درازي را در آرزوي ربودن دلي سپري ساختھ بود
اقلیت پروتستان، كھ بھ امید فرارسیدن روزي كھ الیزابت ماري . زناشویي وي با فیلیپ خشنود نبودند

و نازا را از تخت براندازد و خود بھ جاي وي نشیند مظلومیت و فشار را بر خویشتن ھموار كرده ناتوان 
نجباي . بود، اكنون از اینكھ ماري بھ یاري اسپانیا آیین كاتولیك را بھ انگلستان باز میگرداند ھراسان بود

ان پس گرفتھ شود، بر خود كشور، كھ با تاراج اموال كلیسا توانگر شده بودند، از بیم آنكھ دارایي آن
  . میلرزیدند

حتي كاتولیكھاي كشور از فرمانروایي مرد بیگانھاي كھ مصالح انگلستان را قھرا فداي مقاصد كشور 
ساكنان وحشتزده شھر . اعتراض در سراسر انگلستان شدت گرفت. دیگري میكرد بیزار و بیمناك بودند

چھار تن از نجیبزادگان كشور . را در پناه خویش بگیردپلیموت از شاه فرانسھ درخواست كردند كھ آنان 
بنا بود دیوك آو سافك . آغاز شود طرح كردند ١۵۵۴مارس  ١٨نقشھ شورشي را كھ قرار بود در روز 

مردم سر جیمز كرافت شورش رعایاي خویش را در ویلز رھبري كند، ) پدر بخشوده شده جین گري(
وادارد، و سرتامس وایت كھین رھبري شورشیان كنت را بھ  سرپیتر كرو ساكنان دو نشر را بھ طغیان

وایت مھین، شاعر، چند پارچھ از اراضي سابق كلیسا را بھ چنگ آورده بود كھ فرزندش . دست گیرد
رھبران شورش با در میان نھادن نقشھ خویش با كورتني، كھ ماموریت داشت . نمیخواست از دست دھد

اسقف ستیون گاردینر كھ پس از ناكامي كورتني . زد، خویشتن را لو دادندالیزابت را با شورشیان ھمراه سا
در زناشویي با ماري بر او بدگمان شده بود و از قصد وي براي انتقامجویي از ماري بویي برده بود، وي 

  . را دستگیر ساخت، و كورتني ظاھرا بھ زور و زجر و شكنجھ نقشھ توطئھگران را افشا كرد

رگ در عرصھ كارزار را آبرومندانھتر از آن میدانستند كھ بھ دست دژخیمان ملكھ سر توطئھگران، كھ م
). ١۵۵۴فوریھ (بریده شوند، شتابان مسلح شدند، و شورش در یك زمان چھار شھرستان را فرا گرفت 

مرد جنگي را بھ سوي لندن راند، و از مردم انگلستان خواست كھ از انضمام انگلستان بھ  ٧٠٠٠وایت 
  . انیا جلوگیري كننداسپ

ھاي شھر بھ روي سربازان وایت  پروتستانھاي لندن با شور و ھیجان خویشتن را براي گشودن دروازه
شوراي خصوصي ملكھ، كھ نمیتوانست تصمیم بگیرد، حتي یك سرباز براي دفاع از شھر . آماده ساختند
وي را بر خود ماري در شگفت بود كھ چگونھ مردم انگلستان كھ با چنان شور و ھیجاني . فراھم نكرد

تخت فرمانروایي نشاندھاند، اكنون تصمیم گرفتھاند او را از وصول بھ سعادت و شادكامي كھ در طول 
ماري دریافتھ بود كھ . سالیان دراز رنج و محنت و شوربختي نیل بدان را در دل میپرورانیده است بازدارند

یان چارھاي نیندیشد، زندگي و ھرگاه زمام امور كشور را شخصا بھ دست نگیرد و براي سركوبي شورش
  . فرمانروایي او بزودي بھ سر خواھد رسید

از این روي، بیدرنگ بھ تاالر اصناف لندن رفت و در میان جمعیت پرشوري كھ نمیدانستند از بین ملكھ و 
بھ مردم گفت كھ در صورت راي مجلس عوام، حاضر است . شورشیان كدامیك را برگزینند حضور یافت

ولي ھرگز اجازه ; داز زناشویي با فیلیپ، فرزند شاه اسپانیا، چشم پوشد و سراسر عمر را تنھا بھ سر بر
: بعد اضافھ كرد. او كشور را بھ بلوا و آشوب سیاسي بكشند)) بھانھ زناشویي((نخواھد داد كھ مخالفان بھ 

ولي . برایم دشوار است از مھر و محبت مادر بھ فرزندش سخن بگویم، زیرا ھیچ گاه فرزندي نداشتھام((
ندانش دوست بدارد، در این صورت بھ شما ھرگاه براي ملكھاي مقدور باشد كھ اتباعش را چون فرز

سخنان ماري چنان بر دل .)) اطمینان میدھم كھ پاكترین عواطف و احساسات خویش را نثار شما میكنم
 ٠٠٠،٢۵گماشتگان دولت در یك روز . مردم نشست كھ ھمگي پشتیباني خویش را از ملكھ اعالم داشتند

آو سافك بازداشت شد، و كرافت و كرو فرار اختیار  دیوك. مرد جنگي براي دفاع از شھر گرد آوردند
وایت كھ تنھا مانده بود، با نیروي ناتوان خویش با سربازان دولتي در خیابانھاي شھر بھ جنگ . كردند

. محافظان بگریزد ولي او ھمچنان در كاخ ماند. پرداخت و خویشتن را بھ كاخ ملكھ در وایتھال نزدیك كرد
از پاي درآمدند، و خود او كھ رمقي بھ تن نداشت تسلیم شد و بھ برج لندن اعزام سربازان وایت سرانجام 

  . ماري بار دیگر نفس آسودھاي كشید، ولي دیگر ملكھ مھربان و با شفقت پیشین نبود. گشت
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IV - ١۵۵٨-١۵۵۴: ماري خون آشام  

براي زندھگذاشتن و امپراطور و سفیر او نیز . مشاوران ماري با عفو بخشش مخالفان او مخالف بودند
حتي اعطاي آزادي بھ كساني كھ بر ضد او توطئھ چیده بودند و باز ھم ممكن بود توطئھ بچینند بر ماري 

فیلیپ با چھ اطمیناني میتواند در سرزمیني زیست كند كھ دشمنان او در آن از : خرده میگرفتند و میپرسیدند
كھ ترحم بر ملت مستلزم نابود كردن توطئھ گران و آزادي برخوردارند اسقف ستیون گاردینر عقیده داشت 

. ماري پس از شورش یاد شده، كھ وي را سخت ھراسان ساخت، اندرز مشاوران را پذیرفت. خائنان است
و ھمسر وي ; فرمان اعدام جین گري را، كھ ھرگز بھ آرزوي آن نبوده كھ ملكھ انگلستان شود صادر كرد

جین ھفدھسالھ بیآنكھ بھ فرمان ملكھ اعتراض كند . ر شود، از بین بردرا، كھ خواستھ بود فرمانرواي كشو
پدر او، دیوك آو ) ١۵۵۴فوریھ  ١٢(یا اشك بریزد، با شھامت و بیباكي و خونسردي بھ مرگ تن در داد 

گروھي از توطئھگران را . سافك را سر بریدند، و صدھا تن از شورشیان كم اھمیت را نیز بھ دار آویختند
وایت نخست طرح نقشھ شورش را بھ . آنكھ اطالعاتي از آنان كسب كنند، مدتي زنده نگاه داشتند بھ امید

وي را بھ علت عدم اطالع از طرح شورش ) ١۵۵۴آوریل  ١١(الیزابت نسبت میداد، ولي ھنگام اعدامش 
صیھ كرد شارل بھ ماري تو. كورتني را پس از یك سال از زندان آزاد و سپس تبعید كردند. تبرئھ كرد

ماري الیزابت را یك ماه در . كورتني و الیزابت را، كھ ھمواره ھستي وي را تھدید خواھند كرد، نابود كند
  . كاخ سنت جیمز نگاه داشت و سپس دو ماه در برج لندن بازداشت كرد

رسیده رنار براي اعدام فوري الیزابت پافشاري میكرد، ولي ماري از آن روي كھ خیانت الیزابت بھ ثبوت ن
روزھاي ھراس انگیزي كھ بر الیزابت گذشتند وي را گرفتار نگراني و . بود، از اعدام وي خودداري كرد

ھمان طور كھ ماري تودور از او نگران بود، . بدگماني كردند، كھ آثار آن ھنگام فرمانروایي وي پدیدار شد
ملكھ آینده انگلستان را در روز . اسیدالیزابت نیز پس از آنكھ ملكھ انگلستان شد، از ماري استوارت میھر

بیم از جلوس الیزابت بر مسند فرمانروایي انگلستان . ماه مھ بھ وودستاك انتقال دادند و زیر نظر گرفتند ١٨
  . ماري تودور را بار دیگر بھ امید داشتن فرزندي بھ اندیشھ زناشویي انداخت

غیابا  ١۵۵۴مارس  ۶وي در روز . ي ابراز نمیداشتفیلیپ ھمچنان دلسرد بود و تمایلي بھ زناشویي با مار
شكیبایي جسمي و . ژوئیھ بھ انگلستان نرسید ٢٠توسط وكیلش با ماري پیمان زناشویي بست، ولي تا روز 

او مردي خوشخو، . فیلیپ را، كھ از پیشاني پھنش بھ چانھ باریك او میرسید، مو و ریش زردي پوشانده بود
ھربان و دلباز بود، و در رفتار او و ھمراھانش نشاني از اینكھ انگلیسیھا را شوخ طبع، و نسبت بھ ھمھ م

وي حتي بھ الیزابت پیام مالطفت آمیزي فرستاد شاید از آن روي . مردمي وحشي بشمارند بھ چشم نمیخورد
ید، كھ پیش بیني میكرد ماري فرزندي بھ جھان نخواھد آورد و الیزابت بھ فرمانروایي انگلستان خواھد رس

و جلوس الیزابت بھ تخت فرمانروایي انگلستان براي اسپانیا برتر از بھ قدرت رسیدن ماري اسكاتلندي بود 
ماري با آنكھ مستتر، از فیلیپ بود، با عشق و عاطفھ آتشین، . كھ از دیرباز با فرانسھ پیوند نزدیك داشت

فھ محروم مانده بود، اكنون از اینكھ او، كھ سالیان دراز از عشق و عاط. وي را بھ ھمسري خویش برگزید
از این روي، . میدید، دل شاھزاده توانا و رشیدي را بھ دست آورده است از خوشي در پوست نمیگنجید

ماري با امتنان . خویشتن را چنان بھ او سپرد كھ درباریانش پنداشتند انگلستان فرمانبردار اسپانیا شده است
با مالحظھ فضایل و كماالت . خوشي من بیش از آن است كھ بھ زبان آید(: (و فروتني بھ شاه اسپانیا نوشت

.)) شوھر تاجدارم، از خدا خواھانم این موھبت را بھ من ارزاني دارد كھ ھر چھ بیشتر او را خشنود سازم
آرزوي شدید ماري بھ زادن فرزند و آوردن وارثي براي تاج و تخت انگلستان سرانجام موجب شد كھ 

ایست عادت ماھانھ خویش را بھ بارداري حمل كرد، و از آنجا كھ بھ بارداري . باردار پنداردخویشتن را 
اختالل دستگاه گوارش گمان . خویش امیدوار بود، از یاد برد كھ این عارضھ قبال بھ او دست میداده است

شیردار  وي را تقویت كرد، و سفیر كبیر ونیز در گزارش خویش نوشت كھ پستانھاي ملكھ برآمده و
ماري مدتي بدین دلخوش بود كھ او نیز چون فرودستترین زنان قلمرو فرمانروایي خویش داراي . شدھاند

فرزند خواھد شد، و براي ما دشوار است نومیدي و دلشكستگي او را بھ ھنگامي كھ پزشكان بھ او گفتند 
در خالل این احوال، خبر . مبرآمدگي پستانھایش ناشي از بیماري استسقاست، در مخیلھ خویش مجسم كنی
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بارداري ملكھ در انگلستان پیچید و مردم بھ شكرگزاري پرداختند و خویشتن را براي برگزاري جشن و 
مردم بیدرنگ دكانھاي . اندكي بعد شایع شد كھ ملكھ پسري بھ جھان آورده است. تظاھر آماده ساختند

كلیساھا بھ صدا در آمدند، و كشیشي اعالم داشت  ناقوس; خویش را بستند و در خیابانھا بزمھایي آراستند
  . و برازنده شاھزادگي است)) تندرست و زیبا((كھ نوزاد 

  . ماري، كھ دلشكستھ و نزد مردم سرافكنده گشتھ بود چند ماھي خویشتن را از مردم پنھان كرد

كھ كاردینال با وصلت ملكھ  ولي از آنجا. وي با شرایطي اجازه داده بود كاردینال پول بھ انگلستان باز گردد
پس از آنكھ . انگلستان با خاندان سلطنتي اسپانیا مخالف بود، شارل وي را مدتي در بروكسل بازداشت كرد

 ٢٠(زناشویي انجام گرفت، امپراطور دست از مخالفت برداشت، و كاردینال از دریاي مانش گذشت 
استقبال گرم سران دولت، . پاپ، بھ وطن بازگشت و پس از بیست و دو سال، بھ نام نماینده) ١۵۵۴نوامبر 

. ھاي باقي نگذاشت كھ ساكنان انگلستان از تجدید پیوند كشور خویش با پاپ خرسندند روحانیان، و شبھ
سالم بر تو اي نعمت رسیده، : ((كاردینال پول پس از بازگشت بھ وطن، ماري را بگرمي تھنیت گفت

مبارك : ((و آرزو كرد كھ بزودي بتواند بھ ملكھ بگوید.)) ارك ھستيخداوند با توست، و در میان زنان مب
نمایندگان پارلمنت چون دریافتند كاردینال پول حامي پیامي است كھ پاپ در آن اموال .)) باد ثمره رحم تو

مضبوط كلیسا را بھ دارندگان آنھا بخشیده است، زانو بر زمین زدند و براي تعرض گذشتھ خویش بھ كلیسا 
پاپ بار دیگر رھبر و . خداوند پوزش خواستند، و اسقف ستیون گاردینر ھمھ توبھكاران را بخشیداز 

ھاي  دادگاه. عواید كشیشان بھ او تعلق گرفت)) نوبر((و درآمد كلیسا و . سركرده كلیساي انگلستان گشت
. تصاص دادنداسقفي گشایش یافتند، و كشیشان بار دیگر عشریھ حوزه ماموریت خود را بھ خویشتن اخ

براي جنبش اللردھا، مانند دوران قبل از ھنري ھشتم، محدودیتھایي وضع شد، و تفتیش مطبوعات از 
وضع انگلستان، پس از بیست سال آشوب و كشمكش، بھ صورت دیرین . دولت بھ كلیسا انتقال یافت

نومید گشت، اجازه فیلیپ سیزده ماه نزد ماري ماند، ولي چون سرانجام از باردار شدن او . بازگشت
خواست بھ بروكسل، كھ كناره گیري پدرش از سلطنت حضور وي را در آنجا ضروري ساختھ بود، 

ماري با دل افسرده تقاضاي وي را پذیرفت، ھمسرش را تا زورقي كھ بر رود تمز منتظر او بود . بازگردد
فیلیپ با خود ). ١۵۵۵اوت  ٢٨(بدرقھ كرد، و تا چشم كار میكرد از پنجرھاي زورق را نگریست 

وي با آمیزش با زنان تندرست و . میاندیشید كھ با معاشقھ با یك زن بیمار بھ وظیفھ خویش عمل كرده است
  . ھاي سختي را كھ در انگلستان سپري كرده بود از دل زدود دلرباي بروكسل، خاطره تلخ ماه

وي كلیساي انگلستان را سرو سامان داد . كاردینال پول اكنون مقتدرترین و با نفوذترین مرد انگلستان بود
ماري اكنون با . ھا را كھ برچیده شده بودند گشود ھاي و راھبھخانھ و، بھ یاري ماري برخي از صومعھ

ترویج مراسم دیني كھن، با مالحظھ پیكره مسیح مصلوب و تصاویر دیني در كلیساھا، با حركت در 
ا زانوزدن در كلیسا ھنگام برگزاري مراسم قداس خویشتن صفوف كشیشان، كودكان، و اصناف دیندار، و ب

، وي ھمچنانكھ بر )١۵۵۶(در آخرین پنجشنبھ قبل از عید قیام مسیح . را دلداري میداد و سرگرم میساخت
ملكھ، كھ آرزوي . زمین زانو زده بود، پاھاي چھل و یك پیرزن را شست و بوسید و بھ ھمھ آنان اعانھ داد

  . د برده بود، اكنون تنھا در پناه دین دلداري مییافتمادر شدن را از یا

ھاي نو ذھن شھرنشینان را  اندیشھ. ولي براي او مقدور نبود گذشتھ را آن گونھ كھ خود میخواست احیا كند
ھاي دیني مخالف عقاید و مطبوعات خویش را پنھاني در كشور میپراكندند،  تسخیر كرده بودند، و فرقھ

ھ الوھیت مسیح، ھستي روح القدس، و انتقال گناه آدم را بھ بشر انكار میكردند ماري فعالیت جمعیتھایي ك
. ھاي بدعتآمیز را جنایت و بدتر از خیانت میپنداشت را سخت ساده و قشري بھرھاي نبرده بود، این اندیشھ

م را دریافتھاند از خود میپرسید كھ آیا مروجان گمراه این بدعتھا بیش از كاردینال محبوبش نیاز روحي مرد
بھ او خبر داند كھ واعظي بھ ھنگام مناجات در یك كلیسا از خدا خواستھ است او را یا بھ راه راست ارشاد 

یك روز الشھ سگي را كھ سر آن را چون سر راھبان تراشیده و طنابي بھ گردنش . كند یا از جھان ببرد
ماري از اینكھ . ركنت بیني كشیشي را بریدندد. بستھ بودند از پنجره اطاق ملكھ بھ داخل پرتاب كردند

مھاجران فرانسوي پروتستان، كھ وي بدانھا اجازه داده بود آزادانھ انگلستان را ترك گویند، رساالتي در 
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انگلستان میپراكندند و در آنھا ملكھ را مرتجع فریبكار خطاب میكردند و مجامع دیني التیني زبان را مظھر 
برخي از این رساالت مردم انگلستان را بھ قیام برضد ملكھ تحریك . ، رنج میبردكفر و الحاد میخواندند

گویندھاي از ) ١۵۵۴مارس  ١۴(تن در آلدگیت برپا شده بود  ٠٠٠,١٧در اجتماعي كھ با حضور . میكردند
. مردم درخواست كرد كھ ماري را از فرمانروایي براندازند و الیزابت را بھ جاي وي بر تخت نشانند

  . وتستانھاي انگلیسي مقیم خارج براي شوراندن ھموطنان خویش سرگرم فعالیت بودندپر

چھ عواملي وي را . از بذل و بخشش بازنایستاد ١۵۵۵ماري، ھمچنانكھ طبع وي اقتضا میكرد، تا سال 
منفورترین ملكھ انگلستان ساختند حمالت تحریك آمیز مخالفان كھ براي شخص و ایمان و احساسات او 

محنت و ناكامي ; بیم از آنكھ مخالفت با آیین كاتولیك سرپوشي براي قیام سیاسي باشد; تي نگذارده بودحرم
و اعتقاد ; كھ روان وي را درھم كوبیده و نیروي تشخیص و قضاوت صحیح را از او بازگرفتھ بودند

راي ثبات و بقاي بیچون و چراي وي بھ اندرز مشاورانش، فیلیپ، گاردینر، و پول، كھ وحدت دیني را ب
فیلیپ چندي بعد اصلي را كھ بدان معتقد بود در ھلند بھ كار بست . ملت انگلستان اجتنابناپذیر میشمردند

را ھر  - ھوپر، و ریدلي، و التیمر  - كھ سھ اسقف پروتستان ) ١۵۵۴در بھار (گاردینر سوگند خورده بود .
چون ملكھ ماري رئوف و مھربان، ولي در معتقدات  كاردینال پول ذاتا. گاه توبھ نكنند، زنده بھ آتش كشد

او بھ كلیسا چندان مھر میورزید كھ از كساني كھ در درستي تعالیم یا . دیني خود قشري و سر سخت بود
پول در مجازات مخالفان دیني، كھ در زمان ملكھ ماري صورت . اختیارات كلیسا تردید داشتند اكراه داشت

و یك بار بیست تن را كھ اسقف ; كاردینال میكوشید از تندروي جلوگیري كند ;گرفت، دخالت مستقیم نداشت
با وجود این، بھ روحانیان میگفت كھ ھرگاه از . بونر بھ مرگ در آتش محكوم كرده بود از مرگ نجات داد

كشت و چون اعضاي گندیده ((ھاي مسالمتجویانھ نتیجھاي بھ دست نیاید، مروجان اصلي بدعت را باید  راه
بھ نظر ما باید از مجازات : ((خود ماري نخست با پروتستانھا مدارا میكرد و میگفت)). بدن بھ دور افكند

)). باید با كساني كھ با تعالیم خویش سادھدالن را میفریبند بنرمي رفتار كرد; شدید گمراھان دوري جست
ولي چون جنگ با فرانسھ . آزرددر بدو امر، گرچھ او زجر و آزار پروتستانھا را تجویز وي آنان را نمی

، ماري پنداشت كھ شكست انگلستان معلول خشم )١۵۵٨(براي او و انگلستان شوربختي بھ بار آورد 
  . آفریدگار از نرمش وي در برابر گمراھان است، و از آن پس مجدانھ بھ زجر و آزار پروتستانھا پرداخت

نبودند آیین كاتولیك را در انگلستان بھ  شش كشیشي كھ حاضر) ١۵۵۵ژانویھ  ٢٢(گاردینر با جلب 
چھار تن ; یكي از متھمان توبھ كرد .شدرسمیت بشناسند، در كشتار پروتستانھا در وطن خویش پیشگام 

فوریھ  ٨-۴(، نیز در میان آنان بود، آتش زدند دیگر را، كھ جان ھوپر، اسقف معزول گالستر و ووستر
زیرا از كشتار مخالفان باز ایستاد، تندرستي خویش را ; گادینر ظاھرا پس از این كشتار،متالم شد) ١۵۵۵

پس از او، اسقف ادمند بونر بھ كشتار پروتستانھا . از دست داد، و در ماه نوامبر ھمان سالدر گذشت
و چون بونر شش ; انگلستان بود، بھ او سفارش كرد كھ از تندروي بپرھیزدفیلیپ، كھ ھنوز در . پرداخت

اعتراض )) این گستاخي وحشیانھ((تن دیگر را بھ مرگ در آتش محكوم كرد، رنار، سفیر امپراطور بھ 
و كشیش اقرار نیوش فیلیپ، كھ یك فرایار اسپانیایي بود، این كشتارھا را با محبت و بخشایش مسیح ; كرد

وي خویشتن را . بونر پس از پنج ھفتھ درنگ، احكام خویش را بھ موقع اجرا گذاشت. ار خواندناسازگ
مردي رئوف و با مدارا میشمرد، و از نظر عرف و عادت آن روزگار نیز حق با او بود، زیرا شوراي 

ید او با وعده و وعید میكوش. خصوصي ملكھ وي را براي سستي و تعلل در سركوبي بدعت سرزنش میكرد
محكومان را بھ توبھ وا دارد، و غالبا مشاغل آسوده و آبرومندانھاي بھ آنان وعده میداد، ولي در جایي كھ 

  . از مواعید خویش نتیجھ نمیگرفت محكومان را با بیرحمي و قساوت كیفر میداد

دتر تلف معموال كیسھاي پر از باروت در میان پاھاي محكومان جاي میداد تا با اشتعال آن محكومان زو
  . شوند

ولي ھنگام اعدام ھوپر، باروت منفجر نشد، توده ھیزم بكند سوخت، و اسقف پیشین یك ساعت در آتش جان 
  . كند
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بیشتر محكومان كارگران سادھاي بودند كھ در زمان حكومت پیشین بھ خواندن كتاب مقدس خو گرفتھ 
گویا جفاكاران میپنداشتند سزاي . نتاج میكردندھاي پروتستانھا است بودند و از این كتاب عقایدي چون اندیشھ

آن عده از سران كلیسا كھ آیین پروتستان را در كشور پراكندھاند این است كھ با شھادت گناھان خویش را 
در سالھ، ریدلي شصت و پنج سالھ، و التیمر ھشتاد سالھ را براي دادرسي از زندان برج لندن . كفاره كنند

  . بھ آكسفرد آوردند

تیمر با تجویز آتش زدن آناباتیستھا و فرانسیسیان پرھیزگار دوران فرمانروایي ھنري ھشتم حیثیت خویش ال
ریدلي بر فرمانروایي غیر قانوني جین گري صحھ نھاده، ماري را زنازاده خوانده، و . را لكھدار ساختھبود

غز متفكر جنبش اصالح دیني كرنمر، كھ م. بھ بركناري بونر و گاردینر از مقام اسقفي یاري كرده بود
انگلستان بود، پیمان زناشویي ھنري را با كاترین فسخ كرده، ان بولین را ھمسر قانون ھنري ھشتم 

را جایگزین مراسم قداس كرده، فریث، لمبرت، و كاتولیكھاي دیگر را )) كتاب دعاي عمومي((شناختھ، 
ادوارد بھ جین گري تایید كرده، و مراسم قداس  زجر و آزار داده، واگذاري فرمانروایي انگلستان را توسط

ھمھ این مردان دو سالي بود كھ بھ انتظار مرگ در برج لندن بھ سر . را مظھر كفر و بیدیني خوانده بود
  . میبردند

سپتامبر در آكسفرد بھ محاكمھ كشیدند، و دادرسان براي واداشتن وي بھ توبھ و  ٧كرنمر را در روز 
او نیز در عقیده خویش پایدار ماند، و از طرف دادگاه مجرم . فرو گذار نكردند ندامت از ھیچ كوششي

ولي از آنجا كھ كرنمر اسقف اعظم بود، حكم دادگاه را براي توشیح نزد پاپ فرستادند و خود . شناختھ شد
  . او را بھ برج لندن بازگردانیدند

ھمان روز . ایمان و عقیده خویش عدول نكرد او نیز از. سپتامبر، ریدلي را بھ دادگاه آوردند ٣٠در روز 
این مرد سالخورده، كھ دیگر اعتنایي بھ جھان نداشت، خرقھ . التیمر را بھ دادگاه كلیسایي احضار كردند

عینكش ; نخنمایي بھ تن كرده و با كالھي كھ بر روي عرقچیني قرار داشت موھاي سفیدش را پوشانده بود
او نیز از اذعان بھ قلب ماھیت . لد كتاب عھد جدید روي كمربندش دیده میشدبر شانھ او افتاده بود، و یك ج

. این دو تن را در روز اول ماه اكتبر محكوم كردند و در روز ششم ھمان ماه آتش زدند. سرباز زد
آنان را . محكومان در برابر توده ھیزمي كھ براي سوزاندن آنان انباشتھ شده بود زانو زدند و دعا خواندند

التیمر . پس با زنجیر بھ تیرآھن بستند، كیسھ پر از باروت بھ گردنشان آویختند، و توده ھیزم را آتش زدندس
از بركت االھي، امروز ما . آقاي ریدلي، خوش باش و شادي كن: ((در این ھنگام بھ ریدلي رو كرد و گفت

دسامبر،  ۴در روز .)) د شدچون شمعي برافروختھ میشویم كھ شعلھ آن ھرگز در انگلستان خاموش نخواھ
نخستین اسقف اعظم پروتستان كنتربري چون از . پاپ پاولوس چھارم محكومیت كرنمر را تصویب كرد

كتاب ((براي مردي كھ اثر شورانگیزي چون . مرگ قریبالوقوع خویش آگاه شد، نخست خویشتن را باخت
احساس درد جسمي و فكري با مرگ از خامھاش تراوش كرده بود، دشوار بود كھ بدون )) دعاي عمومي
ھمھ بدعتھا و خطاھاي لوتر و تسوینگلي را انكار و ((وي، ظاھرا بھ تلقین كاردینال پول، . رو بھ رو شود

، و بھ درستي ھمھ معتقدات كلیساي كاتولیك رومي، از جملھ آیینھاي مقدس ھفتگانھ، قلب ))تقبیح كرد
اف میبایست محكومیت وي را بھ زندان كاھش دھد، ولي این اعتر. ماھیت، و وجود برزخ، اعتراف كرد

، در كلیساي سنت مري در آكسفرد )١۵۵۶مارس  ٢١(كرنمر، سحرگاه روز اعدامش ) بھ گفتھ فاكس(
  :سپس در برابر چشمان بھتزده حاضران چنین گفت. براي ھفتمین و آخرین بار توبھ نامھ خویش را خواند

و اكنون از رازي پرده بر میدارم كھ بیش از ھر آنچھ در سراسر عمرم كردھام یا گفتھام وجدانم را 
و اینھا ... میآزارد، و آن مطالب خالف حقیقتي است كھ از بیم جان نوشتھام و اكنون ھمھ را تكذیب میكنم

و چون با نوشتن ... امھایي است كھ از روزي كھ خفت من آغاز گشت نوشتھ یا امضا كردھ اسناد و نامھ
و ... مطالبي مخالف وجدانم دست خویشتن را بھ گناه آلودھام، سزاوار است كھ اول دست من بھ كیفر رسد

  . و اما پاپ از نظر من ضد مسیح است. در آتش خاكستر شود
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كس، كرنمر چون وي را بر توده ھیزم نھادند و آتشي برافروختند قبل از آنكھ آتش بھ تن او برسد، بھ گفتھ فا
تا مردم ببینند كھ دست او قبل از تنش ... محكم و بیحركت نگاه داشت((دست خویش را بھ آتش برد و 

و ھمچنانكھ پیوستھ سخن قدیس استفانوس را بر زبان میراند و میگفت اي عیساي . طعمھ آتش شده است
رنمر، زجر و كشتار ھنگام مرگ ك.)) ھاي آتش جان سپرد خداوند، روح مرا بپذیر، در میان شعلھ

تن از آنان در آخرین  ٢٧٣تن دیگر شھید گشتند، كھ  ٣٠٠نزدیك بھ . پرتستانھا بھ اوج شدت رسیده بود
جفاكاران پس از آنكھ مردم را دستھ دستھ بھ آتش كشیدند، دریافتند كھ . چھار سال حكومت ماري نابود شدند

پروتستان را چون مسیحیت اولیھ نیرو و استحكام  شھادت و جانبازي پروتستانھا آیین. مرتكب خطا شدھاند
ایمان بسیاري از كاتولیكھا، كھ شاھد پایداري و دالوري پروتستانھا در ھنگام مرگ بودند، متزلزل ; بخشید

اسقف ادمند بونر، با آنكھ چندان تمایلي بھ كشتن . و آنان از اعمال ملكھ خویش شرمنده گشتند; شد
روي كھ بیشتر پروتستانھا در محدوده اسقف نشین او بھ شھادت رسیدند، بھ پروتستانھا نداشت، از آن 

. خواند)) آدمكش حرفھاي و جالد ھمھ اسقفان انگلستان((و زني وي را ; معروف شد)) بونر خون آشام((
صدھا تن از پروتستانھاي انگلستان بھ فرانسھ كاتولیك پناه بردند و براي برانداختن حكومت جور و ستم در 

ھانري دوم، پادشاه فرانسھ، با آنكھ خود پروتستانھاي فرانسھ را میآزرد، . طن خویش از پاي ننشستندو
پناھندگان انگلیسي را براي برانداختن ماري، كھ با زناشویي خویش با شاه اسپانیا، فرانسھ را در محاصره 

لستان توطئھاي را كھ براي ، گماشتگان دولت انگ١۵۵۶در ماه آوریل . دشمنان نھاده بود، تقویت میكرد
برانداختن ماري و بھ قدرت رسانیدن الیزابت چیده شده بود، و بھ دست سر ھنري دادلي رھبري میشد، 

تني چند، از جملھ دو نفر از افراد خانواده الیزابت، بھ اتھام دست داشتن در این توطئھ . كشف كردند
  . بازداشت شدند

گرچھ توطئھ سركوب . اه فرانسھ را مسئول این توطئھ، معرفي كردیكي از بازداشت شدگان، الیزابت و ش
  . شد، اما خویش اندیشناك ساخت

دستھاي از پناھندگان انگلیسي بھ مشكالتي گرفتار شدند كھ نمودار تنگي نظر و جمود فكري مردم آن 
ساي پرسبیتري بھ لندن آمده و نخستین كلی ١۵۴٨یان السكي، كالوینیست لھستاني، بھ سال . روزگار است

یك ماه پس از جلوس ماري بر مسند فرمانروایي انگلستان، السكي و . را در این شھر بنیان نھاده بود
در كپنھاگ بھ آنان اخطار كردند . گروھي از اعضاي كلیساي او با دو كشتي دانماركي لندن را ترك گفتند

بپذیرند، و مھاجران، كھ كالوینیستھاي  بھ شرطي میتوانند از كشتي پیاده شوند كھ اعتقادنامھ لوتري را
پناھندگان، كھ نتوانستھ بودند در دانمارك پیاده شوند، بھ شھرھاي . سرسختي بودند، این شرط را رد كردند

ولي مقامات این شھرھا نیز آنان را از آن روي كھ پیرو لوتر . ویسمار، لوبك، و ھامبورگ روي آوردند
پیرو لوتر بھ جاي آنكھ با قربانیان حكومت ماري ھمدردي كنند، آنان را بھ  نبودند، از خود راندن آلمانیھاي

كالون . خواندند)) شھیدان دیو((این دلیل كھ منكر حضور واقعي مسیح در آیین قرباني مقدس بودند گمراه و 
 .سروتوس را زنده آتش زد) ١۵۵٣(فرقھ پرستي بیرحمانھ پیروان لوتر را نكوھش كرد، و در ھمان سال 

پناھندگان پس از آنكھ زمستان را سرگردان در دریاي شمال سپري كردند، سرانجام در امدن رحل اقامت 
  . افكندند

ھمسر دیندار او، كھ اكنون ھم با پاپ و ھم با فرانسھ . ماري زندگي را با نكبت و پریشاني بھ سر آورد
ھ بھ پشتیباني او بھ فرانسھ اعالم و از ملكھ خواست ك) ١۵۵٧مارس  ٢٠(میجنگید، بھ انگلستان بازگشت 

  . جنگ دھد

ولي دیگر براي . فیلیپ براي ارضاي مردم انگلستان بھ ماري سفارش كرد كھ زجر و آزار دیني را بكاھد
او مقدور نبود كھ مردم را با خویشتن ھمراه سازد، چنانكھ ھنوز ماھي بیش از بازگشت فیلیپ بھ انگلستان 

اقوام كاردینال پول، براي رھانیدن مردم انگلستان از شر ماري و فیلیپ،  نمیگذشت كھ تامس ستفرد، از
در ھمان ماه، ). ١۵۵٧مھ  ٢٨(شورش در ھم شكست و ستفرد بھ دار آویختھ شد . شورشي بر پا ساخت

پاپ با عزل كاردینال پول، از مقام نمایندگي خویش و با متھم ساختن وي بھ بدعتگذاري، مشكلي بر 
ژوئن،ماري براي ارضاي فیلیپ، و بھ گمان اینكھ ھانري دوم در  ٧در روز . فزودمشكالت ماري ا
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فیلیپ پس از اخذ نتیجھ از سفر خویش، در ماه . شورش ستفرد دست داشتھ است، بھ فرانسھ اعالم جنگ داد
باقي عمر را از : ((و ماري كھ میدانست دیگر او را نخواھد دید، گفت; ژوئیھ انگلستان را ترك گفت

انگلستان در این جنگ تحمیلي شھر كالھ را، كھ دویست و یازده .)) صاحبت مردان محروم خواھم بودم
و ھزاران زن و مردم انگلیسي كھ در این ; )١۵۵٨ژانویھ  ۶(سال در تصرف انگلیسیھا بود، از دست داد 

كومت ماري در دفاع شھر میزیستند دست خالي بھ انگلستان گریختند و این تھمت ناگوار را پراكندند كھ ح
فیلیپ بھ نفع خویش، و بیآنكھ از . از آخرین مستملكھ بر اروپایي انگلستان سھالنگاري كرده است

درخشانترین گوھر تاج ((فرانسویان بخواھد كالھ را بھ انگلستان بازگردانند، با فرانسھ پیمان دیر زماني 
پس از مرگم : ((عترف بود، چنانكھ میگفتماري خود بھ ارزش این بندر م. بھ شمار میرفت)) انگلستان

، ماري بار دیگر چنین پنداشت ١۵۵٨در آغاز سال .)) چون دل مرا بگشایید، كالھ را در آن خواھید یافت
از آنجا كھ زایمان را خطرناك پیش بیني میكرد، وصیتنامھ خود را نوشت و فیلیپ را . كھ باردار شده است

فیلیپ بھ ماري تبریك گفت، ولي رنج سفر بھ . ھ انگلستان فراخواندبراي شركت در این واقعھ فرخنده ب
ماري اكنون كامال . زیرا ماري درباره بارداري خویش اشتباه میكرد; انگلستان را برخود ھموار نساخت

ساعتھا بر كف اتاق مینشست و . زبون و بیچاره شده و شاید ھم تا اندازھاي دیوانگي بھ او دست داده بود
ھاي آغشتھ  یا نامھ; چون شبحي در راھروھاي كاخ سرگردان میگشت; ا بر زانوانش تكیھ میدادچانھاش ر

فیلیپ، كھ مرگ وي را نزدیك میدید، بھ گماشتگانش در انگلستان تعلیم داد كھ . بھ اشك بھ فیلیپ مینوشت
  . الیزابت را بھ زناشویي با یكي از بزرگزادگان اسپانیا و یا خود او متمایل سازند

ملكھ را نیز  ١۵۵٨در آخرین تابستان عمر ماري بیماري طاعون در انگلستان شیوع یافت و در سپتامبر 
زخمھاي ((این بیماري ھمراه بیماري استسقا، كھ ملكھ از سالھا پیش، از آن رنج میبرد، و . گرفتار ساخت
در روز . ستھ و بیزار ساختكھ بر تن وي پدیدار گشتھ بودند ماري را ناتوان و از زندگي خ))سیاه بسیاري

عشق بھ كلیسا ملكھ را بر آن داشت كھ با این . نوامبر، وي جواھرات سلطنتي را براي الیزابت فرستاد ۶
وي . اقدام سخاوتمندانھ و تعیین جانشین قانوني براي خویشتن، انگلستان را از آشوب و ھرج و مرج برھاند

ھ بھ ھوش آمد، بھ پیرامونیانش گفت در خواب كودكاني را یك بار ك. ساعتھا مدھوش بھ رختخواب میافتاد
نوامبر در مراسم قداس شركت جست، و  ١٧سحرگاه روز . دیده است كھ شادان برگرد او بازي میكنند

  . اندكي بعد براي ھمیشھ چشم از جھان فروبست

ھنگام . وداع گفتدر ھمان روز، كاردینال پول نیز، كھ چون ملكھ خویش دچار شكست شده بود، جھان را 
ارزیابي كارھاي این كاردینال، فراموش نمیتوان كرد كھ وي در آغاز آخرین ماه زندگي خود سھ مرد و دو 

درست است كھ در آن زمانھ ایقان جنونآمیز، ھمھ . زن را بھ جرم بدعتگذاري بھ مرگ محكوم كرده بود
دیني ملت را حتي بھ بھاي مرگ متمردین باید ھاي دیني،مگر آناباتیستھا، عقیده داشتند كھ یكپارچگي  فرقھ

حفظ كرد، ولي در ھیچ جاي جھان مسیحي حتي در خود اسپانیا مردم بھ اندازه روزگاري كھ رجینلد پول 
  . بر كلیساي انگلستان فرمان میراند بھ خاطر ایمان دیني خویش كشتھ نشدند

محنت و بیماري و اشتباھات دردناك بسیار رنج و . درباره خود ماري از قضاوت عجوالنھ پرھیز باید كرد
رافت و دلسوزي او ھنگامي جاي خود را بھ قساوت و . ذھن و روان وي را تیره و پژمرده ساختھ بود

او بھ سخنان سران كلیسا، كھ میخواستند از كساني كھ در گذشتھ آنان را . سنگدلي سپرد كھ میچینند
تا پایان عمر میپنداشت با كشتار مردم بھ دیني كھ . اعتماد داشتمیآزردھاند انتقام بگیرند، بیش از اندازه 
بنامیم، مگر آنكھ این )) ماري خون آشام((سزاوار نیست وي را . وي را زنده نگاه داشتھ است خدمت میكند

این نام ما را از شناخت شخصیت كسي كھ صفات . صفت را بھ ھمھ مردم روزگار او اطالق كنیم
او كاري را كھ بھ دست پدرش براي آزاد ساختن انگلستان از سلطھ . اشت باز میدارددوستداشتني فراوان د

ماري انگلستان را،كھ ھنوز پیرو آیین كاتولیك بود، با آن روي زشت . رم آغاز شده بود بھ پایان میرسانید
ان براي از این روي، ھنگام مرگ او، انگلست. كلیسایي كھ خویشتن را بھ خدمت آن سپرده بود آشنا كرد

  . پذیرش آیین تازھاي كھ وي براي سركوب كردنش آنھمھ تالش كرد آمادھتر بود
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  فصل بیست و ھفتم

  

  از رابرت بروس تا جان ناكس 

١- ١٣٠٠۵۶١   

I  - اسكاتلندیھاي خیره سر  

ساكنان خونسرد و سرسخت مناطق سرد شمالي ; تمدن از سرزمینھاي گرم و حاصلخیز جنوبي برمیخیزد
. پي در پي بر مردم سست و سھل انگار جنوب چیره میشوند و تمدن آنان را جذب و دگرگون میكنند

شرایط قطبي  ساكنان شمالیترین مناطق جھان اسكاتلند، نروژ، سوئد، و فنالند با دست و پنجھ نرم كردن با
  . تمدن را میپذیرند و بھ رغم ھزاران مانع طبیعي بسط و گسترش میدھند

كوھستانھاي بایر و صعب العبور اسكاتلند فئودالیسم را در خود پرورش میداد و تمدن را از خود میراند، و 
بود كھ  حال آنكھ دشتھاي بارور و سرسبز این سرزمین ھمواره در معرض تاخت و تاز مھاجمان انگلیسي

مردم . نمیدانستند چرا مردم اسكاتلند آنان را در میان خویش راه نمیدھند و از شاھان آنان فرمان نمیبرند
اسكاتلند اصال از نژاد سلتند كھ در قرون وسطي با ایرلندیھا، نورسھا، آنگلھا، ساكسونھا، و نورمانھا در ھم 

ھ جزیره باریكشان داراي احساسات و عقاید میالدي چون شب ١۵٠٠اسكاتلندیھاي حدود سال . آمیختند
محدود، چون ھواي مھ آلود كشورشان موھومپرست و افسانھباف، چون ارتفاعات زادگاھشان خود بین و 
مغرور، چون سرزمیني كھ در آن میزیستند خشن و خیره سر، چون سیالبھاي خروشان آن تند و بیپروا، 

زندگي در . ر، و مردمي ھمیشھ شكست ناپذیر بودندھم سنگدل و ھم مھربان، ھم ستمگر و ھم دالو
سرزمین بایر و سنگالخ آنان را تنگدست ساختھ بود، و آداب و عاداتشان از فقر و تنگدستي ریشھ 

دھقانان كھ ناچار بودند با . زمین لجوج و سرسخت آنان را خسیس و صرفھجو بار آورده بود. میگرفتند
مجال نداشتند با سواد شوند و نجبا كھ دھقانان را بھ بردگي كشیده  زمین لم یزرع دست و پنجھ نرم كنند،

مردم . بودند بھ بیسوادي خویش میبالیدند و در زد و خوردھا و جنگھاي خانوادگي نیازي بھ سواد نداشتند
در ; ھا و نظام قبیلھاي آنان را ازھم پراكنده بود، بھ یكدیگر رشك و خصومت میورزیدند این سامان، كھ كوه

تن را  ۵٠٠٠تنھا خاندان داگلس . نجبا، كھ و پارلمنت مسلط بودند. جنگ بیرحم بودند و در صلح ناپایدار
  . در مالزمت خویش داشتند و درآمد آنان با درآمد شاه برابري میكرد

، صنعت اسكاتلند در مرحلھ ابتدایي و خانگي بود، بازرگاني آن رونق و ثبات نداشت، و ١۵٠٠قبل از سال 
تن، كھ برابر نیمي از  ٠٠٠,۶٠٠جمعیت ھمھ اسكاتلند از . ایش انگشت شمار و كم جمعیت بودندشھرھ

گالسكو بندر ماھیگیري كم اھمیتي بود، و پرث تا سال . جمعیت گالسكو امروزي است، تجاوز نمیكرد
م روحیھ استقالل طلبي مرد. تن جمعیت داشت ٠٠٠,١۶ادنبورگ . پایتخت كشور بھ شمار میرفت ١۴۵٢

شھرنشینان، كھ در . اسكاتلند در سازمانھاي فئودالي یا حكومت مطلقھ روستایي یا شھري تظاھر میكرد
ولي این نمایندگان بھ ; گسیل میداشتند)) مجمع طبقات((انتخابات شركت میكردند، نمایندگاني بھ پارلمنت یا 

در یك جا مینشستند و راي و عقیده  جاي آنكھ چون انگلستان در مجلس عوام گرد آیند، با زمینداران فئودال
شاھان اسكاتلند . آنان در برابر راي نجبا، كھ اكثریت را در این مجمع بھ دست داشتند، بھ حساب نمیآمد

چون برخالف فرمانروایان فرانسھ نمیتوانستند با اتحاد با بازرگانان و شھرھاي پرجمعیت براي خود در 
نجبا، كھ از دیر . خویشتن را بھ نفوذ و قدرت كلیسا پشتگرم میساختند برابر نجبا نیرویي فراھم كنند، ناچار

زماني با شاھان مخالف بودند، از كلیسا نفرت داشتند و بھ مال كلیسا چشم طمع دوختھ بودند و از این روي 
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بر خالف انگلستان كھ در آن جنبش . در مخالفت با انتقال دارایي ملت بھ رم با مردم ھماواز شده بودند
اصالح دیني بھ دست شاھان و بازرگانان آغاز شد، در اسكاتلند نجبا جنبش را شروع كردند و امور سیاسي 

  . را از زیر سلطھ كلیسا بیرون آوردند

كلیساي اسكاتلند، با وجود فقر كشور، با استفاده از دینداري مردمي كھ سعادت اخروي را در گرو كلیسا 
نماینده پاپ در اواخر قرن پانزدھم بھ پاپ گزارش داد كھ درآمد . بود میدانستند، ثروت ھنگفتي بھ ھم زده

  . تنھا شھرنشینان و روحانیان سواد داشتند. كلیسایي اسكاتلند با مجموع درآمدھاي دیگر برابر است

ھاي سنت اندروز و  روحانیان اسكاتلند در قرن شانزدھم در دانشوري نامآور و انگشتنما بودند، و دانشگاه
، اسقفان و روساي دیرھا را شاھان ١۴٨٧پس از سال . ین را كلیسا بنیان نھاده بود و نگاھداري میكردابرد

میكردند یا در واقع برمیگماشتند و از این مناصب بھ عنوان پاداشي براي خدمات سیاسي و ممر )) نامزد((
وز، ھالیرود، و سنت اندروز جیمز پنجم درآمد كلیسایي كلسو، ملر. معاش زنازادگان خود استفاده میكردند

انحطاط روحانیان اسكاتلند در قرن شانزدھم تا اندازھاي . را بھ سھ تن زنازاده خویش اختصاص داده بود
ولي انحطاط اخالقیي كھ در اواخر قرون . معلول مال و منالي بود كھ از محل درآمد كلیسا بھ جیب میزدند

سران كلیسا را شاھان برگزینند، در كلیساي اسكاتلند بھ چشم وسطي بر كلیسا چیره گشت مدتھا قبل از آنكھ 
  . میخورد

از ھمین رو، بسیاري از مردم، با آنكھ در .)) رواج داشت، در اسكاتلند بھ جایي رسیده بود كھ مانند نداشت
معتقدات دیني خود پابرجا بودند، روحانیان پروتستان را براي رھبري كلیسا شایستھتر از روحانیان 

. راھبان را براي ھرزگي و عنان گسیختگي سرزنش كرد ١۴٢۵شاه جیمز اول در سال . ولیك میدانستندكات
در لینلیثگو از یك قاضي عسكر، قبل از انتصاب بھ این مقام، تعھد گرفت كھ اموال كلیسایش  ١۴۵۵بھ سال 

، و قبل از آنكھ نزد كاردینال بیتن ھشت زنازاده داشت. نگاه ندارد)) صیغھ مداوم((را گرو نگذارد و 
اسقف اعظم جان ھمیلتن بارھا از . آفریدگار رود، شب را در آغوش ماریون اوگیلوي بھ صبح آورد

سخنسرایان اسكاتلند قبل از آغاز . ھایي گواه بر مشروعیت فرزندان روزافزونش گرفت پارلمنت نامھ
در انجمن  ١۵۴٩د روحانیان بھ سال و خو; اصالح دیني، از ھجوگویي درباره روحانیان فروگذار نمیكردند

نابكاري كارمندان كلیسا در ھر مقام و ((ایالتي كاتولیكھا انحطاط و تباھي كلیساي اسكاتلند را معلول 
ھنگام بررسي اخالق روحانیان اسكاتلند از یاد نباید برد كھ تباھي آنان نمودار فساد . خواندند)) منصبي

  . ان بودمردم و، بیش از آن فساد اخالقي شاھ

II -١۵۵۴-١٣١۴: شاھان اسكاتلند  

شاھان انگلستان براي آنكھ . مھمترین عاملي كھ در تاریخ اسكاتلند بھ چشم میخورد ترس از انگلستان است
اسكاتلند . نگذارند دشمني از پشت سر بھ كشور آنان بتازد، میكوشیدند اسكاتلند را ضمیمھ انگلستان سازند

  . گلستان ایستادگي كند، با فرانسھ، دشمن دیرین انگلستان، متحد شدنیز براي آنكھ در برابر ان

رابرت بروس، كھ ) ١٣١۴(اسكاتلندیھا در نبرد بنكبرن با تیرو كمان و زوبین انگلیسیھا را شكست دادند 
. بر اسكاتلند فرمان راند) ١٣٢٩(این جنگ را رھبري میكرد، تا ھنگام مرگ خویش از بیماري جذام 

)) سنگ سرنوشت((وید دوم، ھمانگونھ كھ از دیر باز در میان شاھان اسكاتلند مرسوم بود، بر فرزند او دی
ادوارد سوم، پادشاه انگلستان، قبل از مبادرت بھ جنگ . در دیر سكون تاجگذاري كرد) سنگ تاجگذاري(

اند، و بھ صد سالھ با فرانسھ، درصدد برآمد كھ ھر گونھ خطر احتمالي را از مرزھاي شمالي كشور برھ
این منظور اسكاتلندیھا را در ھلیدن ھیل شكست داد و ادوارد بیلیل را، كھ دست نشانده خود او بود، بر 

  ). ١٣٣٣(تخت فرمانروایي اسكاتلند نشاند 
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بھ انگلیسیھا، تاج و تخت ) دالر ٠٠٠,۶۶٧,۶(مارك  ٠٠٠,١٠٠دیوید دوم با پرداخت غرامتي بھ مبلغ 
وارثي نداشت، خواھرزادھاش، رابرت استوارت، ) ١٣٧١(یوید ھنگام مرگ چون د. خویش را باز یافت

جانشین وي شد،و بدین سان دودمان استوارت، كھ ماجراھاي بسیاري از سرگذراند، بھ فرمانروایي 
  . اسكاتلند رسید

href="f0607112.htm"<ارتشي در اسكاتلند پیاده كردند و ھمراه اسكاتلندیھا شھرستانھاي مرزي  ٧١١
نگلستان را تاراج كردند، و شھر دارم را بھ تصرف درآوردند و ھمھ ساكنان آن زنھا، مردھا، و كودكان، ا

  . ھا، و راھبھا، و كشیشھا را كشتند و راھبھ

انگلیسیھا بھ مقابلھ برخاستند، بھ اسكاتلند لشكر كشیدند، شھرھاي پرث و داندي را آتش زدند، و دیر ملروز 
ولي پس از آنكھ آنھا فرزندش جیمز ; رابرت سوم جنگ با انگلیسیھا را ادامھ داد. )١٣٨۵(را ویران كردند 

انگلیسیھا جیمز را آبرومندانھ در زندان نگاه داشتند، تا ). ١۴٠۶(را دستگیر كردند، از غصھ درگذشت 
دیگر با  و تعھد كنند كھ) ١۴٢٣(ببندند )) پیمان صلح پایدار((آنكھ اسكاتلندیھا حاضر شدند با انگلستان 

  . فرانسویان ھمدست نخواھند شد

و در ستایش . جیمز اول در زندان دانش و معرفت اندوخت و یكي از دختران انگلیسي را بھ زني گرفت
بھ لھجھ اسكاتلندي شاھنامھ را سرود كھ منظومھاي است كنایھاي و نمودار توانایي )) كبوتر سپید((این 

او ھمچنانكھ فرمانرواي الیق و . اري سرآمد ھموطنانش بودجیمز در كارھاي بسی. شگفت آور یك شاه
نیكخواھي بود، یكي از برجستھترین كشتیگیران، دوندگان، سواران، تیراندازان، صنعتگران، و نوازندگان 

  . اسكاتلند بھ شمار میرفت

; د نھادبیمارستانھایي بنیا; براي مجازات بازرگانان نادرست و كشاورزان سھالنگار مقرراتي وضع كرد
ھا پس از ساعت نھ شب بستھ شوند، جوانان را كھ نیروي خویش را مصروف  دستور داد كھ ھمھ میكده

و بھ اصالح انضباط كلیسا و زندگي راھبان ; بازي فوتبال میكردند، بھ تمرین فنون جنگي سرگرم داشت
م گرفت در اسكاتلند بھ ، تصمی)١۴٢۴(پس از آنكھ اركان فرمانروایي خویش را استوار كرد . ھمت گماشت

حتي اگر خداوند : ((ھرج و مرج و جنایت و زدو خورد نجبا با حكومتھاي مطلقھ فئودالي پایان دھد، و گفت
زندگي یك سگ را نصیب من كند، باز در سراسر اسكاتلند براي حفظ كاخھاي كلیدي، و براي نگاھداري 

ھا و احشام مردم را از دستبرد دزدان حفظ  نھمنظور جیمز این بود كھ خا.)) گاوھا حصاري خواھم ساخت
زن سوگند خورد تا نزد شاه نرود . دزدي از كوھستانھاي اسكاتلند از زني یك جفت گاو دزدید. خواھد كرد

دروغ میگویي، و من بھ پاھایت كفش : ((دزد بھ او گفت. و از او دادخواھي نكند، كفشي بھ پا نخواھد كرد
بھ . با وجود این، زن خود را نزد شاه رسانید. پاھاي برھنھاش نعل اسب زد سپس بر كف.)) خواھم پوشاند

فرمان شاه، دزد را دستگیر كردند، ھمراه با صحنھاي از جنایت كھ بر كرباس نقش شده بود در شھر پرث 
جیمز اول ھمچنین با بارونھاي مزاحم درافتاد، برخي از آنان را . گرداندند، و سرانجام بھ دار كشیدند

او زمینداران كوچك را . عدوم ساخت، اموال اضافي مردم را مصادره كرد، و ھزینھ دولت را فراھم آوردم
سرانجام، . بھ پارلمنت راه داد و خرده مالكان و طبقھ متوسط را در برابر نجبا و روحانیان تقویت كرد

  . بھ دست گروھي از نجبا كشتھ شد ١۴٣٧جیمز در سال 

ھنگامي كھ جیمز دوم ھفتسالھ . در اسكاتلند، با فرزند او جیمز دوم درافتادندجلوگیري از تمركز قدرت 
بود،وزیرانش ارل آو داگلس را با برادر جوانش بھ نام مھمان شاه بھ كاخ سلطنتي خواندند و، پس از 

دوازده سال بعد، خود جیمز دوم ویلیام، ارل آو ). ١۴۴٠(محاكمھ خفت آوري، ھر دو را سر بریدند 
، را بھ كاخش در سترلینگ دعوت كرد، از او پذیرایي شاھانھاي بھ عمل آورد، و با آنكھ تامین جاني داگلس

جیمز دوم ھمھ مواضع . ھاي خائنانھ با انگلستان بھ قتل رسانید بھ او داده بود، وي را بھ اتھام مبادلھ نامھ
ر گلولھ یكي از توپھاي خودش و روزي در انفجا; نظامي انگلستان در اسكاتلند را،جز یكي، تسخیر كرد

جیمز سوم فداي قانونشكني پدر گشت و، پس از زد و خوردھاي مكرر، بھ دست نجبا . قطعھقطعھ شد
و از ; جیمز چھارم با مارگریت تودور، خواھر ھنري ھشتم، زناشویي كرد). ١۴٨٨. (گرفتار و كشتھ شد
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با . وارث قانوني تاج و تخت انگلستان خواندھمین رو، ماري استوارت، ملكھ اسكاتلند، بعدھا خویشتن را 
، )١۵١١(وجود این، پس از آنكھ ھنري ھشتم بھ پشتیباني اسپانیا،اتریش، ونیز، و پاپ بھ فرانسھ تاخت 

در جبھھ جنگ فالدن فیلد، جیمز . جیمز چھارم وظیفھ خود دانست كھ بھ یاري متفق دیرین اسكاتلند بشتابد
لیسیھا جنگید، و پس از آنكھ بسیاري از سربازانش از میدان كارزار با دالوري جنون آمیزي با انگ

  ). ١۵١٣(گریختند، خود او نیز از پاي درآمد

. در میان بزرگان كشور براي احراز نیابت سلطنت مبارزه درگرفت. جیمز پنجم در این ھنگام یكسالھ بود
دیوید بیتن، كھ روحاني توانا و با شھامتي بود و مورد ستایش زنان قرار داشت، بر رقیبان چیره گشت، بھ 

. وادار سرسخت كلیسا بارآورداسقفي اعظم سنت اندروز و سپس بھ مقام كاردینالي رسید، و شاه جوان را ھ
خواھر فرانسوا دو لورن دوك گیز و رھبر جناح ) مري آوگیز(،جیمز با ماري دولورن ١۵٣٨در سال 

نجباي اسكاتلند، كھ مخالفت آنان با روحانیان . كاتولیك در فرانسھ گرفتار تشتت عقیده دیني زناشویي كرد
ز پاپ بودند، بر بزرگان انگلستان كھ اموال كلیسا را شدت مییافت، با عالقھمندي ناظر جدایي انگلستان ا

و از ھنري ھشتم براي گسیختن پیوند و اتحاد خویش با فرانسھ باج . ضبط میكردند رشك میورزیدند
جیمز . چون جیمز پنجم بھ انگلستان اعالم جنگ داد، نجباي كشور از پشتیباني او سر باز زدند. میگرفتند

دسامبر در آنجا  ١۴، سرافكنده بھ فاكلند گریخت و در روز )١۵۴٢(ق سالوي پس از ھزیمت در نبرد باتال
دسامبر، ھمسر وي دختري بھ دنیا آورد كھ پس از شش روز ماري استوارت ملكھ  ٨در روز . درگذشت

  . اسكاتلند شد

اشتھ بیتن وصیتنامھاي ارائھ داد كھ بھ موجب آن شاه متوفا وي را بھ نیابت سلطنت ماري خردسال برگم
  . بود

نجباي اسكاتلند، كھ درباره اصالت وصیتنامھ تردید داشتند، بیتن را دستگیر كردند و جیمز استوارت، ارل 
ولي جیمز كاردینال بیتن را از زندان آزاد كرد و صدر اعظم خویش . آو ارن،را بھ نیابت سلطنت گماشتند

  . ساخت

رد، ھنري ھشتم تصمیم گرفت بیرحمانھ با اسكاتلند پس از آنكھ بیتن پیمان اتحاد با فرانسھ را تجدید ك
بجنگد، انگلستان، كھ در شمال كشور مستقر بودند، فرمان داد در راه خویش ھمھ چیز را بھ آتش بكشند و 

، و بویژه در ))ھر جا كھ بھ مقاومتي بر میخورند، بھ جان مردان و زنان و كودكان ابقا نكنند((نابود كنند، 
سربازان انگلیسي، ھمان طور كھ بھ آنان )). كسي را زنده نگذارند((سنت اندروز،  حوزه اسقفي بیتن،

و )) ;ھا را با خاك یكسان كردند ھاي كشاورزان، و دژ و دھكده دیرھا و خانھ((فرمان داده شده بود، 
ون این ھا را تا شعاع ده كیلومتري پیرام ھمھ دھكده; ادنبورگ را دو روزه تاراج كردند و بھ آتش كشیدند

) ١۵۴۴(اسب را با خود بھ انگلستان بردند  ١٣٠٠گوسفند،و  ٠٠٠,١٢گاو  ٠٠٠,١٠و ; شھر ویران كردند
در آتش زدن اماكن ((سر جیمز كركالدي، نورمن لسلي، و جمعي دیگر از بزرگان اسكاتلند وعده دادند كھ 

با )) ان، و كشتن خود كاردینالمتعلق بھ جناح افراطي كلیسا، دستگیري مخالفان سرشناس اتحاد با انگلست
نقشھ آنان مدتي عقیم . ھنري پیشنھاد آنان را پذیرفت و ھزار پوند بھ آنان كمك كرد. انگلیسیھا ھمكاري كنند

كركالدي، لسلي، و جمعي از نجبا، ھمراه گروھي از آدمكشان، بھ كاخ  ١۵۴۶مھ  ٢٩ماند، تا آنكھ در شب 
بھ گفتھ ناكس، كاردینال در این شب با معشوقھاش، اوگیلوي، . كردندكاردینال ریختند و وي را قطعھ قطعھ 

چون ھوا گرم و سوزان بود، براي آنكھ تا بھ خاك سپردن : ((ناكس میافزاید. سرگرم عشقبازي بود
قاتالن كاردینال، براي دریافت كمك )). كاردینال توسط یاران اسقفش جسد متعفن نشود، بر آن نمك پاشیدند

  . راه دریا، بھ دژ سنت اندروز كھ در كنار دریا بود بازگشتند انگلستان از

وي براي جلب یاري فرانسھ، بھ فرانسواي اول وعده . ارل آو ارن دوباره نیابت سلطنت را بھ دست گرفت
و براي آنكھ ماري بھ دست ; داد كھ ماري استوارت، ملكھ خردسال اسكاتلند، را بھ پسر ارشد او بدھد

جلوس ماري تودور بر تخت ). ١۵۴٨اوت  ١٣(ار نشود، وي را مخفیانھ بھ فرانسھ فرستاد انگلیسیھا گرفت

pymansetareh@yahoo.com



فرمانروایي خطر تھاجم انگلستان بھ اسكاتلند را براي مدتي مرتفع كرد، زیرا اكنون اسكاتلند و انگلستان 
  . ھر دو پیرو آیین كاتولیك بودند

ي آو گیز، مادر ملكھ غایب، از نیابت سلطنت كناره نفوذ فرانسھ ارل آو ارن را بر آن داشت كھ بھ نفع مر
او، كھ در دامان رنسانس فرانسھ . نایب السلطنھ تازه زني ھوشمند و شكیبا و دالور بود). ١۵۵۴(گیرد 

او گروھي از پروتستانھا را كھ در . ھاي جزمي دیني پوزخند میزد پرورش یافتھ بود،بر رقابت اندیشھ
كرد، و بھ بدعتگذاران چنان آزادیي داد كھ بسیاري از پروتستانھاي انگلستان از زندان بھ سر میبردند آزاد 

او بیگمان . ظلم و ستم ماري تودور بھ اسكاتلند پناه بردند و در آنجا براي خویش مجامع دیني بر پا داشتند

  ١۵۵٩- ١۵٠۵: جان ناكس- IIIانسانترین فرمانروایي است كھ 

ھاي  ، پول كریور بھ ترویج اندیشھ١۴٣٣درسال . تبلیغ براي اصالح دین صد سال در اسكاتلند سابقھ داشت
، سي تن از ١۴٩۴در سال . كلیسا وي را محكوم كرد و دولت آتشش زد. ویكلیف و ھوس متھم شد

خشان كشیشان و را، بھ اتھام مخالفت با آثار و تصاویر مذھبي، توبھ در گوشي رتبھب)) اللردھاي كایل((
اقتدار آنھا، قلب ماھیت، وجود برزخ، خرید و فروش آمرزشنامھ، بر پا داشتن مراسم قداس براي مردگان، 

اینھا شمھاي از ھمان عقایدي ھستند . تجرد روحانیان، و مرجعیت پاپ، نزد اسقف گالسكو احضار كردند
  . ھر سي تن متھم ظاھرا توبھ كردند. جاندكھ لوتر بیست و سھ سال بعد در مسائل نود و پنج گانھ خویش گن

متون خطي كتاب عھد جدید كھ از روي . ھاي لوتر بھ اسكاتلند راه یافتند كھ نوشتھ) ١۵٢٣(دیري نگذشت 
ترجمھ انگلیسي ویكلیف بھ زبان اسكاتلندي برگردانیده شده بود، دست بھ دست گشت و مردم خواستار دیني 

ھاي اراسموس و  پتریك ھمیلتن بھ پاریس و لوون رفت و با اندیشھ. شدشدند كھ با كتاب مقدس سازگار با
ھاي دیني نو بھ اسكاتلند بازگشت و درباره  از آنجا بھ ویتنبرگ شتافت، و با اندیشھ. فلسفھ یوناني آشنا شد

كھ اكنون اسقف اعظم سنت اندروز ) عموي دیوید بیتن(جیمز بیتن . رستگاري بھ یاري ایمان سخن گفت
ھمیلتن بھ مقر اسقف اعظم رفت، از اصالت عقاید خویش دفاع . وي را براي استیضاح نزد خود خواند بود،

 ١۵٣۴دو تن دیگر از مصلحان دیني اسكاتلند را در سال ). ١۵٢٨(كرد، و بھ مرگ در آتش محكوم شد 
تھ ناكس، كھ ھمھ بھ گف. یك سال بعد، چھار مرد را بھ دار كشیدند و زني را در آب غرق كردند. آتش زدند

روایات او باوركردني نیستند، این زن ھنگامي بھ كام امواج سپرده شد كھ نوزادش در آغوشش پستان 
  . میمكید

ولي اعدام جورج ویشرت بر چوبھ دار مردم را . این كشتارھا چون پراكنده بودند، واكنشي در پي نداشتند
ویشرت حدود . نبش اصالح دیني در اسكاتلند استسخت تكان داد كشتار وي در واقع نخستین فاجعھ مھم ج

دریغا كھ این بیانیھ پروتستان زمامداران را . را ترجمھ كرد)) نخستین اعترافنامھ سویسي(( ١۵۴٣سال 
ھاي  از آن پس آیین پروتستان سویسي، كھ نخست از اندیشھ. ملزم میساخت كھ بدعتگزاران را كیفر دھند

و اندكي بعد بھ شدت تابع عقاید كالون گشت، جایگزین مذھب لوتر در انساني تسوینگلي ریشھ میگرفت 
ویشرت در مانتروز و داندي بھ موعظھ پرداخت، ھنگام شیوع طاعون با جانبازي و دالوري . اسكاتلند شد

بیماران را پرستاري كرد و در ھمان ھنگام كھ شوراي روحانیان اسكاتلند بھ سرپرستي دیوید بیتن در 
پا شده بود آیین پروتستان را یكي از كساني كھ بھ ھمت وي بھ آیین پروتستان گرویدند از ادنبورگ بر 

در نزدیكي شھر ھدینگتن چشم  ١۵١۵تا  ١۵٠۵جان ناكس در فاصلھ سالھاي . مردان نامدار تاریخ گشت
و جان در گالسكو تحصیل كرد . والدین بزرگترش وي را براي كشیش شدن پرورش دادند. بھ جھان گشود
شرح . احاطھاي كھ بر قوانین كلیسایي و مدني داشت او را نامآور ساخت; كشیش شد ١۵٣٢در حدود سال 

حالي كھ او از خود نوشتھ است و تاریخ اصالح دیني در اسكاتلند نام دارد از دوران جواني وي سخني بھ 
و ) ١۵۴۶(یشناساند میان نمیآورد، ولي ناگھان او را شاگرد پر شور و محافظ بیباك جورج ویشرت م

پس از بازداشت ویشرت، ناكس متواري شد و بعد، در . مینویسد كھ شمشیر سنگیني با خود حمل میكرد
  . ، مقارن عید قیام مسیح، در سنت اندروز بھ جمعیتي پیوست كھ كاردینال بیتن را كشتند١۵۴٧سال 
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او چون . واست كردند كھ واعظ آنان شودقاتالن بیتن، كھ خویشتن را بھ دین نیازمند میدیدند، از ناكس درخ
خود را براي چنین خدمتي ناشایست میدانست، از قبول این درخواست سرباز زد، ولي پس از آنكھ بھ 

اصرار و پافشاري یارانش این خدمت را پذیرفت، ھمگي تصدیق كردند كھ در عمر خویش سخنان آتشیني 
میخواند و )) كنیسھ شیطان((لیساي كاتولیك رومي را ناكس در مواعظ خویش ك. چون مواعظ او نشنیدھاند

او ھم، مانند لوتر، عقیده . آن را بھ وحش مھیبي كھ در كتاب مكاشفھ یوحناي رسول آمده است تشبیھ میكرد
صرفا بھ یاري ایمان رستگار میشود، و آنچھ ما را از اسارت گناه رھانیده خون عیسي ((داشت كھ انسان 

. ژوئیھ، ناوگان فرانسھ دژي را كھ قاتالن بیتن در آن گرد آمده بودند بھ توپ بستدر ماه )). مسیح است
مدافعان دژ پس از چھار ھفتھ از پاي درآمدند، و ناكس و یارانش را بھ بردگي بردند و نوزده ماه در دریا 

كھ میدانیم آنان از رفتار دریانوردان فرانسوي با اسیران آگاھي درستي نداریم، جز آن. بھ پاروزني گماشتند
با سرسختي از شركت در این مراسم ) بھ ادعاي ناكس(را بھ شركت در مراسم قداس وا میداشتند، و آنان 

شاید خواري و زبوني روزگار اسارت و گرفتاري بود كھ تنفر ناكس را برانگیخت و زبان . سرباز میزدند
  . و خامھ او را پرخاشگر ساخت

، ناكس، با حقوقي كھ از دولت دیوك آو )١۵۴٩فوریھ (یش را بازیافتند پس از آنكھ زندانیان آزادي خو
ھرگاه كھ بنیھ ناتوانش اجازه . ((سامرست دریافت میداشت، در انگلستان بھ خدمت روحاني پرداخت

براي ما كھ سخنان دیني چندان بر دلمان نمینشینند، دشوار است شوق . ، روزي یك بار وعظ میكرد))میداد
كشیشان بخش كلیسایي ایراد وعظ و خطابھ دیني را . م قرن شانزدھم را بھ مواعظ دیني دریابیمو عالقھ مرد

در میان پروتستانھا، . بھ اسقفان محول كرده بودند، و آنان نیز این وظیفھ را گاه گاه بھ فرایارھا میسپردند
عیت در میان مینھادند، درباره واعظان راوي اخبار و عقاید شدند، وقایع و پیشامدھاي روز یا ھفتھ را با جم

آنھا بحث و گفتگو میكردند، و واعظان پروتستان تبھكاریھا و خطاھاي مسیحیان حوزه ماموریت خویش را 
روزي ناكس، در مجمعي كھ ادوارد ششم و . بھ باد انتقاد میگرفتند و كوتاھیھاي دولت را یادآور میشدند

، فرمانروایان مسیحیي را كھ براي خود مشاوران بیدین دیوك آو نورثامبرلند نیز در آن حضور داشتند
دوك با دادن وعده اسقفي كوشید وي را خاموش سازد، ولي از تطمیع خویش . برمیگزینند نكوھش كرد

  . نتیجھاي نگرفت

ماري تودور از ھمھ فرمانروایان زمان ناكس خطرناكتر و ناسازگارتر بود، و ناكس پس از آنكھ مدتي را 
كالون وي را واعظ یك كلیساي ). ١۵۵۴(ن بھ طفره سپري كرد، ناگزیر بھ دیپ و ژنو گریخت در انگلستا

ھاي ناكس با این كلیسا ناسازگار بودند، از او  انگلیسي زبان در فرانكفورت كرد، ولي از آنجا كھ اندیشھ
ز اینجا عمق نفوذ كالون ا). ١۵۵۵(ناكس بھ ژنو بازگشت . خواھش كردند فرانكفورت را ترك گوید

ناكس ژنو . پیداست كھ توانست كسي را كھ چون خود كالون داراي شخصیت مثبت و توانایي بود رام سازد
)) كاملترین جامعھ مسیحي كھ پس از روزگار حواریون در جھان بھ وجود آمده((روزگار كالون را 

د اعتماد راسخ داشت، خود آیین كالوني با طبع ناكس سازگار بود، زیرا این آیین بھ خو. توصیف كرده است
را از جانب آفریدگار الھام یافتھ میپنداشت، وظیفھ خود میدانست كھ رفتار و معتقدات مردم را مشخص 

ھاي مكتب كالون را اخذ كرد و در  ناكس ھمھ جنبھ. سازد و بھ خویشتن حق میداد كھ دولت را راھنمایي كند
استوارت بر اسكاتلند بیمناك بود، از كالون و بولینگر  وي كھ از فرمانروایي ماري. اسكاتلند اشاعھ داد

فرمانروایي كھ شرك و بتپرستي را دامن میزند و دین حقیقي و ((پرسید كھ آیا مجاز است انسان از احكام 
روي برتابد گرچھ آنان پاسخ روشني بھ این پرسش ندادند، اما ناكس تصمیم )) راستین را سركوب میكند

  . خود را گرفتھ بود

سپس بھ شھر ; بھ انگلستان ماري تودور بازگشت; ، ناكس، كھ احتماال پنجاھسالھ بود١۵۵۵در پاییز سال 
سبب این زناشویي آن بود كھ ناكس الیزابت بوز، . بریك رفت و در آنجا با مارگارت بوز زناشویي كرد

او بھ انگیزه سخنان . تمادر مارگارت، كھ داراي پنج پسر، ده دختر، و شوھري كاتولیك بود دوست میداش
ناكس بھ آیین پروتستان گرویده بود و مسائل و مشكالت خانوادگي خود را با ناكس در میان مینھاد، و 

دوستي معنوي آنان ظاھرا تا پایان عمر پاك و . ناكس از اینكھ او را راھنمایي میكرد خوشحال میشد
، میسیز بوز ھمسر خویش را ترك گفت و نزد پس از آنكھ ناكس با دختر وي زناشویي كرد. بیآالیش ماند
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با آنكھ . مارگارت پنج سال پس از زناشویي، بدرود زندگي گفت. دختر و كشیش اقرار نیوشش زندگي كرد
در تاریخ بندرت بھ زني بر . ناكس بار دیگر زناشویي كرد، اما میسیز بوز ھمچنان در خانھ او ماند

  . دوستي پاك و بیآالیش و پایداري بوده باشدمیخوریم كھ بین او و شوھر دخترش چنین 

ناكس بھ اسكاتلند، كھ در آن مري آو گیز ھنوز با پروتستانھا خوشرفتاري میكرد و بھ جناح پروتستان نجبا 
وي در ادنبورگ و جاھاي دیگر كلیساھاي . ستود)) شایان احترامي كھ در خردمندي و رافت یكتاست

نا و با نفوذي را چون ویلیام میتلند، مالك اراضي لتینگتن، و جیمز پروتستان بنیان نھاد و مردان توا
استوارت، برادر زنازاده ماري استوارت كھ بعدھا بھ نام ارل آو ماري بھ نیابت سلطنت رسید، بھ آیین 

  . پروتستان درآورد

ستیضاح ھاي كلیسایي كھ از گسترش آیین پروتستان ھراسان شده بود، ناكس را براي ا یكي از دادگاه
  . احضار كرد

دادگاه ). ١۵۵۶ژوئیھ (ناكس احتیاط را از دست نداد و ھمراه ھمسر و مادر وي از اسكاتلند گریخت 
وضع ناكس وي را نزد پروتستانھاي . كلیسایي، كھ شكار از دستش گریختھ بود، تمثال ناكس را آتش زد
در . ھبر اصالح دیني اسكاتلند پذیرفتنداسكاتلند گرامیتر ساخت، و ھر جا كھ رفت، مردم وي را بھ نام ر

ژنو، كشیش یك كلیساي انگلیسي زبان شد و در این مقام، با نظارت دقیق بر اخالق و كردار اعضاي 
ھایي بھ میسیز ان الك، كھ در لندن بھ  از ھمین جا نامھ. كلیسایش، آرمانھاي آیین كالوني را بھ كار بست

ه بود، نوشت و از او درخواست كرد كھ ھمسرش را ترك گوید و با راھنمایي وي بھ آیین پروتستان گروید
گرامیترین خواھرم، زبانم از بیان : ھاي او چنین است خالصھ یكي از نامھ. دخترش نزد او بھ ژنو آید

ھرگاه كھ ترا بھ یاد میآورم، اشك بر چشمانم حلقھ . آرزویي كھ بھ دیدار تو در اینجا دارم ناتوان است
ھرگاه مسئولیت سرپرستي این گروه كوچكي كھ بھ . ھا امید دیدار توست كھ مرا دلداري میدھدمیزند، و تن

ھرگاه ... نام مسیح در اینجا گرد آمدھاند مرا باز نمیداشت، بھ جاي نوشتن نامھ شخصا نزد تو میآمدم
  . از خدا میخواستم كھ تو را بدینجا رھبر كند.... ھمسرت مانع نبود

یده گرفتن مخالفت ھمسرش، لندن را ترك گفت و ھمراه پسر، دختر و خدمتگزارش بھ میسیز الك، با ناد
دخترش چند روز پس از ورود بھ ژنو درگذشت، ولي میسیز الك نزد ناكس ماند و با ). ١۵۵٧(ژنو آمد 

سي از اینكھ رابطھ آنان بھ پیوند جن. میسیز بوز كھ اكنون بھ سن كھولت پا نھاده بود، ناكس را خدمت كرد
. كشیده باشد اطالعي در دست نیست، و در این باره از زبان میسیز الك و ھمسر ناكس نیز گلھاي نمیشنویم

میسیز الك مردي را كھ زندگي خانوادگي وي را از ھم پاشیده بود مادرانھ پرستاري و خدمت میكرد، و این 
  . را وظیفھ دیني خویش میپنداشت

اري از مردان بزرگ، داراي جثھاي كوچك بود ولي شانھ پھنش چون بسی. ناكس راه و روش خاصي داشت
نمودار نیروي عزم و اراده بود و چھره عبوسش نشان میداد كھ بھ خویشتن اعتماد و از زیر دستانش توقع 

گیسوي سیاه، پیشاني باریك، ابروان پرپشت، چشمان گیرا، بیني فرو . سرسپردگي و فرمانبرداري دارد
تالو، دھان گشاد، لبان كلفت، ریش بلند، و انگشتان دراز از ویژگیھاي مردي بودند كھ ھاي گوش رفتھ، گونھ

از مردي با نیروي آمیختھ بھ تعصب كھ . مظھر سرسپردگي بھ مقصود و طالب قدرت بھ شمار میآمد
در بیست و چھار ساعت ((ھفتھاي دو یا سھ سھ تا چھار ساعت سخن میگفت، شگفت آور نیست كھ بگوید 

شھامت و دالوري وي با جبن و احتیاط درھم آمیختھ بودند، و خطر مرگ را بھ .)) آسایش ندارم مجال
وي را متھم میكردند كھ خود در ژنو یا دیپ بھ سر میبرد و . موقع تشخیص میداد و از آن میگریخت

او صدھا بار با وجود این، . پروتستانھاي انگلستان و اسكاتلند را بھ شورش و انقالب خونین برمیانگیزد
خویشتن را بھ خطر افكند، دیوك آو نورثامبرلند را رو بھ رو براي نابكاریھایش سرزنش كرد، و بعدھا 

او مردي قابل ابتیاع نبود و عقیده داشت و ادعا . ھواخواھي خویش را از دموكراسي بھ ملكھ اعالم داشت
  . میكرد كھ از جانب آفریدگار سخن میگوید
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از ھمین رو، سفیر . ادعاي وي را میپذیرفتند و او را پیامبر سخنگوي خدا میدانستندبسیاري از مردم نیز 
سخن او بیش از غوغاي پانصد شیپور در ما اثر كرده و در كالبد ما جان : ((كبیر انگلستان روزي گفت

مانند كالون . نیرو و توانایي ناكس تا اندازھاي از اعتقاد او بھ االھیات كالون ریشھ میگرفت.)) دمیده است
خود او و یارانش از نجات ; عقیده داشت كھ آفریدگار مردم را بھ برگزیدگان و ملعونان تقسیم كرده است

یافتگانند و از این روي فتح و پیروزي از آن آنھاست، و مخالفان مغضوب خدایند و دیر یا زود بھ دوزخ 
اطمینان داریم كھ ایمان معارضان ما ((: ناكس این عقیده را چنین بیان كرده است. افكنده خواھند شد

این ملعونان سزاوار مھر و شفت مسیحایي نیستند، زیرا آنان فرزند شیطانند، ھیچ گونھ .)) شیطاني است
روحالقدس كینھ ملعونان را در دل ((ناكس از اینكھ . خوبي در آنان نیست، و باید از روي زمین ناپدید شوند

در معارضھ با ملعونان ھر كاري ناراستي، خیانت، و . ز خرسندي میكردابرا)) برگزیدگان جاي داده است
  . و تشبث بھ ھر وسیلھاي را براي رسیدن بھ مقصود موجھ میدانست; دورویي را مجاز و پسندیده میشمرد

او بھ زمامداران اجازه . با وجود این فلسفھ اخالقي ناكس بھ صورت ظاھر، مخالف فلسفھ ماكیاولي است
از موازین و مقررات اخالقي جامعھ شانھ خالي كنند، و عقیده داشت كھ فرمانروایان و زیر  نمیداد كھ

ولي ھنگامي كھ از كتاب مقدس . دستانشان ھمگي باید تعالیم كتاب مقدس را میزان رفتار خویش سازند
لیب جان سخن میگفت، منظور او عھد قدیم بود، و غریو پیامبران یھود را بیش از سخنان مردي كھ بر ص

او بر آن بود كھ یا ملتي را تابع اراده خویش سازد، یا ھمھ را بھ دم . سپرد با مقصود خویش سازگار مییافت
مرگ زودرس ماري تودور و ; ناكس براي خود رسالت خدایي قایل بود. آتشین نبوت خویش بسوزاند

او صفات خود و . یافت سقوط ماري استوارت را درست پیشگویي كرد یا شاید فقط آرزوھاي او تحقق
دیگران را درست تشخیص میداد، چنانكھ با صراحت بھ دھاتي بودن خویش اعتراف میكند و گریز خود را 

او تھذیب روحانیت را، كھ میبایست از اسكاتلند آغاز . از اسكاتلند معلول ناتواني و تبھكاري انسان میداند
یندار از خدا الھام خواھند گرفت، و بر جامعھاي كھ روحانیان پاك و د; شود، وجھھ ھمت خویش ساختھ بود

او با آنكھ بھ استقرار یك حكومت دیني معتقد . داراي چنین روحانیاني است خدا و مسیح فرمان خواھند راند
  . بود، بیش از ھر كسي در روزگار خویش بھ گسترش دموكراسي یاري كرد

ھاي لوتر برابري  سیند، و در ناسزا گویي با نامھھاي او فاقد ارزش ادبي و حاوي حمالت تند سیا نوشتھ
  . میكند

)) آلوده بھ ھمھ گونھ زناي روحاني((میخواند كھ )) روسپیي((وي كلیساي كاتولیك رومي را، چون لوتر، 
  . است

یاد میكرد، و كشیشان آنان را )) سوداگران مراسم قداس((و )) پاپ پرستان ناپاك((از كاتولیكھا بھ نام 
در آن روزگار بالغت كسي خوشتر از این سخن نمیگفت ناكس از زناشویي . مینامید)) خون آشامگرگان ((

ماري تودور با فیلیپ دوم بھ خشم آمد و رسالھ شدیداللحني با عنوان اندرز صادقانھ بھ نگاھبانان حقیقت خدا 
  ): ١۵۵۴(در انگلستان نوشت

نیایي مغرور و خود بیني بر او رنگ شاھي بھ بھاي آیا ماري با آوردن بیگانھاي بھ كشور و نشاندن اسپا
با سلب عزت نفس، مالكیت ارضي، دارایي، مقامات حساس، و مجال ; رسوایي و نابودي نجباي كشور

با تحقیر خرده ; با تضییع ثروت، متاع، نیروي دریایي، و استحكامات كشور; پیشرفت و تعالي از آنان
و سرانجام با تسلیم كامل ; م، با برانداختن مسیحیت و دین حقیقي خدامالكان، با بھ بردگي كشیدن توده مرد

خدایا، از ... دولت و ملت خیانت خویش را بھ تاج و تخت امپراطوري انگلستان بھ ثبوت نرسانیده است
روي رحمت بیكران خویش، كساني چون فینحاس، ایلیا، و یا یھو را برانگیز تا با ریختن خون مشركان و 

  ! مبادا كھ خشم تو ھمھ مردم را بسوزاند; خشم ترا فرونشانند بت پرستان

ھاي پر مھر و شفقتي برمیخوریم كھ در شیوایي با بیان  با وجود این، در میان مكتوبات وي گاھي بھ پاره
  :بھ برادران خود در اسكاتلند كھ چنین است... بولس حواري، كھ الھامبخش او بود، ھمانندند، نظیر نامھاي
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زیرا امیدوارم، شما چون فرزندان روشنایي در میان این نسل شریر و . دید آمیزي بر زبان نمیرانمسخن تھ
سرگشتھ بھ سر برید، چون ستارگان پرفروغي كھ تاریكي بر آنھا چیره نگشتھ است در آسمان ظلماني نور 

ھ انتظار بازگشت پرشكوه ھاي دانا ب چون باكره.... ھاي گندم در میان تلخھ برویید چون ساقھ; افشاني كنید
تا روح قادر مطلق او ھمواره شما را  .كنیدعیساي خداوند مشعلھاي خویش را ھمواره از روغن پر 

  . راھنمایي كند و در ھمھ سختیھا دل و اندیشھ شما را روشن سازد و تسلي دھد

نمونھ شاخص سبك نگارش ناكس نخستین آواي كرنا بر ضد خیل وحشتناك زنان است كھ ناكس آن را بھ 
ت آنان از نظر ناكس آفت اروپا سال استوارت، و كاترین دومدیسي، كھ بر اروپا فرمان میراندند و حكوم

ولي حتي . ترس و وحشت ناكس از اقدام ماري تودور علیھ معتقدات او بر ما روشن است. بود، نوشتھ است
اگر ماري ھمكیشان ناكس را نمیآزرد، باز ناكس وي را عفریتھ مھیب و زمامدار متلوني میشمرد كھ با راه 

نامھ چنین آغاز . معلول مردان را لگدمال كرده است ھاي زمامداري و روش خاص خویش سنتھا و شیوه
  : میشود

شگفتا كھ از میان آن ھمھ فرزانگاني كھ از جزیره بریتانیاي كبیر برخاستھاند، از میان آن ھمھ وعاظ با 
خدا و غیوري كھ انگلستان پرورانده است، از میان آن ھمھ دانشمندان صاحبنظر، چون آنان كھ اكنون بھ 

كھ بھ ساكنان این ... یستاز این كشور رانده شدھاند، كسي را یاراي آن ن[ ماري تودور]دست ایزابل 
جزیره گوشزد كند كھ امپراطوري و یا فرمانروایي زن مكار و نابكاري چون تو زن خیانت پیشھ و زنازاده 

و مردمي كھ از فرمانرواي قانوني محرومند چگونھ میتوانند ; چھ سان نزد خداوند مكروه و ناپسند است
... الم خدا حكم میكند برگزینند و بھ كار گمارندبراي خویشتن حكمرانان و صاحبمنصباني آنچنان كھ ك

و مسئول ھمھ این جنایتھا ; میشنویم كھ خون برادران ما، اعضاي پیكر مسیح، بیرحمانھ ریختھ میشود
  ... امپراطوري یا فرمانروایي مھیب زني سنگدل است 

حكم اھانت بھ خدا و  اعتالي زني بھ مقام فرمانروایي كشور، ملت، و یا شھري مخالف ناموس طبیعت، در
زیرا چھ كسي ... سرپیچي از خواست و مشیت او، و سرانجام موجب اختالل نظم اجتماع و عدل و داد است

میتواند منكر این حقیقت شود كھ سپردن راھنمایي بینایان بھ فردي نابینا، گماشتن موجودي ضعیف و ناتوان 
و سپردن فرمانروایي مردم برنا و خردمند بھ دست  و بیمار بھ اطعام و نگاھداري مردم تندرست و توانا،

زن، در ... یك ابلھ و دیوانھ با ناموس طبیعت ناسازگار است این سنجش درباره ھمھ زنان صدق میكند
غایت كمال خویش، براي این آفریده شده است كھ مرد را خدمت كند و از او فرمان برد، نھ آنكھ بر او 

  . فرمان راند و او را رھبري كند

ناكس براي اثبات مدعاي خویش بھ روایات كتاب مقدس استناد میجست، ولي چون بھ تاریخ بازگشت تا از 
كشورھایي كھ بھ دست زنان ویران گشتھاند گواھي بیابد، سردرگم گشت و دریافت كھ پیشینھ زنان در 

ري تودور باز با این وصف، از نكوھش فرمانروایي ما. كشورداري بسي درخشانتر از آن مردان است
  : نایستاد

ایزابل ملعون انگلستان ھمراه پاپ پروتستان فاسد و نفرتانگیز از الفزني و گزافھگویي درباره پیروزي 
با اطمینان میگویم كھ خداوند ھم .... خویش بر وایت و ھمھ كساني كھ بر ضد آنان برخاستند باز نمیایستند

  بگذار ھمھ مردم ... ستان را مقدر ساختھ استاكنون روز مكافات ایزابل مخوف و عفریتھ انگل
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ناكس متن نخستین آواي كرناي خویش را مخفیانھ و بیآنكھ نامي از خود ببرد در ژنو بھ چاپ رسانید و 
ماري این كتاب را، از آن روي كھ مردم را بھ شورش و انقالب . ھاي آن را بھ انگلستان فرستاد نسخھ

خویش را در رسالھ ناكس حملھ . برمیانگیخت، تحریم كرد و داشتن آن را از جرایم كبیره اعالم داشت
): ١۵۵٨ژوئیھ. (دیگري بھ نام دادخواستي بھ نجبا و مجمع طبقات اسكاتلند از سرگرفت

سران قوم  ھر جا كھ.... وا دارد از كیفر مرگ نخواھد رستبت پرستي ھر آن كس كھ مردم را بھ شرك و 
دفاع از آن را وظیفھ خویش شناختھاند، ھمان گونھ كھ ... او را پذیرفتھ و )) انجیل((و مردم عیسي مسیح و 

تا چندي قبل در زمان پادشاھي ادوارد در انگلستان معمول بود، در چنین جایي، بھ عقیده من، مردم و 
ن را منحرف میكنند با مرگ كیفر دھند مگر سران قوم نھ تنھا مجاز، بلكھ ملزمند كساني را كھ دین راستی

موكدا میگویم كھ نجبا، داوران، حكمرانان، و مردم انگلستان ... آنكھ خدا را بر خویشتن خشمگین سازند
 . بلكھ وي را با مرگ كیفر دھند.... موظفند نھ تنھا در برابر ماري، ایزابل انگلستان، ایستادگي كنند

و میگفت نایبالسلطنھ خویشتن را با درباریان و ; مري آو گیز میشوراندناكس مردم اسكاتلند را بر ضد 
  : سربازان فرانسوي، كھ براي اسكاتلندیھا رمقي نمیگذارند، محصور ساختھ است

در روزگاري كھ ; اكنون كھ بیگانگان براي سركوبي ما، سرزمین ما، و اخالف ما بھ كشور راه یافتھاند
در زماني ; برجاست و عیسي مسیح و دین راستین او موھوم گشتھ استشرك و بتپرستي بھ قوت خویش پا

كھ تن پروران و ستمگران خون آشام، اسقفان، در اوج اقتدارند و رسوالن حقیقي مسیح زجر و آزار 
بھ مردان خدا چھ ... و باالخره ھنگامي كھ تقوا و پاكي مذموم و ناپاكي ممدوح شمرده میشود; میبینند

و چون وسایل دیگري در دست نیست، (ود اگر ما براي اصالح این مفاسد بر پاخیزیم لطمھاي وارد میش
سركوبي مفاسدي چون شرك و الحاد، كھ در حكم )... براي پیش بردن مقصود بھ زور اسلحھ توسل جوییم

تخطي بھ شان شامخ آفریدگار است، تنھا بھ دست شاھان و فرمانروایان نیست، بلكھ خشم و غضب خدا بر 
ھاي ننگ را از دامان  اني كھ بر شوكت و بزرگي او اھانت كنند ھمھ مردم را ملزم میسازد كھ این لكھكس

  . جامعھ بزدایند

متفكران بسیاري، . ھاي ناكس تمایالت انقالبي و ارتجاعي بھ نحو شگفتآوري در ھم آمیختھ است در نوشتھ
یانا، مانند او كشتار ستمگران را مجاز از جملھ ھوگنوھاي فرانسوي چون او تمن و یسوعیاني چون مار

  . میشمردند

ولي عقیده وي در این باره كھ ھر كسي كھ بھ اصالت دین خویش ایمان دارد محق است مخالفان را 
ناكس این عقیده را از باب سیزدھم سفر تثنیھ، . تلخ روزگار سیاه تفتیش افكار را زنده میكند>سركوب كند 

وي معتقد بود كھ باید گمراھان را كشت و مردم ; ر میكرد، استخراج كرده بودكھ مضامین آن را لفظي تعبی
ھاي آنان را بھ  ھر شھري را كھ بیشتر ساكنان آن بھ خدایان دیگر دل بستھاند از دم شمشیر گذراند، خانھ

ناكس اعتراف میكند كھ این فرمان ظالمانھ گاھي وي را . آتش كشید، و بھ بھایم آنان نیز رحم نكرد
  : برمیآشفت و ھراسان میساخت

این گونھ داوري را شاید مردم دنیادوست بھ سختگیري حمل كنند و آن را بھ جنون بیش از خردمندي نسبت 
زیرا كدام شھري است كھ در آن مردم بیگناھي چون نوزادان، كودكان، سادھدالن، و بیخبراني كھ . دھند

اب گناه را تجویز نكردھاند نباشد با این حال، بھ استثنایي دست خویش را ھرگز بھ ناپاكي نیالودھاند و ارتك
و خداوند در مواردي، از ھمھ مخلوقاتش انتظار دارد كھ چشم بستھ فرمان وي را گردن نھند ; برنمیخوریم

  . و، در جایي كھ اجراي داوري وي ضروري است، از تعقل و استدالل بپرھیزند

س را با موازین آزادیخواھانھ امروزي خویش بسنجیم، زیرا او با ھاي ناك سزاوار نیست كھ عقاید و اندیشھ
سالھایي كھ وي در ژنو گذراند، شھري كھ . اطمینان و قاطعیت اندیشھ معاصران خویش را منعكس میكرد

سروتوس را تازه در آن آتش زده بودند، باعث تشدید گرایش وي بھ مفاھیم لفظي و قشري دین و ایقان 
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اگر او رسالھ كاستالیون را در دفاع از آزادي دیني خوانده باشد، مطمئنا . تعصب شدآمیختھ بھ غرور و 
آناباتیست گمنامي در آن سالھا در رسالھاي بھ . پاسخي كھ تئودور دو بز بدان داده او را مجاب ساختھ است

لند این رسالھ را پروتستانھاي اسكات. نام بیپروایي ناشي از نیازمندي االھیات كالون را بھ باد حملھ گرفت
نویسنده رسالھ . لحظھاي نداي عقل در خالل جنگ ایمانھا پیچید; براي ناكس فرستادند تا بدان پاسخ گوید

پرسیده بود كھ پیروان كالون، با آگاھي بھ ادراك مسیح از مھر و بخشایش خدا، چگونھ ادعا میكنند كھ 
فرین كرده و آنان را براي آنكھ بھ عقوبت آفریدگار گروھي از مخلوقات خویش را از ھنگام آفرینش ن

وي ھمچنین استدالل كرده بود كھ آفریدگار انسان را چنان آفریده است كھ بھ . اخروي رسند آفریده است
و اگر انسان با الگوي خدا آفریده شده است، خدا چگونھ میتواند از ; حكم غریزه فرزندانش را دوست بدارد

باشد نویسنده رسالھ پیروان كالون را خطرناكتر از بیدینان میشمارد و  مخلوق خویش بیرحمتر و سنگدلتر
.)) آنان خدا را كمتر از كساني كھ وي را بیرحم و سنگدل و ستمگر میخوانند تحقیر میكنند: ((مینویسد

گردنكشاني كھ بھ اراده . ((ناكس پاسخ داد كھ انسان بھ یاري عقل نمیتواند بھ اسرار آفریدگار دست یابد
كشوف خدا قانع نیستند و میخواھند در آسمانھا بھ پرواز درآیند و بھ اسرار آفریدگار دست یابند بھ كیفر م

پیروي از طبیعت و عقل انسان را از خدا : ((و در جاي دیگري مینویسد.)) غرور خویش خواھند رسید
ل در او كارگر نبود و بھ دور میكند، و این چھ گستاخي است كھ انسان طبیعت فسادپذیر و ناكس، كھ استدال

كھ انگلستان بھ دست ملكھ پروتستان اداره میشد،  ١۵۵٩اصالت اعتقاد خویش ایمان راسخ داشت، در سال 
رسالھاي زیر عنوان اندرزي كوتاه براي انگلیسیھا فرستاد و از آنان خواست كھ بھ اجباري كردن 

شور، زجرھا و آزارھا و كشتارھاي زمان اعتقادنامھ آیین كالوني و موازین اخالقي آن در سراسر ك
در ھمان سال، ناكس براي نظارت . انگلستان این اندرز را نادیده گرفت. فرمانروایي ماري را تالفي كنند

  . ھاي عقیدتي انقالب اسكاتلند بھ این سرزمین بازگشت بر انگیزه

IV- ١۵۶٠-١۵۵٧: جامعھ عیسي مسیح  

بردگي رم از گردن مردم اسكاتلند ھمراه سخنان مصلحان دیني تالش پیگیر ناكس براي برافكندن یوغ 
دیگر، رخنھ آیین پروتستان از انگلستان، سیل كتاب مقدس و رساالتي كھ از انگلستان و بر اروپا بھ 
اسكاتلند سرازیر بودند، آزمندي نجبا كھ بر اراضي كشور چشم دوختھ بودند، و خشم و كینھ آنان بر 

ساكنان . ویش را بر دربار گسترده بودند اسكاتلند را سرانجام بھ آستانھ انقالب كشاندفرانسویاني كھ سلطھ خ
سخت پایبند آیین كاتولیك بودند، خشم و نفرت خویش را از فرانسویان  ١۵۴٣ادنبورگ، كھ در سال 

. دخودبین و مغرور، كھ در زمان نیابت سلطنت مري آو گیز بھ كشور رخنھ كرده بودند، پنھان نمیداشتن
مردم اسكاتلند براي آنكھ زندگي را بھ كام مداخلھجویان و مھمانان ناخوانده ناگوارتر سازند از پاي 

از آنجا كھ روحانیان پشتیبان فرانسویان بودند غرور ملي با احساسات ضد كاتولیك در ھم . نمینشستند
و آثار قدیسان را با خود حمل ساكنان كشور بر تظاھرات دیني، كھ در آنھا مردم شمایل مریم عذرا . آمیخت

، گروھي از مردم شكاك شمایل قدیس ١۵۵٧در ماه سپتامبر . میكردند و آنھا را میبوسیدند، پوزخند میزدند
بھ گفتھ ناكس، . جایلز را در كلیسایي بھ نام ھمین قدیس در ادنبورگ بھ آب انداختند و سپس آتش زدند

   .تمثالشكني بھ سراسر كشور گسترش یافتھ بود

آرگایل، گلنكرن، مورتن،  - ، تني چند از نجباي مخالف كلیساي كاتولیك رومي ١۵۵٧در روز سوم دسامبر 
نخستین میثاق ((گرد آمدند و ) پایتخت كشور بود ١۵۴٢كھ از سال (در ادنبورگ  - لورن، و وارسكین 

د و با كلیساي كاتولیك میخواندن)) سران جامعھ عیسي مسیح((اینان خویشتن را . را امضا كردند)) اسكاتلند
اینان با خود عھد و پیمان بستند كھ . نام داده بودند، مخالف بودند)) جامعھ شیطان((رسمي كشور، كھ آن را 

وفادار مانند، و از نایبالسلطنھ، )) اصالح دین و دولت است((كھ خواستار )) سخن متبارك خداوند((بھ 
یشتن را بھ امور دیني و وجداني، آنچنان كھ خداوند از آنان خو((مري آوگیز، تقاضاي آزادي دیني كردند تا 

امضا كنندگان میثاق تصمیم گرفتند در سراسر اسكاتلند كلیساھاي اصالح شده . بگمارند)) خواستار است
اسقفان كاتولیك بھ این انشعاب . بنیان نھند، و اعالم داشتند كھ ھمھ كلیساھاي انگلستان رسمیت یافت بپذیرند

او نیز با اكراه و . ھ اعتراض كردند و سركوبي آن را از ھمیلتن، اسقف اعظم، خواستار شدندگستاخان
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تا والترمیلن كشیش سالخوردھاي كھ خرقھ رھباني را از تن كنده و ) ١۵۵٨آوریل  ٢٨(بیمیلي، دستور داد 
. ود را آتش بزنندزناشویي كرده و خویشتن را با اشاعھ آیین پروتستان در میان تنگدستان سرگرم ساختھ ب

مردم اسكاتلند، كھ این پیرمرد را گرامي میداشتند، از كشتار آخرین پروتستان اسكاتلندي بھ جرم 
چون واعظ دیگري را بھ دادگاه . بدعتگذاري سخت بھ خشم آمدند و لوحي سنگي در قتلگاه او بر پا كردند

ایبالسلطنھ رفتند و بھ او اخطار كردند كھ احضار كردند، ھواداران او اسلحھ بھ دست گرفتند و بزور نزد ن
نیز بھ نایبالسلطنھ )) جامعھ عیسي مسیح((سران . دیگر در برابر زجر و آزاردیني خاموش نخواھند نشست

ھرگاه مردم براي اصالح ((كھ در صورت عدم صدور فرمان آزادي دیني، ) ١۵۵٨نوامبر (ھشدار دادند 
در ھمان ماه، آنان پیامي بھ ناكس فرستادند . توجھ آنان نخواھد بود، مسئولیتي م))مفاسد بھ زور دست برند

ناكس چند ماھي درنگ كرد، و سپس در روز . كھ ھرگاه بھ اسكاتلند بازگردد، از او محافظت خواھند كرد
با وعظي كھ فرداي آن روز در پرث ایراد كرد آتش انقالب را . بھ ادنبورگ رسید ١۵۵٩ماه مھ  ٢

شرك و بت پرستي را بشدت بھ باد حملھ گرفت و بت ((ن وضع، ناكس، بھ گفتھ خویش، در ای. برافروخت
پرستي و زشتي مراسم قداس و فرمان خدا را براي در ھم شكستن آثاري كھ با این آیین ھمراه است بھ 

. ، آنچنان كھ ناكس آنان را توصیف كرده است، سر بھ طغیان برداشتند))توده عوام.)) ((مردم یادآور شد
براي ما مقدور : ((چون كشیشي، در كلیساي مجاور، مراسم قداس برپا میداشت، جواني بانگ برداشت

مشت ((كشیش، بھ گفتھ ناكس، .)) نیست شاھد بت پرستیي باشیم كھ خداوند آن را منع و تقبیح كرده است
حراب كلیسا و جوان خشمگین سنگي بھ سوي كشیش پرتاب كرد كھ بھ م; آبداري بھ چھره جوان نواخت

از پي او، ھمھ حاضران كلیسا را سنگباران كردند و محراب آن را با . خورد و پیكرھاي را درھم شكست
مردم سپس بھ صومعھ تاختند و آنھا .)) ھمھ آثار شرك و بت پرستي كھ در آن گرد آمده بود در ھم ریختند

ان اجازه دادند آنچھ را كھ قادرند بر ھاي مذھبي را در ھم شكستند، ولي بھ راھب را تاراج كردند، پیكره
در سھ روز، این سھ محل چنان ویران شد كھ از آنھا جز دیوارھایي بر . ((دوش كشند و با خود بیرون برند

نایبالسلطنھ گرفتار وضع دشوار و خطرناكي شده بود، در زماني كھ شورشیان فاتح در پرث .)) جاي نماند
قداس را برپا میداشت بھ مرگ تھدید میكردند، برادر نایبالسلطنھ، و اطراف آن ھر كشیشي را كھ مراسم 

. كاردینال شارل دولورن، بھ او سفارش میكرد كھ مانند ماري تودور پروتستانھاي سرشناس را نابود كند
ماه مھ  ٢٢سران جامعھ عیسي مسیح، نیز، كھ اكنون بھ ھواداران مسلح خویش پشتگرم بودند، در روز 

با تایید سرسپردگي و فرمانبرداري خویش، بھ علیاحضرت نایبالسلطنھ معروض ستھاي بھ ضرباالجل ناخج
میداریم كھ تا كنون با تن دادن بھ خطرات و بھ طیب خاطر از ھیچ خدمتي بھ اسكاتلند و علیاحضرت نایب 

  ... السلطنھ فروگذار نكردھایم

كھ ھرگاه با تدبیر خردمندانھ خویش بھ  و اكنون ناچاریم با دلھاي دردمند بھ عرض علیا حضرت برسانیم
مظالم بیدادگرانھاي كھ ما را در ھم میفشارند پایان نبخشند، ناگزیر خواھیم بود براي دفاع از دین سالح بھ 

در حضور خداوند بھ بانوي بزگوار خویش ماري استوارت ھمسر ایشان، و علیا حضرت ... دست گیریم
ما را بھ سرپیچي از عبودیت و فرمانبردالري دیرینمان واداشتھ كشتار  نایبالسلطنھ سوگند میخوریم كھ آنچھ
ھرگاه وجدانمان از آزادي و آرامشي كھ عیسي مسیح با خون خویش . بیدادگرانھ مردم و اھالي شھرھاست

خریده است برخوردار گردد، رعایاي فرمانبردار علیا حضرت گامي مخالف خواست آفریدگار برنخواھند 
  . وفادار عیسي مسیح در اسكاتلند جامعھ. داشت

ھمزمان با تسلیم این ضرباالجل، سران جامعھ نامبرده نجباي كشور را بھ پشتیباني از شورش فراخواندند و 
نسل ضد مسیح، نخست كشیشان مفسد و مھلك كلیسا و راھبان : ((اخطاریھاي بھ این مضمون انتشار دادند

ھتوزانھ خویش بازنایستند، ھرجا كھ دستگیر شوند، با آنان چون كھ ھرگاه از ستمگري كین... آنھا بدانند
تا روزي كھ از شرك و بتپرستي آشكار خویش و از آزردن ... آدمكشان و دشمنان خدا رفتار خواھد شد

نایبالسلطنھ، مري آو گیز، با ھمھ نیرویي كھ .)) فرزندان خدا بازنایستند، با آنھا مصالحھ نخواھیم كرد
ولي ھواداران جامعھ عیسي مسیح سالح بھ دست گرفتند و در برابر . رد آورد بھ پرث تاختتوانستھ بود گ

 ٢٩. (او ایستادگي كردند، و مري چون دریافت كھ نمیتواند بر آنان چیره شود، پیمان آتش بس امضا كرد
م كرده ناكس بھ سنت اندروز بازگشت و، با آنكھ اسقفان و اسقف اعظم مواعظ وي را تحری). ١۵۵٩ماه 

  ). ژوئن ١۴- ١١(بودند، در كلیساي بخش بر ضد شرك و بت پرستي داد سخن داد 
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را از كلیساھاي شھر بیرون )) ھمھ مظاھرات بت پرستي((مردمي كھ از سخنان وي بھ شور آمده بودند 
 اسقف اعظم بھ پرث گریخت، ولي نیروھاي ھوادار جامعھ. كشیدند و در برابر كشیشان كاتولیك آتش زدند

عیسي مسیح، كھ ادعا میكردند مري با تجھیزات اسكاتلند بھ كمك مالي فرانسھ پیمان آتش بس را شكستھ 
ھمان ماه، شورشیان دیر سكون را تاراج كردند و  ٢٨در روز ). ژوئن ٢۵(است، پرث را تسخیر كردند 

  . بھ آتش كشیدند

از زماني . ري دادگرانھ خدا را درمییابماكنون داو: ((ناكس كھ شاھد این آتش سوزي ھولناك بود چنین گفت
... بسا زناني كھ در این بیغولھ بھ دست ددان پست فطرت. كھ بھ یاد دارم، اینجا كمینگاه زناكاران بوده است

  . بویژه آن اسقف نابكار بھ فحشا كشیده شدند و بسا دختراني كھ بكارت خویش را از دست دادند

ستانھاي فاتح، كوشید كھ آنان را تا رسیدن نیروي امدادي از فرانسھ از گریخت و با كش دادن گفتگو با پروت
. جامعھ عیسي مسیح با دریافت كمك از الیزابت، ملكھ انگلستان، بر او پیشدستي كرد. پیشروي باز دارد

ناكس در نامھاي خطاب بھ ملكھ انگلستان بھ او اطمینان داد كھ وي را در شمار زنان فرمانرواي تبھكاري 
ویلیام سسیل، نخستوزیر الیزابت، نیز بھ ملكھ . در رسالھ نخستین آواي كرنا از آن نام برده است نمینھند كھ

الیزابت این پیشنھاد را . پیشنھاد كرد كھ با یاري بھ انقالب اسكاتلند این كشور را فرمانبردار انگلستان سازد
ماري استوارت پس از آنكھ ملكھ . براي پاسخگویي بھ دعاوي ماري استوارت خردمندانھ تشخیص داد

. ، الیزابت را غاصب زنازاده خواند و تاج و تخت انگلستان را از آن خود دانست)١۵۵٩(فرانسھ شد 
ناوگان انگلستان بسرعت در خلیج فورث گرد آمدند و از پیاده شدن سربازان فرانسھ براي تقویت نیروھاي 

نایبالسلطنھ بھ دژي . سي، دوشادوش شورشیان، بھ لیث تاختندو سربازان انگلی; نایبالسلطنھ جلوگیري كردند
). ١۵۶٠ژوئن  ١٠(در ادنبورگ پناه برد، و پس از آنكھ ھمھ ھمراھانش را بوسید، چشم از جھان فروبست 

  . وي زن نیكنفسي بود كھ بھ اجبار در تراژدي اجتنابناپذیري آلوده شد

، ١۵۶٠ژوئیھ  ۶در روز . افتاده بودند، تسلیم شدند آخرین مدافعان او، كھ بھ حلقھ محاصره و گرسنگي
را امضا كردند كھ )) پیمان ادنبورگ((نمایندگان جامعھ عیسي مسیح ماري استوارت، فرانسھ، و انگلستان 

بھ موجب این پیمان، مقرر شد كھ ھمھ . مفاد آن بعدھا اختالفات ماري استوارت و الیزابت را تشدید كرد
ماري استوارت و فرانسواي دوم از ; تن فرانسوي، اسكاتلند را ترك گویند ١٢٠نیروھاي بیگانھ، جز 

ماري استوارت ملكھ اسكاتلند شناختھ شود، ولي بدون رضایت ; دعاوي خویش بر انگلستان چشم پوشند
پنج تن از دوازده عضو شوراي خصوصي سلطنتي را ; مجمع طبقات اعالم جنگ ندھد و پیمان صلح نبندد

و فرمان عفو عمومي ; ھیچ روحاني یا بیگانھاي مقام شامخي در كشور اشغال نكند; ه برگزیندمجمع نامبرد
این پیمان . صادر شود و ھمھ زندانیان، جز آنان كھ مجمع طبقات با آزادي آنھا مخالف است، آزاد شوند

  . نریزي بودصلح براي ملكھ غایب اسكاتلند موھن و خفتآور، و براي جامعھ عیسي مسیح پیروزي بدون خو

را كھ ناكس و یارانش تدوین )) اعترافنامھ ایمان(( ١۵۶٠پارلمنت اسكاتلند در اجالسیھ روز اول آوریل 
مواد اصلي این . كرده بودند و ویلیان میتلند آن را تعدیل كرده بود، تنھا با ھشت راي مخالف، تصویب كرد

  :سكاتلند است، ذیال نقل میشوداعترافنامھ، كھ ھنوز اعتقادنامھ رسمي كلیساي پرسبیتري ا

  . در سھ اقنوم میشناسیم و بھ او ایمان داریم... ما خداي یكتا را  -١

را آفریده و از او زن را بھ ) یعني آدم ابوالبشر(ما اذعان داریم و اعتراف میكنیم كھ ھمین خدا مرد  -٢
كردھاند، بدین سان كھ زن زن و مرد از این مرتبھ كمال و شرافت سقوط . صورت خویش خلق كرده بود

  . را مار اغوا كرده و مرد را زن فریفتھ است

با سرپیچي از فرمان خدا، كھ معموال گناھكاري ذاتي خوانده میشود، انسان شباھت خویش را بھ -٣
از این رو، ھمھ . آفریدگار از دست داده و خود و اخالقش دشمن خدا، برده شیطان، و اسیر گناه گشتھاند
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و زایش نو ثمره .از نو زاده نشدھاند، و از نو زاده نشوند، بھ مرگ ابدي محكوم گشتھاندكساني كھ 
  ... و آنان را براي پذیرش عیسي مسیح آماده میسازد... روحالقدس است كھ دلھاي برگزیدگان خدا را منقلب 

  ... ده استمھربان، ما را قبل از آفرینش جھان در عیسي مسیح برگزی... ھمان خداي ابدي و پدر -٨

ما ایمان راسخ داریم كھ از آغاز كلیسا، و بھ زبان دیگر انجمن برگزیدگان خدا، وجود داشتھ است،  ١۶
و آنان كھ در آن گرد آمدھاند خدا را باصفا ; اكنون نیز وجود دارد، و تا سرانجام گیتي وجود خواھد داشت
در خارج از این كلیسا ... سیح پذیرفتھاندو راستي میپرستند و او را از طریق ایمان راستین بھ عیسي م

و از این رو، ما تنفر عمیق خویش را بھ كفرگویي آناني كھ میگویند ھمھ كساني . حیات و رستگاري نیست
كھ زندگي خویش را بھ عدل و راستي بنیان نھادھاند، صرف نظر از وابستگي دیني خویش، رستگار 

  .... خواھند گشت، ابراز میداریم

نھ از آن روي كھ بھ قلب ماھیت نان ... تعمید و عشاي رباني ... ما تنھا دو آیین مقدس را قبول داریم... -٢١
عشاي رباني بھ جسم واقعي خدا معتقدیم، بلكھ از این جھت كھ عقیده داریم پیروان مسیح، با گرد آمدن بھ 

  ... میكنند و خون وي را مینوشندبھ یاري روحالقدس، جسم مسیح خداوند را تناول ... دور سفره خدا

خداوند بھ ... ما اذعان میداریم و اعتراف میكنیم كھ امپراطوریھا، پادشاھیھا، حكومتھا، و شھرھا را  -٢۴
وظیفھ اساسي آنان حراست و تھذیب دین و ھر آن چیزي است ; سپرده است... شاھان، شاھزادگان، و حكام

تنھا اداره امور سیاسي، بلكھ حفظ و حراست دین حقیقي خدا، و از این رو، نھ . كھ بھ دین بستگي دارد
  . ... سركوبي شرك و بتپرستي و موھومپرستي، بھ دست آنان سپرده شده است

پارلمنت اصالح دیني اسكاتلند پس از تصویب این اعترافنامھ، اختیارات پاپ را در اسكاتلند از او 
صالح شده را در سراسر كشور اجباري كرد، و براي بازگرفت، اعتقادنامھ و اجراي مراسم كلیساي ا

كیفر آنان بار اول تنبیھ بدني، بار دوم تبعید، و . كساني كھ مراسم قداس را بھ جاي آورند كیفر تعیین كرد
ولي چون نجبایي كھ در پارلمنت نفوذ داشتند بھ زمین بیش از خونریزي عالقمند . بار سوم مرگ بود

جدي نگرفتند، و زجر و آزار اسكاتلندیھایي كھ ھنوز پایبند آیین كاتولیك بودند  بودند، االھیات كالون را
اكنون كھ نجبا مجال یافتھ بودند برزخ را افسانھ تلقي كنند، دعوي كردند كھ . ھرگز بھ تنبیھ بدني نینجامید

گرفتار شدھاند  كشیشان با گرفتن پول یا اراضي موقوفھ از نیاكانشان جھان رستگار یا بھ نفرین ابدي خدا
. مصادره اموال كلیسا یگانھ راه جبران غبن و زیان آنان مینمود. دارایي و موروثي آنان را بھ یغما بردھاند

در بدو امر براي . ھاي اسكاتلند منحل شدند، و دارایي آنھا را نجبا تصاحب كردند بسیاري از صومعھ
آنان، از نظر اشرافي كھ اكنون بھ دین و االھیات روحانیان پیرو آیین كالوني مقرري تعیین نشده بود، و 

ناكس و . ھاي انقالبي در كشور عالقھاي نشان نمیدادند، صرفا وسیلھاي بودند براي پراكندن اندیشھ
یارانش، كھ براي پیروزي انقالب آنھمھ تالش كرده و بھ خطرھاي بسیار تن در داده بودند، انتظار داشتند 

براي نگاھداري كلیساي اصالح شده و روحانیان و كارمندان آن اختصاص داده كھ اموال كلیساي كاتولیك 
پارلمنت نخست درخواست آنان را . براي آنكھ چنین ترتیبي داده شود، آنان بھ پارلمنت متوسل شدند. شود

. نادیده گرفت، و سرانجام یك ششم اموال بھ تاراج رفتھ كلیسا را براي اجراي منظور آنان اختصاص داد
اكس و یارانش، كھ این مبلغ را ناچیز میشمردند، از نجبا روي برتافتند و نظام پرسبیتري اسكاتلندد را با ن

  . دموكراسي در ھم آمیختند

در میان ملتھایي كھ براي اصالح دیني بھ پاخاستند، اسكاتلندیھا كمتر از ھمھ خون ریختند، و ثمره تالش 
اسقفان ازكشور ; ا آزردگي خویش را بھ سكوت برگزار كردندكاتولیكھ. آنان پایدارتر از دیگران بود

صلیبھایي كھ در كنار . و بسیاري از كشیشان بخش كلیسایي، آیین تازه را با خوشرویي پذیرفتند; گریختند
و ; ھاي قدیمي متروك گشتند زیارتگاه; ھاي مناطق روستایي بھ چشم میخوردند از جا كنده شدند جاده

قطعا بسیاري از مردم . قدیسان تعطیل میشدند جاي خود را بھ ایام كار و كوشش سپردندروزھایي كھ با یاد 
و بیگمان بسیاري دیگر چشم بھ راه بازگشت ملكھ ; برگذشتھ حسرت میخوردند و از آن بھ نیكي یاد میكردند
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ن كینھ و چو. بسیاري از مظاھر زیبایي ھمراه ظلم و ستم و ناپاكي رخت بربست. خویش از فرانسھ بودند
دشمني ناپدید شد و مردم بھ نظام اجتماعي تازه خو گرفتند، شباھت دین و ایمان، و قرابت فرمانروایان بھ 

دیري نپایید كھ ملت ناتوانتر فرمانرواي خویش را بر تخت . جنگھاي دیرین اسكاتلند و انگلستان پایان دادند

  فصل بیست و ھشتمسلطنت سرزمین نیرومندتر 

  

  گسترش اصالحات 

١۵١- ١٧۵٩۶٠  

I - ١۵٢٣-١۴٧٠: نگاھي بھ اسكاندیناوي  

كلیسا را مالك و كار فرماي اراضي این سرزمین ساختھ  ١۵٠٠پارسایي مردم اسكاندیناوي در حدود سال 
  . بود

  . نیمي از زمینھاي دانمارك از آن كلیسا بودند، و دھقاناني كھ این زمینھا را میكاشتند چون سرفھا میزیستند

نجبا از آن روي كھ ھزینھ جنگھا را : نجبا و روحانیان مالیات نمیپرداختند. شھر كپنھاك تیول كلیسا بود
ھا و  فراھم میساختند، و روحانیان را آن جھت كھ رھبري دیني و اخالقي جامعھ و اداره آموزشگاه

. سا بنیان نھاده بود و اداره میكردھاي كپنھاگ و اوپساال را كلی دانشگاه. ھاي خیریھ را بھ دوش داشتند بنگاه
از این گذشتھ، . یك دھم محصوالت و درآمد اراضي و موسسات غیر كلیسایي كشور بھ كلیسا تادیھ میشد

كلیسا بابت ساختھ شدن ھر بنا، بھ دنیا آمدن ھر كودك، عقد ھر پیمان زناشویي، و بھ خاك سپردن ھر 
و كسي حق نداشت ; روز كلیسا را برایگان خدمت میكردھركس در سال یك . مردھاي مبلغ اندكي میگرفت

این باجھا را كلیسا بھ بھانھ فراھم ساختن . ملكي را بیآنكھ بخشي از آن را بھ كلیسا واگذار كند بھ ارث برد
ھزینھ اداري خویش از مردم میگرفت، ولي مردم اندك اندك دریافتند باجي كھ بھ كلیسا میپردازند صرف 

بازرگانان دانمارك، كھ از . ھانھ اسقفان میشود، و برضد آن زبان بھ شكایت گشودندزندگي مجلل و شا
سلطھ اتحادیھ ھانسایي بر دریاي شمال و دریاي بالتیك ھراسان بودند، از رقابت نجبا و روحانیان، كھ 

ر د. محصوالت اضافي امالك خویش را معموال با كشتیھاي خود بھ خارج صادر میكردند، بھ خشم آمدند
و كلیسا، كھ خود را برتر از ; اسكاندیناوي نیز، چون جاھاي دیگر، نجبا بر اراضي كلیسا چشم دوختھ بودند

  . ملیت میدانست در اینجا نیز چون دیگر كشورھا با احساسات ملي گرایانھ بناي مخالفت نھاد

مار، كھ بھ دست كلیسا، در ھر سھ كشور، از اتحاد كشورھاي اسكاندیناوي در چھارچوب اتحادیھ كال
او در سوئد، حزبي ملیگرا، متشكل از . ، حمایت میكرد)١۴۵٧(كریستیان اول شاه دانمارك، احیا شد 

شھرنشینان و دھقاناني كھ از سلطھ دانماركیھا بھ ستود آمده بودند، اتحادیھ را از ھم پاشید و ستن ستوره 
بھ ) كھ در آن ھنگام پایتخت سوئد بود(پساال گوستاوترولھ، اسقف اعظم اھل او). ١۵١٢(كھین را بھ نیابت 

پاپ لئو دھم . ستن ستوره او را از كار بركنار كرد. حمایت از اتحادیھ كشورھاي اسكاندیناوي برخاست
لئو انعقاد مجامع دیني را در سوئد تحریم ; فرمان داد او را بھ كار خود بازگردانند، ولي ستوره امتناع كرد

. شاه دانمارك، فرمان داد كھ بھ سوئد لشكر كشد و نایبالسلطنھ را سركوب كند كرد و بھ كریستیان دوم،
ولي چند تن را بھ ; نخستین حملھ كریستیان بھ شكست انجامید، و او ناگزیر با سوئد پیمان آتشبس بست

. ، كھ گوستاوواسا نیز در میان آنان بود)١۵٢٠ژانویھ  ١٨(عنوان گروگان با خود بھ دانمارك آورد 
و ستوره، كھ در جنگ زخم مھلكي ; یستیان در دومین یورش خویش مقاومت سوئدیھا را در ھم شكستكر
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بیوه او با نیرویي كھ گرد آورده بود پنج ماه از شھر محصور استكھلم در برابر . برداشتھ بود، جان سپرد
عفو ھمگاني داد، شھر  سپاھیان دانماركي دفاع كرد و، سرانجام، پس از آنكھ فرمانده ارتش كریستیان وعده

نوامبر، كریستیان بھ دست ترولھ، كھ مقام خویش را باز یافتھ  ۴در روز . را بھ دانماركیھا تسلیم داشت
  . بود، تاجگذاري شد

. نوامبر سوئدیھاي سرشناسي را كھ از ستوره پشتیباني كرده بودند در ارگ شھر نزد شاه آوردند ٧در روز 
شاه با . ست كرد كھ آنان را بھ جرم خلع اسقف اعظم و انھدام كاخ او كیفر دھدنماینده ترولھ از شاه درخوا

نادیده گرفتن وعده عفو ھمگاني خویش، ھفتاد تن از سوئدیھا را بھ مرگ محكوم كرد، و محكومان را در 
فرداي آن روز نیز چند تن دیگر را دستگیر و معدوم ; شھر سربریدند)) میدان بزرگ((نوامبر در  ٨روز 
تني چند از تماشاگران را نیز كھ با قربانیان ھمدردي میكردند از دم تیغ گذراندند، و اموال ھمھ . كردند

  . معدومان را بھ نفع شاه ضبط كردند

غرق )) حمام خونین استكھلم((مردم میگفتند اتحادیھ كالمار در این . فریاد انزجار از سراسر سوئد برخاست
كریستیان میپنداشت كھ با از میان بدرن رھبران حزب . ر میشمردندشد، و ھمھ كلیسا را مسبب كشتا

ملیگراي سوئد، اركان فرمانروایي خویش را بر این كشور تحكیم میكند، غافل از آنكھ راه را براي بھ 
  . قدرت رسیدن جواني كھ سوئد را از چنگال دانمارك رھانید ھموار ساخت

در سیزدھسالگي وي را براي . آیندگان بھ واسا معروف شد این جوان گوستاو اریكسون نام داشت، و نزد
تحصیل بھ اوپاال فرستادند و در بیست سالگي او را بھ دربار ستوره كھین، كھ با ناخواھري مادر گوستاو 

در . در اینجا بود كھ او نزد اسقف ھمینگ گاد معلومات بیشتري اندوخت; زناشویي كرده بود، فراخواندند
) كھ دشمن دیرین دانمارك بود(مارك گریخت و بھ لوبك رفت، از مجلس سناي این شھر از دان ١۵١٩سال 

ھا در سوئد در بھ  ماه) ١۵٢٠مھ  ٣١(ھاي موطنش رسید  و سرانجام بھ كرانھ. پول و زورقي دریافت داشت
پدر در ماه نوامبر شنید كھ صدتن از میھن پرستان سوئدي را، كھ . در گشت و پنھاني در روستاھا زیست

در شمال سوئد شتافت و، براي رھانیدن میھنش از چنگ ) دالكارلیا(او نیز در میان آنان بود، در 
  . دانماركیھا، از دھقانان سرسختي كھ تابع خرده مالكان بودند لشكري فراھم آورد

پشت ھاي یخبندان را  پس از آنكھ راه. ھاي ھومر بھ سر آورد از این پس زندگي را چون قھرمانان حماسھ
دوستش از مھمان نوازي فروگذار . سر نھاد، بھ خانھ ھمدرس قدیمش رسید و در آنجا بھ استراحت پرداخت

ولي واسا قبل از . نكرد، ولي بھ پلیس ھوادار دانماركیھا اطالع داد كھ اسیر فراري دانمارك در خانھ اوست
و كیلومتر راھپیمایي، نزد كشیشي  پس از سي ود. آنكھ گرفتار آید، بھ اشاره زن دوستش، از آنجا گریخت

پس از طي چھل و ھشت كیلومتر دیگر، بھ شھر راتویك رسید . درآمد، و كشیش او را یك ھفتھ پنھان كرد
ولي ساكنان این شھر از كشتار استكھلم آگاه . و سعي كرد كھ اھالي این شھر را برضد دانماركیھا بشوراند

واسا پس از طي چھل كیلومتر دیگر، بھ ناحیھ مورا . ور نمیكردندنبودند و سخنان واسا را در این باره با
ولي دھقانان سخنان وي را با شك و . رسید و در اینجا نیز كوشید كھ دھقانان را بر دانماركیھا بشوراند

ولي . گوستاو نومید و بیكس بھ باختر روي آورد و تصمیم داشت در نروژ عزلت گزیند. بدبیني تقلي كردند
نكھ بھ مرز نروژ رسد، اھالي مورا قاصدي نزد او فرستادند و پیغام دادند كھ ھرگاه بھ مورا قبل از آ

دھقانان مورا اكنون از داستان جنایتھاي دانماركیھا در استكھلم . بازگردد، وي را بگرمي خواھند پذیرفت
ردد، و فرمان داده است از این گذشتھ شایع شده بود كھ شاه قصد دارد سراسر كشور را بگ; آگاه گشتھ بودند

قرار بود بر مردمي كھ تا كنون با . ھاي دار براي مجازات مردم برپا كنند در ھمھ شھرھاي بزرگ چوبھ
چون گوستاو بھ مورا بازگشت و . آزمندي فرمانروایان ستمگر خویش مبارزه میكردند مالیات بستھ شود

زده مرد جنگي كوھنشین بھ عنوان محافظ براي مردم سخن گفت، دھقانان این بار گروھي مركب از شان
شخصي در اختیار وي نھادند و تعھد كردند كھ اسلحھ بھ دست بگیرند و بھ راھنمایي وي در صفوف 

  . منظمي با دانماركیھا بجنگند
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واسا آنان را با ساختن زوبین و نیزه بھ نوك آھنین آشنا . آنان سالحي جز تیر و كمان و دشنھ نمیشناختند
دھقانان، با شور و حرارتي . یرت و حمیت میھني آنان را براي جنگ با دانماركیھا برانگیختساخت و غ

ترولھ، اسقف اعظم، بار . كھ واسا در كالبد آنان دمیده بود، شھرھاي وسترس و اوپساال را اشغال كردند
ي از چنگ دھقانان مسلح و متشكل مناطق مختلف كشور را یكي پس از دیگر. دیگر از مقر خویش گریخت

شورش داخلي دانمارك بھ كریستیان دوم مجال نمیداد ارتش خویش را . پادگانھاي دانماركي خارج كردند
گوستاو نمایندگي براي دریافت . ھاي سوئد تاخت راسا رھبري كند، ولي ناوگان دانمارك چندین بار بھ كرانھ

ي، ده ناو جنگي از بازرگانان لوبك ناوگان جنگي بھ لوبك فرستاد، و با دادن وعده پرداخت پول ھنگفت
، ١۵٢٣ژوئن  ٧در روز . سوئدیھا بھ یاري این ناوھا حمالت دریایي دانمارك را دفع كردند. گرفت

ژوئن شھر استكھلم بھ شورشیان  ٢٠در روز . شورشیان فاتح در پارلمان تازه فرمانده كشور اعالم داشتند
متعاقبا، كریستیان دوم از فرمانروایي . ویش ساختو از آن پس واسا این شھر را پایتخت خ. پیوست

اتحادیھ كالمار . دانمارك بركنار شد، و جانشین او، فردریك اول، از دعاوي دانمارك بر سوئد چشم پوشید
  . بدین سان از ھم پاشید، و خاندان واسا فرمانرواي سوئد گشت) ١٣٩٧١۵٢٣(

II -اصالح دیني در سوئد  

او چون مردم مناطق شمالي قد بلند و كشیده نداشت، اما چون . ھفت سالھ بود گوستاو ھنوز جواني بیست و
ریش بلند و زردفامش بھ او . وایكینگھا داري بنیھ نیرومند و چھره گلگون حاكي از نشاط و تندرسي بود

خوي و رفتار پسندیدھاش وي را برازنده شاھي . ابھت شاھانھاي بخشیده بود كھ با سن او تناسبي نداشت
اختھ بود، و حتي كلیسایي كھ مقدر بود بھ دست وي سركوب و مضمحل شود پارسایي و پاكدامني او را س

او با پشتكاري كھ گاھي با خشونت و تعدي توام میشد وظایف مقام سلطنت را بھ دست . انكار نمیكرد
ست گرفت شدت اما نباید فراموش كرد كھ وضع آشفتھ سوئد بھ ھنگامي كھ او زمام امور را بھ د; گرفت

در خالل جنگ و خونریزي، ھزاران تن از دھقانان مزارع خود را . عمل و استبداد را موجھ میساخت
پول رایج ; جنگ شھرھا را ویران كرده بود; ناكشتھ رھا كردند و معدنچیان از كار دست كشیده بودند

ر بھ دست اشغالگران و مجریان كشو; خزانھ دولت خالي بود; كشور ارزش خود را از دست داده بود
خاوندان باقیمانده گوستاو را مردي تازه بھ دوران رسیده . دانماركي در خون خویش غلطیده بودند

ولي او، با قدرت تمام . ھایي چیدند تا او را عزل كنند توطئھ. میشمردند و از فرمانروایي وي ناخشنود بودند
كھ بخشي از سوئد بود، ھنوز در دست داشتند، و سورن  دانماركیھا فنالند را،. نقشھ آنھا را نقش بر آب كرد

بازرگانان . نوربي، در یاساالر دانماركي، بر جزیره گوتالند، كھ اھمیت سوقالجیشي داشت، فرمان میراند
  . لوبك براي استرداد وامي كھ بھ گوستاو داده بودند پافشاري میكردند

ھر حكومتي براي نگاھداري نیروي مسلحي كھ پشتیبان آن است و مرداني كھ این نیرو را رھبري میكنند 
ولي در سوئد زمان واسا مالیات كاھش یافت، زیرا كساني كھ میتوانستند مالیات . بھ پول نیازمند است

د ارزش پول سوئد را كاھش واسا ناگزیر بو. بپردازند قدرت آن را داشتند كھ در برابر دولت ایستادگي كنند
تنھا اعضاي یك طبقھ از مردم . دھد، ولي ارزش پول باز افزایش یافت و وضع مالي كشور از بد بدتر شد

گوستاو، كھ میپنداشت كلیسا باید با دارایي . سوئد توانگر بودند، و این طبقھ را روحانیان تشكیل میدادند
در سال . گدستي نجات دھد، بھ روحانیان روي آوردھنگفت خویش مردم و دولت سوئد را از فقر و تن

از پي آن . اسقف اعتراض كنان تسلیم شد. ، شاه نامھاي بھ ھانس براسك، خزانھ دولت یاري كند١۵٢٣
ھا و كلیساھاي سوئد خواست كھ بیدرنگ ھمھ وجوه نقد و فلزات بھاداري را كھ بھ وجود  واسا از صومعھ

و صورت مبالغ درخواستي خویش را منتشر ; دارند بھ دولت وام دھندآنھا در مجامع دیني نیاز مبرم ن
چون كلیسا آنچنانكھ انتظار میرفت بھ درخواست شاه پاسخ نداد، واسا بھ این اندیشھ فرو رفت كھ آیا . ساخت

او ھنوز بھ یاد داشت . سزوار نیست، چون فرمانروایان آلمان، اموال كلیسا را بھ سود دولت مصادره كند
یشتر سران بلند پایھ كلیسا با انقالب مخالف بودند و از فرمانروایي كریستیان دوم بر سوئد پشتیباني كھ ب

  . میكردند
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، اوالوس پتري، فرزند یك مدیر كارگاه آھنریزي سوئدي، پس از سالھا تحصیل در ١۵١٩بھ سال 
بھ اشاعھ عقایدي ویتنبرگ، بھ موطنش بازگشت و در مقام شماس مدرسھ كلیساي جامع سترانگنارس 

او وجود برزخ را افسانھ میخواند، و میگفت كھ . پرداخت كھ از نظر كلیساي كاتولیك رومي كفر بود
او . پیروان مسیح باید ادعیھ خویش را منحصرا براي خود ادا كنند و نزد او بھ گناھان خویش اعتراف كنند

. از بھ جاي آوردن مراسم قداس است ھمچنین عقیده داشت كھ تعلیم كتاب مقدس در مجامع دیني بھتر
ھاي لوتر را منع  براسك مصرا از شاه خواست كھ فروش نوشتھ. ھاي لوتر در سوئد پراكنده شدند نوشتھ

ظاھرا شاه .)) ھاي لوتر را نادرست تشخیص ندادھاند صاحبنظران بیغرض نوشتھ((شاه پاسخ داد كھ . كند
  . كند میخواست با حمایت از بدعت با كلیسا معاملھ

پاپ ھادریانوس ششم بھ فراخواندن نماینده خویش، یوھانس ماگنوس، اسقف اعظم اوپساال، و تفویض مقام 
واسا نامھاي بھ دربار . وي بھ گوستاو ترولھ، كھ از دشمنان انقالب سوئد بود، اوضاع را مغشوشتر ساخت

  . خشنود ساختبر آشفت، و بعدھا ) ١۵٢۴(پاپ فرستاد كھ ھنري ھشتم را در آن ھنگام 

ھرگاه پدر مقدس ما بھ صلح و آرامش كشورمان عالقمند باشد، با تایید مقام نماینده خویش ما را خشنود 
ولي ھرگاه . و ما بھ پیروي از منویات پاپ، بھ اصالح كلیسا و دین مبادرت خواھیم جست... خواھند ساخت

ز دار و دستھ جنایتكار ترولھ، اسقف اعظم، عالیجناب پاپ، با نادیده گرفتن حیثیت و آرامش اتباع ما، ا
پشتیباني كنند، در این صورت نماینده وي را بھ رم پس خواھیم فرستاد و، با اختیاري كھ مقام سلطنت بھ ما 

  . داده است، اداره كلیسا را بھ دست خواھیم گرفت

مرگ ھادریانوس، و درافتادن پاپ كلمنس ھفتم با لوتر، شارل پنجم، و فرانسواي اول، بھ واسا مجال داد 
وي اوالوس پتري را بھ پیشوایي كلیساي . كھ بدون برخورد بھ مانعي، بھ اصالح كلیساي سوئد ھمت گمارد

نیتوس پتري، برادر  كرسي االھیات را در اوپساال بھ الور; سنت نیكوالوس در شھر استكھلم گماشت
و یكي دیگر از مصلحان دیني سوئد، بھ نام الورنتیوس آندرئا، را سرشماس كلیساي جامع ; اوالوس، سپرد

ھاي  در شاه در كلیساي جامع استكھلم بر پا شده بود، اوالوس پتري، بھ طرفداري از اندیشھ. پایتخت كرد
و از ; ه اوالوس را برنده مناظره اعالم داشتشا). ١۵٢۴دسامبر  ٢٧(لوتر، با پتر گالھ مناظره كرد 

اسقف ھانس براسك از نقض سنت ). ١۵٢۵(زناشویي اوالوس چھار ماه قبل از ازدواج لوتر تعجبي نكرد 
گوستاو پاسخ داد كھ اوالوس در . تجرد روحانیان بھ خشم آمد و از شاه خواست كھ پتري را تكفیر كند

كھ خدا (شگفتآور است كھ زناشویي را ((تحق توبیخ است، ولي صورتي كھ خطایي از او سرزده باشد مس
گناه پنداریم، و حتي براي ھرزگي و گناھان دیگري كھ تحریم شدھاند كسي را نباید ) تجویز كرده است

شاه بھ جاي تكفیر پتري، او و برادرش را مامور كرد كھ كتاب مقدس را بھ زبان سوئدي .)) تكفیر كرد
نیز چون جاھاي دیگر، ترجمھ كتاب مقدس بھ زبان محلي موجب تكامل و گسترش در سوئد . برگردانند

  . زبان و دگرگوني دین ملي شد

. گوستاو چون بیشتر فرمانروایان ھر كاري را كھ براي كشور یا فرمانروایي او سودمند بود موجھ میشمرد
ھا را مصارده  اراضي صومعھ; ندھا را بھ اسقفاني سپرد كھ با نیات وي سازگار بود از ھمین روي، اسقفیھ

كرد، و از آنجا كھ ناچار بود بخشي از این اراضي را بھ نجبا دھد، وانمود كرد كھ آنچھ را كلیسا با اغواي 
پاپ كلمنس ھفتم از اینكھ روحانیان سوئد . مردم از آنان گرفتھ است بھ صاحبان اصلي آنھا باز میگرداند

اني شراب و نان بھ مردم میدادند، آیین تدھین نھایي را از یاد برده، زناشویي میكردند، در مراسم عشاي رب
و مراسم قداس را دگرگون كرده بودند رنجیده خاطر بود و از شاه خواست كھ بھ كلیساي كاتولیك رومي 

بازگشت بھ اصیل آییني خزانھ . ولي گوستاو چنان دور رفتھ بود كھ براي او راه بازگشت نبود. وفادار ماند
و پشتیباني كامل خویش را از ) ١۵٢٧(از این روي، دیت وسترس را بر پا كرد . ت وي را بر باد میداددول

  . اصالح دیني اعالم داشت

دیت وسترس از نظر تركیب و نتایجي كھ بھ بار آورد یك مجمع تاریخي بود، و اجتماع چھار اسقف، چھار 
نھ تن از نجبا، سي و دو شھرنشین، چھارده تن نماینده كانن، پانزده تن از نمایندگان پارلمان، صدو بیست و 
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. معدنچیان، و صد و چھار تن نماینده دھقانان این دیت را یكي از كاملترین مجامع قرن شانزدھم ساخت
صدر اعظم شاه پیشنھادي انقالبي بھ دیت داد و گفت دولت چنان دست تنگ است كھ نمیتواند حتي با 

اسقف ھانس براسك، كھ تا آخرین لحظھ . دولت، بھ كار خویش ادامھ دھدسپردن بیشتر اموال خویش بھ 
براي بھ كرسي نشاندن نظریات خویش پافشاري میكرد، اعالم داشت پاپ بھ روحانیان فرمان داده است كھ 

گوستاو، كھ دل بھ دریا زده بود، اعالم داشت كھ . دیت نظر پاپ را تایید كرد. از اموال كلیسا صیانت كنند
پس . نظر دیت و ملت چنین است، او از فرمانروایي كناره خواھد گرفت و سوئد را ترك خواھد گفت اگر

دیت كھ دریافتھ بود وجود واسا . از سھ روز شور و گفتگو، اموال كلیسا چشم دوختھ بودند بھ آنان پیوستند
ب كرد كھ ھمھ دیت تصوی. براي سوئد گرامیتر از ھر پاپي است، سرانجام پیشنھاد وي را پذیرفت

ھمھ موقوفاتي كھ نجباي كشور پس از ; ھا تیول شاه شوند، ولي راھبان ھمچنان از آنھا استفاده كنند صومعھ
اسقفان كاخھاي خویش را بھ شاه تسلیم ; بھ كلیسا بخشیده بودند بھ وارثان آنھا بازگردانیده شوند ١۴۵۴سال 
روحانیان ھمھ عوایدي را كھ در مجامع دیني بھ وجود ; ھیچ اسقفي توسط پاپ بھ اسقفي گماشتھ نشود; كنند

و كشیشان منحصرا درباره ; اقرار و اعتراف لفظي بھ گناه متروك شود; آنھا نیازي نیست بھ دولت بسپارند
جنبش اصالح دیني در سوئد بیش از ھر جایي دین را ملي و دولت را بر كلیسا . كتاب مقدس وعظ كنند

  . مسلط كرد

سال با وضع آشفتھ و بحراني سوئد دست و پنجھ نرم كرد، و تا پایان عمر با قدرت، ولي بھ واسا سي و سھ 
او دریافتھ بود كھ تنھا حكومت مقتدر تمركز یافتھاي میتواند سوئد را . نیكخواھي، بر این كشور فرمان راند

بایستد و از مجمع  و براي رسیدن بھ این منظور نمیتوانست در ھر قدم; سرو سامان بخشد و كامروا سازد
; بھ تشویق و رھبري او، استخراج آھن از كانھاي شمالي كشور گسترش یافت. مشورتي صوابدید بخواھد

پیمانھاي بازرگاني با انگلستان، فرانسھ، دانمارك، و روسیھ بازارھاي تازھاي براي ; صنعت رونق گرفت
و در كالبد تمدني كھ ; ئد سرازیر كردمحصوالت كشورھاي دیگر را بھ سو; كاالھاي سوئد فراھم آوردند

سوئد چنین رونقي را ھرگز . سادگي دھقانان بیسواد قبل از واسا آن را از رشد باز داشتھ بود جان تازه دمید
  . بھ خود ندیده بود

نخستین ھمسرش اریك . گوستاو چند بار جنگید، چھار شورش را در ھم كوبید، و بتناوب سھ زن گرفت
دومین ھمسرش پنج پسر و پنج دختر زایید، و سومین ; ان آورد كھ جانشین پدر شدچھاردھم را بھ جھ

ھمسرش،كھ در شانزدھسالگي با شاه پنجاه و شش سالھ زناشویي كرده بود، شصت سال پس از مرگ واسا 
گوستاو پارلمان را بر آن داشت كھ پسران او را وارث تاج و تخت سوئد بشناسد و وراثت . زنده ماند
سوئد از استبداد او درگذشت، زیرا دریافت كھ نظم و آرامش . سوئد را بھ مردان انحصار دھدسلطنت 

) ١۵۶٠سپتامبر  ٢٩(واسا سي و ھفت سال بر سوئد فرمان راند، و پس از مرگش . سرآغاز آزادي است
سوئد  او آزادي فردي را، كھ مردم. وي را با مراسم پرشكوھي در كلیساي جامع اوپساال بھ خاك سپردند

ولي ملت خویش را از سلطھ دیني و سیاسي بیگانگان آزاد ساخت و وضعي . مستحق آن بودند، سلب كرد

  اصالح دیني در دانمارك - IIIپدید آورد كھ ملت سوئد در پناه آن در 

وي در . كریستیان دوم، چون گوستاو كھ وي را از فرمانروایي سوئد برانداخت، شخصیت بارزي داشت
خویش بھ فرمانروایي دانمارك، بھ خاوندان كشورش آزادي كامل داد، مشاوران خویش را ازاي انتصاب 

از میان طبقھ متوسط برگزید، پارلمان را كھ بھ دست اشراف و نجیبزادگان بود نادیده گرفت، و مادر 
چنانكھ پیداست، مشاوران وي كسان ھوشمند و . معشوق زیباي ھلندیش را مشاور مخصوص خویش كرد

او با پشتكار . ندي بودند، زیرا سیاست داخلي او، بر خالف ماجراھاي خارجیش، بھ كامیابي انجامیدخردم
خستگیناپذیري امور اداري كشور را سرو سامان داد، حكومتھاي شھري را اصالح كرد، در قوانین كشور 

ھا را ترمیم  راهھاي كشور كوتاه ساخت،  تجدید نظر بھ عمل آورد، دست دزدان و راھزنان را از كرانھ
كرد، پست ھمگاني را در دانمارك بھ پا داشت، پارھاي از بیدادگریھایي را كھ بر دوش سرفھا سنگیني 

میكردند از میان برد، جادوگران را از كیفر مرگ معاف كرد، براي دستگیري از نیازمندان سازمانھاي 
اد، آموزش را اجباري كرد، و با ھایي بنیان نھ خیریھ تاسیس كرد، براي كودكان تنگدست آموزشگاه
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كریستیان، با تجدید قدرت اتحادیھ ھانسایي، . گسترش دانشگاه كپنھاگ آن را كانون دانش و معرفت ساخت
لوبك را با خود دشمن ساخت، بازرگاني دانمارك را رونق داد، و رسم وحشیانھاي را كھ بھ روستانیشینان 

  . ھاي آنان در ھم میشكستند تاراج كنند برانداخت نھساحلي اجازه میداد كشتیھایي را كھ در كرا

پاول ھلگسن، . ، لئو دھم جوواني آرچیمبولدو را براي فروش آمرزشنامھ بھ دانمارك فرستاد١۵١٧در سال 
  . راھبي از فرقھ كرملیان، با فروش آمرزشنامھ مخالفت ورزید و با این اقدام خویش بر لوتر پیشدستي كرد

فرستاده پاپ با قسمتي از وجوھي كھ از . آمرزشنامھ میان شاه و آرچیمبولدو نفاق افتاددرباره تقسیم بھاي 
شاه، كھ تباھي كلیسا و . فروش آمرزشنامھ گرد آورده بود بھ لوبك گریخت، و باقي آن را شاه ضبط كرد

و ; اع كرداموال آن او را بھ اندیشھ اصالح دیني انداختھ بود، در دانشگاه كپنھاگ شغلي بھ ھلگسن ارج
پس . ھلگسن كھ سخنور زبردستي بود، چند سالي از ھمین جا جنبش اصالح دیني دانمارك را رھبري كرد
از آنكھ ھلگسن از روي دوراندیشي لب فروبست، كریستیان از فردریك خردمند، برگزیننده ساكس، 

كارلشتات بھ دانمارك . درخواست كرد كھ خود لوتر، یا یكي از شاگردان مكتب وي، را بھ دانمارك بفرستد
كریستیان براي اصالح دیني قوانیني وضع كرد كھ بھ موجب آنھا . آمد، ولي زود این سرزمین را ترك گفت
را بھ زبان دانماركي تفسیر كند حق نداشت بھ مقام )) انجیل((كسي كھ دانش او بدانجا نرسیده بود كھ 

د قانونا حق نداشتند ملكي را تصاحب كنند یا روحانیاني كھ ازدواج نكرده بودن; كشیشي گماشتھ شود
ھاي كلیسایي حق نداشتند در  دادگاه; اسقفان ملزم بودند از تجمل دست كشند; موقوفھاي را بھ ارث برند

و دیوان عالي كشور، كھ قضاوت آن توسط خود شاه تعیین شده بودند، مرجع ; دعواھاي ملكي دخالت كنند
پس از آنكھ دیت ورمس لوتر را تقبیح كرد، . ھاي شرعي و مدني بود دگاهنھایي براي رسیدگي بھ احكام دا

كریستیان اصالح دیني را بھ تعویق انداخت، و ھلگسن بھ شاه پیشنھاد كرد كھ با كلیساي كاتولیك رومي 
  . مصالحھ كند

 سنگدلي و. ھنگامي كھ سیاست داخلي كریستیان مردم شكست سیاست خارجي، از فرمانروایي برافتاد
لوبك، كھ از حمالت دانمارك بر . شقاوت وي در سوئد بسیاري از دانماركیھا را بر او خشمگین ساختھ بود
روحانیان و نجبا، كھ مالیات . كشتیھاي اتحادیھ ھانسایي بھ ستوه آمده بود، بھ دانمارك اعالم جنگ داد

را بھ مجمع ملي نادیده گرفتند سنگین و قوانین خصمانھ آنان را از شاه روگردان كرده بود، احضاریھ وي 
كریستیان با ھمسر پروتستانش، كھ . را بھ شاھي برداشتند. و عموي او، فردریك دوك شلسویك ھولشتاین

خواھر شارل پنجم بود، بھ فالندر گریخت و بھ امید بازیافتن قدرت، با كلیساي كاتولیك رومي مصالحھ 
مارك تالش میكرد، گرفتار شد و بیست و چھار سال را ھنگامي كھ براي بازگشت بھ فرمانروایي دان. كرد

بلند پروازي سرانجام وي را با خواري و ذلت بھ . تنھا و بیكس در سیاھچالي در سوندربورگ بھ سر آورد
  ). ١۵۵٩. (قعر گور سرازیر كرد

انمارك نجبا و روحانیان با شرایطي وي را بھ فرمانروایي د. فردریك اول بر تخت شاھي روي آسایش ندید
  . و یكي از شرایط آنان این بود كھ شاه بھ ھیچ بدعتگذاري اجازه تبلیغ در دانمارك را ندھد; رسانده بودند

ھلگسن، كھ ھنوز از سرزنش كلیسا براي قصور آن باز نایستاده بود، اكنون پروتستانھا را آماج حمالت 
ولي او نمیتوانست . ب پر سر و صداستخویش قرار داد، زیرا معتقد بود كھ اصالح تدریجي بھتر از انقال

و دختر شاه، با ; پسر فردریك، دوك كریستیان، از پیروان لوتر بود. موج خروشان تاریخ را پس زند
در سال . موافقت پدر، با آلبرشت براندنبورگي، فرمانده پیشین شھسواران توتوني، ازدواج كرده بود

تاوسن را كھ نزد لوتر تعلیم یافتھ بود، قاضي عسكر خود ، فردریك با سیر تاریخ ھمراه شد و ھانس ١۵٢۶
فردریك بھ . تاوسن صومعھااش را ترك گفت، زناشویي كرد، و آشكارا بھ تبلیغ عقاید لوتر پرداخت. كرد

این اقدامات . اسقفان فرمان داد كھ وجوه حق انتصاب خویش را از این پس بھ جاي پاپ بھ او بپردازند
اسقفان اخراج مبلغان لوتري را خواستار . ع كردند و تعداد آنھا را افزایش دادندمبلغان لوتري را تشجی

فردریك بھ آنان پاسخ داد كھ بھ خویشتن اجازه نمیدھد در عقاید مردم مداخلھ كند، و مصمم است بھ . شدند
و در ; بھ زبان دانماركي انتشار یافت)) عھد جدید((ترجمھ كتاب  ١۵٢۴در سال . مردم آزادي دیني دھد
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متن بھتر و كاملتر این كتاب، كھ بھ دست كریستیان پدرسن بھ زبان دانماركي ترجمھ شده بود،  ١۵٢٩سال 
مردم دانمارك، كھ از پرداخت عشریھ بھ . بھ دست مردم رسید و گسترش آیین پروتستان را تسریع كرد

شتر ساكنان كپنھاگ و ویبورگ ، بی١۵٣٠در سال . روحانیان خستھ شده بودند، بھ آیین پروتستان گرویدند
در ھمان سال، در شوراي كپنھاگ، بین پیشوایان كاتولیك و پروتستان مناظرھاي . پیرو لوتر بودند

، كھ توسط ھانس تاوسن بھ ))اعترافنامھ ایمان((درگرفت، و شاه و مردم حق را بھ پروتستانھا دادند، و 
) ١۵٣٣(مرگ فردریك . ساي لوتري دانمارك شدشورا تسلیم شد، قریب ده سال اعتقاد نامھ رسمي كلی

بازرگانان دانمارك براي بازگردانیدن كریستیان . پیروزي قطعي آیین پروتستان را در دانمارك تسریع كرد
كریستوفر، كنت اولدنبورگ، فرماندھي . دوم بھ فرمانروایي، با لوبك، دشمن دیرین دانمارك، ھمدست شدند

  . خواند)) خویش جنگ كنت((جنگ با دانمارك را بھ نام  نیروي لوبك را بھ دست گرفت و

شھر كپنھاگ بھ دست سربازان او سقوط كرد، و سقوط پایتخت لوبك را بھ فرمانروایي سراسر دانمارك 
ولي شھرنشینان و دھقانان دانمارك بھ رھبري كریستیان سوم، فرزند فردریك، نیرویي گرد . امیدوار ساخت

. گ را مغلوب كردند و شھر كپنھاگ را، پس از یك سال محاصره، تسخیر كردندآوردند و كنت اودلدنبور
  ). ١۵٣۶ژوئیھ (

پس از پیروزي، ھمھ اسقفان را بھ زندان افكندند، سپس بھ شرط آنكھ با نظم پروتستان بسازند، ھمھ را آزاد 
نمود و كریستیان  كلیساي لوتري را كلیساي رسمي دانمارك اعالم ١۵٣۶مجمع ملي در ماه اكتبر . كردند

ھا بھ نفع شاه ضبط شدند، و  ھمھ اموال اسقف نشینھا و صومعھ. سوم را بھ ریاست عالي آن برگماشت
نروژ و ایسلند كریستیان سوم را با ھمھ قوانین . اسقفان اختیارات خویش را در دستگاه دولت از دست دادند

، و بدین سان آیین پروتستان لوتر بھ سراسر و مقرراتي كھ وضع كرده بود بھ فرمانروایي خویش پذیرفتند
  . اسكاندیناوي گسترش یافت

IV -  آیین پروتستان در اروپاي خاوري  

فصل ) ١۵۴٨١۵٧٢(و فرزندش سیگیسموند دوم ) ١۵٠۶١۵۴٨(در زمان فرمانروایي سیگیسموند اول 
. ھنر و ادب بودنداینان مردان خوشذوق و فاضل و دوستدار . درخشاني در تاریخ ملت لھستان آغاز شد

مردم لھستان در زمان آنان، با استفاده از آزادي نسبي اندیشھ و دین، از تاریكي قرون وسطي رستند و با 
سیگیسموند اول بونا سفورتسا، دختر . پیشرفتھاي خویش ملتھاي دیگر اروپا را قرنھا پشت سر نھادند

وي گروھي از درباریان و ) ١۵١٨(فت بانشاط و مستعد جان گالئاتتسو، دوك میالن، را بھ زني گر
شاه بھ جاي آنكھ از ورود این بیگانگان ناخشنود باشد، از . برد كراكودانشمندان ایتالیایي را ھمراه خود بھ 

ھاي فاخر  اشراف لھستاني اندك اندك بھ پوشیدن جامھ. آنان براي گسترش رنسانس در لھستان استفاده كرد
و زندگي مجلل خو گرفتند، زبان و آدابشان ظریفتر شد، و ھنر و اب تا بدانجا رونق یافت كھ اراسمواس با 

بھ ملتي كھ در دانش قانونداني، اخالق، و دین، و ھمھ شئوناتي كھ ما را از توحش : ((نوشت ١۵٢٣سال 
بونا بھ یاري زیبایي و مھارت و . جدا میكنند سرآمد پیشرفتھترین ملتھاي جھان گشتھ است درود میفرستم

. ا با تمدن آشنا ساختكارداني و فریبندگي خویش بھ دل شاه راه یافت و، در مقام ملكھ لھستان، این ملت ر
رقابت و كشاكس خونین لھستان با . فرزند او، سیگیسموند دوم، در زبانشناسي و سخنوري نامآور شد

لھستان . سوئد، دانمارك، و روسیھ براي تسلط بر بندرھاي دریاي بالتیك این ملت را از پیشرفت باز داشت
، و لیوونیا را، كھ بندر )١۵٢٩(ورشو بود در جنگي پروس را از دست داد، ولي مازوویا را، كھ شامل 

لھستان در این ھنگام از ). ١۵١۶(ریگا در آن قرار داشت، بھ قلمرو فرمانروایي خویش منضم كرد 
  . كشورھاي مھم اروپا بود

آزادي دیني كھ شاه بھ اتباع . در این زمان اندیشھ مصلحان دیني از آلمان و سویس بھ لھستان راه مییافت
ھاي دیني دیگران بھ دیده احترام  ناني خویش داده بود موجب آن شد كھ ملت لھستان بھ اندیشھكاتولیك یو

اسقفان، كھ توسط شاه . بنگرد، لھستان، این ملت را تا اندازھاي بھ قدرت پاپ دورافتاده بیاعتنا ساختھ بود
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ھذیب و اصالح كلیسا بر برگزیده میشدند، مردان دانشمند و میھن پرستي بودند، شیوه اراسموس را براي ت
تمایالت آنان بھ اصالح . شورش و خونریزي ترجیح میدادند، و ھمگي از جنبش اومانیسم پشتیباني میكردند

مردم از . كلیسا رشك و حسد نجبا شھرنشینان را، كھ بھ اموال و درآمد آن چشم دوختھ بودند، فروننشاند
مقامات كلیسایي، و ھزینھ سنگین دادرسي در  انتقال ثروت ملي بھ رم، خرید و فروش آمرزشنامھ و

معافیت روحانیان از پرداخت مالیات، و اخذ عشریھ توسط روحانیان . ھاي اسقفي بھ تنگ آمده بودند دادگاه
گروھي از اشراف با نفوذ، شاید بھ دالیل اقتصادي، بھ . از نجبا، نجباي كشور را خشمگین ساختھ بود

و فئودالھایي كھ در امالك خویش از استقالل نسبي ; وش نشان میدادندانتقادات لوتر از كلیسا روي خ
ھمچنانكھ فرمانروایان محلي مستقل آلمان ; برخوردار بودند جنبشھاي محلي پروتستانھا را تقویت میكردند

ھاي لوتر  ، راھبي در دانتزیگ بھ ھواداري از اندیشھ١۵١٨در سال . از قیام لوتر پشتیباني میكردند
  . و زناشویي كرد. اصالح كلیسا را خواستار شد برخاست،

ھاي لوتر را چنان اشاعھ داد كھ اعضاي چندین كلیسا شمایل مذھبي را از كلیساھا  واعظ دیگري اندیشھ
ھا را از قیود رھباني آزاد  ھا را برچید و راھبان و راھبھ شوراي شھر صومعھ). ١۵٢٢(بیرون ریختند 

منبر ھمھ كلیساھاي شھر در دست  ١۵۴٠گسترش یافت كھ در سال اصالح دیني چنان ) ١۵٢۵(ساخت 
  . واعظان پروتستان بود

چون گروھي از روحانیان براونسبرگ در پروس لھستان آیینھاي لوتري را در كلیساھاي خویش متداول 
ي ھا اسقف پاسخ داد كھ لوتر اندیشھ; ساختند و متشرعین كلیسا از دست آنان بھ اسقف شھر شكایت بردند

بنیان نھاده است و ھركسي كھ میپندارد میتواند نادرستي نظرات وي را ثابت )) كتاب مقدس((خویش را بر 
سیگیسموند اول بر آن بود كھ مطبوعات را زیر سانسور قرار دھد و از ) ١۵٢٠(كند دست بھ كار شود 

ملكھ بونا، كھ از فرقھ  ولي منشي او و كشیش اقرار نیوش; ورود مطبوعات لوتري بھ لھستان جلوگیري كند
تفسیري بر ((، كالون اثر خویش، ١۵٣٩در سال . فرانسیسیان بود، پنھاني بھ آیین پروتستان گرویده بودند

  . ، را بھ ولیعھد لھستان اھدا كرد))قداس

ھاي لوتر و كالون بسرعت  پس از آنكھ ولیعھد بھ نام سیگیسموند دوم بر مسند فرمانروایي نشست، اندیشھ
بھ زبان لھستاني ترجمھ شد، و زبان التیني در مجامع دیني جاي )) كتاب مقدس. ((ستان پراكنده شدنددر لھ

بھ . كشیشان سرشناسي چون یان السكي آشكارا بھ آیین پروتستان گرویدند. خود را بھ زبان محلي سپرد
دند و سي انجمن در ، كھ از موطن خویش رانده شده بودند، بھ لھستان آم))برادران بوھمي((، ١۵۴٨سال 

تالش كشیشان كاتولیك براي تعقیب برخي از نجباي كشور بھ جرم بدعتگذاري و . این كشور برپا ساختند
ھمھ ادیاني را كھ بر  ١۵۵۵دیت ملي سال ). ١۵۵٢(مصادره اموال آنان نجبا را از كلیسا رو گردان كرد 

روحانیان و برگزاري آیین عشاي رباني را با  استوار بودند آزاد ساخت، و زناشویي)) كلمھ بیآالیش خدا((
  . شراب و نان مجاز و قانوني شناخت

  . آیین پروتستان اكنون در لھستان بھ اوج قدرت خود رسیده بود

گسترش نیرومند ترین جنبش اونیتاریانیسم در قرن شانزدھم در لھستان وضع این كشور را مغشوش و 
  . آشفتھ كرد

در منتھاالیھ خاوري جھان كاتولیك زمزمھ آغاز  ١۵۴۶ثلیث بودند، از سال پیروان سروتوس، كھ منكر ت
ھاي حاد افراطي خویش را در این  ، الیلیوس سوكینوس بھ لھستان سر زد و اندیشھ١۵۵١در سال . كردند

  . كشور شایع كرد

افنامھ ایمان اعتر ١۵۶١بھ ھمت جورجوبالندراتا، پیروان اونیتاریانیسم لھستان فزوني یافتند و بھ سال 
  . اینان منكر الوھیت مسیح بودند. خویش را منتشر كردند
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اعتقاد بھ . ولي بھ زایش غیر طبیعي، معجزات، رستاخیز، صعود، و وحي گرفتن وي از خدا عقیده داشتند
گناھكاري ذاتي بشر و كفاره شدن مسیح در راه انسان گناھكار را موھوم و بیپایھ میدانستند، تعمید و عشاي 

جاي آوردن تعالیم مسیح بھ رستگاري رباني را نمادي بیش نمیشمردند، و تعلیم میدادند كھ انسان تنھا با بھ 
عقاید آنان را نادرست و بیپایھ خواند، پیروان ) ١۵۶٣(پس از آنكھ سینود كالوني كراكو . دست مییابد

كھ فاوستوس  ١۵٧٩نفوذ و قدرت آنھا در سال . اونیتاریانیسم براي خود كلیساي مستقلي بنیان نھادند
  . مد بھ حد اعالي خود رسیده بودسوكینوس، برادرزاده الیلیوس، بھ لھستان آ

ھاي دیني تازھاي كھ با  كلیساي كاتولیك رومي با زجر و آزار نشر مطبوعات و توسل بھ سیاست با اندیشھ
، باسقف كراكو زن ھشتاد ١۵٣٩در سال . چنین سرعتي در لھستان پراكنده میشدند بھ مبارزه برخاست

، )كولم(ستانیسالس ھوژیس، اسقف خلمنو . یزد آتش زدسالھاي را كھ از پرستش نان تقدیس شده سرباز م
او گرچھ خود براي اصالح . كھ چندي بعد بھ مقام كاردینالي رسید، با سرسختي با پروتستانھا مبارزه كرد

بھ سفارش او، لودوویكو لیپومانو، . كلیسا تالش میكرد، اما بھ معتقدات و آیینھاي پروتستانھا تمایل نداشت
نمایندگي پاپ بھ لھستان فرستاده شد، و جوواني كومندونھ، اسقف زانت، بھ سفارت پاپ  اسقف ورونا، بھ

  . در كراكو گماشتھ شد

ھاي  نامبردگان با اشاره بھ شكافي كھ در صفوف پروتستانھا افتاده بود، و با این استدالل كھ شیوع اندیشھ
وم را ھوادار سرسخت آیین كاتولیك خصمانھ متشتت رھبري اخالقي ملت را دشوار میسازد، سیگیسموند د

یسوعیان، كھ . ، ھوژیس و كومندونھ گروھي از یسوعیان را بھ لھستان آوردند١۵۶۴در سال . كردند
مردان ورزیده و تعلیم دیده و مومني بودند، حساسترین مقامات آموزشي را بھ دست گرفتند، بھ شخصیتھاي 

  . ھ آیین موروثي بازگردانیدندبا نفوذ كشور تقرب جستند، و مردم لھستان را ب

مھاجران بوھمي از سالھا قبل از آنكھ لوتر با كلیساي كاتولیك رومي درافتد، پروتستان بودند، و از ھمین 
آلمانیھاي مقیم مرزھاي باختري لھستان بھ اصالح كلیسا . ھاي لوتر آنان را چندان متعجب نكرد روي اندیشھ

نفري را تشكیل میداد، از لوتر  ٠٠٠,۴٠٠كھ ده درصد جمعیت  ،))برادران بوھمي. ((دل بستھ بودند
  . پروتستانتر بودند

شصت درصد آنان از اوتراكیان بودند كاتولیكھایي كھ آیین قرباني مقدس را با شراب و نان برگزار 
، دو سوم ساكنان بوھم پروتستان ١۵۶٠در سال . میكردند و اعتراضات پاپ را مورد توجھ قرار نمیدادند

ھاي دیني  فردیناند یسوعیان را بدانجا آورد و در نتیجھ آیین كاتولیك بر فرقھ ١۵۶١ودند، ولي در سال ب
  . دیگر چیره شد

مھاجران آلماني، كھ پیرو لوتر بودند، . جنبش اصالح دیني توسط مھاجران آلماني بھ مجارستان راه یافت
میتواند از پیروي كلیساي كاتولیك رومي و مردم مجارستان را با این واقعیت آشنا ساختند كھ انسان 

دھقانان مجارستان، كھ در چنگال فئودالیسم مورد حمایت كلیسا جان . امپراطور سرباز زند و باز زنده بماند
خاوندان فئودال بھ . میكندند، بھ امید آنكھ از اسارت كلیسا رھایي یابند از آیین پروتستان استقبال كردند

. ل آنھا كمتر از محصول اراضي خود آنان نبود، چشم طمع دوختھ بودنداراضي كلیسا، كھ محصو
در اندیشھ آنان تاثیر نھاده بود و كلیسا را بزرگترین مانع تحقق )) یوتوپیا((كارگران شھرنشین، كھ 

كلیساي كاتولیك رومي دولت را بر . آرزوھاي خویش میدانستند، دیوانھوار بھ انھدام شمایل مذھبي پرداختند
در غرب مجارستان، فردیناند، شاه مجارستان، براي سازش . داشت كھ پیروي از گناھان كبیره بشماردآن 

با پروتستانھا تالش میكرد و بر آن بود كھ زناشویي روحانیان و برگزاري آیین تناول عشاي رباني را بھ 
  . رسم كاتولیك و پروتستان مجاز سازد

شماره . آیین پروتستان بدون برخورد با مانعي گسترش یافت در شرق مجارستان، كھ در دست تركان بود،
گرایش ھمھ مردم مجارستان بھ آیین  ١۵۵٠پروتستانھاي مجارستان چنان فزوني مییافت كھ در سال 

ولي آیین كالوني با االھیات لوتر بھ مبارزه برخاست، و مجارھا، . پروتستان قطعي و اجتناب ناپذیر مینمود
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نھ آلمانیھا را بھ دل داشتند، از مذھب لوتري روي برتافتند و بھ آیین كالوني سویسي كھ از دیر زماني كی
انجمن دیني بزرگي در  ١۵۵٨شماره پیروان آیین كالوني در مجارستان بھ آنجا رسید كھ بھ سال . گرویدند

بھ  ھاي پروتستان جنبش اصالح دیني را در مجارستان رقابت و زورآزمایي فرقھ. چنگر برپاداشتند
بسیاري از ماموران دولت یا مردمي كھ آیین پروتستان را پذیرفتھ بودند، بھ این امید كھ . دوشاخھ پراكند

و در قرن ھفدھم، ; ثبات اجتماعي و آسایش خاطر بھ كشور بازگردد، بھ كلیساي كاتولیك رومي بازگشتند
د آیین كاتولیك بھ مجارستان بھ ھمت یسوعیان، كھ فرزند یكي از پیروان كالون آنان را رھبري میكر

  . بازگشت

V-  شارل پنجم و پست بومان  

در فاندر دوران بلوغ شارل، بازرگاني بیش از آن گسترش یافتھ بود كھ افول صنایع پراكنده بتواند بھ 
شھرھاي بروژ و گان رونقي نداشتند، بروكسل از آن روي كھ پایتخت فالندر بود . چیزي گرفتھ شود
ون االھیات عرضھ میداشت و آبجو تولید میكرد، و آنورس بازرگاني خویش را گسترش اھمیت داشت، لو

. غنیترین و پرمشغلھترین بندر اروپا ساختھ بود ١۵۵٠رونق بازرگاني، آنورس را در حدود سال . میداد
این شھر، كھ در كنار رود پھناور قابل كشتیراني سكلت قرار داشت، با اخذ گمرك ناچیز از كالھاي 

ھمھ بازرگانان، ((ادراتي، با استفاده از پیوند سیاسي خویش با اسپانیا، و با وقف بورس خود جھت استفاده و
، بندر بازرگاني و مراكز امور مالي )چنانكھ بر لوح آن منقوش بود)) (از ھر سرزمین و با ھر زبان

داخلي بھ دست مقامات شھري، بازرگاني در این بندر از محدودیتھاي صنفي و حمایت صنایع . بینالمللي شد
بانكداران ایتالیایي در این شھر . كھ صنایع قرون وسطي را از رشد و پیشرفت باز میداشتند، آزاد بود

ي انگلیسي اینجا را انبار كاالھاي خویش قرار دادند، خاندان ))بازرگانان ماجراجو((ھایي گشودند،  باجھ
با عظمت )) سراي ایسترلینگ((كرد، و اتحادیھ ھانسایي  فوگر فعالیت بازرگاني خویش را رد آن متمركز

روزي پانصد كشتي بازرگاني بھ آنورس رفت و آمد میكردند، و پنج ). ١۵۶۴(را در این شھر بنیاد نھاد 
  . پول آنورس رایجترین پول بینالمللي شد. ھزار سوداگر كاالھاي تجاري را مبادلھ میكردند

گماشتگان . روپا بود، از اھمیت افتاد و جاي خود را بھ آنورس سپردلیسبون كھ مھمترین بندر ادویھ ا
آنورس كشتیھاي تجاریي را كھ بھ لیسبون رھسپار بودند یكراست بھ آنورس میآوردند و بار آنھا را در 

وي با این سخن از روي یك پدیده تاریخي، .)) اروپاي شمالي كردم كھ این بندر ونیز را پشت سرنھاده است
ھاي شمالي اقیانوس اطلس، پرده برگرفتھ  تقال مركز بازرگاني اروپا از دریاي مدیترانھ بھ كرانھیعني ان

رونق بازرگاني صنایع فالندر را، حتي در شھرگان، گسترش داد و براي شارل پنجم درآمدي معادل . است
  . م ساخت، كھ برابر نیمي از عواید ساالنھ او بود، فراھ)دالر ٠٠٠,۵٠٠,٣٧(لیور  ۵٠٠,١,٠٠٠

شارل پنجم فالندر و ھلند را كھ وي را توانگر و نیرومند ساختھ بودند با استقرار حكومت خوبي كھ براي 
شارل . مردم تنھا از نظر محدودیت دیني در مضیقھ بودند. دوستان و دشمنان او باورنكردني بود پاداش داد

یالتي بھ دست مقامھاي محلي، شوراھاي در قوانین و مقررات آنھا مداخلھ نمیكرد، و كارھاي شھري و ا
شارل غیر . ایالتي و مالي، و دادگاه استیناف، كھ بخشي از دستگاه اداري مركزي بود، حل وفصل میشدند
وي نخست . مستقیم و توسط نواب سلطنت، كھ مردم از آنان دلخوش بودند، بر این سرزمین فرمان میراند

شي، و پس از او خواھرش ماري را، كھ ملكھ پیشین مجارستان عمھ و پرستار و هللا خویش، مارگارت اتری
ولي گسترش امپراطوري شارل بتدریج وي را متحكم و . بود، بھ نیابت سلطنت فالندر و ھلند برگماشت

او پادگانھاي اسپانیایي را در شھرھاي مغرور این سرزمین مستقر كرد و ھر ناسازگاري با . زورگو كرد
چون گان از پرداخت قسمتي از ھزینھ نظامي شارل، كھ . زور درھم شكستسیاست جھاني خویش را ب

شھرھاي دیگر بدو میپرداختند، سرباز زد، شارل نافرماني و مقاومت ساكنان این شھر را بزور درھم 
شارل آزادي دیرین و تاریخي ; شكست و، عالوه بر ھزینھ نظامي، مبلغي نیز بھ نام خسارت از آنان گرفت

ولي این شدت ). ١۵۴٠(ال كرد و ماموان خویش بھ جاي مقامھاي منتخب محلي برگماشت شھر را لگدم
آنان ثبات سیاسي و نظم . عمل اتفاقي و استثنایي محبوبیت شارل را نزد ساكنان پست بومان نكاست
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اجتماعي را، كھ اقتصادشان را رونق بخشیده بود، مرھون سیاست خردمندانھ شارل میدانستند و مھر وي 
چنان بھ دل گرفتھ بودند كھ ھنگام كنارھگیري او از امپراطوري، تقریبا ھمھ مردم ھلند سوگواري  را

  . كردند

شارل، بھ پیروي از نظریھ مردم آن روزگار كھ وحدت دیني را براي آرامش و نیرومندي ھر ملتي واجب 
ھ سرگرم پیكار با فرانسھ و میشمردند، و از بیم آنكھ گسترش آیین پروتستان در پست بومان ارتش وي را ك

جنبش اصالح دیني قبل از قیام . آلمان لوتري بود بھ خطر اندازد، كلیسا را بھ آزردن پروتستانھا واداشت
ھاي لوتر و آناباتیستھا از آلمان،  ، اندیشھ١۵١٧ولي پس از سال ; لوتر، در ھلند چندان پیشرفتي نكرده بود

ھاي لوتر بھ زبان  نوشتھ. لزاس و فرانسھ بھ پست بومان راه یافتندو افكار تسوینگلي و كالون از ژنو و آ
ھلندي ترجمھ شدند، و مبلغان پر حرارتي افكار وي را در شھرھاي آنورس، گان، دوردرخت، اوترشت، 

ھاي لوتر بناي مخالفت نھادند، چنانكھ یكي از  راھبان فرقھ دومینیكیان با اندیشھ. زوئولھ، و الھھ پراكندند
امپراطور، كھ ھنوز جوان بود، . گفت حاضر است دندانھایش را در مراسم عشاي رباني حضور یابدآنان 

در ھمان سال، وي بھ ھمھ . ھاي لوتر را تحریم میكرد بھ اشاره پاپ، اعالناتي پخش كرد كھ خواندن نوشتھ
در نتیجھ صدور . كنندھاي ایالتي دستور داد كھ مفاد فرمان ورمس را درباره ھواداران لوتر اجرا  دادگاه

دو تن فرایار آوگوستینوسي بھ نام ھانري وو و یوھان  ١۵٢٣ھمین دستور بود كھ در روز اول ماه ژوئیھ 
ھانري، اھل زوتفن و نایب . اك را در فالندر آتش زدند و آنھا نخستین شھداي پروتستان پست بومان بودند

بھ زندان افتاد، فرار كرد، چندي بعد در  دیر آوگوستینوسي آنورس، كھ دوست و شاگرد لوتر بود،
این كشتارھا جنبش اصالح دیني را بیش از پیش ). ١۵٢۴(ھولشتاین دستگیر، و در آتش سوزانده شد 

  . گسترش دادند

اشتیاق . بھ رغم تفتیش مطبوعات، ترجمھ كتاب عھد جدید لوتر در ھلند، و بیش از آن در فالندر، منتشر شد
مسیحیت بھ صورت اولیھ امید بھ بازگشت قریبالوقوع مسیح و ایجاد اورشلیم نو، كھ مردم بھ بازگردانیدن 

این آرزو با . در آن حكومت و زناشویي و مالكیت خصوصي وجود نخواھد داشت، را در دلھا زنده كرد
 .درآمیخت)) عشق آزاد((ھاي مرام اشتراكي، چون برابري انسانھا، یاري متقابل، و حتي  پارھاي از جنبھ

ملخیور ھوفمان از امدن بھ  ١۵٣١در سال . آناباتیستھا در آنورس، ماستریشت، و آمستردام متشكل شدند
یوھان لیدني متقابال بھ دیدن او رفت، و اعتقادنامھ آناباتیستھا توسط او از  ١۵٣۴آمستردام آمد و در سال 

ز شھرھاي ھلند و فالندر آناباتیست تخمین میزنند كھ دو سوم جمعیت برخي ا. ھارلم بھ مونستر انتقال یافت
بروز قحطي جنبش آناباتیستھا را بھ شورش اجتماعي . در دونتر حتي شھردار بھ آناباتیستھا گروید. بودند

جنب و جوش آناباتیستھا در این ایالت : ((بھ او نوشت ١۵٣۴یكي از دوستان اراسموس در سال . مبدل كرد
بندرت شھري میتوان یافت . ھاي آتش زبانھ میكشد نان چون شعلھما را بھ شور آورده است، زیرا جنبش آ

نایبالسلطنھ ماري بھ امپراطور ھشدار داد كھ شورشیان قصد دارند اموال .)) كھ شعلھ آتش از آن برنخیزد
ھمھ نجبا، روحانیان، و اشراف بازرگان را چپاول كنند و غنایم خویش را متناسب با نیاز مردم در میان 

، یوھان لیدني نمایندگان خویش را براي رھبري شورش آناباتیستھا، كھ ١۵٣۵در سال . نمایند آنان تقسیم
شورشیان با بیباكي و از جان گذشتگي . در یك زمان از چند شھر عمده ھلند برخاست، بھ آنجا گسیل داشت

فرماندار، با . تندگروھي از آنان صومعھاي را در فریسالند غربي اشغال كردند و پایگاه خود ساخ. جنگیدند
لشكري مجھز بھ توپخانھ سنگین، پایگاه آنان را محاصره كرد، و ھشتصد تن از شورشیان با نومیدي تا دم 

ماه مھ تاالر شھر آمستردام را اشغال  ١١دستھ دیگري از آناباتیستھا در روز ) ١۵٣۵(مرگ جنگیدند 
دل و زبان آنان را ; رھبرانشان انتقال گرفتندساكنان شھر آنان را بیرون راندند و با سنگدلي از . كردند

  . بركندند و بھ روي چھره مردگان، و یا آناني كھ مشرف بھ مرگ بودند، افكندند

تفتیش افكار را در ھلند مستقر كرد و بھ مجریان آن اجازه داد كھ، حتي بھ بھاي انھدام آزادیھاي محلي، 
شورش آناباتیستھا و ھر جنبش دیگري را كھ با آیین كاتولیك مخالف است بھ شدت ھرچھ تمامتر سركوب 

یون اجتماعي و دیني ، وي بالانقطاع اعالناتي بر ضد انشعاب١۵۵۵تا  ١۵٢١در فاصلھ سالھاي . كنند
  . منتشر كرد
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انتشار یافت، اضمحالل امپراطور را نمایان كرد  ١۵۵٠سپتامبر  ٢۵بیپرواترین این اعالنات، كھ در روز 
  : و براي انقالب ھلند در زمان فرمانروایي فرزند امپراطور زمینھ مساعدي فراھم آورد

المپادیوس، اولریش تسوینگلي، مارتین بوتسر، كسي مجاز نیست كتاب یا نوشتھ مارتین لوتر، یوھانس اوكو
ژان كالون، و ھر بدعتگذار دیگري را كھ از كلیساي مقدس كاتولیك رانده شده است در كلیساھا، خیابانھا، 

ھیچ كس اجازه ندارد ... یا جاھاي دیگري طبع، استنساخ، نگاھداري، پنھان، خرید و فروش، و یا پخش كند
یا مجامع و انجمنھاي سري غیر ... ن دیگر كلیسا را نابود با بدانھا آسیب رساندشمایل مریم عذرا یا قدیسا

قانوني برپا كند، و یا در چنین مجامعي كھ بدعتگذاران نامبرده در آنھا تعلیم و تعمید میدھند و بھ زیان 
و گفتگو ما ھمھ غیر روحانیان را از بحث ... كلیساي مقدس و مصالح ھمگاني دسیسھ میچینند حضور یابد

مگر آنكھ االھیات ... یا خواندن و تعلیم و تفسیر علني یا مخفي این كتاب منع میكنیم)) كتاب مقدس((درباره 
ھمچنین ... یا دانشگاه شناختھشدھاي صالحیت آنان را تایید كرده باشد. را بھ نحو صحیح آموختھ باشند

... ده بپذیرد، بھ قرار زیر مجازات خواھد شداعالم میداریم ھر كسي كھ عقاید و نظریات بدعتگذاران نامبر
ھرگاه در عقاید خویش پافشاري نكند، در صورتي كھ مرد باشد با شمشیر سرش را از تن جدا خواھیم 

و در صورتي كھ در عقاید خویش پافشاري كند، در آتش ; كرد، و ھرگاه زن باشد زنده بھ گور خواھد شد
  ... ھر دو صورت، بھ نفع شاه ضبط خواھد شد معدوم خواھد گشت، و ھمھ اموال او، در

كسي مجاز نیست بھ كساني كھ بھ اتھام بدعتگذاري تحت تعقیبند یا بھ آن اشتھار دارند جا و پناه دھد، و یا 
ھر كسي از این دستور سر باز زند، بھ كیفرھاي نامبرده . براي آنان خوراك، آتش، و پوشاك فراھم كند

بشناسانند و [ بھ مقامات مربوط]ھ از وجود بدعتگذاران آگاھند، موظفند آنان را آنان ك... محكوم خواھد شد
ھر كھ چنین كسي را معرفي كند، در صورت ثبوت جرم، نیمي از دارایي محكوم بھ او داده ... تسلیم كنند
ارند براي آنكھ داوران، بھ بھانھ شدت كیفر، تبھكاران را بھ كیفرھایي سبكتر از آنچھ سزاو. خواھد شد

. كھ كیفرھاي یاد شده بدون كم و كاست باید درباره مجرمان اجرا شوند[ مقرر میداریم]محكوم نكنند، 
و كسي، در ھر مقامي كھ باشد، مجاز نیست براي ; داوران حق ندارند این كیفرھا را تعدیل كنند

این . تخفیف مجازات كندبدعتگذاران، تبعیدشدگان، و فراریھا از ما یا مقام دیگري طلب بخشش یا تقاضاي 
  . كیفرھا الزم االجرا، و دست بردن در آنھا خارج از صالحیت مقامات مدني و نظامي است

  . عالوه بر این، آنان كھ بھ فرو بومان سفر كاتولیك وفادار خواھند ماند

سیحیت صدور فرمان نومید كننده امپراطور ھلند و فالندر را میدان كارزار مسیحیت كھن با نوع تازه م
تن، كھ تقریبا  ٠٠٠,٣٠نزدیك بھ  ١۵۴۶بھ تخمین سفیر كبیر ونیز در دربار شارل پنجم، در سال . ساخت

ناظران محتاطتر شماره كشتھ ; ھمگي آناباتیست بودند، در نتیجھ اجراي فرمان امپراطور نابود شدند((
مورد آناباتیستھاي ھلندي در  دستگاه تفتیش افكار در. تن محاسبھ كردھاند ٠٠٠,١شدگان را در این سال 
  . كار خویش كامیاب شد

و گروھي از آنان بھ انگلستان گریختند و ; آن عده از آناباتیستھا كھ زنده مانده بودند از مقاومت دست شستند
زجر و . مقارن فرمانروایي ادوارد ششم و ملكھ الیزابت در جنبش پروتستان نقش فعاالنھاي ایفا كردند

  . ن رونق اقتصادي كشور، جنبش ھواداران مرام اشتراكي را خاموش كردشكنجھ، و ھمچنی

ولي پس از آنكھ طغیان آناباتیستھا فرو نشست، سیل ھوگنوھاي سرسختي كھ پیرو آیین كالوني بودند از 
اینان، با حرارت و سرسختي و اعتقاد بھ حكومت دیني، در دل . فرانسھ بھ ھلند و فالندر سرازیر شد

آیین كالوني، با بزرگداشت كار و فعالیت، . راه یافتند)) برادران ھمزیست((اي رازورانھ فرقھ وارثان سنتھ
احترام بھ دارایي و ثروت، و تضمین اصول نظام جمھوري، كھ پیش از حكومت خودسرانھ طبقھ بازرگان 

ر شھرھاي ، د١۵۵۵در سال . را ارضا میكرد، در میان طبقات مختلف مردم ھلند و فالندر گسترش یافت
سرانجام، پیروان . ایپر، تورنھ، واالنسین، بروژ، گان، و آنورس بھ انجمنھاي پیرو آیین كالوني بر میخوریم
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كالون بودند نھ آناباتیستھا یا ھواداران لوتر كھ در زمان فرمانروایي فرزند شارل پست بومان را از سلطھ 
  . ھاي اندیشھ نو در روزگار ما ساختند اسپانیا رھانیدند و ھلند را یكي از مھمترین گاھواره

، شارل پنجم از ھمھ آرزوھاي خویش، مگر آنكھ با تقدس بر بالین مرگ سرنھد، چشم ١۵۵۵بھ سال 
او امید خویش را بھ سركوبي پروتستانھاي آلمان و ھلند و فالندر، یا سازش دادن آیین پروتستان با . پوشید

ھمچنین آرزوي بھ ھم پیوستن كاتولیكھا و پروتستانھا،  كلیساي كاتولیك رومي در شوراي ترانت، و
فرانسویھا و آلمانیھا، و رھبري آنان در جنگ با سلیمان قانوني و تركان، كھ با تعرضات خویش سراسر 

زیادھروي وي در خورد و نوش و روابط جنسي، . جھان مسیحي را تھدید میكردند، از سر بیرون كرد
ھمگین فرمانروایي، كھ با انقالبات متوالي در آمیختھ بود، تندرستي وي را پیكارھاي جانكاه او، و بار س

وي، كھ در سي و سھ سالگي گرفتار زخم . مختل و سیاستش را ناكام گذاشتند و اراده وي را درھم شكستند
معده، در سي و پنج سالگي پیر و شكستھ، و در چھل و پنج سالگي بھ بیماریھاي نقرس، و تنگي نفس، و 

الل دستگاه گوارش، و لكنت زبان مبتال شده بود، نیمي از ساعات بیداري را با درد و رنج سپري اخت
ورم مفاصل انگشتان او را . میكرد، و تنگي نفس بیشتر شبھا وي را از خواب و استراحت باز میداشت

ھنگامي . گیرد پیمان امضا كرد بھ دست((چنان ناتوان ساختھ بود كھ بسختي میتوانست قلمي را كھ با آن 
آقاي : ((كھ كولینیي نامھ ھانري دوم را بھ او داد، شارل بسختي توانست آن را بگشاید، و بھ او گفت

دریاساالر، درباره من چگونھ میاندیشي من كھ بھ این سختني نامھ را میگشایم آیا ھمان شھسواري ھستم كھ 
حمیي كھ گاھي از او سر میزد و توحشي كھ شاید شقاوت و بیر)) با چابكي و تردستي نیزه پراني میكردم

او با نادیده گرفتن . ھنگام سركوبي پروتستانھاي ھلند بروز داد معلول درد و رنجي باشند كھ وي را میآزرد
وساطت فرزندش، كھ بعدھا بھ نام فیلیپ دوم بھ فرمانروایي رسید و چون پدر با سنگدلي و شقاوت حكومت 

او در . ھاي مزدور اسیري را كھ بھ سود فرانسھ جنگیده بودند از تن جدا كنندكرد، فرمان داد پاھاي آلمانی
  . ، ولي بھ موقع خود با دختران بیپناه ھمبستر شد)١۵٣٩(مرگ ھمسر دلبندش، ایزابل، سخت گریست 

ماه اكتبر  ٢۵، شارل سران ھلند و فالندر را براي شركت در مجمع عالي روز ١۵۵۵در پاییز سال 
نمایندگان نجبا و مقامات بلند پایھ ھفده . فیلیپ را نیز از انگلستان بھ این مجمع فراخواند احضار كرد و

والیت، در پناه سربازان مسلح، در تاالر پھناور دوكھاي برابان، كھ بر دیوارھاي آن فرشینھ كوبیده بودند، 
انرواي اورانژ و دشمن شارل پنجم، ھمچنانكھ بر شانھ ویلیام خاموش، فرم. در شھر بروكسل گرد آمدند

، )دوك ساووا(، امانوئل فیلیپر )نایب السلطنھ(ماري . آینده فرزندش، تكیھ زده بود، بھ تاالر اجتماع در آمد
پس از آنكھ . مشاوران امپراطور، شھسواران فرقھ پشم زرین، و افراد سرشناس فیلیپ را مشایعت میكردند

اي برخاست و، طي خطابھ مطولي كھ شارل را خوش آمد، ھمھ حاضران بھ جاي خود نشستند، فیلیبر از ج
اعالم داشت كھ امپراطور بھ دالیل طبي و فكري و سیاسي تصمیم گرفتھ است بھ نفع فرزندش از 

سپس شارل، كھ ھنوز بر شانھ فرمانرواي بلند قامت و خوبروي . فرمانروایي پست بومان كناره گیرد
خنان فیلیبر را تایید كرد، و چگونگي گسترش حیطھ فرمانروایي اورانژ تكیھ زده بود، بر پا ایستاد، س

خویش، و اینكھ ھمھ نیرو و توانایي خود را مصروف مسئولیتھاي ناشي از زمامداري كرده است، بھ 
اجمال، بھ حاضران یاد آور شد و خاطر نشان ساخت كھ در دوران فرمانروایي خویش نھ بار بھ آلمان، 

بار بھ ایتالیا، و چھار بار بھ فرانسھ، و دوبار بھ انگلستان و افریقا سرزده و یازده  شش بار بھ اسپانیا، ھفت
  :وي سپس بھ سخنان خویش افزود. بار با كشتي دریاھا را در نوردیده است

چون امروز ... در میان تجارب زندگیم واقعھاي... این چھارمین بار است كھ نزد شما بھ اسپانیا باز میگردم
ترك میگویم، بیآنكھ آرامشي را كھ مطلوب من بوده است پشت سر نھم، دردناك و اندوھبار كھ شما را 
  ... نبوده است

ولي با خستگي مفرطي كھ بھ من دست داده است دیگر مقدورم نیست مسئولیت حكومت را، بیآنكھ زیاني 
دقت و ممارستي كھ مسئولیت كشورداري مستلزم آن است، و خستگي ... بھ كشور رسد، بھ دوش كشم

است مفرط ناشي از آن، تندرستي مرا بر باد داده و برایم توانایي و قدرتي كھ الزمھ زمامداري 
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فرزندم فیلیپ اكنون بھ سني رسیده است كھ میتواند بر شما .... و انسان مسئول خواھم بود... نگذاردھاند
  ...و امید راسخ دارم كھ او براي اتباع دلبندم فرمانرواي شایستھاي خواھد بود. حكومت كند

ھ حاضران دست داد كھ چون شارل، پس از اداي این سخنان، با رنج و محنت بر جایش لمید، چنان تاثري ب
ھمھ آنان گناھان، آزارھا، شكستھا، و ناكامیھاي مردي را كھ چھل سال، در سختترین شرایط زمان، براي 
وصول بھ مقاصدي كھ وي آنھا را درست تشخیص میداد تالش كرده بود، از یاد بردند و بسیاري از آنان 

فالندر منصوب شد و سوگند یاد كرد كھ قوانین و  فیلیپ رسما بھ فرمانروایي ھلند و. از فرط تاثر گریستند
شارل تاج و تخت اسپانیا، را با  ١۵۵۶در آغاز سال . حقوق سنتي و تاریخي این سرزمین را گرامي دارد

شارل عنوان امپرطور را براي خویش . ھمھ حقوق و مستملكالت آن در دو سوي جھان، بھ فرزندش سپرد
ولي چون فردیناند بھ این تصمیم . نوان را نیز بھ فرزندش ببخشدنگاه داشت، و بر آن بود كھ این ع

شارل  ١۵۵۶سپتامبر  ١٧در روز . این عنوان را بھ برادرش بخشید ١۵۵٨اعتراض كرد، وي بھ سال 
  . بندر فالشینگ را ترك گفت و رھسپار اسپانیا شد

VI -  ١۵۵٨-١۵١۶اسپانیا   

   ١۵٢٢- ١۵٢٠: كمونھاشورش  -١

بھ سود یا زیان ) ١۵۵٨- ١۵١٩(بھ امپراطور شارل پنجم ) ١۵۵۶- ١۵١۶(اینكھ ارتقاي شارل اول اسپانیا 
شارل كھ در فالندر چشم بھ جھان گشوده و در آن سامان . مردم این كشور بود مسئلھاي است شایان تعمق

تھ بود و بھ آداب و رسوم این سرزمین خو گرفتھ بود، و قبل از آخرین سالھاي عمرش با پرورش یاف
مسئولیت شاه در سنجش با وظایف امپراطور، كھ انقالب پروتستان و . روحیھ مردم اسپانیا آشنا نشد

كشاكش با پاپ، سلطان سلیمان قانوني، خیرالدین بارباروسا، و فرانسواي اول وي را بھ خود سرگم 
مردم اسپانیا از اینكھ دیدند نفوس و دارایي كشورشان در جنگھایي برباد میروند . ساختند، بسیار ناچیز بود

امپراطور چگونھ میتوانست سازمانھاي . كھ از مصالح آنان بسیار بھ دور است، زبان بھ شكایت گشودند
نیا را از دموكراسي نیمبندي شھري اسپانیا را كھ، قبل از تسلط فردیناند كاتولیك بر این دیار، اسپا

برخوردار ساختھ بودند و مردم اسپانیا شارل در نخستین سفرش بھ اسپانیا نتوانست محبوبیتي براي خویش 
با آنھ از زمان انتصاب وي بھ فرمنروایي اسپانیا بیست ماه میگذشت، ھنوز با زبان اسپانیایي . فراھم كند

نال خیمنث از نیابت سلطنت، مردم اسپانیا را، كھ بھ خاطر وي با خلع گستاخانھ كاردی. آشنایي نداشت
شارل در میان فالندریھا، كھ اسپانیا را . خدمات دیني و سیاسي گرانبھاي وي بدو دل سپرده بودند، آزرد

مردمي وحشي و محتاج ارشاد آنان میپنداشتند، بارآمد و در ھفده سالگي، كھ فرمانرواي مطلقالعنان اسپانیا 
  . این انگلھا را بھ عالیترین مقامات كشور گماشتشده بود، 

برخي از كورتسھاي ایالتي، كھ نجباي درجھ دوم بر آنھا نفود داشتند، اكراه خویش را از انتصاب بیگانھاي 
كورتس كاستیل از دادن عنوان شاھي بھ او سربا زد، و سپس با اكراه، . بھ فرمانروایي اسپانیا پنھان نكردند

این . ھ شارل با ھمكاري مادر دیوانھاش، خوانا، زمامداري كند، وي را شاه اسپانیا شناختو بھ این شرط ك
مخالفتھا بھ شارل آموختند كھ باید زبان اسپانیایي فراگیرد، در اسپانیا زیست كند، و دیگر مقامات اسپانیا را 

نروایي شارل بناي مخالفت كورتسھاي دیگر اسپانیا نیز، یكي پس از دیگري، با فرما. بھ بیگانگان نسپارد
مردم اسپانیا ھنوز از تحقیر وي بازنایستاده بودند كھ شارل شنید بھ امپراطوري برگزیده شده است . نھادند

كھ در آن زمان (چون از كورتس والیاذولیذ . و آلمانیھا او را براي تاجگذاري بھ كشور خویش میخوانند
، تقاضاي وي رد شد و چنان غوغایي در میان مردم افتاد كھ درخواست ھزینھ سفر كرد) پایتخت اسپانیا بود

سرانجام، شارل ھزینھ سفر خویش را از كورتس الكورونیا دریافت . نزدیك بود بھ جان شاه گزندي رسد
  . كرد و بھ سوي فالندر شتافت
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وي با مستقر كردن صاحبمنصبان قضایي در شھرھا براي حفظ مصالح خود، و با گماشتن مربي پیشین 
  . خود، كاردینال آدریان اوترشتي بھ نیابت سلطنت اسپانیا، خطر ناشي از غیبت خویش را سھ چندان ساخت

بمنصبان قضایي اھالي شورشي كمونھا صاح. كمونھاي اسپانیا یكي پس از دیگري سر بھ طغیان برداشتند
را از خود راندند، گروھي از نمایندگان را كھ ھزینھ سفر شارل را تصویب كرده بودند از پاي درآوردند 

نجبا . گرد آمدند، و متعھد شدند كھ بر اعمال و كردار شاه نظارت كنند)) كمون مقدس((در اتحادیھاي بھ نام 
)) اتحاد مقدس((در آویال دولت مركزي، بھ نام  و سران كلیسا و شھرنشینان نیز بھ شورشیان پیوستند و

و اعالم داشتند كھ شوراي سلطنت بدون توافق كورتسھا حق برگزیدن ) ١۵٢٠اوت (تشكیل دادند 
و شھرھا باید بھ ; نایبالسلطنھ را ندارد، ھیچ مقامي مجاز نیست بدون تصویب كورتسھا اعالم جنگ دھد

آنتونیو د آكونیا، اسقف . منتخب خود شارمندان اداره شوند جاي صاحبمنصبان قضایي، بھ دست شھرداران
از روحانیان زیر دستش رزمجویان انقالبي تشكیل داد، و . زامورا، آشكار نغمھ جمھوریخواھي ساز كرد
خوان د پاذیلیا، از نجیبزادگان تولدو، بھ فرماندھي شورشیان . درآمد اسقفنشین خویش را بھ شورشیان سپرد

ورشیان بھ فرماندھي او شھر تورذسیلیاس را تسخیر كردند، خواناي دیوانھ را بھ گروگان ش. برگزیده شد
گرفتند، و از او خواستند اعالمیھاي كھ بھ موجب آن شارل از فرمانروایي معزول، و خود وي ملكھ اسپانیا 

  . ولي او با ھمھ دیوانگش از امضاي اعالمیھ سرباز زد. میشد

براي سركوبي شورش نداشت، از شارل خواست كھ بیدرنگ بھ اسپانیا آدریان، كھ نیروي چنداني 
شارل بازنگشت، ولي . بازگردد، و شورش را معلول حكومت خود سرانھ و غیبت او از كشور خواند

سرانجام خود او با مشاورانش توانستند مخالفان را بپراكنند، و بدین سان زمینھ را براي بازگشت شارل بھ 
بھ نجبا ھشدار دادند كھ پیروزي شورشیان ھستي طبقھ توانگر را چون مقام سلطنت . دسلطنت مساعد سازن
این خطر ھم اكنون در كمین طبقھ توانگر، بود زیرا كارگران كھ مزد ثابت، كار . بھ خطر خواھد افكند

آورده ھاي كارگري در طول سالیان متمادي آنان را بھ ستوه  اجباري، و محرومیت از حق تشكل در اتحادیھ
در واالنس و آبادیھاي مجاور آن ،كارگران، كھ در . بود، در چند شھر قدرت را بھ دست گرفتھ بودند

این دیكتاتوري . ھاي كارگري برپا كردند متشكل شده بودند كمیتھ)) برادري اصناف((جمعیتي بھ نام 
رھا كھ ھنوز در آن دیار پرولتاریا، بر خالف معمول، حكومتي دیندار بود، چنانكھ بھ ھزاران تن از مو

میزیستند اخطار كرد كھ از غسل تعمید و مرگ یكي را برگزینند، و صدھاتن از آنان كھ حاضر نبودند 
در مایوركا، كارگراني كھ كارفرمایانشان آنان را بھ بردگي كشیده بودند، سالح بھ . تعمید گیرند كشتھ شدند

بایي را كھ نتوانستھ بودند از چنگ آنان بگریزند از پاي دست گرفتند، فرماندار شاه را برانداختند، و نج
بسیاري از شھرھاي اسپانیا خاوندان فئودال را از خود راندند و از پرداخت بھره مالكانھ سر باز . درآوردند

در مادرید، سیگوئنثا، و گواذاالخارا، حكومتھاي شھري تازه اشراف و نجبا را از مقامات دولتي . زدند
بر امالك نجبا، كھ )) اتحاد مقدس((در گوشھ و كنار، اشراف بھ دست مردم كشتھ شدند، و ; دبركنار كردن

اھالي كمونھا در ھمھ جا دست بھ تاراج بردند و كاخھاي نجبا را بھ . از مالیات معاف بودند، مالیات بست
اسر اسپانیا گسترش جنگ طبقاتي بھ سر. آتش كشیدند، و نجبا نیز بھ كشتار اھالي شورشي كمونھا پرداختند

  . یافت

شورشیان اسپانیا با گسترش ھدفھاي خود، كھ رسیدن بدانھا خارج از توانایي آنان بود، موجبات شكست و 
نجبا نیرویي گرد آوردند و دوش بھ دوش سربازان شاه با شورشیان . نابودي خویش را فراھم ساختند

خونریزي، حكومت كارگري آن را واژگون جنگیدند، واالنس را تسخیر، و پس از چند روز كشتار و 
در گرماگرم بحران، ارتش شورشیان بھ دو شاخھ متخاصم، بھ فرماندھي پاذیلیا و دون ) ١۵٢١(كردند 

شورشیان ھر والیتي مستقال و . نیز نفاق و جدایي افتاد)) اتحاد مقدس((و در ; پذروخیرون، منقسم گشت
خیرون بھ ارتش سلطنتي، كھ تورذسیلیاس و خوانا را . مھ دادندبدون ھمكاري با شورشیان دیگر نبرد را ادا

و ارتش ناتوان پاذیلیا در بیلیاالر تار و مار گشت و فرمانده آن ; از چنگ شورشیان خارج كرد، پیوست
، نجبا كشور را )١۵٢٢ژوئیھ (سرباز آلماني بھ اسپانیا بازگشت  ٠٠٠,۴ھنگامي كھ شارل با . كشتھ شد

در خالل جنگ داخلي، نجبا و توده كھ شارل شھرھا و اصناف را بآساني . ه بودندبراي او فتح كرد
شكست . فرمانبردار خویش ساخت، كورتسھا را بھ جاي خود نشاند، و خودسرانھ بر اسپانیا فرمان راند
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جنبش دموكراتیك كمونھا اسپانیا را چنان مرعوب ساخت كھ تا قرن نوزدھم با محرومیت خویش ساختند و 
شارل، با رفتار مدبرانھ حكومت خودسرانھ خویش را براي مردم اسپانیا تحمل پذیر ساخت، . برنیاوردنددم 

بزرگان اسپانیا را بھ گرد خویش آورد، و براي آنكھ بھ اسپانیایي روان و شیوا سخن بگوید، بھ آموزش 
زنده زنان، آلماني زبان گفتگو با شارل با اشاره بھ اینكھ ایتالیایي زباني برا. زبان مردم اسپانیا ھمت گماشت

دشمنان، فرانسوي زباني براي مكالمھ با دوستان، و اسپانیایي زبان مناسب براي مصاحبھ با آفریدگار 
  . است، مردم اسپانیا را خشنود و فریفتھ خویش ساخت

II -  پروتستانھاي اسپانیا  

كلیساي اسپانیا، با آنكھ ھوادار . مانده بودجز كلیسا، قدرتي كھ در برابر شارل ایستادگي كند در اسپانیا، ن
شارل نیز، چون فردیناند كاتولیك، تامین . سرسخت آیین كاتولیك بود، با سلطھ پاپھا مخالفت میورزید

استقالل كلیساي اسپانیا و رھایي آن را از سلطھ پاپھا وجھھ ھمت خویش قرار داد، در این راه تا بدانجا 
اسپانیا نیز چون فرانسھ براي تسلط . د كلیسا را بھ خویشتن اختصاص دادپیش رفت كھ انتصابات و عوای

شارل، در طول نیمي از دوران فرمانروایي خویش كھ . یافتن دولت بر كلیسا نیازي بھ اصالح دیني نداشت
در اسپانیا سپري شد، چنان تحت تاثیر اصیل آییني كلیساي اسپانیا قرار گرفت كھ در آخرین سالھاي 

واجبتر از سركوبي بدعتگذاري و ) جز حفظ قدرت خاندان ھاپسبورگ(ایي خویش كاري را فرمانرو
در روزگاري كھ پاپھا میكوشیدند تفتیش افكار را . انحراف از معتقدات كلیساي كاتولیك رومي نمیشمرد

گسترش آیین  او، كھ معتقد شده بود. تعدیل كنند، شارل تا دم مرگ از تقویت دستگاه تفتیش افكار باز نایستاد
پروتستان پست بومان را بھ آشوب و جنگ داخلي میكشاند، از ھیچ كوششي براي جلوگیري از رخنھ 

  . ھاي دیني نو بھ اسپانیا فروگذار نكرد اندیشھ

دستگاه . خشونت دستگاه تفتیش افكار اسپانیا در زمان شارل فرونشست، ولي حدود اختیار آن گسترش یافت
ھا را تفتیش میكرد و كتابھایي را كھ با معتقدات كلیساي كاتولیك رومي  و كتابخانھتفیتیش افكار مطبوعات 

این دستگاه بر روابط جنسي نیز نظارت میكرد و متخلفان را كیفر . ناسازگار مییافت طعمھ آتش میساخت
روي مقرراتي وضع كرد و تصدي مشاغل مھم را بھ )) پاكي خون((دستگاه تفتیش افكار براي حفظ . میداد

رازوران را نیز از چشم تیزبین خویش دور نداشت، زیرا گروھي از آنان مدعي ; مجرمان توبھ كار بست
بودند كھ گفتگوي فردي و مستقیم با خدا جایي براي حضور در مجامع كلیسایي نمیگذارد، و برخي از آنان 

داشت كھ ھماغوشي در واعظ غیر رسمي، پذرو رویث د آلكاراث، اعالم . در حال جذبھ بدگمان میكرد
و فرایاري بھ نام فرانثیسكو اورتیث میگفت كھ ھر وقت با عارفھ خوبرویي ; واقع پیوندي با خداست

ھمبستر میشود، حتي ھنگامي كھ تن برھنھ وي را بھ آغوش میكشد احساس نمیكند مرتكب خطاي جسمي 
كار با ایشان بھ نرمي رفتار كرد و دستگاه تفتیش اف. شده است، زیرا وجد و نشاط روحي بھ او دست میدھد

  . خشونت و شدت عمل خویش را براي پروتستانھاي اسپانیا نگاه داشت

در اسپانیا نیز چون اروپاي شمالي جنگ و ستیز پروتستانھا با مخالفان، پس از مناقشات عقیدتي بر سر 
و آزاداندیش كلیسا با معدودي از سران روشنفكر . چگونگي اصالح كلیسا، بھ شیوه اراسموس آغاز گشت

خیمنث و دیگران، قبل از آنكھ . اومانیستھایي كھ تبھكاري روحانیان را نكوھش میكردند دمساز شده بودند
ھاي لوتر ظاھرا  اندیشھ. شارل بھ اسپانیا درآید، بسیاري از مفاسد دیني را از دامان كلیسا زدوده بودند

یك تن آلماني را بھ جرم داشتن  ١۵٢۴در سال . نیا راه یافتھمراه اطرفیان آلماني و فالندري شارل بھ اسپا
یك نقاش فالندري را از آن روي كھ وجود برزخ و  ١۵٢٨تمایالت لوتري در واالنس محكوم كردند، و در 

فرانثیسكو دسان رومان را، كھ از قرار . ارزش آمرزشنامھ را انكار میكرد، تا پایان عمر بھ زندان افكندند
آتش زدند، و ھنگامي كھ وي در آتش جان میكند،  ١۵۴٢اسپانیایي پیرو لوتر بود، در  معلوم نخستین

برادرش . خوان دیاث، اھل كوئنكا، در ژنو بھ مذھب كالون گروید. تماشاگران پیكر وي را متالشي كردند
فت، بھ آلفونسو براي بازگردانیدن وي بھ آیین كاتولیك نزد او شتافت، و چون از تالش خویش نتیجھ نگر

در سویل، خوان خیل، كانن كلیساي جامع شھر، را چون بر ضد پرستش ). ١۵۴۶(دست خود وي را كشت 
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شمایل مذھبي، شفاعت براي مردگان، و لزوم بھ جاي آوردن كارھاي نیك براي نیل بھ رستگاري سخن 
. خاكستر كردند و پس از مرگ استخوانھایش را از گور درآوردند و; میگفت، یك سال بھ زندان افكندند

ھمكارش كونستانتینو پونثھ د ال فوئنتھ، كھ نظریات او را اشاعھ میداد، در سیاھچال دستگاه تفتیش افكار 
چھارده تن از یاران و ھمفكران او را، كھ چھار فرایار و سھ زن در میان آنان بودند، آتش . جان سپرد

د، و خانھاي را كھ محل اجتماع آنان بود با خاك زدند، بسیاري دیگر را بھ كیفرھاي گوناگون محكوم ساختن
  . یكسان كردند

دستگاه تفتیش افكار جمعیت نیمھ پروتستان دیگري را، كھ جمعي از نجباي بانفوذ و سران بلند پایھ كلیسا 
تقریبا ھمھ اعضاي این جمعیت بازداشت شدند، و چند تن را . در آن میان بودند، در والیاذولیذ كشف كرد

شارل پنجم، كھ در آن ھنگام در یوستھ بھ . استند از اسپانیا بگریزند دستگیر كردند و باز گردانیدندكھ میخو
سر میبرد، دستور داد گذشتي درباره دستگیر شدگان روا ندارند، توبھكاران را گردن بزنند، و كساني را كھ 

)) یكشنبھ تثلیث((بود بھ  كھ مصادف ١۵۵٩مھ  ١٢در روز . در عقیده خویش پایدارند در آتش بسوزانند
سیزده تن را كھ . چھارده تن از را در برابر جمعیتي كھ از خوشحالي در پوست نمیگنجیدند نابود كردند

توبھ كرده بودند سر بریدند، و آنتونیو داررثوئلو را كھ در عقیده خویش پا برجا بود، زنده آتش زدند، ھمسر 
او پس . كھ از جملھ توبھكاران بود بھ زندان ابد محكوم كردند بیست و سھ سالھ او، لئونور دثیسنروس، را

از آنكھ ده سال را در زندان گذراند، از توبھ خویش پشیمان شد و درخواست كرد او را نیز چون شوھرش 
در  ١۵۵٩اكتبر  ٨بیست و شش تن دیگر از محكومان را در روز . آتش زنند، و تقاضاي وي برآورده شد

نفري، كھ فیلیپ دوم در راس آنان بود، گرد آوردند و در آتش سوزانیدند، و ده  ٠٠٠,٢٠٠برابر جمعیت 
نامدارترین قرباني دستگاه تفتیش افكار اسپانیا بارتولومھ د كارانثا، اسقف اعظم تولدو و . تن را خفھ كردند

ي كاتولیك از رھبر كلیساي اسپانیا، بود وي ھنگامي كھ راھبي بیش نبود، براي دستگیري مخالفان كلیسا
شارل وي را بھ نمایندگي خویش در شوراي ترانت گماشت و براي شركت . ھیچ كوششي فروگذار نمیكرد

روزي كھ وي را بھ اسقفي اعظم برمیگزیدند . در مراسم زناشویي فیلیپ با ملكھ ماري بھ انگلستان فرستاد
ولي اندكي پس از انتخابات وي . اددر میاان انتخاب كنندگان تنھا خود وي بھ زیان خویش راي د) ١۵۵٧(

بھ این مقام، گروھي از پروتستانھایي كھ در والیادولیذ زنداني بودند گواھي دادند كھ بارتولومھ پنھاني با 
مكاتبات وي با خوان د والدس، مصلح دیني اسپانیایي كھ در ایتالیا میزیست، از ; آنان ھمكاري میكرده است

كانو، كھ از عالمان االھي با نفوذ و سرشناس اسپانیا بود، وي را بھ اعتقاد بھ و ملیكور ; پرده بیرون افتاد
  . متھم كرد) عقیده لوتر(رستگاري انسان بھ یاري ایمان 

ھنوز دو سالي از ارتقاي وي بھ شامخترین مقام كلیساي اسپانیا نمیگذشت كھ دستگیر و زنداني شد از 
ھاي گوناگون  ھفده سال وي را در بازداشتگاه. ر اسپانیا پي بردھمینجا میتوان بھ قدرت دستگاه تفتیش افكا
پاپ گرگوریوس . ھاي او را در تولدو و رم بدقت بررسي كردند زنداني ساختند، و در طول این مدت نوشتھ

وي را سنگین تشخیص داد، فرمان داد او وفاداري و سرسپردگي خویش را بھ )) مجرمیت((سیزدھم 
كارانثا حكمي . ارائھ داده بودند اعالم دارد، و پنج سال وي را از مقامش بركنار كرد شانزده اصلي كھ بھ او

ولي ; راكھ درباره وي صادر شده بود با فروتني گردن نھاد و خویشتن را براي تحمل كیفر آماده ساخت
  ). ١۵۶٧( .درد و رنج زندان و خواري و زبوني چنان وي را ناتوان ساختھ بودند كھ پنج ھفتھ بعد درگذشت

، نزدیك بھ ١۶٠٠تا  ١۵۵١در فاصلھ بین سالھاي . با مرگ وي جنبش پروتستان در اسپانیا خاموش شد
مردم اسپانیا، . را بھ اتھام تمایل بھ آیین پروتستان در اسپانیا نابود كردند) یعني سالي چھار تن(دویست تن 

آیین كاتولیك با ; اي كاتولیك رومي گرد آمدندكھ كینھ مسلمانان و یھودیان را بھ دل گرفتھ بودند، در كلیس
احساسات میھنپرستانھ درآمیخت، و دستگاه تفتیش افكار بآساني توانست، در طول عمر یكي دو نسل، مردم 

  ١۵۵٨- ١۵۵۶: امپراطور در میگذرد- IIIاسپانیا را 

رگوس بسیاري از در بو. شارل پنجم از آخرین سفر خود بھ اسپانیا بازگشت ١۵۵۶سپتامبر  ٢٨در روز 
مالزمانش را پاداش داد و ترك گفت، و با دو خواھرش ماري، ملكھ پیشین مجارستان، و الئونورا، بیوه 
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خواھرانش، كھ ظاھرا تنھا كساني بودند كھ ھنوز بھ او مھر میورزیدند، تصمیم . فرانسواي اول، وداع كرد
انیا چنین اجازھاي نمیداد، در نزدیكي صومعھ ولي چون قوانین اسپ; گرفتند با او در صومعھاي اقامت كنند

  . برادرشان مسكن گزیدند

شارل پس از تحمل مراسم و تشریفات چندي در راه، سرانجام بھ دھكده خواندیلیا در دره پالسنثیا، در 
دویست كیلومتري غرب مادرید، رسید و چند ماھي را در آنجا بھ سر آورد تا اقامتگاھي كھ براي او در 

اقامتگاه او، بھ جاز . ، در ده كیلومتري خواندیلیا، ساختھ میشد بھ اتمام رسد)قدیس یوستوس(وستھ صومعھ ی
راھبان از اینكھ دیدند چنین . حجره رھباني، كاخي بود كھ پنجاه تن از خادمان وي را در خود جاي میداد

د كھ وي خویشتن را تابع مھمان بزرگواري در دیر آنان مسكن گزیده است شادمان شدند، ولي چون دریافتن
شارل در اینجا نیز چون زمان فرمانروایي خویش . مقررات و انضباطات رھباني نمیداند دل آزرده گشتند

وي چندان در خوردن املت، ساردین، سوسیس استرمادورا، قیمھ . در خورد و نوش زیادھروي میكرد
و زیادھروي میكرد كھ پزشكان مارماھي، كبكھاي برگزیده، خروسھاي اختھ فربھ، و شراب و آبج

  . مخصوصش ناگزیر شدند براي جلوگیري از عوارض پرخوري داروي ضد اشتھا بھ او تجویز كنند

ھاي فرزندش را میخواند  شارل بھ جاي آنكھ وقتش را با مناجات و خواندن اوراد و مزامیر سپري كند، نامھ
در آخرین سال عمرش . ري وي را راھنمایي میكردو بدانھا پاسخ میداد و در مسائل جنگي و دیني و زمامدا

كنند، و از اینكھ اجازه )) ریشھكن((فرمان داد كھ ھرگونھ بدعت را . تعصب بیرحمانھاي بھ او دست داد
دستور داد ھر زني را كھ بھ فاصلھ دو . داده بود لوتر در شوراي ورمس از چنگ وي بگریزد پشیمان بود

وصیتنامھ خویش را اصالح كرد تا . ضرب صد تازیانھ مجازات كنند تیررس از صومعھ دیده میشود بھ
اینھا را نباید صرفا . بار مراسم قداس بھ جاي آورده شود ٠٠٠،٣٠پس از مرگش براي آرامش روح او 

  . معلول پیري او دانست، زیرا ممكن است او از جنون مادر بھرھاي برده باشد

 ٢١(ب سوزاني درآمیخت، و در طول یك ماه قبل از مرگش ، بیماري نقرس شارل با ت١۵۵٨در ماه اوت 
فیلیپ بقایاي جسد  ١۵٧۴در سال . ، وي را با رنج و عذاب مرگ دست بھ گریبان ساخت)١۵۵٨سپتامبر 

  . وي را بھ اسكوریال حمل كرد و در زیر بناي یاد بود پرشكوھي بھ خاك سپرد

لیا را آرام ساخت، اما بھ بھاي ده سال جنگ و او ایتا. براي مردم ثمري جز شوربختي بھ بار نیاورد
رنسانس ایتالیا با سلطھ سیاسي این مرد . خونریزي خانمان برانداز و فرمانبرداري ایتالیا و پاپ از اسپانیا

ولي از این فرصت براي عقد . او فرانسوا را مغلوب و اسیر ساخت. كج سلیقھ در خاموشي فرو رفت
سلطان سلیمان قانوني را از وین پس راند و . تن را حفظ كند استفاده نكرد پیماني كھ آبرو و جان صدھزار

خاندان ھاپسبورگ را بھ قدرت رساند، ولي . دست خیرالدین بارباروسا را از دریاي مدیترانھ كوتاه كرد
. لورن را از دست داد و بورگوني را بھ دشمن سپرد. امپراطوري خویش را متالشي و ناتوان كرد

ان آلمان تشبثات وي را براي حفظ قدرت امپراطوري در آن سامان خنثا كردند، و از امپراطوري فرمانروای
شارل از . مقدس روم جز بناي لرزان و پوسیدھاي، كھ بھ دست ناپلئون فرو ریخت، اثري برجاي نماند
ر اتخاذ كرد سركوبي پروتستانھاي آلمان بازماند، و شیوھاي كھ براي سركوبي پروتستانھاي ھلند و فالند

او شھرھاي آلمان را، كھ از آزادي و رونق اقتصادي . فرزند وي را وارث سرنوشت دردناكي ساخت
  . برخوردار میشدند، در سرپنجھ فئودالیسم پوسیده و مرتجع گرفتار ساخت

; بودھاي نو و نیروي تحرك سرآمد ھمھ ملتھاي اروپا  روزي كھ وي بھ آلمان گام نھاد، ملت آلمان با اندیشھ
و روزي كھ از فرمانروایي كناره گرفت، ملت آلمان از نظر فكري و رواني چنان فرسوده و ناتوان شده 

در آلمان و ایتالیا سیاست وي یكي از . بود كھ تا دویست سال نتوانست از رخوت برھد و قد برافرازد
وجبي جز اقدامات وي عوامل رخوت و انحطاط بود، ولي انھدام آزادي و نیرومندي شھرھاي اسپانیا م

او بھ جاي آنكھ كاترین آراگوني را بر آن دارد كھ در برابر آرزوي ھنري بھ داشتن وارث ذكور . نداشتند
سر تسلیم فرود آورد و بدین سان از بروز شكاف در بین انگلستان و كلیساي كاتولیك رومي جلوگیري كند، 

  . تان از كلیساي رم انجامیدپاپ را بھ اقداماتي واداشت كھ بھ جدایي كامل انگلس
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چون كوتاھیھا و اشتباھات شارل و نتایج ناگوار آنھا را بھ یاد میآوریم، روح تاریخگرایي ما حكم میكند كھ، 
او تواناترین فرمانرواي . با توجھ بھ محیط فكري او و فریبكاریھاي زمان، از خطاھاي وي درگذریم

با شھامت و بیباكي با تغرنجترین و ریشھدارترین مسائل و روزگار خویش بود، اما تنھا از این جھت كھ 
  . و سرانجام ھمین مشكالت مرد بزرگ و توانایي چون او را از پاي درآوردند; مشكالت آن روزگار درافتاد

در دوران دراز فرمانروایي شارل بھ دو پدیده تاریخي برمیخوریم كھ سرانجام سیماي اروپا را دگرگون 
  . كردند

شارل در این پدیده ; ھا رشد ملي گرایي در زیر لواي فرمانروایان مستقل محلي است یكي از این پدیده
آلمان . پدیده دیگر انقالب دیني است كھ از آزادیخواھي و عالیق خاص ملتھا ریشھ گرفت. سھمي نداشت

، و فالندر بھ مناطق آلمان جنوبي، سویس، ھلند; شمالي و كشورھاي اسكاندیناوي بھ آیین لوتر گرویدند
و ایرلند، فرانسھ، ایتالیا، اسپانیا، و پرتغال بھ پاپ دورافتادھاي ; كاتولیك و پیرایشگري كالوني را برگزید

دیري نگذشت كھ پراكندگي ناشي از این دو پدیده جاي خود را بھ . كھ عمال قدرتي نداشت وفادار ماندند
عالیق اقتصادي ; روپا بیش از پیش بھ یكدیگر نزدیك شدندملتھاي آزاد و مغرور ا. وحدت و یگانگي سپرد

و جنگھا و سیاستھا و قوانین و ادب ھنري كھ ھمبستگي ملتھا پدید آورد خود داستاني ; آنان را بھ ھم پیوست

  فصل بیست و نھم اروپایي كتاب سوم بیگانگان بر دروازه . شنیدني است

  

  وحدت روسیھ 

١- ١٣٠٠۵٨۴  

I  - مردم  

قسمت بیشتر شمال آن سرزمین توسط سھ كشور شھر خود مختار . روسیھاي وجود نداشت ١٣٠٠در سال 
ایاالت باختري و جنوبي آن دست نشانده كشور لیتواني . بھ نام نووگورود، ویاتكا، وپسكوف اشغال شده بود

ھمھ دم از  در سمت خاور، امیرنشینھاي مسكو، ریازان، سوزدال، نیژني نووگورود، و تور. بودند
  . خودمختاري میزدند و فقط در مورد فرمانبرداري از اردوي زرین تا تارھا با یكدیگر اتفاق داشتند

ھاي  وجھ تسمیھ اردوي زرین از اینجاست كھ باتوخان، نوه چنگیزخان، ستاد سپاه خود رادر زیر خیمھ
ارتگر پس از آنكھ روسیھ جنوبي و این آسیاییھاي مھاجم و غ. ھاي طالیي تشكیل میداد گنبدي شكلي با قبھ

ھاي رود  آسیاي باختري را بھ تصرف در آوردند، پایتخت خود را شھر سراي، واقع در كرانھ یكي از شعبھ
اردوي زرین آذوقھ خود را نیمي از راه . ولگاي سفال، قرار دادند و امیران روسیھ را باجگزار خود كردند

ھاي فرمانروا ھمھ مغول، و  خانواده. كشاورزي بھ دست میآوردچوپاني و خانھ بھ دوشي و نیمي از راه 
نام تاتار از قبایل تاتا، ساكن فالت گوبي، كھ از قرن نھم باعث روان شدن سیل . بقیھ مردم بیشتر ترك بودند

نتایج عمداھاي كھ از این استیالي طوالني مغولھا در . مغولھا بھ سوي باختر شده بود، گرفتھ شده است
حكومت مستبدانھ دوكھاي مسكو، وفاداري : ھ حصول پیوست بیشتر جنبھ اجتماعي داشت، مانندروسیھ ب

بردھوار توده مردم نسبت بھ امیران و شاھزادگان خود، پایین بودن مقام زن در جامعھ روسي، و باالخره 
، برقراري سازمانھاي نظامي و مالي و قضایي كشود روسیھ طبق اصول روشھاي معمول قوم تاتار

استیالي تاتارھا در واقع كوشش روسیھ را براي ھمردیف شدن با كشورھاي باختري اروپا مدت دو قرن بھ 
  . تاخیر انداخت
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مردم روسیھ سختترین شرایط زندگي را با بردباري و سكوت تحمل میكردند، مگر آنگاه كھ در عین رنج و 
ا مردمي خشن، سنگدل، نادرست، مكار، دشمنانشان ایشان ر. محرومیت دل بھ آوازخواني خوش میساختند

بي شك رنج زندگي و ناسازگاري اقلیم آنھا را مردمي خشن و درشتخوي بار ; و پرخاشجو میشناختند
میآورد، اما بردباري و خوشرویي و دوست مسلكي و مھمان نوازي فطریشان بخوبي جبران آن ھمھ را 

روسھاي نخستین با پیروي از . میدانستند)) ره زمیننمك سف((میكرد، تا جایي كھ این مردمان خود را بحق 
از جملھ كیفرھاي معمول ; قوانیني وحشیانھ و تحمل كیفرھاي ھولناك راه خود را بھ سوي تمدن باز كردند

; اگر زني شوھرش را میكشت، او را تا گردن در خاك میكردند تا جان دھد: ایشان بنا بھ روایت چنین است
و قلب سازان را با فروریختن فلز مذاب در حلقومشان ; فسھاي آھني میسوزاندندجادوگران را زنده در ق

روسھا نیز مانند ھمھ مردماني كھ باسختیھاي اقلیمي سرد دست بھ گریبان بودھاند نوشابھ . كیفر میدادند
 نیز براي گرم كردن; و حتي گاھي خود را مست الیعقل میساختند; الكلي بھ مقدار زیاد مصرف میكردند
و حمام آب گرم را بسیار دوست داشتند، تا آنجا كھ از اغلب ; بدن خود غذاھاي پر ادویھ میخوردند

گرچھ، بھ موجب عقاید دیني، زن برگزیدھترین وسیلھ . اروپاییھاي ھمزمان خود بیشتر استحمام میكردند
د را از انظار افسونگري ابلیس شناختھ میشد، و از این رو ملكف بود كھ ھیكل و موي ھوسانگیز خو

پوشیده بدارد، اما در مقابل قانون با مرد برابري داشت و حتي میتوانست آزادانھ در سرگرمیھاي عمومي یا 
رقص، كھ حرام شمرده میشد، شركت كند كلیساي روسي بھ كاربستن دستورھاي سخت اخالقي را اكیدا 

شاید بتوان گفت كھ این . بودخواستار بود و رابطھ زناشویي را در مدت روزه بزرگ ممنوع كرده 
سختگیري بدان منظور بوده است كھ مردم را از زیاده روي در تنھا لذتي كھ برایشان باقي مانده بود باز 

دختر از . ازدواج با تصمیم و نظر پدر و مادر ترتیب داده میشد و درسنین بسیار پایین انجام میگرفت. دارد
مراسم ازدواج بسیار پیچیده و . غ و آماده زفاف بھ شمار میآمددوازدھسالگي و پسر از چھاردھسالگي بال

  . آمیختھ با نمایشھاي نمادین باستاني و جشن و سور بود

طي این مراسم، عروس میبایست در سكوت حجبزدھاي باقي بماند تا بعد نوبت انتقامش برسد و فرداي شب 
معموال زنان در ترم طبقھ باالیي . دھد زفاف مدرك و نشاني از باكره بودن خود بھ مادر شوھرش ارائھ

  . پدر در خانواده خود مانند تزار روسیھ داراي اقتدار مطلق بود. خانھ و جدا از مردان زندگي میكردند

در خانھ، . ایمان دیني و محرومیت در زندگي مادي را مقدمھاي براي رسیدن بھ نعمتھاب بھشتي میدانست
اي انجام دعاھاي روزانھ اختصاص میدادند و آن را با شمایل قدیسان بھ ھر اندازه كھ بود، اطاقي را بر

ھر تازه وارد با نزاكت، قبل از سالم كردن بھ میزبانان خود، ابتدا بھ این تمثالھا احترام . تزیین میكردند
وگري، دعاھا را، مانند اوراد جاد. زنان با ایمان بھ ھر جا میرفتند، تسبیحي با خود ھمراه داشتند. میگذاشت

، متعلق بھ قرن شانزدھم، )كتاب خانواده(و چنانكھ در رسالھ مشھور دوموستروي ; از بر زمزمھ میكردند
آمده است كھ اگر شخص براي مدت سھ سال دعاي مخصوصي را ھر روز ششصد بار میخواند، روح اب 

لي از پارھاي در عین حال، این دین پر از خرافات خا. وابن و روح القدس در وجودش حلول مییافت
)) مسیح دوباره زنده شد((در صبح روز عید قیام مسیح مردم با عبارت شادیبخش . لطایف و زیباییھا نبود

و ھنگام فرا رسیدن آن، ھر آدم ; در پرتو این امید، مرگ تا حدي آسانتر مینمود. بھ یكدیگر سالم میگفتند
ه خاطر میساخت، یك یا دو نفر از غالمانش پاكیزھخویي قرضھاي خود را میپرداخت، طلبكارانش را آسود

را آزاد میكرد، و صدقھ بھ مستمندان و بھ كلیسا میداد تا نفس واپسین را با رجاي واثق بھ درك زندگي 
  . جاودان از سینھ برآرد

كلیساي روسي، با سعي تمام، این ایمان را، بھ كمك معماري، نقاشیھاي دیواري، تمثالھاي مذھبي، 
ثر، مراسم مسحور كننده كلیسایي، و ھمسراییھاي پرھیبتي كھ گویي از نھانترین اعماق ھاي مو موعظھ

ھمچنین كلیسا براي دولت سازماني بسیار . روح یا شاید معده شان بیرون میآمدند، تحریك و تقویت میكرد
یھا، و مفید و حیاتي بود و خدماتش در راه آموختن سواد، اشاعھ دستورھاي اخالقي، جلوگیري از كجرو

ھا  صومعھ. نگاھداري نظام اجتماعي ھمواره مورد تشویق و تقدیر سخاوتمندانھ دولت قرار میگرفت
بھ دست قدیس سرگیوس تاسیس شده بود، در  ١٣٣۵صومعھ تثلیت، كھ در سال . فراوان و بزرگ بودند
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موقوفي آن را  عده دھقاناني كھ زمینھاي ١۶٠٠طي زمان بھ اندازھاي اھمیت و وسعت یافت كھ در سال 
  . كشت میكردند بھ صدھزار نفر رسید

مثال بعضي ; ھا نیز، بھ رسم معمول روسھا، از بینوایان و مستمندان دستگیري میكردند در عوض، صومعھ
در یك سال قحطي، صومعھ ولوكوالمسك روزانھ تا ھفت . از آنھا روزي چھار صد نفر را غذا میدادند

)) پاپاھا((این . وگند تجرد یاد میكردند، لیكن كشیشھا مجبود بھ ازدواج بودندراھبان س. ھزار نفر را غذا داد
مطرانھاي مسكو از بسیاري جھات . اغلب بیسواد بودند، ولي از این جھت كسي برآنھا خرده نمیگرفت

راه اینھا اشخاصي بودند كھ سیم و زر خود را در . الیقترین و با سوادترین افراد نسل خود بھ شمار میآمدند
قدیس آلكسي چون بھ . حفظ دولت بھ خطر میانداختند و امیران را بھ استقرار وحدت ملي تشویق میكردند

كلیساي ). ١٣۵۴١٣٧٠(مقام اسقفي شھر مسكو رسید، در عمل فرمانرواي سراسر كشور روسیھ شد 
ن مردمي عسرت روسي با ھمھ اشتباھاتش كھ شاید غیرقابل اجتناب بودند در این دوران تحول، و در میا

  . كشیده و عاصي از سختیھاي زندگي، بھ عنوان تنھا عامل تمدنبخش، بھ خدمت خود ادامھ میداد

كلیساي روسي تصمیم شوراي فلورانس را دایر بر ائتالف مسیحیت یوناني و رومي  ١۴۴٨در سال 
سال بعد كھ  و پنج; نپذیرفت و استقالل خود را از تقلید بطرك امپراطوري روم شرقي اعالم داشت

یك راھب  ١۵٠۵در سال . قسطنطنیھ بھ دست تركھا افتاد، مسكو مركز مطران نشین فرقھ ارتدوكس شد
بدان كھ فرمانروایي ھمھ عالم مسیحیت اكنون تنھا در دست : ((غیرتمند بھ امیر بزرگ مسكو چنین نوشت

م چھارمي ھرگز وجود نخواھد دیگر رو. توست، زیرا دو كشور روم پیشین از میان بزحمت پایداري میكند
كلیسا تقریبا تنھا پشتیبان و مشوق دانش .)) یافت و امپراطوري مسیحي تو براي ھمیشھ برقرار خواھد ماند

ھاي  ترانھ. بھترین نوع ادبیات، نانوشتھ میماند. و ھنر بود، و در نتیجھ بر آنھا حكومت مطلق داشت
گر میرسیدند، ھمھ از عشقھا، و عروسیھا، غمھا و فصلھا، عامیانھ، كھ سینھ بھ سینھ از نسلي بھ نسل دی

ھا و سرودھایشان از قدیسان محبوب  ھمچنین در قصیده. اعیاد مذھبي، و یا مرگ عزیزان حكایت میكردند
و پھلوانان باستاني و سرگذشتھاي بزرگ افسانھاي، مانند كارھاي سادكو بازرگان شھر نووگورود، یاد 

ھا و سرودھا و آوازھاي دیني را  از دھكدھاي بھ دھكده دیگر میرفتند و این ترانھ كورھا و افلیجھا. میشد
ھا بودند و موضوع آنھا ترویج  آثار نوشتھ شده عموما متعلق بھ راھبان و در انحصار صومعھ. میخواندند

  . دین بود

كار این بود كھ روي روش . در آن احوال، راھبان بودند كھ كشیدن تمثال را بھ مرحلھ ھنري كامل رساندند
لتھ چوبي چھار گوشي، كھ گاھي نیز از پارچھ پوشیده شده بود، مادھاي ژالتین مانند میمالیدند و بر سطح 

آنگاه قشر نازكي ; آن طراحي میكردند و داخل طرح را با رنگھاي آمیختھ با سفیده تخم مرغ رنگ میزدند
ھا در  انتخاب موضوع پرده. فلزي قرار میدادند از روغن جال بر سطح پرده میكشیدند و آن را در قابي

  . اختیار كلیسا بود

ھاي موزاییك بیزانسي ساختھ میشدند، و گاھي مرجع این تقلید بھ  صورتھا و ھیكلھا بھ تقلید از نمونھ
نام سازنده (از بھترین نقاشیھاي دیني این دوره میتوان مسیح تاجدار . نقاشیھاي ھلنیستي اسكندریھ میرسید

در كلیساي جامع صعود مریم عذرا واقع در مسكو، ورود مسیح بھ اورشلیم از كارھاي ) مشخص نیست آن
روبلیوف و . مكتب نووگورود، و پرده تثلیث مقدس اثر آندري روبلیوف راھب را در صومعھ تثلیث نام برد

قي گذاردند كھ استادش تئوفانس یوناني فرسكوھایي درشھرھاي والدیمیر، مسكو، ونووگورود از خود با
ولي گذشت زمان اكنون ; بیشتر بھ سبك شمایلھاي بیزانسي، و نیز از جھاتي شبیھ بھ آثار ال گركو، بودند

  . كار خود را با آنھا كرده است

ھر فرمانرواي روسي براي نشان دادن شكوه دستگاه خود، و در عین حال آسوده ساختن وجدان خویش، 
قالبھا و نقشھاي گوناگون از . ي میكرد یا موقوفھاي بھ آنھا میبخشیداقدام بھ ساختن صومعھ یا كلیسای

ارمنستان، ایران، ھندوستان، تبت، مغولستان، ایتالیا، و اسكاندیناوي بھ ھم جمع آمده و، در زیر سلطھ 
این كلیساھا عموما داراي نمایي . میراث ھنر بیزانس، معماري كلیساي روسي را بھ وجود آورده بودند
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ھاي پیازي شكل در اطراف كھ بھ طرز  و تماشاییند، با گنبدي طالیي در میان و گنبدچھمختلط 
پس از سقوط قسطنطنیھ . ھوشمندانھاي تعبیھ شدھاند و بخوبي از نفوذ باران و برف جلوگیري میكنند

 ورانده شدن تاتارھا، روسیھ از زیر سلطھ ھنر بیزانسي و مشرق زمین بیرون آمد، و كم كم، با نفوذ
  . روشھاي ھنري اروپاي باختري، ھنر اسالوھا دستخوش تغییراتي شد

این دختر، كھ زوئھ پاالیولوگوس نام . دختر برادر آخرین فرمانرواي امپراطوري را بھ عقد خود در آورد
وي چند تن از دانشمندان . در رم پرورش یافتھ و بھ سبك ھنري دوره ابتدایي رنسانس خوگرفتھ بود. داشت

شاید بھ تلقین او بود كھ ایوان سوم . را ھمراه خود بھ روسیھ برد و ایوان را با ھنر ایتالیا آشنا ساختیوناني 
بھ سوي غرب فرستاد تا گروھي از ھنرمندان ایتالیایي را بھ مسكو  ١۴٧۴نخستین ھیئت روسي را در سال 

ھاي مختلف  تعدادش در رشتھریدولفو فیراوانتھ از اھالي بولونیا، كھ بھ سبب مھارت و اس. دعوت كنند
ھیئت روسي در یورشھاي بعدي خود باز . یافتھ بود، این دعوت را پذیرفت)) ارسطوي زمان((ھنري لقب 

ھمین . ھنرمنداني چون پیترو سوالریو، آلویزیو نووي، و چندین دیگر را راضي كردند و بھ مسكو بردند
  . اختندایتالیھا بودندكھ با كمك و دسترنج كرملین را از نوس

، یوري دولگوروكي با كشیدن دیواري بھ دور خانھ ییالقي خود، كھ در محل تالقي دو ١١۵۶در سال 
) قلعھ(این كرمل . رودخانھ واقع شده و داراي موقعیت سوق الجیشي بود، شھر مسكو را بنیان گذاشتھ بود

یم و چوب با گذشت زمان، آن محوطھ وسعت یافت و درون دیوارھاي ضخ. نخستین صورت كرملین بود
. ایوان سوم تصمیم گرفت كھ كرملین را از نو بسازد. بلوطي آن كلیساھا و كاخھا سربھ آسمان كشیدند

و در ; ) ١۴٧۵١۴٧٩(ظاھرا فیراوانتھ كلیساي جامع قدیمي صعود مریم عذرا در كرملین را از نو ساخت 
طرح . ا بھ جا میآوردندھمین مكان مقدس بود كھ از آن پس تزارھاي روسیھ مراسم تاجگذاري خود ر

بعد معماراني كھ از شھر پسكوف آمده . اصلي بنابیزانسي بود و زینتھا و نقش و نگارھاي ایتالیایي داشت
آلویزیو نووي ). ١۴٨۴١۴٨٩(بودند كلیساي جامع كوچك عید بشارت را در ھمان محوطھ بنا نھادند 

سوالریو و ). ١۵٠٩-١۵٠۵(ملین بنا كرد ایتالیایي چندي بعد كلیساي جامع ملك مقرب را در داخل كر
دیگران دیوار تازھاي با آجر قرمز رنگ، بھ شیوه كاخ سفورتسسكو در میالن، بھ گرد آن كشیدند 

از این مقر چند معبدي، این مركز اتحاد و تراكم قدرت دولتي و دیني، بود كھ امیران ). ١۴٨۵١۵٠٨(
بازرگانان و دھقانان سراسر كشور بسط دادند و، با خون نامور و مطرآنھافرمانروایي خود را بر اشراف و 

  . و استخوان و ایمان دیني، یكي از نیرومندترین امپراطوریھاي تاریخ را بنا نھادند

II -امیران مسكو  

مسكو دھكدھاي گمنام بود، تا آنكھ در اواخر قرن سیزدھم دانیل آلكساندروویچ زمینھاي اطرافش را توسعھ 
تاریخ گذشتھ نشان میدھد كھ سبب اصلي رشد این . ورت امیرنشین كوچكي در آوردداد و آن را بھ ص

شھر، موقعیت آن در كنار رودخانھ قابل كشتیراني مسكو بود كھ با فواصل خاكي و كوتاھي از سمت خاور 
یوري دانیلوویچ، پسر دانیل و امیر مسكو، بھ . بھ ولگا، و از جنوب و باختر بھ دنیپر مربوط میشد

از طرف دیگر، . رنشین ھمسایھ خود سوزدال و پایتخت پر ثروت آن والدیمیر چشم طمع دوختھ بودامی
مسكو . بر سر این جایزه، میان مسكو و تور جنگ در گرفت. میخائیل، امیر تور، نیز ھمین نقشھ را داشت

  . غلبھ كرد، و میخائیل كشتھ شد و بھ شمار قدیسان در آمد

مھیندوك ((و )) امیر بزرگ مسكو((ول، برادر و جانشین یوري، دو لقب ایوان ا; مسكو توسعھ یافت
  . را بر نام خود افزود)) والدیمیر

ایوان اول، كھ از طرف خان تاتار مامور وصول خراجھا بود، كمتر از آنچھ جمع آوري میكرد تحویل 
) كیسھ پول(قب كالیتا وي بر اثر این حرص و مالدوستي ل. خزانھ خان میداد، و از این راه دولتمند شد

در ھنگام . ولي مدت سیزده سال امیرنشینھا را از خطر یورشھاي قوم تاتار در امان نگاه داشت; یافت
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). ١٣۴١(مرگ، مانند راھبان، موي میان سرش گرد تراشیده شده، و بخور تقدس جسدش را فرا گرفتھ بود 
ري را از پدر بھ ارث برده بود، دعوي كھ ذوق باجگی)) سیمئون گردنفراز((پسرش سیمئون، ملقب بھ 

ولي اینھا ھمھ نتوانست . خواند)) امیر بزرگ سراسر روسیھ((فرمانروایي بر كلیھ ایاالت داشت و خود را 
ایوان دوم فرمانروایي مھربان و صلحجو ). ١٣۵٣(از مرگ وي بر اثر بیماري طاعون جلوگیري كنند 

  . فرا گرفت و در زمان او جنگ برادركشي روسیھ را; بود

وي یك یك دشمنان را شكست داد و حتي . پسرش دمیتري داراي ھمھ نوع صفات و خصوصیات رزمي بود
، ماماي خان از تاتارھا و سربازان مزدور شھر جنووا و ١٣٨٠در سال . خان تاتار را بھ جنگ طلبید

لیكووا، دمیتري و متحدین روسي او در كو. عدھاي ولگرد اردویي فراھم كرد و بھ سوي مسكو روي آورد
و دمیتري و یارانش لقب ; )١٣٨٠(نزدیك رودخانھ دون، با این سپاه روبھ رو شدند و آن را منھزم كردند 

روسھا، كھ بر اثر . دو سال بعد، تاتارھا با صدھزار سپاھي حملھ خود را تكرار كردند. دونسكوي یافتند
لشكریان تاتار مسكو . واي كافي تھیھ كنندپیروزي گذشتھ غره و تناسان شده بودند، نتوانستند براي مقابلھ ق

بعدھا واسیلي اول، . نفر از اھالي آن را كشتند و سرتاسر شھر را سوزاندند ٠٠٠,٢۴را تسخیر كردند و 
پسر دمیتري، با تاتارھا پیمان صلح بست و ایالت نیژني نووگورود را ضمیمھ كشور خود ساخت و 

  . كرد كھ در مقابل فرمانروایي او سرتمكین فرود آورندامیرنشینھاي نووگورود و ویاتكا را وادار 

شاید در میان مردمي بیسواد ھر نوع . امیران بزرگ مسكو روش استبدادي تاتارھا را اختیار كردند
در زیر یوغ حكومتي جبار و حیلھ ساز، گروھي از دیوانیان، . حكومت دیگري منجر بھ ھرج و مرج میشد

نیز براي  بایارھاكارھاي اداري و دفتري را انجام میدادند، و شورایي از  بھ شیوه امپراطوري روم شرقي،
بایارھا ھم سران لشكر و ھم خاوندان دھقانان نیمھ آزاد و رنجبر . راھنمایي و خدمت بھ امیر تشكیل میشد

در آن زمان، گروھي مھاجران مخاطره جو بھ نواحي دورافتادھتر نامسكون كوچ . اشتندرا در دست د
; ھا و بوتھ زارھا مزارع حاصلخیزي فراھم كردند زمینھاي باتالقي را خشكاندند و با سوزاندن بیشھ; كردند

دتي مجبور ولي بدون مآل اندیشي چنان بھ افراط در آن مزارع بھ كشت و كار پرداختند كھ پس از اندك م
و ; شدند زمینھاي بیمایھ و بیرمق را پشت سر گذارند و در جستجوي كشتزارھاي تازه بھ حركت درآیند

ھاي اورال پیش رفتند و دستھ ھایي از ایشان نیز بھ سیبریھ  بدین ترتیب این مھاجران تا دریاي سفید و كوه
ھا از چوب و  خانھ. ي ھمھ كوچك بودندھاي بي انتھاي سرزمین روسیھ، شھرھا متعدد ول در جلگھ. رسیدند

ھا سنگفرش نشده و خاكي بودند،  جاده. گل ساختھ میشدند و دوامشان حداكثر براي بیست سال حساب میشد
و در زمستان كھ سورتمھ و پوتینھاي بردبار برف را بر سطح آنھا میفشردند، مسافرت بمراتب آسانتر 

  . میشد

ھاي آبي یا بر روي یخ، تجارت كند و پر  ترجیح میدادند و، بھ وسیلھ راه ھا ھا را بر جاده بازرگان رودخانھ
مشقتي را میان شمال و جنوب كشور، و با امپراطوري روم شرقي و كشورھاي اسالمي و گروه بازرگانان 

شاید ھمین گسترش تجارت بود كھ خودپرستي و . آلماني موسوم بھ اتحادیھ ھانسایي، برقرار میكردند
واسیلي . ي امیران روسیھ را تاحدي از میان برد و زمینھ وحدت روسیھ را بھ اجبار فراھم ساختجداافتادگ

دشمنان چشمھاي او را از حدقھ بیرون آورده بودند  ١۴۴۶زیرا در سال )) واسیلي كور((دوم، ملقب بھ 
ش كرد و روسیھاي كلیھ یاغیان را، با تازیانھ زدن و شكنجھ دادن و بریدن اعضاي بدن، مطیع و منقاد خوی

آن قدر نیرومند براي فرزند خود بھ ارث گذاشت كھ وي بتواند سر از زیر ننگ استیالي تاتارھا بھ در 
  . آورد

زیرا توانست این وظیفھ خطیر را بھ انجام رساند و روسیھ را بھ صورت ; یافت )) كبیر((ایوان سوم، لقب 
بیپروا، مكار، حسابگر، سرسخت، : حتیاج روز بودخلقت وي مطابق با ا. كشوري واحد و مستقل در آورد

  . و سنگدل

ایوان سوم بود كھ توانست از ھمان مسند فرمانرواییش در كرملین لشكریان خود را بھ سوي پیروزیھاي 
; ایوان ھر نوع تمرد یا بیلیاقتي را بشدت كیفر میداد. بزرگ، در دور افتادھترین نقاط كشور، رھبري كند
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. شكنجھ میداد و قطع عضو میكرد، و حتي بایارھا را از آفت خشم خود معاف نمیداشتتازیانھ میزد و 
چنان سخت و عبوس بر اھل خانھ و محارم خود . پزشكي را كھ در معالجھ فرزندش عاجز ماند سر برید

 خواند تا نوبت بھ)) مخوف((روسیھ وي را . فرمانروایي میكرد كھ زنان در مقابل نگاه تندش غش میكردند
  . حقیقي، برسد)) ایوان مخوف((نوھاش، یعني 

وي تشنھ دست یافتن بر آن بازار پر رونق و پر درآمد . آسانترین پیروزیھاي ایوان تسخیر نووگورود بود
امیر بزرگ . بود، و بازرگانان مسكو نیز او را تشویق میكردند كھ رقیبان شمالي ایشان را از میان بردارد

. وگورود را در تصرف داشت و كاالي خود را با غلھ و آذوقھ معاوضھ میكردھاي میان مسكو و نو جلگھ
ففط كافي بود كھ ایوان در را بر روي نووگورود ببندد تا آن كشور شھر دچار ورشكستگي شود یا سر 

پس از ھشت سال جنگ و متاركھ متناوب، نووگورود استقالل خود را از دست . تسلیم فرود آورد
  ). ١۴٧٨(داد

زار نفر از ساكنان سرشناس آن بھ سوز دال كوچ داده شدند، و گروه بازرگانان اتحادیھ ھانسایي ھفت ھ
بازرگانان مسكو بازار مھم نووگورود را بھ چنگ آوردند، و امیر ایشان . مقیم نووگورود نفي بلد شدند

  . مالیات و عواید آن را بھ ارث برد

ھاي  قلمرو خود را تا فنالند و نواحي شمالگان و كوه ھاي جمھوي مضمحل شده، ایوان با تصرف مستعمره
امیرنشین پسكوف بموقع از در تسلیم درآمد و توانست وضع جمھوري خود را در زیر . اورال گسترش داد

. تور براي حفظ استقالل خود در صدد برآمد بالیتواني پیمان اتحاد ببندد. فرمان امیر بزرگ محفوظ بدارد
بعد راستوف و . كشور شھر لشكر كشید و بدون جنگ آن را تصرف كرد ایوان شخصا بھ سوي آن

  . یاروسالول نیز تسلیم شدند

وقتي برادران ایوان وفات یافتند، امیر بزرگ اجازه نداد كھ امالك ایشان بھ وارثانشان برسد، بلكھ ھمھ آنھا 
; اني طرح توطئھاي ریختیكي از برادرانش بھ نام آندري با لیتو. را غصب و بھ قلمرو خود منضم كرد

لیكن ; آندري در زندان جان سپرد، و ایوان بر مرگ او گریست. ایوان او را دستگیر و زنداني كرد
رھایي از زیر سلطھ تاتارھا بھ نظر غیرممكن .)) سیاست عواطف بر نمیدارد((; زمینھایش را ضبط كرد

رك در سھ دستھ مخالف و بدخواه یكدیگر باقیمانده مھاجمان مغول و ت. مینمود، ولي بآساني صورت گرفت
ایوان با سیاسیت خود آن قدر تارتارھا را بر ضد . در سھ محل سراي، قازان، و كریمھ مستقر شده بودند

یكدیگر تحریك كرد تا آنكھ اطمینان یافت دیگر آن سھ دستھ، بھ دشمني با وي، با ھم دوست و ھمدست 
احمدخان مغول با سپاھي . ختن خراج بھ خان تاتار سرباز زدایوان از پردا ١۴٨٠در سال . نخواھند شد

ایوان صد و پنجاه . بزرگ از رودخانھ ولگا گذشت و در جنوب مسكو كنار دو رود آكا و اوگراایست كرد
  . ھاي مقابل آن دو رود رساند و اردو زد ھزار نفر لشكریان خود را بھ كناره

ایوان تردید . استند، لیكن ھیچ كدام جنگ را شروع نكردندچندین ماه دو دشمن رو بھ روي یكدیگر صف آر
داشت از اینكھ فرمانروایي و زندگي خود را در یك بخت آزمایي بھ خطر اندازد، و تاتارھا نیز از قدرت 

ھا یخ بستند و حد فاصل بین دو لشكر از میان برداشتھ  وقتي رودخانھ. توپخانھ تكامل یافتھ وي بیمناك بودند
تاتارھا بھ جاي دنبال كردن دشمن، بھ مركز خود، شھر سراي، . فرمان عقب نشیني داد شد، ایوان

از آن پس دیگر مسكو بھ . نتیجھ پیروزي بزرگ و خنده آوري بود كھ نصیب روسھا شد). ١۴٨٠(برگشتند
. خواند، یعني بھ احدي خراج نمیداد)) فرمانرواي مطلق((امیر بزرگ نیز خود را ; تاتارھا خراج نداد

دشمنیھاي متقابل كار ایشان را بھ جنگ . سیاست ایوان خانھاي مخالف را بھ جان یكدیگر انداختھ بود
  . احمد خان شكست خورد و كشتھ شد و اردوي زرین ساكن سراي متواري شد. كشانید

كھ دایما مسكو را تھدید و در عین حال مسیحیان ارتدوكس را بھ مسیحیت رومي دعوت میكرد، نھ امیر 
در این وقت توطئھ یك دستھ از مردم لھستان . زرگ و نھ مطرانھا میتوانستند در صلح و امنیت بھ سر برندب

ایوان بھ دعوي نجات دادن ایاالتي كھ فریب . براي كشتن ایوان بھانھاي براي جنگ بھ دست وي داد
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چند تن از ). ١۴٩٢(تبلیغات مسیحیان پیرو كلیساي كاتولیك رومي را خورده بودند بھ جھاد برخاست 
ھاي خود را  امیران لیتواني كھ از اتحادیھ لھستان و كلیساي كاتولیك رومي ناراضي و نگران بودند، دروازه

  . بھ روي لشكریان ایوان گشودند

پاپ آلكساندر ششم ). ١۵٠٠(آلكساندر، امیر بزرگ لیتواني، در ودروشا بھ مقابلھ ایستاد و شكست خورد 
مسكو ناحیھ بھ دست آورده را، كھ در مغرب . ان متاركھ شش سالھاي بستھ شدمیانجیگري كرد و پیم

ایوان . رودخانھ سوژ شامل شھر چرنیگوف بود و تا حدود سمولنسك ادامھ مییافت، براي خود نگاه داشت
  . سوم، كھ بھ شصت و سھ سالگي رسیده بود، تسخیر و نجات بقیھ ایاالت را بھ دست جانشینانش سپرد

  . ھاي تاریخي روسیھ، تا قبل از قرن بیستم، بھ شمار میآید حكومت چھل و سھ سالھ ایوان از مھمترین دوره

خواه محرك وي حرص بھ مال و مقام بود یا ایمان بھ اینكھ تامین صلح و سعادت ملت روس بدون وحدت و 
م داد كھ لویي چھاردھم استقالل كشور امكانپذیر نیست، ایوان سوم براي كشورش ھمان خدمتي را انجا

براي فرانسھ، ھنري ھفتم براي انگلستان، فردیناندو ایزابل براي اسپانیا، و آلكساندر ششم براي ایاالت پاپي 
از طرفي ھمزمان بودن این وقایع تاریخي خود نشان میدھد كھ در آن دوره ملي گرایي و . انجام دادند

بایارھا . قدرت فوق ملي پاپھا رو بھ زوال گذارده بودسلطنت خواھي قوت و رواج گرفتھ و، در مقابل، 
فرمانرواي كشور ((ایوان لقب . استقالل خود را از دست دادند و امیرنشینھا خراجگزار مسكو شدند

را بر ) قیصر(شاید بھ تلقین ھمسر یونانیش بود كھ ھمچنین عنوان رومي یوناني تزار . یافت)) روسیھ
مپراطوري را پرچم ملي قرار داد، و خود را وارث تمام قدرت سیاسي و نامش افزود، تصویر دو عقاب ا

  . دیني امپراطوري نابود شده روم شرقي معرفي كرد

ھا و رسوم كشورداري بیزانسي، روش استفاده از كلیسا در  بدین ترتیب، ھمراه مسیحیت بیزانسي، نظریھ
ي بھ كشور روسیھ انتقال یافتند و در آنجا خدمت دولت، الفباي یوناني بیزانسي، و قالبھاي ھنري بیزانس

  . متداول شدند

در نتیجھ، تا آن حدي كھ امپراطوري روم شرقي بر اثر مجاورت با آسیاي شرقي مآب شده بود، روسیھ نیز 
كھ مدتي در زیر نفوذ و اسیتالي تاتارھاي مشرق زمین بھ سر برده بود از جھات بسیار بھ صورت یك 

  . در نظر اروپاییھاي باختري بیگانھ و مرموز مینمود، در آمد كشور سلطنتي شرقي، كھ

III  -١۵٨۴-١۵٣٣: ایوان مخوف   

وي سمولنسك را بھ قلمرو خود افزود و . واسیلي سوم ایوانوویچ نقشھ وحدت روسیھ را دنبال كرد
روسي یاد  چنانكھ یكي از وقایعنگاران. امیرنشینھاي ریازان و نووگورود سورسكي را بھ انقیاد در آورد

، تنھا كودكاني كھ )١۵١٠(وقتي جمھوري سربلند پسكوف فرمانروایي واسیلي را گردن نھاد:((كرده است
اكنون دیگر روسیھ یكي از .)) پستان مادر را میمكیدند میتوانستند از ریختن اشك تحسر خودداري كنند

مشان، بھ ماكسیمیلیان اول، شارل دولتھاي نیرومند اروپا بھ شمار میآمد، و واسیلي، با لحني برابر و ھ
وقتي گروھي از بایارھا خواستند حدود اختیارات وي را . پنجم، سلیمان قانوني، و پاپ لئودھم نامھ مینوشت

و بریدن سر یكي از اشراف، ایشان را سر جاي )) دھاتیھا((محدود سازند، واسیلي با خطاب تحقیرآمیز 
نداشت، او را طالق داد و با زني تربیت یافتھ و متشخص بھ  چون واسیلي از ھمسرش فرنزدي. خود نشاند

پس از مرگ واسیلي سوم، ھمسرش نیابت سلطنت پسر سھ سالھاش ایوان . نام ھلنا گلینسكي ازدواج كرد
با مرگ نایب السطنھ، بایارھا سر بھ شورش برداشتند و ھر یك از . چھارم واسیلیویچ را برعھده گرفت

بنوبت، اندك زماني زمام امور را در دست گرفتند و با شدت عمل و بیدادگري  ھاي مخالف ایشان، دستھ
بي پناه را در جنگھاي داخلي برزمین ) دھقانان روسي(شھرھا را دچار آشوب ساختند و خون موژیكھاي 

  . ریختند
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ي گاھي ھا فراموش مانده بود و حت در میان این كشمكشھا، فرمانرواي جوان كشور روسیھ تقریبا از خاطره
وي كھ در گرد خود چیزي جز خشونت و شقاوت نمیدید، آن را روش . محروم و منزوي بھ سر میبرد

و چون بھ سنین نوجواني ; وحشیانھترین انواع ورزشنھا را براي خود انتخاب كرد; عادي زندگي شناخت
سكي، سردستھ در سیزدھسالگي روزي ناگھان آندري شوی. رسید، پسري كج خلق و بدبین از آب در آمد
سھ سال بعد، . و فرمانروایي كشور را بھ دست گرفت) ١۵۴۴(گروھي از بایارھا، را پیش سگانش انداخت 

سپس، بھ فرمان وي، گروھي از . بھ دست مطرانھاي مسكو، تاج شاھي بر سر گذاشت و تزار روسیھ شد
او از آن میان آناستاسیا دوشیزگان نجیبزاده سراسر كشور را دستچین كردند و پیش او فرستادند، و 

رومانوف را بھ ھمسري انتخاب كرد، و نام خانوادگي این زن بود كھ بھ سلسلھ تزارھاي اخالف وي داده 
  . شد

نخستین مجلس ملي را از نمایندگان سراسر كشور تشكیل داد و در مقابل آن بھ  ١۵۵٠ایوان در سال 
از آن پس با عدالت و انصاف بر مردم حكومت خطاھاي دوره جواني خود اعتراف كرد و وعده داد كھ 

شاید بھ پیروي از جنبش اصالح دیني كھ در آلمان و اسكاندیناوي بھ وجود آمده بود، در مجلس مزبور . كند
این پیشنھاد رد شد، ولي در ھمان زمینھ الیحھ دیگري . پیشنھاد شد كھ دارایي كلیسا بھ نفع دولت ضبط شود

ب آن میبایست كلیھ زمینھاي معاف از اجاره، كھ ایوان جوان وقف كلیسا كرده بھ تصویب رسید كھ بھ موج
ھایي كھ در دوران كودكي ایوان بھ كلیسا تقدیم شده بود باطل تلقي شوند، و نیز  بود، بھ دولت مسترد ھبھ

ه گرو. ھا بدون موافقت تزار حق نداشتھ باشند پارھاي از اقسام دارایي را بھ تصرف در آورند صومعھ
روحانیون ناراضي وقتي دیدند كھ ایوان كشیش سیلوستر را بھ عنوان سرپرست روحاني خود انتخاب 
. كرده، و ھمچنین او و آلكسي آداشف را دو وزیر مورد اعتماد خود قرار داده است، تا حدي آرام شدند

تواناي كشوري شد كھ ایوان چھارم بھ كمك این دویار ویاور با تدبیر در سن بیست و یك سالگي فرمانرواي 
  . ھاي اورال، و از اقیانوس شمالگان تا نزدیكیھاي دریاي خزر، گسترش داشت از سمولنسك تا كوه

نخستین توجھ و كوشش ایوان این بود كھ لشكر خود را نیرومند سازد و، با تاسیس دو سازمان نظامي 
ازمان، كھ مستقیما در تحت این دو س. جدید، نیروي مقاومي در مقابل اشراف سركش بھ وجود آورد

سواره نظام قزاق و پیاده نظام ستریلتسي كھ با : نظارت و فرمان خودش قرار داشتند، عبارت بودند از
اصل دھقاناني بودند كھ موقعیت محلیشان قزاقھا در . بودندتفنگھاي فتیلھاي و چخماقي قرن پانزدھم مجھز 

در جنوب روسیھ، یعني ناحیھ حد فاصل میان مسلمانان و اھالي مسكو، ایشان را مجبور میساخت كھ در 
ھر لحظھ آماده جنگ باشند، و از طرف دیگر نیز فرصتھاي مناسبي بھ دستشان میداد كھ كاروانھاي حامل 

دو دستھ مھم قزاقھا، یعني قزاقھاي . چپاول خود قرار دھند تجارت میان شمال و جنوب را مورد حملھ و
دون در قسمت جنوب خاوري روسیھ و قزاقھاي زاپاروژیھ در سمت جنوب باختري، تشكیل جمھوریھاي 

ھا شخصي را  مردان بزرگتر خانواده. نیمھ مستقلي داده بودند و با روش دمكراسي خاصي زندگي میكردند
س شورایي متشكل از نمایندگان عموم مردم انتخاب میكردند و او را فرمانده یا بھ عنوان مامور اجراي مجل

ھا  زمین متعلق بھ ھمھ مردم بود، ولي قسمتھایي از آن براي مدتي موقت بھ خانواده. پیشواي خود میخواندند
سواران دلیر . طبقات مختلف مردم در مقابل قانون برابر بودند. اجاره داده میشد تا در آن كشت و زرع كنند

  . و چاالك قزاق مھمترین پشتیبان ایوان چھارم در ھنگام جنگ و صلح بھ شمار میآمدند

آرزویش این بود كھ خاك روسیھ را از دریاي بالتیك بھ دریاي خزر . سیاست خارجي ایوان ساده بود
  . برساند

ھنوز از مسكو طلب باج تاتارھا ھنوز قازان، حاجي طرخان، و شبھ جزیره كریمھ را در دست داشتند و 
ایوان یقین داشت كھ وحدت و امنیت روسیھ بدون تصرف این خاناتھا . میكردند، گرچھ دیگر بیفایده بود

در . ، و دست یافتن بھ سراسر مسیر رودخانھ ولگا تا دھانھ آن در دریاي خزر، امكانناپذیر است)خاننشینھا(
ھاي شھر قازان را در محاصره  ه روز دروازهسپاھي مدت پنجا ٠٠٠,١۵٠، تزار جوان با ١۵۵٢سال 

  . گرفت
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وقتي عدھاي از آنھا بھ دست دشمن میافتادند و در مقابل باروي شھر . دالورانھ بر محاصره كنندگان تاختند
بھ چوبھ دار كشیده میشدند، دفاع كنندگان از داخل شھر ایشان را ھدف تیرھاي خود قرار میدادند و 

ھتر است مرگ را از دست پاك ھمكیشان خود دریافت كنند، تا از دست ناپاك براي آنھا ب: ((میگفتند
پس از یك ماه كھ محاصره كنندگان مایوس و دلسرد شده بودند، ایوان بھ دنبال صلیب معجزه .)) مسیحیان

در واقع . بادیدن این صلیب، افراد وي دلگرم و پر جرئت شدند. آسایي كھ در مسكو نگاھداري میشد فرستاد
یك مھندس آلماني دیوارھاي شھر را منفجر . ر دو طرف خداوند را بھ ھمكاري و ھمرزمي طلبیده بودندھ

، كلیھ مردمي را كھ بھ كار ))خدا با ماست((كرد، روسھا بھ داخل شھر ریختند و، در حالیكھ فریاد میزدند
راوان براي شكست معروف است كھ ایوان با رقت ف. بردگي و فروش نمیخوردند از دم تیغ گذراندند

ایوان عدھاي از مسیحیان را .)) اینھا مسیحي نیستند، اما بشر كھ ھستند:((ھا گریھ میكرد و میگفت خورده
روسیھ وي را در مقام نخستین اسالوي كھ توانست یكي . در آن شھر مخروبھ و خالي از جمعیت ساكن كرد

ن پیروزي را جشن گرفت، ھمان طور كھ فرانسھ ھاي تاتار را بھ تصرف در آورد تجلیل كرد و ای از پایگاه
 ١۵۵۴ایوان در سال ). ٧٣٢(عقب نشاندن مسلمانان از شھر تور را با غرور و شادي بسیار جشن گرفت 

شبھ جزیره كریمھ تا . حاجي طرخان را گشود و سراسر رودخانھ ولگا را در قبضھ اختیار خود در آورد
ولي حاال دیگر قزاقھاي دون فقط در مقابل فرمان مسكو سر در دست مسلمانان باقي ماند،  ١٧٧۴سال 

  . تعظیم فرود میآوردند

آرزوي دیرین وي آن . پس از پاك كردن مرزھاي خاوري، ایوان نیروي خود را بھ سوي باختر متوجھ كرد
 .ھاي بزرگ، تا دریاي بالتیك توسعھ دھد بود كھ تجارت روسیھ را از باختر و شمال، در مسیر رودخانھ

وي بر پیشرفت تجارت و صنعت اروپاي باختري غبطھ میخورد و منتظر فرصتي بود تا از ھر گشایش و 
در . موقعیتي براي نزدیك كردن و مرتبط ساختن روسیھ با كاروان ترقي كشورھاي اروپایي استفاده كند

والي شبھ سرھیوویلوبي و ریچارد چانسلر از طرف بازرگانان لندن مامور شدند كھ از ح ١۵۵٣سال 
در . ایشان با سھ كشتي از بندر ھاریچ بھ راه افتادند. جزیره اسكاندیناوي راھي شمالگاني بھ چین پیدا كنند

چانسلر با . لیكن چانسلر بھ آرخانگلسك رسید; الپالند، بھ ھنگام زمستان، كاركنان دو كشتي تلف شدند
  . صدھا دشواري و خطر خود را بھ مسكو رساند

شركت ((ا وي و اندكي بعد با انتوني جنكینسن پیمانھایي امضا كرد و بھ موجب آنھا بھ ایوان چھارم ب
  . امتیازات تجاري خاصي بخشید)) مسكووي

اما در نظر ایوان این پیمانھا در یا دریچھاي بھ سوي مغرب زمین باز نمیكردند و ارزش روزنھ كوچكي 
در شھر . آلماني را بھ كشور خود دعوت كندوي سعي كرد عدھاي از متخصصان فني . را بیش نداشتند

نفر از آنھا براي اعزام بھ دربار ایوان جمع آوري شدند، اما شارل پنجم اجازه نداد ایشان بھ  ١٢٣لوبك، 
رودخانھ بزرگ دویناي جنوبي از قلب روسیھ شروع میشد و در نزدكي ریگا بھ بالتیك . روسیھ بروند

ھاي دو رودخانھ دوینا و ولگا زیاد از ھم  سرچشمھ. وونیا عبور میكردلیكن متاسفانھ از میان لی. میریخت
تقدیري آشكار بود كھ ھمین راه آبي . فاصلھ نداشتند و میشدبا ترعھاي آن دو را بھ یكدیگر متصل كرد

. میبایست وسعت خارج از اندازه خاك روسیھ نسبت بھ بندرھا و سواحلش را تا حدي جبران و تعدیل كند
یعني شرق و غرب بھ ھم میپیوستند، و چھ ; ب، بالتیك با دریاي خزر و دریاي سیاه مرتبط میشدبدین ترتی

بسا كھ در ضمن مبادلھ كاالھا و افكار، دنیاي مغرب زمین فرصت مییافت تا سھمي از دین فرھنگي دوران 
  . گذشتھ خود را بھ مشرق زمین مسترد كند

، ایوان بھانھاي جنگي تراشید و، بھ سركردگي شاه علي كھ قبال خان تاتار شھر قازان ١۵۵٧پس، در سال 
سپاه روسي، لیوونیا را بیرحمانھ میدان تاخت و تاز خود قرار داد، . بود، لشكري بھ سوي لیونیا فرستاد

. مرگ مورد تجاوز قرار دادھا و محصوالت را آتش زد، مردان را بھ بردگي برد، و زنان را تا حد  خانھ
سپاه دیگري از روسھا شھر ناروا را، كھ فقط سیزده كیلومتر تا ساحل بالتیك فاصلھ داشت،  ١۵۵٨در سال 

دانمارك، سوئد، آلمان، و دیگر كشورھاي . لیوونیاي درمانده دست بھ دامن لھستان شد. تصرف كرد
، و احیانا پیشروي آنھا تا رودخانھ الب، چنانچھ مركزي اروپا از بیم امكان ھجوم اسالوھا بھ سوي باختر
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ستفان باتوري لھستانیھا را بر ضد روسھا برانگیخت و بھ . در قرن ششم اتفاق افتاده بود، برخود لرزیدند
  . ایوان مجبور شد لیوونیا را تسلیم لھستان كند). ١۵٨٢(یاري ایشان در پولوتسك روسھا را شكست داد 

سخت، بھ سبب لشكركشیھاي مكرر و زیان آور ایوان، روسیھ دچار انقالبھاي  مدتھا پیش از این شكست
ھاي تجاري تازه كار خود را رونق  بازرگانان، كھ بھ گمان ایوان میبایست با استفاده از راه. داخلي شده بود

ت و توسعھ داده باشند، بر اثر خسارتھا و آشفتگیھاي حاصل از جنگھا، سرخورده شده و دست از فعالی
اشراف نیز با لشكركشیھاي ایوان مخالف بودند، زیرا بھ عقیده ایشان ھمین تھدید باعث میشد . كشیده بودند

كھ كشورھاي حوزه بالتیك دست بھ دست یكدیگر بدھند و با تسلیحات كاملتر بر ضد روسیھاي كھ از لحاظ 
در واقع ایوان پیش از  .سازمان لشكري و سیاسي ھنوز كشوري فئودالي محسوب میشد وارد جنگ شوند
، ١۵۵٣ایوان در سال . جنگ با لیوونیا پي برده بود كھ بایارھا درصدد برانداختن تاج و تخت وي ھستند

ھنگامي كھ بھ بیماري مھلكي دچار شده بود، اطالع یافت كھ گروھي از اشراف با ھم سازش كردھاند كھ 
نند و شاھزاده والدیمیر را بھ جاي وي برتخت پس از مرگ وي، فرزندش دمیتري را از پادشاھي بركنار ك

ھمچنین بر وي معلوم شد كھ سیلوستر و آداشف، نزدیكترین مشاورانش، نیز با بایارھاي خیانتكار . نشانند
ایوان، با وجود این بدگماني، مدت ھفت سال ھمچنان آن دو را در خدمت نگاه داشت و . دستھ بندي دارند

سیلوستر در صومعھاي زندگي . و تندي، ایشان را از كار بر كنار كرد، بدون شدت ١۵۶٠سپس در سال 
چند تن از بایارھا بھ لھستان . خود را بھ آخر رساند، و آداشف در یكي از لشكركشیھاي لیوونیا جان سپرد

، نیز، بھ بھانھ اینكھ تزار در صدد كشتن وي بوده ١۵۶۴در سال . پناھنده شدند و برضد روسیھ قیام كردند
كوربكسي از آنجا پیام تحقیرآمیزي، كھ بھ منزلھ اعالم . ت، بھ گروه یاغیان فراري در لھستان پیوستاس

تزار، در جواب، نامھ مفصل و ; خواند)) جاني جذام گرفتھ((جنگ بود، براي ایوان فرستاد و او را 
د و آشفتھ، و اعتراضآمیزي در شصت و دو صفحھ بھ كوربسكي نوشت و در آن با بیاني كھ ھم فصیح بو

ھاي بایارھا را براي برانداختن پادشاھي خود شرح داد و درباره  ھم ھیجانزده و انجیل گونھ، یكیك دسیسھ
بدگماني خود نسبت بھ دست داشتن نزدیكانش در توطئھ مسموم ساختن آناستاسیا، ھمسر عزیزش، چنین 

مرا از دستم نربوده بودید، ھرگز بایارھا چرا مرا از ھمسرم جدا ساختید اگر این ماده گاو جوان : ((پرسید
بیھوده در جستجوي كسي بودھام كھ نسبت بھ من رحم و شفقت داشتھ باشد، زیرا ھرگز . ... كشتھ نمیشدند

كوربسكي، در روزھاي واپسین عمر، كتاب تاریخ ایوان را با قلمي عیبجو و كینھ .)) چنین كسي را نیافتھام
  . رین منبع اطالع ما درباره ایوان مخوف استتوز بھ نگارش در آورد كھ مھمت

ایوان با خانواده و شمایلھاي مذھبي و خزانھ خود، بھ ھمراھي گروھي از نگاھبانان  ١۵۶۴دسامبر  ١٣در 
از آنجا دو بیانیھ بھ مسكو . سلطنتي، مسكو را ترك كرد و بھ جایگاه ییالقي خود در آلكساندروفسك رفت

كلیسا بر ضد او و كشور روسیھ بیانیھ اول در این باره بود كھ چون بایارھا و دیوانیان و خدام : فرستاد
از تخت شاھي كناره میگیرد و از این پس در گوشھ عزلت بھ )) با كمال تاسف((توطئھ كردھاند، اینك وي 

و در بیانیھ دوم، مردم مسكو را مطمئن میساخت كھ آنھا را دوست دارد و آنھا باید بھ ; سر خواھد برد
واقع ایوان ھمواره در مقابل طبقھ اشراف از منافع و  در. خیرخواھي ھمیشگي او اطمینان داشتھ باشند

و در چنین موقعیتي طبقات متوسط و پایین مردم روسیھ ; حقوق توده مردم و بازرگانان حمایت كرده بود
ایشان علم طغیان بر ضد اشراف و . حقشناسي خود را نسبت بھ وي با اقدامي دستھ جمعي آشكار كردند

فریادھاي تھدیدآمیز از آنھا خواستند كھ نمایندگاني، از بایارھا و اسقفھا را نزد روحانیان برافراشتند و با 
این كار شد، و ایوان پذیرفت كھ . تزار بفرستند و از او تقاضا كنند كھ بھ تاج و تخت خود بازگردد

  . اما با شرایطي كھ بعدا اعالم خواھد داشت.)) باردیگر زمام فرمانروایي را در دست گیرد((

ایوان بھ مسكو بازگشت و مجلس ملي متشكل از نمایندگان روحاني و بایارھا را  ١۵۶۵ماه فوریھ در 
  . احضار كرد

آنگاه اعالم داشت كھ قصد دارد سران دستھ مخالف دولت را اعدام، و داراییشان را ضبط كند، و براي این 
اشراف یامجلس ملي، ھر چھ صالح  منظور باید اختیار مطلق بھ وي تفویض شود تا بتواند بدون مشاوره با

. و سپس اضافھ كرد كھ ھركس از اجراي فرمانھاي او سرپیچي كند بھ ھالكت خواھد رسید; بداند انجام دھد
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نمایندگان مجلس، كھ از شورش مجدد توده مردم بیمناك بودند، در مقابل تزار سر تسلیم فرود آوردند و 
  . متفرق شدند

بخش اول بھ نام : راساس آن از آن پس روسیھ بھ دو بخش تقسیم میشدایوان فرماني صادر كرد كھ ب
و نیز . زمستچینا داراي اختیارات داخلي میشد، اما در امور لشكري و سیاسي از فرمان تزار تبعیت میكرد

كھ میبایست زیر ) خطھ برگزیده(خراج سالیانھ بھ خزانھ تزار میپرداخت، و بخش دوم موسوم بھ آپریچنینا 
) طبقھ برگزیده(شخص تزار و مشتمل بر پایتخت و زمینھا و تیولي باشد كھ وي بھ آپریچنیكي  فرمان

اما افراد آپریچنیكي، كھ بھ وسیلھ تزار انتخاب میشدند، مامور حفظ انتظامات و اداره . واگذار میكرد
نگھباني از شخص و ضمنا ; كارھاي دیواني و مصون داشتن آن نیمھ كشور از فریب و فتنھ بیگانگان بودند

این گروه ماموران، كھ ابتدا فقط ھزار نفر . تزار و انجام دادن خدمات خاص لشكري نیز بھ عھده آنان بود
; بودند و در آخر شمارشان بھ شش ھزار نفر رسید، بیشتر از میان فرزندان كوچك اشراف انتخاب میشدند

ي كھ ایوان بھ ایشان واگذار میكرد، خدمت وي را زیرا ایشان كھ ملك و مالي از خود نداشتند، در قبال تیول
قسمتي از این امالك متعلق بھ خانواده سلطنتي و قسمت مھمتر آن زمینھایي بودند . از دل و جان میپذیرفتند

در اواخر فرمانروایي ایوان، آپریچنینا تقریبا شامل نصف . كھ دولت از بایارھاي یاغي ضبط كرده بود
این تحول نظیر تحولي بود كھ پطر كبیر . ھاي تجاري بود مسكو و مھمترین راه خاك روسیھ و قسمت اعظم

در حدود پنجاه سال بعد بھ وجود آورد، بدین معني كھ در ھر دو مورد طبقھ تازھاي روي كار آمد كھ 
باید . قدرت سیاسي را در دست گرفت، و عالوه بر آن صنعت و تجارت روسیھ نیز رونق و پیشرفت یافت

عھدي كھ تقریبا تمام نیروي لشكري در دست طبقھ اشراف بود، این موفقیت تزار، كھ فقط مجھز  گفت در
بھ دستھاي از نگاھبانان خود و متكي برپشتیباني غیرقابل اعتماد بازرگانان و توده مردم بود، نشاني از 

سال داشت، در این بھ گفتھ بعضي از معاصران ایوان، وي، كھ فقط سي و پنج . كمال جرئت و لیاقت اوست
  . دوره بحراني بھ اندازه بیست سال پیر شد

زحمت و . ایوان شھر آلكساندروفسك را مقر دایمي خود ساخت و آن را بھ صورت دژ مستحكمي در آورد
فشاري كھ در مبارزه با بایارھا بر ایوان وارد آمد، بھ اضافھ شكست وي در جنگھاي طوالني با لیوونیا، 

بخصوص كھ ایوان از ابتدا ھم داراي مغز كامال متعادلي ; ب وي در آخر عمر شدموجب اختالل اعصا
ایوان نگاھبانان خود را، مانند راھبان، حرقھاي بلند و سیاه با آستینھاي گشاد و باشلق میپوشاند و خود . نبود

اب كلیسا را رئیس دیر آنھا میخواند و ھر روز ھمراھشان مراسم قداس بھ جاي میآورد و در مقابل محر
این كردار، بھ اضافھ ھیبتي كھ . چنان با اشتیاق و التھاب بھ سجده میرفت كھ بارھا پیشانیش مجروح شد

شخص ایوان داشت، ترسي آمیختھ بھ حرمت در دل مردم روسیھ انداختھ بود، بھ طوري كھ حتي افراد 
مردم ایشان را گروه دور  مسلح آپریچنیكي نیز چنان در مقابل وي خوار و ناچیز مینمودند كھ كم كم

  . نامیدند) درباریان(

ھر كس . انقالبي كھ بھ دست ایوان بھ وجود آمد نیز مانند ھمھ انقالبھاي دیگر خالي از توحش و كشتار نبود
ھایي كھ ظاھرا نسبت بھ تزار نظر خصومتآمیزي داشتھ است عده قربانیان  كھ با وقایعنامھ یكي از صومعھ

چنانكھ در این نوشتھ آمده است، بیشتر . نفر ذكر شده است ٣۴٧٠) ١۵۶٠١۵٧٠(قھر وي در آن سالھا 
و حتي در موردي یكي از ; بھ ھالكت میرسیدند)) با ھمسر و فرزندان خود((یا )) با ھمسر خود((قربانیان 

و شاھزاده والدیمیر )). ھمراه با ده نفر از یارانش كھ قصد كمك بھ وي را داشتند اعدام شد((محكومان 
معروف است كھ تزار بھ . مادرش بھ قتل رسیدند، اما بھ فرزندانش آسیب نرسید و زندگیشان نیز تامین شد

تزار این آدمكشیھا را كیفر خیانت بھ كشور، . راھبان دستور داد براي آسایش روح قربانیانش دعا بخوانند
نگلیسي كھ شاھد برخي از این یك نفر ا. خاصھ در ھنگام جنگ، معرفي میكرد و آنھا را قانوني میشمرد

اي كاش یاغیان گردنكش ما را نیز بھ ھمین روش وادار میكردند تا : ((اعدامھا بود چنین ادعا كرده است
. در نووگورود شدت این آدمكشي بھ حد اعال رسید.)) وظایفشان را نسبت بھ فرمانروایان خویش انجام دھند

مبلغي گزاف بھ اسقف اعظم نووگورود داده بود و انتظار ایوان در ھمان اوان براي بازسازي كلیساھا 
داشت كھ حداقل مورد عالقھ طبقھ روحاني آنجا قرار بگیرد، ولي بھ وي خبر رسید كھ در یكي از 

ھاي نووگورود، پشت تصویر مریم عذرا، سندي كھ در اصالت آن جاي تردید است بھ دست آمده  صومعھ

pymansetareh@yahoo.com



وف در توطئھاي براي برانداختن تاج و تخت تزار با لھستان وارد است كھ ثابت میكند نووگورود و پسك
، لشكري نیرومند بھ سر كردگي یكي از افراد آپریچنیكي بھ شھر ١۵٧٠در دوم ژانویھ . ھمكاري شدھاند

. نفر از راھبان و كشیشان را دستگیر ساخت ۵٠٠ھاي آن را تاراج كرد، و  نووگورود ھجوم برد، صومعھ
ماه، تزار وارد نوگورود شد و فرمان داد تا ھریك از آن اسراي روحاني را كھ از  در روز ششم ھمان

جامھ روحاني اسقف اعظم شھر را از . روبل فدیھ عدول كند در زیر شالق بھ ھالكت رسانند ۵٠پرداخت 
ن، بھ موجب گزارش سومین وقایعنامھ نووگورود، پس از آ. تنش بیرون آوردند و وي را بھ زندان انداختند
. نفر از اھالي بھ قتل میرسیدند ۵٠٠در بعضي روزھا تا . قتل عام مردم براي مدت پنج ھفتھ ادامھ یافت

نفر ثبت كرد، و تزار بھ اعتراض برخاست كھ شماره آنھا فقط  ٢٧٧٠مدارك رسمي عده كشتگان را 
ز شدن راه تجارت با چون بھ نظر میرسید گروھي از بازرگانان كھ شدیدا خواستار با. تن بوده است ١۵٠۵

ھاي بازرگانان را  غرب بودند در این توطئھ دست داشتھاند، سربازان تزار تمام دكانھا را در شھر و خانھ
از آن پس دیگر شھر . ھاي روستایي دھات نزدیك را نیز ویران كردند در حومھ شھر آتش زدند و حتي خانھ

ایوان بھ پسكوف لشكر كشید و . وسیھ باز نیافتنووگورود مقام شامخ گذشتھ خود را در زندگي تجاري ر
آنگاه بھ مسكو برگشت و، با بر پا ساختن . در آنجا فعالیت سربازان خود را فقط بھ تاراج شھر محدود كرد

  . بالماسكھ شاھانھ، جان بھ در بردن خود را از یك توطئھ خطرناك جشن گرفت

در امالك اختصاصي آپریچنیكي و . اكد میشدتجارت در صلح جریان مییافت و در جنگ ر. مساعد نبود
بعدا در امالك دیگر، دھقانان، بھ حكم قانون، وابستھ بھ زمین مزروعي خود بودند و وسیلھ و ابزار تولید 

در روسیھ وجود نداشت، در سال  ١۵٠٠نظام سرفداري، كھ تا سال ). ١۵٨١(محصول محسوب میشدند 
مالیات غارتگرانھ وضع میشد و تورم پول بھ طور ناگھاني و  .قانون رسمي زمینداري آن كشور شد ١۶٠٠

، و بیست و چھار برابر روبل ١۶٠٠نودو چھار برابر روبل سال  ١۵٠٠روبل سال . بحراني روي میداد
الزم نیست بیش از این وارد شرح آن دوره انحطاط شویم، ولي چھ خوب از این . ارزش داشت ١٩١٠سال 

  . بیصرفھترین چیزھا پس انداز كردن پول است: ھدرس تاریخي عبرت بگیریم ك

ھاي روسي، و از طرف دیگر بر اثر  در این زمان، از طرفي بھ علت تكثیر نسل بیش از حد در خانواده
بیحاصل ماندن زمینھاي زراعتي، كار معیشت بر بسیاري تنگ شد و آنھا را واداشت كھ در جستجوي 

  . زمینھاي تازه برآیند

ھاي اورال گذشتند، بھ یك خانات تاتار رسیدند كھ بر جمعیتي از باشقیرھا  مھاجران از كوه پس از آنكھ این
، سیمیون ١۵٨١در سال . پایتخت این خانات، بھ لفظ قزاقھا، سیبیر نامیده میشد. و آستیاكھا حكومت میكرد

موفیویچ نفر قزاق جمع آوري و آنھا را بھ فرماندھي یرماك تی ۶٠٠ستروگانوف گروھي مركب از 
در این جنگ قزاقھا پیروز شدند و سیبریھ باختري بھ خاك روسیھاي كھ . مامورتسخیر آن خانات كرد

ضمنا یرماك ھم كھ سردستھ گروھي از راھزنان بود توسط . پیوستھ در حال گسترش بود منضم گشت
  . كلیساي ارتدوكس در زمره قدیسان درآمد

زیرا ترس از پروردگار در ھمھ جا رسوخ داشت، و حال آنكھ  كلیسا فرمانرواي واقعي روسیھ باقي ماند،
مقررات سخت دیني حتي شخص تزار را ملزم بھ اجراي . تسلط و اقتدار تزار را حد و اندازھاي بود

مراسمي خاص میكرد، چنانكھ مثال كشیشھا نظارت میكردند كھ تزار پس از باردادن بھ ھر یك از سفیران 
ھیچ گونھ عبادتي بھ تقلید از اصول آیین كاتولیك رومي . ھایش را بشویدكشورھاي غیرارتدوكس، دست

مجاز نبود، لیكن پروتستانھا را در مراسم دیني خود آزاد میگذاشتند، زیرا ایشان را در دشمني با پاپ رم 
رد ایوان چھارم نیز مانند ھنري ھشتم بھ علم و اطالع خود در االھیات مباھات میك. ھمكیش خود میدانستند

; و حتي یك بار در كرملین در مناظرھاي عمومي شركت كرد و با یك عالم االھي پیرو لوتر وارد بحث شد
و باید اذعان كرد كھ تندخوترین تزار روسیھ بحث خود را خیلي مودبانھتر از مشاجرات دیني طالب آلماني 

االھي، ایوان تا این اندازه موفق از ولي در ھنگام برخورد با یكي دیگر از عالمان . آن زمان بھ پایان رساند
  . میدان بیرون نیامد
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، ضمن انجام دادن مراسم دیني یكشنبھ در كلیساي جامع صعود مریم عذرا، ١۵۶٨توضیح آنكھ در سال 
ایوان كھ خواستار دعاي خیر مطران . فیلیپ، مطران مسكو، علنا از دادن دعاي خیر بھ ایوان امتناع كرد

آرامش خود را :((ایوان خطاب بھ وي فریاد زد. كشتارھا و جنایات ایوان كردبود سھ بھ بر شمردن 
سكوت من داغ گناه بر روحت میگذارد : ((مرد روحاني جواب داد.)) نگاھدار و دعاي خیرت را بھ من ده

بھ  تا مدت یك ماه بعد از آن، فیلیپ; ایوان سربھ زیر انداخت و آنجا را ترك كرد.)) و اجلت را فرا میخواند
  . طرز حیرت آوري زنده و سالمت ماند

آنگاه روزي یكي از گماشتگان تزار وارد كلیساي جامع شد و مطران مسكو را ربود و او را بھ زنداني در 
گزارشي كھ مورد پذیرش كلیساي روسي . پایان زندگي این روحاني مورد بحث است. شھر تور انداخت

فیلیپ در زمره قدیسان درآمد و اشیاي  ١۶۵٢در سال . یدندقرار گرفتھ این است كھ او را زنده سوزان
  . در كلیساي جامع صعود مریم عذرا مورد پرستش عمومي بود ١٩١٧بازمانده از وي تا سال 

بھ  ١۴٩١صنعت چاپ در سال . كلیسا در روسیھ ھنوز بھ وجود آورنده قسمت بزرگي از ھنر و ادبیات بود
دانشمند طراز اول آن . كتابھایي كھ چاپ میشدند كتابھاي دعا بودندولي در آن زمان تنھا ; روسیھ رسید

با كمك چند تن از منشیانش بھ تالیف تاریخ ادبیات كشور  ١۵٢٩عصر مطران ماكاریوس بود كھ در سال 
  . خود ھمت گماشت

ود كھ این اثر، كھ شامل دوازده مجلد قطور بود، كال جنبھ مذھبي داشت و بیشتر بھ صورت وقایعنامھاي ب
سیلوستر، كشیش اقرار نیوش ایوان، نیز كتاب معروفي بھ نام . راھبان بھ رشتھ نگارش در میآوردند

دوموستروي نگاشت كھ راھنمایي براي امور خانھ داري، آداب معاشرت، و رسیدن بھ رستگاري جاوداني 
از روي عشق كتك در این كتاب مثال با مطالبي از قبیل سرزنش بھ شوھراني كھ ھمسر خود را . بود

خود . میزنند، یا دستور دقیق براي طرز صحیح خارج كردن آب دھان و پاك كردن بیني برخورد میكنیم
  . ایوان ھم در نامھ نگاري قلمي توانا داشت و از جملھ نویسندگان عصر خود بھ شمار میآمد

بود كھ ھنوز از )) برككلیساي واسیلي مت((برجستھترین محصول ھنرروسي در دوران فرمانروایي ایوان 
ایوان در بازگشت از لشكر كشیھاي . درون كرملین و در گوشھاي از میدان سرخ خودنمایي میكند

اقدام بھ ساختن كلیساي جامعي كرد و نام آن ) ١۵۵۴(پیروزمندانھاش بھ شھرھاي قازان و حاجي طرخان 
بعدھا گرداگرد . مریم میدانستگذاشت، زیرا پیروزیھایش را مدیون حضرت )) شفاعت مریم عذرا((را 

این پرستشگاه سنگي ھفت نمازخانھ چوبي ساختھ شد و ھر كدام از آنھا بھ یكي از قدیساني كھ پیروزیھاي 
ھا با گنبدچھاي ظریف و  ھر یك از این نمازخانھ. ایوان با روز سالگردشان مصادف بود اختصاص داده شد

ھا پیازي شكلند، اما تزیینات آنھا بھ یكدیگر  این گنبدچھپر نقش و نگار سرپوشي شده است، و گرچھ ھمھ 
داشت، در طي زمان، نام خود را )) واسیلي متبرك((نمازخانھ آخري كھ اختصاص بھ . بكلي متفاوت است

افسانھاي كھ طبعا در این گونھ موارد در افواه میافتد این بود كھ چون . بھ مجموعھ این بناي دالنگیز داد
سا، كھ بھ دست یك تن ایتالیایي سپرده دستور داد چشمان وي را از حدقھ بیرون بیاورند تا كار معماري كلی

  . دیگر نتواند نظیر و رقیبي براي آن شاھكار بھ وجود آورد

لیكن حقیقت تاریخي این است كھ دو معمار روسي بھ نامھاي بارما و پاستنیكوف طرح آن را ریختند و فقط 
سیاست عاقالنھ دولت این بود . نگارھاي سبك رنسانس ایتالیا را اختیار كردند در تزیین آن پارھاي نقش و

اشراف و روحانیان . مراسم مذھبي با شكوھي در این كلیسا برپا شود)) یكشنبھ نخل((كھ ھر سال در روز 
لو، مسكو دستھاي تشكیل میدادند و با شكوه تمام بھ سوي كلیسا بھ راه میافتادند، و مطران مسكو، بھ پھ

براسبي سوار میشدكھ داراي گوشھاي دراز ساختگي بود تا منظره خري را كھ مسیح در ھنگام ورود بھ 
علمھا . و شخص تزار با پاي پیاده و خضوع بسیار دھنھ آن اسب را میكشید; اورشلیم سوار بود مجسم سازد

سگزاري از بركات زندگي و صلیبھا و شمایلھا و بخور سوزھا بھ ھم سر میساییدند، و كودكان براي سپا
  . ھاي ستایش بھ آسمان سرد و بیرحم روسیھ میفرستادند خود ھلھلھ
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وي پس از مرگ پنج ھمسرش بھ زندگي خود . ایوان خود را بر كلیھ دشمنانش پیروز میدید ١۵٨٠در سال 
 ادامھ داد و با ششمین ھمسرش ازدواج كرد و قصد داشت ھمسر دیگري ھم اختیار كند و در محیطي

سومي كھ فیودور نام داشت ; چھار فرزند داشت، كھ اولي در كودكي مرد. دوستانھ با دو زن بھ سر برد
یك روز تزار ھمسر پسر دوم  ١۵٨٠در نوامبر . كودن، و چھارمي موسوم بھ دمیتري مبتال بھ صرع بود
زن حاملھ . كتك زدتزار آن زن را مالمت كرد و . خود، ایوان، را در جامھاي دید كھ بھ نظرش جلف آمد

تزار، در حالت خشمي ; شاھزاده ایوان پدرش را بھ سبب این رفتار سرزنش كرد. بود و سقط جنین كرد
. ناگھاني، با عصاي شاھي كھ در دست داشت بر سر او كوفت، و شاھزاده ایوان از این ضربھ جان سپرد

ھر صبح استعفاي خود را تقدیم  شب و روز از غصھ شیون میكرد و. تزار از شدت ندامت دچار جنون شد
ایوان سھ سال . ولي حاال دیگر حتي بایارھا ھم فرمانروایي او را بر فرزندانش ترجیح میدادند. میداشت

. بدنش ورم كرد و بوي تعفن گرفت; آنگاه بیماري عصبي بر او عارض شد. دیگر بھ زندگي خود ادامھ داد
. ھ با باریس گادونوف شطرنج بازي میكرد، درگذشت، ایوان بھ ھنگامي ك١۵٨۴در ھجدھم ماه مارس 

شایعھ اینكھ باریس گادونوف تزار را مسموم كرده است در دھانھا افتاد، و صحنھ براي بھ وجود آمدن یك 
  . ده شددر تاریخ تزارھاي روسیھ آما بزرگاپراي 

ایوان ھیكلي بلند و قوي داشت و اگر بیني پھن و . ما نباید ایوان چھارم را فقط یك دیو شقاوت بشناسیم
لقب روسي . گشادش نبود، صورت و ي، با سبیل دراز و ریش پرپشت ریشھ ھویجي، زیبا و مردانھ مینمود

)) ھیبتانگیز((ي آن در روسي ترجمھ شده است، و معني واقع)) مخوف((گروزني بغلط در زبانھاي دیگر 
بھ عالوه، ھمان طور كھ قبال دیدیم، ایوان سوم ھم ھمین لقب را . داده میشد) محترم(مایھ آوگوستوس ((یا 

بھ گمان خواننده امروزي، و حتي در نظر معاصران خشن و سنگدلش، ایوان بھ طرز نفرت . گرفتھ بود
ایوان در دورھاي . ذرھاي بخشش و شفقت روا نمیداشتآوري بیرحم و كینھ توز بود، و در ھنگام داوري 

سروتوس را بھ كیفر ; میزیست كھ دستگاه تفتیش افكار، اسپانیا را دچار خفقان و اضطراب ساختھ بود
ماري ; ھنري ھشتم، پادشاه انگلستان، دشمنانش را سر میبرید; عقاید و افكارش برتوده آتش میانداختند

وقتي . و كشتارسن بارتلمي در فرانسھ بیداد میكرد; تعقیب و آزار میكرد استوارت دشمنان خود را بشدت
غرب را بھ بربریت متھم ) كھ پاپ آن را با تحسین تلقي كرد(ایوان خبر این كشتار دستھ جمعي را شنید 

ي مزاجي تند و آتشین داشت كھ یا از پدر بھ ارث برده بود یا بھ سبب تاثیر محیط زندگي بھ او دست . كرد
بھ گفتھ شاھدي كھ پیوستھ معاشر . میداد، و در مقابل حوادث و تحریكات خارجي ناگھان از خودبیخود میشد

بعضي اوقات .)) بھ اندك چیزي چنان خشمگین میشد كھ مانند اسب كف بر دھان میآورد((ایوان بوده است، 
قآمیز جلوه میداد كھ اتھامات نیز بھ گناھان و اشتباھات خود اعتراف میكرد و آنھا را چنان بزرگ و اغرا

ایوان با ھمت و . ھاي خودش چیزي نمینمود دیگري كھ دشمنانش بر او میبستند جز تقلید ضیعفي از گفتھ
شوخ طبع بود و . كوشش بسیار كسب دانش كرد تا خود را یكي از باسوادترین افراد كشورش ساخت

ایوان راه جھنم خود را . ھگري شومي آشكار میشدولي در تبسمش غالبا حیل; میتوانست از تھ دل قھققھ بزند
مانند اینكھ از ضعفا و بینوایان در مقابل اقویا و دولتمندان پشتیباني كرد، ; با نیات عالي سنگفرش كرد

باب داد و ستد كاالھا و . تجارت و طبقھ متوسط را بھ عنوان سد راه خاوندان و اشرافیت یاغي تقویت كرد
باز كرد و دولت روسیھ را با طبقھ تازھاي از ماموران اداري و لشكري، كھ بھ افكار را بھ سوي غرب 

و باالخره روسیھ را از قید بندگي ; ھیچ وجھ مانند بایارھا پایبند رسوم كھنھ و راكد نبودند، مجھز ساخت
انھ ایوان مردي وحشي بود كھ وحشی. تاتارھا آزاد كرد و آن را بھ صورت كشوري واحد و مستقل در آورد

  . براي متمدن شدن كوشش میكرد

در ھیجان نھضت انقالبي . اگر ایوان كامیاب نشد از آن جھت بود كھ ھیچ وقت بر نفس خود تسلط نیافت
دھقانان را خیلي سختتر از سابق در زیر فشار ; ھاي دیرین اصالحي را بھ دست فراموشي سپرد خود، نقشھ

مردان الیق ; ي تجارت در نظر گرفتھ بود از جنگجویان پر كردھایي را كھ برا راه; جور خاوندان قرار داد
روسیھ را بھ دو نیمھ متخاصم تجزیھ كرد و سرانجام آن را بھ ھرج و ; كشور را بھ آغوش دشمنان راند

و براي ملت خود سرمشق فسادانگیزي از بیرحمي در لباس دینداري، و خشم در سرحد جنون ; مرج كشاند
ود را كشت و تخت و تاجش را بھ جانشیني سپرد كھ ضعف و بیلیاقتي او موجب الیقترین فرزند خ. شد

  . بروز جنگ داخلي شد
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رویھمرفتھ، ایوان چھارم یكي از چند تن مردان برجستھ زمان خود شمرده میشود كھ میتوان گفت اگر 

  فصل سیامھرگز 

  

  نبوغ اسالم

  ) م ١۵٢٠-١٢۵٨(ق ' ه ٩٢٧-۶۵۶

بھ یك سلسلھ حمالت پي در پي خود بھ ) م١٢٩١(ق' ه ۶٩٠تا ) م١٠٩۵(ق ' ه۴٨٨عالم اسالم از سال 
ھشت . سوي افریقا و اروپا، و بعدا بھ كشورھاي بالكان، ادامھ داد و ھزاران كلیسا را بھ مسجد تبدیل كرد

ھان و سرداران تا جنگ صلیبي كھ بھ فرمان دوازده پاپ برضد لشكریان اسالم برپا شده بودند از شا
فرومایگان اروپا را بھ كنار دژھاي مسلمانان در آسیاي صغیر، سوریھ، فلسطین، مصر، و تونس كشانید، 

و گرچھ این لشكركشیھا عاقبت با شكست مواجھ شدند، اما آن قدر بودند كھ نظم كشورھاي اسالمي را 
اسالم . نگھاي صلیبي بھ پیروزي انجامیدنددر اسپانیا ج. بشدت برھم زنند و منابع ثروتشان را نابود كنند

شكست خورد و عقب نشیني كرد و عدھاي از باقیماندگان آن در غرناطھ گردآمدند و فقط براي مدت 
. سیسیل نیز بھ دست نورمانھاي نیرومند از اسالم باز ستانده شد. كوتاھي شكست خود را بھ تاخیر انداختند

وحشیانھ و خانمان برانداز مغوالن برپیكر اسالم بكلي ناچیز  ولي این زخمھا و صدمات در قبال ضربھ
در سراسر ماوراالنھر، ایران، و عراق، شھرھایي كھ لنگرگاه ). م ١٢١٩١٢۵٨ق ،' ه۶١۶۶۵۶(بودند 

بخارا، سمرقند، بلخ، : تمدن اسالمي بودند یكي پس از دیگري طعمھ چپاول و كشتار و آتش سوزي شدند
رشتھ امور حكومتي و نظام شھرداري از . ، و بغداد از مھمترین آنھا بھ شمارندمرو، نیشابور، ري، ھرات

ھم گسیختھ شد، مجاري آبیاري متروك و انباشتھ از خاك و الي ماندند، تجارت رخت از میان بربست، 
و ھا طعمھ آتش شدند، و ادبا و دانشمندان بھ ھر طرف متواري شدند، یا بھ قتل رسیدند،  مدارس و كتابخانھ

  . روح دالور اسالم براي مدتي نزدیك بھ یك قرن سرخورده و ناتوان ماند. یا بھ اسارت در آمدند

سپس كم كم جاني تازه گرفت، ولي باردیگر اسیر سرپنجھ قھار تیمور و تاتارھایش شد كھ سراسر خاك 
والن بھ سوي غرب پیشرفت مغ. آسیاي باختري را میدان تاخت و تاز خود قرار دادند و بھ ویراني كشیدند

در سراسر تاریخ بشر . با مقاومت تركان عثماني در آسیاي صغیر و بریدن راه بوسفور بر آنھا متوقف ماند
  . ھیچ تمدني مانند اسالم دچار بالیایي آن قدر پي درپي و شدید و دامنھ دار نشده است

ین جویھاي خوني كھ بھ ھدر داده با اینھمھ، باید گفت مغولھا، تاتارھا، و تركھا خون تازه خود را جانش
در واقع اسالم سست عنصر و تجمل پرست شده و بغداد نیز مانند قسطنطنیھ اراده بھ زنده . بودند كردند

ساكنان آن چنان تناسان شده بودند كھ گویي مرگ را بھ ; ماندن و اتكاي بھ نیروي خود را از دست داده بود
كننده نیز چون امپراطوري روم شرقي براي مردن رسیده و این تمدن خیره . سوي خود دعوت میكردند

آماده شده بود، لیكن عمق و غناي آن بھ اندازھاي بود كھ، مانند یونان باستاني و ایتالیاي عصر رنسانس، 
در دوره ایلخانیان . میتوانست از بركت اجزا ویادگارھاي باقیماندھاش فاتحان خود را نیز متمدن سازد

اي حكومتي مدبر و ھنري با شكوه و ادبیاتي بلند پایھ بود و تاریخ بشریت را بھ وجود مغول، ایران دار
تیمور در ماوراالنھر، تقریبا بھ ھمان شدتي . دانشمند عالیقدري چون خواجھ رشیدالدین فضل ا مزین ساخت

ار حافظ و حتي در ضمن تاراجگري و تاخت و تازش بر مز; كھ خرابي بھ بار آورده بود، بناي نو ساخت
در آسیاي صغیر، تركھا دیگر متمدن شده بودند و شاعر در میانشان ھمان قدر . ایستاد و او را تجلیل كرد

در مصر، ممالیك با قدرت دیوھاي افسانھاي بھ نوساختن و آباد كردن ادامھ ; فراوان بود كھ زنھاي صیغھ 
در ھمان ھنگام، اسالم در . ن كرده بودو در افریقاي باختري، اسالم بساط حكمت و دانش را پھ; میدادند

  . سراسر ھندوستان نیز گسترش مییافت و بھ سوي دورترني نقاط مشرق زمین پیشروي میكرد
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I م  ١٣٣٧-١٢۶۵: ایلخانیان ایران  

  ق' ه ٧٣٨-۶۶۴

 ۶٧٠(وقتي ماركوپولوبھ قصد دیدار كشور چین، كھ در زیر فرمان قوبالي قاآن بود، از ایران بھ راه افتاد 
تاریخ تا آن زمان قلمر وي بدان . ، تقریبا ھمھ جا خود را در میان امپراطوري مغول میدید)م ١٢٧١ق، ' ه

از باختر بھ رودخانھ دنیپر در روسیھ میرسید، در جنوب شامل شبھ جزیره . پھناوري بھ خود ندیده بود
یشد، از سمت خاور ھند و كریمھ و عراق و ایران و تبت و قسمتي از خاك ھندوستان تا كنار رودگنگ م

چین و كره را بھ خود منضم ساختھ بود، و در شمال آن سرزمین اصلي قوم مغول یعني خاك وسیع 
ھا را معمور نگاه  فرمانروایان مغول در سراسر كشورھاي زیر فرمان خود جاده. مغولستان قرار داشت

دند، و ھر عقیده و ایماني را در روش میداشتند، تجارت را تشویق میكردند، سیاحان را كمك و پناه میدا
  . پرستش جداگانھ خود آزاد میگذاردند

، شھر مراغھ، واقع در )م ١٢۵٨ق، ' ه ۶۵۶(ھوالكوخان، نوه چنگیزخان، پس از ویران كردن بغداد 
شمال پسرش بھ نام اباقا فرمانرواي ایران شد، در حالي كھ تنھا تا حدي تابع فرمان خان بزرگ، قوبالي قا 

بر ایران و عراق ) م ١٣٣٧(ق ' ه ٧٣٨و بدین ترتیب سلسلھ ایلخانیان بھ وجود آمد كھ تا سال ; ، بودآن
  . فرمانروایي كرد

وي در میان سپاھیانش از ھمھ كوتاھتر مینمود، ولي . مھمترین فرمانرواي این سلسلھ غازان خان بود
ن خان بزرگ، كھ مقرش در مغولستان غازان خان سر از فرما. ارادھاش از سالح ایشان ھم محكمتر بود

از چین، ھند، مصر، . یا چین بود، باز زد و قلمرو خود را مستقل ساخت و تبریز را پایتخت آن قرار داد
غازان خان اداره امور دولتي را اصالح، و ارزش . انگلستان، و اسپانیا سفیراني بھ دربارش روانھ شدند

شھر تبریز ; ل تجاوز خاوندان و راھزنان مورد حمایت خود قرار داددھقانان را در مقاب; پول را تثبیت كرد
و در تبریز یك مسجد، دو ; را در ترقي و رونق بھ پایھ بغداد در روزگاران اھمیت و اعتبارش رساند

مدرسھ، یك دانشگاه فلسفھ، یك رصدخانھ، یك كتابخانھ، و یك بیمارستان بنا كرد و عواید امالك وسیعي را 
آنگاه بزرگترین دانشمندان و پزشكان و علماي زمان را . ھ وقف نگاھداري این موسسات كردبراي ھمیش

خود وي نیز مردي بود با فضل و دانش وآشنا بھ چندین زبان، از . فراخواند و در آن مراكز بھ كار گماشت
ق، ' ه ٧٠۴(غازان خان براي خود آرامگاھي آن قدر با عظمت و جالل ساخت كھ مرگ وي . جملھ التیني

  . بھ مثابھ ورود پیروزمندانھاش بھ منزلگاھي عالیتر بود) م ١٣٠۴

فرایار اودریكو دارپوردنونھ درباره . وصف كرده است)) شھري بزرگ و باشكوه((ماركوپول تبریز را 
ھر نوع كاالیي در . بھترین شھر دنیا براي تجارت است): ((م ١٣٢٠ق ' ه ٧٢٠(تبریز چنین نوشتھ است 

مسیحیان تبریز معتقدند مالیاتي كھ این شھر بھ فرمانرواي خود میپردازد از .... بھ وفور یافت میشوداینجا 
شھري عظیم با ثروت و ((كالویخو آن را .)) تمام آنچھ كھ كشور فرانسھ بھ پادشاھش میدھد بیشتر است

یاد كرده و جمعیت آن را بھ )) و تا بناكترین حمامھاي دنیا... كاالي فراوان و بناھاي زیبا و مساجد با شكوه
  ). م١۴٠۴ق، ' ه ٨٠٧(یك میلیون نفر تخمین زده است 

ھاي  در زمان او بعضي از عالیترین نمونھ. الجایتو سیاست مدبرانھ برادرش غازان خان را دنبال كرد
هللا، شرح حال پرافتخار وزیر وي، خواجھ رشیدالدین فضل ا. معماري و تذھیبكاري ایراني بھ وجود آمدند

ق ' ه ۶۴۵رشیدالدین بھ سال . خود نمونھ بارزي از توسعھ فرھنگ و رونق دانش و ادب در آن دوره است
بھ گفتھ دشمنانش، بھ ھمین سبب بود كھ وي ; در ھمدان، شاید از پدر و مادري یھودي، زاده شد) م١٢۴٧(

راعظم غازان خان، و خزانھ رشیدالدین پزشك دربار اباقا، صد. در قوانین موسي تا آن درجھ تبحر داشت
وي در یكي از محالت خاوري شھر تبریز مدرسھ و مركز علمي و پزشكي بزرگي بھ نام . دار الجایتو بود

دكان كھ،  ١۵٠٠كاروانسرا كھ سر بھ آسمان میسایند، و  ٢۴یكي از در این محل ما . ربع رشیدي بنا كرد
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ھاي  ھمچنین گرمابھ. خانھ زیبا ساختھایم ٠٠٠,٣٠در استحكام، گوي سبقت از اھرام میربایند، و 
... بنا كردھایم... ھاي نساجي و كاغذ سازي ھاي دالنگیز و انبارھا و آسیابھا و كارخانھ سالمتبخش و باغچھ

... نفر حافظ قرآن ٢٠٠مردم الیق و كاردان از ھرمرز و دیاري بھ این مركز منتقل شدھاند، از جملھ 
خیابان ((دانشمندان و حكماي االھي و فقھا و محدثین را در خیاباني بھ نام  نفر از ۴٠٠عالوه بر آن، ما 

منزل و ماوا دادھایم و براي ھر یك از ایشان مستمري و غذا و ھزینھ لباس سالیانھ و پول )) دانشمندان
در آن مركز علم بھ كار ... نفر از طالب دیگر را ١٠٠٠ھمچنین . صابون و پول شیریني مقرر داشتھایم

تا ایشان بتوانند در آسایش و رفاه بھ ... گماشتھ و دستور دادھایم كھ مستمري و غذاي آنھا را مرتبا بدھند
دیگر آنكھ معین كردھایم چندتن از . كسب دانش پردازند و دیگر مردمان را نیز از ثمره آن بھرھمند سازند

كسب فنون و علوم مشغول شوند، و دانشجویان و كدامین آنھا در خدمت ھر یك از استادان و دبیران بھ 
مقرر داشتھایم كھ چون در ضمن آموزش معلوم شود دانشجویي استعداد و لیاقت خاصي بھ فراگرفتن یكي 

  ... ھاي علوم دارد، وي را فقط بھ تحصیل ھمان رشتھ بگمارند از رشتھ

آمدھاند مشمول توجھ بھ این محل [ سوریھ]پنجاه نفر پزشك حاذق كھ از ھندوستان و چین و مصر و شام 
ما دستور دادھایم . خاص ما واقع شدھاند، و از ھیچ گونھ خدمت و مساعدت درباره آنھا كوتاھي نشده است

حاضر شوند و ھر یك از ایشان ده نفر از طالب را كھ [ بیمارستان]كھ این گروه ھر روز در دارالشفا 
ما مقرر داشتھایم . فن شریف را بھ آنھا بیاموزند لیاقت فراگرفتن پزشكي دارند تحت تعلیم قرار دھند و این
بیمارستان ما كار میكنند پنج نفر از پسران ... كھ بھ ھر یك از كحاالن و جراحان و استخوانبندان كھ در

. خدمتكاران ما سپرده شوند تا، با ھدایت آن استادان، فنون كحالي و جراحي و استخوانبندي را فرا بگیرند
  ... انبراي ھمھ این مرد

. نام نھادھایم)) خیابان شفادھندگان((و خیابانشان را ... محلھ جداگانھ در پشت بیمارستان بنا كردھایم
ھمچنین پیشھوران و صنعتگران دیگري را كھ از كشورھاي مختلف بھ این مركز منتقل شدھاند بھ 

  . مھایي ھم تقسیم كرده و ھر گروھي را در خیابان جداگانھاي منزل دادھای گروه

وي در عین اشتغال بھ زمامداري كشوري پادشاھي، آن ; پشتكار وجدیت این مرد دانشمند حیرت آور است
قدر فرصت یافت كھ توانست پنج كتاب در زمینھ االھیات و چھار كتاب درباره پزشكي و كشورداري 

یكي از ھواداران چنانكھ ; تالیف كند، و نیز تاریخ مفصل جھان را در دو مجلد بھ رشتھ نگارش درآورد
مسلمان وي روایت كرده است، رشیدالدین فقط در فاصلھ نماز صبح و برآمدن آفتاب فرصت مییافت بھ كار 

ولي از آنجایي كھ حتي در آذربایجان ھم روزھاي ابري پیدا میشود، رشیدالدین، در ; تالیفات خود بپردازد
كافي یافت و آن را در دو مجلد بزرگ  مدت ھفت سال، براي نوشتن كتاب معروف جامع التواریخ وقت

در این كتاب نگارنده با با دقت و تفصیل بھ شرح مطالبي درباره تاریخ مغولھا از چنگیزخان تا . منتشر كرد
غازان خان، تاریخ كشورھاي مختلف اسالمي و سلسلھ ھایي كھ در خاور و باختر قلمرو اسالم حكومت 

، تاریخ چین و ھندوستان با [ص]در قبل و بعد از ظھور محمد  كردند، اوضاع ایران و سرزمین یھودیان
كساني . مطالعھ كاملي درباره بودا و آیین او، و باالخره گزارش و پاپھا و فیلسوفان اروپایي پرداختھ است

كھ این كتاب را كھ ھنوز بھ یكي از زبانھاي اروپایي ترجمھ نشده است خواندھاند آن را ارزندھترین و 
رشیدالدین براي تالیف جامع التواریخ نھ فقط از كلیھ اسناد . ین اثر ادبیات منثور ایران میشمارندفاضالنھتر

ھا و اسناد تاریخي  و مدارك دولتي استفاده كرد، بلكھ عدھاي از دانشمندان چیني را بھ خدمت گزید تا رسالھ
ھا را، بھ عالوه  این نوشتھ و چنانكھ بھ قراین معلوم است، خود وي; چین را در دسترس وي قرار دھند

  . آثارمھم دیگري كھ بھ زبانھاي عربي و عبري و تركي و مغولي بود، در متن اصلي مطالعھ میكرده است

نفیس را از آفت زمان و جنگ مصون دارد و بھ نسلھاي آینده )) مجموعھ((رشیدالدین براي آنكھ این 
سپس دستور . ھاي از ھم دور افتاده دنیاي آن روز فرستاد برساند، نسخھاي از آن را بھ ھر یك از كتابخانھ

ھر سال از عایدي آن دو  داد كھ بھ عربي ترجمھ و در كشور منتشر نمایند، و موقوفھاي را معین كرد تا
نسخھ تازه، یكي بھ زبان فارسي و دیگري بھ عربي، تھیھ كنند و بھ یكي از شھرھاي اسالمي پیشكش 

با اینھمھ، قسمتي از این كتاب ھمراه با بعضي دیگر از آثار رشیدالدین ازمیان رفتھ است، و شاید . دارند
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) م ١٣١٢(ق ' ه ٧١٢در سال . اسیش وارد آمداین نتیجھ لطمھاي بود كھ در اواخر عمر بر زندگي سی
در . الجایتو خواجھ علیشاه گیالني را بھ عنوان ھمكار رشیدالدین در شغل خزانھ داري كشور تعیین كرد

زمان ابوسیعد بھادرخان، جانشین الجایتو، علیشاه تھمتھایي بھ رشیدالدین بست و، با دروغھایي كھ منتشر 
تاریخنویس . رشیدالدین و پسرش ابراھیم الجایتو را مسموم كرده بودند میكرد، خان را متیقن ساخت كھ

 ٧١٨(بزرگ از كار بر كنار شد و كمي بعد در سن ھفتاد سالگي ھمراه با یكي از فرزندانش بھ قتل رسید 
اموالش ضبط دولت شد و موسساتش از دریافت عوایدي كھ وقفشان شده بود محروم ; )م ١٣١٨ق، ' ه

  . رشیدي مورد تاراج قرار گرفت و بكلي ویران شدماندند و ربع 

ابوسعید بھادرخان پس از آنكھ كار از كار گذشت، نادم شد و، بھ قصد جبران، یكي از پسران تاریخنویس 
وي با درایت و انصاف بھ تمشیت ; بزرگ، موسوي بھ غیاث الدین محمد، را بھ وزارت خود منصوب كرد

ج شروع شد و سلسلھ ایلخانیان دچار انقراض شد و قلمرو ایشان بھ سپس دوره ھرج و مر. امور پرداخت
در عین حال، بازار شعر و ادب ; امیرنشینھاي كوچك تجزیھ گشت و آتش جنگ در میان آنھا برخاست

  . رونق گرفت

II م ١٣٨٩-١٣٢٠: حافظ  

  ق ' ه ٧٩٢-٧٢٠

ھا  شعرا را تقریبا بھ اندازه معشوقھو چنین بود كھ در ایران از ھر دو مرد یكي شعر میسرود، و پادشاھان 
شاعران ایراني از كناره مدیترانھ تا رودخانھ . و خوشنویسان و سرداران خود عزیز و محترم میداشتند

گنگ، و از یمن تا سمرقند شھرت یافتند، ولي ھمھ آنھا سر تكریم در مقابل شمس الدین محمد حافظ فرود 
  . خن ھم باالتر میشمردندمیآورند و مقام او را از سعدي شیرین س

  :حافظ این مقایسھ را میپسندید و چنین بر خود فخر میكرد

  ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ بھ قرآني كھ اندر سینھ داري 

. است و لقب كساني بود كھ مانند شاعر ما سراسر قرآن را از حفظ میدانستند)) حفظ كننده((حافظ بھ معني 
گمنام و در تاریخي نامعلوم، زاده شد و از ابتداي جواني بھ سرودن شعر حافظ در شیراز، در خانوادھاي 

  . پرداخت

  . نخستین ممدوح او ابواسحاق اینجو بود كھ از طرف غازان خان بھ حكومت ایالت فارس تعیین شده بود

ھ وقتي خبر رسید كھ دشمنان درصدد حمل. ابواسحاق چنان دلبستھ شعر بود كھ از كشورداري غافل میماند
كردن بھ پایتختش شیرازند، جواب وي این بود كھ ھیچ دیوانھاي بھاري آن قدر خوش و خرم را فداي را 

سردار ستمكاري بھ نام مبارزالدین محمد بھ یك حملھ شیراز را گرفت، ابواسحاق را كشت . جنگ نمیكند
در غزلي این واقعھ  حافظ. ھاي شھر را بست ، باده گساري را منع كرد، و میخانھ)م ١٣۵٢ق، ' ه ٧۵٣(

  : غمانگیز را چنین سرود

  ... اگر چھ باده فرح بخش و بادگل بیز است بھ بانگ چنگ مخورمي كھ محتسب تیز است

ھا از  در آستین مرقع پیالھ پنھان كن كھ ھمچوچشم صراحي زمانھ خونریز است بھ آب دیده بشوییم خرقھ
  مي كھ موسم ورع و روزگار پرھیز است
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جانشین مبارزالدین، كھ منع باده گساري را غیر ممكن دید یا شاید بزیركي دریافت كھ فرمانروایي بر 
  . ساختھا را گشود و حافظ، بھ شكرانھ، نام وي را جاویدان  جرعھنوشان آسانتر از زاھدان است، درمیخانھ

حافظ از سنت شعر فارسي پیروي میكرد و در جاي مناسب ابیاتي را در ستایش شراب میسرود و گاھي 
خشك میشود، و  لیكن انگور پس از ھزار بیت شعر سرودن .میدادبوسھ جام را بر بوسھ دوشیزگان ترجیح 

حافظ نیز بزودي شرح عشق را، داني كھ چیست دولت دیدار یار دیدن در كوي او گدایي بر خسروي 
  گزیدن 

مصلحت دید من آن است كھ یاران ھمھ كار : اكنون در نظر وي خجستھترین آزادي، بندگي عشق است
ھ خال ھندویش بخشم سمرقند و بگذارند خم طره یاري گیرند اگر آن ترك شیرازي بھ دست آرد دل ما را ب

بخارا را آن كھ رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام تواند بھ من مسكین داد وانكھ گیسوي ترا 
  رسم تطاول آموخت ھم تواند كرمش داد من غمگین داد 

آنكھ ھمسري اختیار میكند و قبل از . چنین بھ نظر میرسد كھ شراره عواطف حافظ با ازدواج فرو میكشد
در ابیات زیرگویي بھ مرگ . بتواند در میان زن و شراب تصمیم قطعي بگیرد، صاحب چند فرزند میشود

  :ھمسرش نوحھ سرایي كرده است

  ... آن یار كز و خانھ ما جاي پري بود سرتاقدمش چون پري از عیب بري بود

ا نھ ز راز دل من پرده دل گفت فروكش كنم این شھر بھ بویش بیچاره ندانست كھ یارش سفري بود تنھ
  ... برافتاد تا بود فلك شیوه او پرده دري بود

  . از چنگ منش اختر بدمھر بھ در برد آري چھ كنم فتنھ دور قمري بود

و چنانكھ ; بھ ھر حال، حافظ سركش رام گشت، گوشھ خلوت گزید، و بندرت پا در ركاب سفر گذاشت
بسیاري از شاھان او را بھ دربار خود خواندند، . یفرستادمیگفت بھ جاي خود اشعارش را بھ اقطار جھان م

و زماني بھ فكر افتاد كھ دعوت سلطان احمد ایلكاني را بھ اقامت در كاخ شاھانھاش دربغداد بپذیرد، اما 
عشق بھ شیراز دیگر او را پایبند كرده بود، زیرا حافظ شك داشت كھ حتي در بھشت ھم جویبارھایي بھ 

گاھي بھ امید . یراز و گل سرخھایي بھ طراوت گل سرخھاي آن دیار وجود داشتھ باشدصفاي جویبارھاي ش
صلھ شعري در مدح یكي از شاھان و امیران میسرود تا تنگدستیش را چارھاي كند، زیرا در ایران آن 

  زمان ناشري نبود كھ دل بھ دریا زند و، بھ نیت بھرھمند ساختن مردم 

. بھ سینھ در اطاقھاي كفش كن پادشاھان و اشراف بھ انتظار بایستد و بھ طور كلي ھنر میبایست دست
پادشاه ھند نھ فقط از وي دعوت كرده بود، بلكھ خرج سفرش را نیز . باالخره یك بار حافظ عزم سفر كرد

  . فرستاده بود

وقتي حافظ بھ بندر ھرمز در ساحل خلیج فارس رسید و خواست سوار كشتي شود، طوفاني برخاست و 
حافظ بھ شیراز بازگشت . طمي در افكار شاعر بھ پا كرد و عشق بھ خانھ نشیني را در دلش بیدار ساختتال

  . كردو بھ جاي خود شعري روانھ دربار پادشاه ھند 

بیشتر آنھا غزلند، ھمراه با تعدادي رباعي و مثنوي و  شعر كھ ۶٩٣دیوان حافظ مجموعھاي است از 
این اشعار براي ترجمھ كردن از آثار دانتھ ھم مشكلترند، بخصوص كھ گرداندن قوافي مكرر و . قطعھ

این اشعار . طنین دار آنھا بھ زبان انگلیسي یا غیر ممكن است و یا شعاري سخیف و تصنعي بھ بار میآورد
ت مرموزشان در عصر خود مورد تمسخر رقیبان بودند، اماامروزه سنگین با معاني عمیق و اشارا

  : چھ بسا بھتر باشد كھ گفتھ حافظ بھ نثر برگردانده شود. بربالھاي آواز ایراني جاي گرفتھاند
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بھ پایان یافتن شب اندكي بیش نماده بود كھ بر اثر جاذبھ رایحھ گل سرخ، بھ باغ فرود آمدم تا چون بلبل 
در آن تاریكي، تابش گل سرخي گلي بھ سرخي چراغي در پرده دیدگان . ر سوز تب خود بجویمدرماني ب

  ... مرا بھ زیبایي خود خیره ساخت

ھاي اللھ آساي معشوق من  اگر بھ خاطر گونھ... گل سرخ تنھا از آن رو زیباست كھ روي نگار من زیباست
  ... چھ كار میآمدندنبود، بوي خوش چمن و نسیم مالیمي كھ بر باغ میوزد بھ 

ھاي گیسویت رھا سازم، اما نوازش گونھ ات را  در تاریكي شب خواستم قلب خویش را از دام بافتھ
برسینھام فشردمت، و گیسویت چون شعلھاي مرا در . برگونھام احساس كردم و از ساغر لبانت نوشیدم

  . بند حیات، نثار قدمت كردملب بر لبت نھادم و قلب و روحم را، چون فدیھ آزادي از . میان گرفت

حافظ داراي روحي لطیف و سرگشتھ بود و بر اثر ممارست ذوقي در شعر و ھنر، یا بھ سبب آرزویي 
باطني، چنان نسبت بھ زیبایي حساس بود كھ ھر نوع زیبایي را خواه از سنگ و رنگ بھ وجود آمده بود یا 

چشم و زبان و نوك انگشتان خویش پرستش و  از گوشت و خون، و خواه بھ صورت گلي جلوھگر میشد، با
از فیض . و ھرگاه زیبایي دستخوش نابودي میشد، در غمي خاموش و جانگداز فرو میرفت; ستایش میكرد

  ھمین حس زیباپرستي بود كھ حافظ میتوانست 

   

  

ت كھ این اس. خاطر پرآشوب خود را از زودگذري زیباییھا و شقاوت و استیالي مرگ اندكي تسلي بخشد
میبینیم حافظ كفر گویي و پرستش را با ھم آمیختھ است، و در ھمان ھنگام كھ مشغول ستایش خداي 
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بیھمتاست و او را سرچشمھ ھمھ زیباییھاي دنیایي میشمارد، ناگھان بھ خشم میآید و زبان بھ كفر و بي 
  . ایماني میگشاید

و )) جذبھ روحي((عرفي كنند شرابش را بھ بسیاري از محققان كھ خواستھاند حافظ را شاعري با ایمان م
راست است كھ حافظ . تعبیر كردھاند))آتش االھي((و شراره عشقش را بھ )) صومعھ((خراباتش را بھ 

صوفي بود و شیخ شد و خرقھ درویشان بھ بر كرد و اشعار عارفانھن سرود، اما معبودھاي واقعیش شراب 
بھ دشمني با حافظ بھ وجود آمد و مخالفانش او را بھ كفر  زماني رسید كھ نھضتي. و زن و ترانھ بودند

گویي متھم كردند، ولي حافظ بھ عذر آنكھ اشعار كفرآمیزش بیان افكار یك نفر مسیحي بوده است نھ عقاید 
  : با این حال، باز حافظ دم فرو نمیبندد و چنین میسراید. خودش، توانست جان از معركھ بھ در برد

  . بازي غیرت زنھار كھ ره از صومعھ تا دیر مغان این ھمھ نیستزاھد ایمن مشو از 

چون حافظ وفات یافت، ایمان وي بھ اصول دین بھ اندازھاي مورد تردید، و حجم اشعار لذت پرستانھاش 
اما ; چنان زیاد بود كھ گروھي از متعصبان با اجراي مراسم دیني براي بھ خاك سپردن وي مخالفت كردند

نسل . تمثیلھا و تعبیرھایي كھ براي اشعار اشعارش قائل شدند، توانستند غایلھ را فرو خوابانندیاران حافظ با 
بعد مقبره وي را در باغ حافظیھ كھ با شراره گل سرخھاي شیراز شعلھ ور بود زیارتگاه خود ساخت و بھ 

  : این ترتیب پیشگویي شاعر بھ حقیقت پیوست

  زیارتگھ رندان جھان خواھد بود بر سر تربت ما چون گذري ھمت خواه كھ 

  : روي سنگ مرمر سفید آرامگاه این شعر استاد بزرگ كھ حاكي از ایماني عمیق است نقش شده است

مژده وصل تو كوكز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جھان برخیزم بھ والي تو كھ گر بنده خویشم 
ھدایت برسان باراني پیشتر زانكھ چو گردي ز خوني از سر خواجگي كون و مكان برخیزم یارب از ابر 

میان برخیزم بر سرتربت من با میو مطرب بنشین تا بھ بویت زلحد رقص كنان برخیزم خیز و باال بنما 
گرچھ پیرم تو شبي تنگ در آغوشم كش تا سحر گھ زكنار تو جوان برخیزم روز مرگم نفسي مھلت دیدار 

  مبده تا چو حافظ زسر جان و جھان برخیز

III م ١۴٠۵- ١٣٣۶: امیر تیمور  

  ق ' ه ٨٠٨-٧٣٧

نام تاتارھا نخستین بار بھ عنوان قومي خانھ بھ دوش در آسیاي مركزي ذكر شده است كھ خویش و ھمسایھ 
یكي از نویسندگان چین در قرن . مغوالن بودند و ھمركاب ایشان خطھ اروپا را مورد ھجوم خود قرار دادند

وردینیز ھونھاي ھزار سال سیزدھم شكل عمومي این مردمان را تقریبا بھ ھمان گونھ شرح داده است كھ ج
قدشان كوتاه و چھره شان در نظر بیگانگان زشت مینمود، در نوشتن : پیش از آن را وصف كرده بود

عاجز و در جنگ ماھر بودند، در حال تاخت تیر خود را بیخطا بر ھدف مینشاندند، و نسل خود را از راه 
كر كشي، وسایل خواب و خوراك و زن و فرزند در ھنگام كوچ كردن و لش. چندگاني مجدانھ تكثیر میكردند

و شتر و اسب و گوسفند و سگ خود را ھمراه میبردند، و در فاصلھ جنگھا شباني میكردند و از شیر و 
وقتي بھ نعمت میرسیدند، پرخوري . گوشت احشام تغذیھ میكردند و از پشم و پوست آنھا خود را میپوشاندند

بھتر از ھر قوم دیگري ((گنا گرسنگي و تشنگي، و سرما و گرما را را از حد میگذراندند، لیكن در تن
سالح ایشان عبارت بود از تیر و كمان كھ گاھي نوك تیرھاي خود را با نفت مشتعل )). تحمل میكردند

ھاي مكانیكي كھ در قرون وسطي براي حملھ بردن بھ دژھاي مستحكم معمول  میكردند توپ، و كلیھ دستگاه
خصوصیات، قوم مزبور، در دست كسي كھ ضمن خوردن شیر مادرش خواب امپراطوري با این . بودند

  . میدید، ابزار خوبي بود
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، قلمرو وسیع خود را میان چھار پسرش تقسیم كرده )م ١٢٢٧ق، ' ه ۶٢۵(وقتي چنگیز خان وفات یافت 
و تاتاري كھ در زیر بھ جغتاي خطھ سمرقند و اطرافش رسید، و این نام بعدا بھ عموم قبایل مغول . بود

پسرخان قبیلھ كش بود كھ در شھري بھ ھمین نام واقع در ) آھن(فرمان وي بودند اطالق شد، تیمور 
نو رسیده از خردسالي دست بھ شقاوت و )) بالي آسماني((بھ گفتھ كالویخو، این . ماوراالنھر سكنا داشت

ھاي  بود، بھ ربودن گاو و گوسفند از گلھ بیدادگري زد و، با دستھ دزداني كھ از ھمساالنش تشكیل داده
در ضمن یكي از این دستبردھا دو انگشت سوم و چھارم دست راستش قطع شدند، و . ھمسایگان مشغول شد

بھ ھمین سبب دشمنانش وي . در واقعھ دیگري زخمي بھ پاشنھ پایش رسید كھ او را براي ھمیشھ لنگ كرد
خواندن اندك فرصتي یافت و با شعر ادب آشنا شد و بھ تفاوت تیمور براي درس . را تیمور لنگ خواندند

چون بھ سن سپرد و خود در صومعھاي منزوي شد، زیرا در نظر آن . میان تعالي و انحطاط ھنر پي برد
چنانكھ روایت كردھاند، پدر تیمور وي را )) .عقربدنیا گلدان زریني بود پر از مار و ((مرد سالخورده 

و تیمور چنان پند پدر در ; نصیحت میكرد كھ ھمواره از دین پشتیباني كند و شعایر دیني را برقرار بدارد
  . ھا ساخت گوش گرفت كھ حتي از سرآدمیان مناره

حكومت ماوراالنھر گماشت و تیمور را بھ  خان مغولستان خواجھ الیاس را بھ) م١٣۶١(ق ' ه ٧۶٣در سال 
ولي جوان سركش ھنوز براي سیاستمداري پختھ نشده بود و با . سمت یكي از مشاوران وي تعیین كرد

اعضاي شورا از در درشتي و ستیزھجویي درآمد، تا آنجا كھ مجبور شد از سمرقند فرار كند و رو بھ 
گي را بھ دور خود جمع كرد و بھ دستھ برادر زنش امیر در آن حال گروھي از جوانان جن. بیابان گذارد

مدتي این دوسر گردان بیابانھا بودند و از نھانگاھي بھ . حسین، كھ مانند وي دم از یاغیگري میزد، پیوست
این دوران تنگدستي و بیخانماني ومخاطره جویي روح و جسم ایشان را سخت . نھانگاه دیگر میگریختند

تا آنكھ سرانجام بخت روي مساعد بھ آنھا نمود و ماموریت فرونشاندن شورشي ; ختنیرومند و پرطاقت سا
تیمور و امیر حسین پس از پیروزي در آن لشكركشي جرئت یافتند، خواجھ . در سیستان بھ ایشان محول شد

غتایي الیاس را بھ جنگ طلبیدند، او را بھ قتل رساندند، در شھر سمرقند مستقرد شدند، و حكومت برقبایل ج
پنج سال بعد، تیمور پنھاني در توطئھ قتل امیر حسین ). م١٣۶۵ق، ' ه ٧۶٧(را مشتركا در دست گرفتند

تیمور در كتاب . ھمكاري كرد و با از میان برداشتن او شخصا زمام فرمانروایي را در دست گرفت
قدم بھ سي و سھ سالگي گذاردم و با طبع ) ١٣۶٧( ٧۶٩در سال :((مشكوك خاطرات خود چنین میگوید

تیمور زمستانھا را .)) بیقراري كھ داشتم آرزوي تسخیر یكي از كشورھاي ھمسایھام را در سر میپروراندم
بدین ترتیب، پس از چندي،  .در سمرقند بھ سر میبرد و تقریبا در بھار ھر سال بھ سویي لشكر كشي میكرد

عموم شھرھا و قبایل ماوراالنھر را بھ اطاعت خود در آورد، خراسان و سیستان را مسخر كرد، و 
تیمور ھر نوع تمرد و طغیان را با كیفرھاي . شھرھاي پر ثروت ھرات و كابل را نیز بھ زیر فرمان گرفت

پس از محاصرھاي طوالني و پر خسارت ھنگامي كھ شھر سبزوار . وحشیانھ مجازات و سركوبي میكرد
آنھا را زنده ((نفر اسیر گرفت و، بنا بھ گزارش یكي از مدح نویسان آن زمان،  ٠٠٠,٢تسلیم شد، تیمور 

روي ھم چید و دورشان را با گچ و آجر تنگ گرفت و مناره بلندي برپا كرد تا مردمان از ھیبت خشم وي 
شھر زره عبرت نگرفت و مقاومت كرد، و در .)) را نخورندعبرت بگیرند و فریب ابلیس نخوت و غرور 

در سال . تیمور بھ سوي آذربایجان حملھ برد فرستاد. ھاي بیشتري برپا شدند ھاي مردمش مناره نتیجھ از كلھ
اصفھان تسلیم شد و ساخلوي تاتار را بھ درون خود راه داد، لیكن پس از دور شدن ) م ١٣٨٧(ق ' ه ٧٨٩

تیمور با لشكریانش بھ سوي اصفھان . ر بر تاتارھا شوریدند و ھمگي آنھا را كشتندتیمور، اھالي شھ
بازگشت، با حملھاي صاعقھ آسا شھر را گشود، و بھ افرادش فرمان داد كھ ھر كدام سر یك ایراني را براي 

سر سر از اھالي اصفھان بر باالي دیوارھا نھاده شدند، یا در ساختن  ٠٠٠,٧٠میگویند ; وي بیاورد
آتش خشم تیمور فروكش كرد و در وصول . ھا بھ كار رفتند تا زینت بخش خیابانھاي شھر باشند مناره

شھرھاي دیگر ایران با كمال آرامش خراج خود را . مالیاتھایي كھ بھ مردم شھر بستھ بود تخفیفي قایل شد
  . پرداختند

تیمور با حافظ در آن شھر روایتي  درباره برخورد. تیمور بھ شیراز رفت) م ١٣٨٧(ق ' ه ٧٨٩در سال 
تیمور جمعي از بزرگان شیراز را احضار كرد و . نقل شده است كھ از شدت زیبایي بیشتر ساختگي مینماید

بھ خال ھندویش بخشم ((خطاب بھ حافظ، با لحني خشمگین، چند بیت از غزلي را كھ در آن مصرع 
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من با ضربات شمشیر تا : ((گلھ و شماتت اضافھ كردآمده است برخواند، و سپس با )) سمرقند و بخارا را
تا بر زینت و شكوه سمرقند و بخارا، یعني دو مقر ... بناكم بیشتر زمین مسكوني را بھ تصرف در آوردھام

حافظ تعظیم )) و تو بینواي نگونبخت آن ھر دو را فداي خال سیاه یك ترك شیرازي میكني; حكومتم، بیفزایم
افسوس، اي امیر، ھمین ولخرجي بوده كھ مرا بھ این روز بینوایي كھ تو : ((گفت غرایي كرد و در جواب

معروف است كھ تیمور چنان از این جواب لذت میبرد كھ شاعر را معذور میدارد و .)) میبیني انداختھ است
ن جاي تاسف است كھ ھیچ یك از زندگینامھ نویسان معاصر تیمور ذكري از ای. ھدیھ قابلي بھ وي میدھد

  . واقعھ شیرین بھ میان نیاوردھاند

در این ھنگام كھ تیمور در جنوب ایران بود، بھ وي خبر رسید كھ تو ختمش، فرمانرواي اردوي زرین، از 
غیبت او استفاده كرده، ماوراالنھر را میدان تاخت و تاز خود قرارداده، و حتي شھر زیباي بخارا را كھ 

تیمور فورا پا در ركاب نھاد و . ده بود بھ باد غارت گرفتھ استحافظ بھ نیمي از خال مھرویي قیمت ز
توجھ شود بھ اینكھ در آن زمان رساندن خواروبار بھ لشكریان (مسافت سیصد فرسخ را رو بھ شمال پیمود 

، با توختمش رو بھ رو شد، و او را تا كناره )در طي چنین مسافتي دراز با چھ مشكالتي ھمراه بوده است
آنگاه تیمور دوباره بھ سوي جنوب و باختر بازگشت و بھ گرجستان و ارمنستان و عراق . شاندولگا عقب ن

بھ خواست اھالي بغداد، كھ از بیدادگري پادشاه خود سلطان احمد ) م١٣٩٣(ق ' ه ٧٩۶در سال . حملھ برد
ال ویراني و تیمور آن پایتخت قدیمي را كھ در ح. ایلكاني بھ ستوه آمده بودند، آن شھر را تصرف كرد

انھدام بود از نو ساخت، و در ضمن چند زوجھ دست چین بھ حرمسرا، و یك رامشگر مشھور بھ دربار 
. سلطان احمد ایلكاني بھ شھر بورسھ در تركیھ گریخت و بھ سلطان بایزید اول پناھنده شد. خود افزود

بكلي تیمور در صدد لشكركشي  تیمور استرداد او را خواستار شد و سلطان عثماني جواب داد كھ این كار
تاتار خشگمین بسرعت جنوب . بھ بورسھ بود كھ بار دیگر خبر حملھ توختمش بھ ماوراالنھر بھ وي رسید

روسیھ را پیمود و، ھنگامي توختمش فراري بیابانھا بود، شھرھاي سراي و حاجي طرخان، مراكز عمده 
اه خود نیافت، رو بھ باختر نھاد و از ساحل اردوي زرین، را بھ غارت كشید و چون مقاومتي در سر ر

  . ولگا تا رودخانھ دون پیشروي كرد، و شاید خیال داشت خاك روسیھ را نیز بھ قلمرو خود بیفزاید

روسھاي كلیھ ایاالت با سوز و التھاب رو بھ درگاه خدا آوردند و مریم عذراي كلیساي والدیمیر مسكو را 
اما، در عوض، بیحاصلي !)) اي مادر خدا، روسیھ را نجات ده:((اد زدندشفیع قرار دادند و دستھ جمعي فری

تیمور، كھ در سر راه چیزي براي چپاول نیافت، لشكریان گرسنھ و فرسوده . استپھا روسیھ را نجات داد
  ). م ١٣٩۵١٣٩۶ق، ' ه ٧٩٨٧٩٩(خود را از كنار رودخانھ دون برگرداند و بھ سمرقند بازگشت 

ندوستان میرسید حاكي از آن بودند كھ با ثروت بیكران آن كشور ممكن بود صد روسیھ گزارشھایي كھ از ھ
تیمور اعالم داشت ھك فرمانروایان مسلمان ھندوستان شمالي نسبت بھ بت پرستي ھندوھا بسیار . را خرید

لگي، با تساھل بھ كار بردھاند، پس بھ قصدآنكھ عموم ھندوھا را بھ دین اسالم در آورد، در شصت و سھ سا
در نزدیكي دھلي با لشكریان محمود شاه ). م ١٣٩٨ق، ' ه ٨٠١(سپاھي رو بھ ھندوستان نھاد  ٠٠٠,٩٢

نفر از اسیران را قتل عام ()  ٠٠٠,١٠٠تغلق، فرمانرواي دھلي، رو بھ رو شد، آن را در ھم شكست، 
ن آنچھ را كھ سپاھیان و كرد، پایتخت را بھ باد تاراج گرفت، و از ثروت و جواھرات افسانھاي ھندوستا

  . چھارپایانش میتوانستند حمل كنند با خود بھ سمرقند برد

، تیمور كھ خاطره پناھنده شدن سلطان احمد ایلكاني بھ سلطان بایزید عثماني )م ١٣٩٨(ق ' ه ٨٠٢در سال 
ھ حكومت پسر بیكفایتش را كھ ب. را فراموش نكرده بود از شمال ایران عبور كرد و بھ آذربایجان رسید

آذربایجان گماشتھ بود و در غیبت وي بھ عیاشي و فسق روي آورده بود از حكومت معزول كرد و عدھاي 
سپس بار . از ندما و شعراي دربار او را، بھ جرم آنكھ در گمراه كردن آن جوان سھم داشتھاند، بھ دار زد

د و شھر سیواس را در محاصره دیگر گرجستان را بھ ویراني و تاراج كشید و وارد خاك آسیاي صغیر ش
و چون سیواس سقوط كرد، ; پایداري طوالني آن شھر آتش خشم و نفرت تیمور را برافروخت. گرفت

نفر از سربازان مسیحي آن را زنده بھ گور كنند یا شاید این روایت ھم یكي از تبلیغات  ٠٠٠,۴فرمان داد تا 
با عثمانیھا، تیمور كھ میخواست از جھت جناح چپ قبل از روبھ رو شدن . جنگي و عاري از حقیقت باشد
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قبل از روبھ رو شدن با عثمانیھا، تیمور كھ میخواست از جھت جناح چپ آسوده خاطر . آسوده خاطر باشد
سلطان مصر فرستاده تیمور را . باشد سفیري بھ دربار مصر فرستاد و پیشنھاد بستن پیمان عدم تعرض كرد

. این توطئھ نقش بر آب شد. ز اجیر كرد كھ پنھاني تیمور را بھ قتل رساندزنداني ساخت و آدمكشي را نی
تیمور حلب، حمص، بعلبك، و دمشق را تصرف كرد و رو بھ بغداد آورد، زیرا بغداد با تحمل خسارات 

تاریخ . سرباز خود فرمان داد كھ ھر یك سربریدھاي براي او بیاورند ٠٠٠,٢٠زیاد گشوده شد، تیمور بھ 
یدھد كھ این كار انجام شد و توانگر و بینوا، زن و مرد، و پیر و جوان سرخود را بھ فدیھ گواھي م
' ه ٨٠۴(ھاي شھربغداد، اھرامي ھراسانگیز برافراشتھ شدند  ھا، در مقابل دروازه از این جمجمھ. پرداختند

آن، ھمھ چیز چنان  اما، بھ جز; ھا مصون ماندند ھا و، راھبھ خانھ مساجد مسلمانان، صومعھ). م١۴٠١ق، 
بھ تاراج و ھمھ جا چنان بھ ویراني كشیده شد كھ پایتخت با شكوه قدیمي دیگر نتوانست كمر راست كند، 

  . مگر در دوران اخیر، آن ھم بھ كرامت نفت

پس از آنكھ تیمور ھر دو جناح راست و چپ خود را ایمن یافت، براي آخرین بار سلطان بایزید را دعوت 
غره شده ) م١٣٩۶ق، ' ه ٧٩٩(پادشاه ترك، كھ بر اثر پیروزي اخیر خود در جنگ نیكوپول  .بھ تمكین كرد

بود، پیغام داد كھ سپاه تاتار را قلع و قمع خواھد كرد و زوجھ بزرگ تیمور را بھ كنیزي خود در خواھد 
' ه ٨٠۵(ر افكندند دو نفر از الیقترین سرداران زمان در آنكارا بھ ھم رسیدند و پنجھ در پنجھ یكدیگ. آورد
تیمور با روش جنگي خود تركھا را مجبور كرد كھ، ھنوز از خستگي سفري دراز نیاسوده، ). م ١۴٠٢ق، 

با یزید اسیر شد، قسطنطنیھ جشن شادي . سپاه عثماني بزودي منھدم گشت. وارد میدان كارزار شوند
. ، از چنگ تركھا رھایي یافتگرفت، و عالم مسیحیت براي مدت نیم قرن، بھ بركت مجاھدت تاتارھا

ھاي  تیمور رو بھ باختر تا شھر بورسھ پیش راند، شھر را آتش زد، و كتابخانھ بیزانسي و دروازه
بعد بھ سمت دریاي مدیترانھ پیش رفت، شھر ازمیر را از شھسواران رودس . نقرھكاري آن را بھ یغما برد

بار . بازگشت، و در شھر افسوس بھ استراحت ماند گرفت، اھالي آن را از دم تیغ گذراند، بھ خاك تركیھ
اھالي جنووا، كھ ھنوز كیوس، فوكایا، و موتیلنھ را در تصرف داشتند، در . دیگر مسیحیت بھ لرزه درآمد

سلطان مصر فرستاده تاتار را رھا كرد و در سلك دست . مقابل تیمور سرتمكین فرود آوردند و خراج دادند
فاتح بزرگ بھ عنوان نیرومندترین فرمانرواي عصر خویش بھ سمرقند . آمدنشاندگان شریف تیمور در 

بازگشت، در حالي كھ از آسیاي مركزي تا نیل، و از ساحل بوسفور تا قلب ھندوستان را در زیر فرمان 
  . داشت

ھنري چھارم، پادشاه انگلستان، تبریكات صمیمانھ، كشور فرانسھ اسقفي با ھدایا، و ھانري سوم، شاه 
  . ستیل، ھیئت نمایندگي بلند مرتبھاي بھ ریاست روي گونثالث د كالویخو بھ دربار وي فرستادندكا

بیشتر اطالعاتي كھ راجع بھ دربار تیمور در دست داریم از یادداشتھاي مفصلي كھ كالویخو از خود بھ یاد 
را در اسپانیا ترك بندرك ادیث ) م١۴٠٣مھ  ٢٢(ق ' ه ٨٠۶وي در سال . گار گذاشتھ است گرفتھ شدھاند

نخستین باري است كھ یك نفر اروپایي نام (گفت و از راه قسطنطنیھ، طرابوزان، ارزروم، تبریز، تھران 
بھ . ، وارد سمرقند شد)م ١۴٠۴اوت  ٣١(ق ' ه ٨٠٧، نیشابور، و مشھد، در سال )این شھر را ذكر میكند

اما از مشاھده ; ي آدمكش زشتروي مواجھ شوددالیل بسیار، كالویخو انتظار داشت كھ در آن شھر با گروھ
بزرگي و رونق پایتخت تیمور، كاخھاي آن، ادب و خوشرفتاري طبقھ اعیان، ثروت و تجمل دربار، و 

شھر . اجتماع و ھمكاري ھنرمندان و شاعراني كھ در مدح و تجلیل تیمور میكوشیدند دچار حیرت شد
ھاي  خانھ((نفر سكنھ و  ٠٠٠,١۵٠قدمت داشت، داراي  سال ٢٠٠٠سمرقند، كھ در ھمان زمان متجاوز از 

كالویخو شھر سمرقند را بدون حومھاش . بود)) میان درختان((و كاخھاي متعدد در )) بسیار مجلل و زیبا
ھا توزیع  آب، از رودخانھ نزدیك شھر، بھ وسیلھ لولھ بھ خانھ. تخمین زده است)) قدري بزرگتر از سویل((

در آن مرز و بوم، ھوا از رایحھ . اطراف شھر را نیز سبز و خرم نگاه میداشتند میشد و مجاري آبیاري
و ; گاوان و گوسفندان در علفزارھاي وسیع و پر نعمت چرا میكردند; باغھاي میوه و تاكستانھا معطر بود

 در شھر سمرقند كارخانھ ھایي بودند كھ توپ و زره آھني،. مزارع محصوالت فراوان بھ بار میآوردند
ھایي با رنگھاي درخشان، بخصوص رنگ قرمز سیري كھ در  كمان و تیر، شیشھ، چیني، سفال، و پارچھ

جمعیت شھر متشكل بود از تاتارھا، تركھا، عربھا، ایرانیھا، عراقیھا، . نوع خود بینظیر بود، تولید میكردند
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ھ در دكانھا و مزارع كار میكردند، افغانیھا، گرجیھا، یونانیھا، ارمنیھا، كاتولیكھا، نسطوریھا، و ھندوھا ك
ھاي آجري و گلي و چوبي میزیستند، و یا در مواقع فراغت مودبانھ در خیابان كنار رودخانھ بھ  در خانھ

و ھمھ آنھا با آزادي كامل بھ مراسم دیني خود عمل، و عقاید متناقض خود را تبلیغ ; تفرج میپرداختند
ھا،  بودند، و در دو طرف آنھا دكانھا، مساجد، مدارس، كتابخانھ خیابانھاي عمده شھر ھمھ مشجر. میكردند

یك خیابان پھن و مستقیم دو انتھاي شھر را بھ ھم متصل میكرد، و قسمت . و یك رصد خانھ قرار داشت
  . عمده این معبر عمومي با شیشھ مسقف شده بود

ا از میان باغ بزرگي گذشت كھ ابتد. سپتامبر، كالویخو بھ حضور امپراطور تاتار بار یافت ٨در روز 
)). ھاي گل و بتھ دار تزیین شده بودند قرار داشتند ھاي ابریشمي و كاله فرنگیھایي كھ با پرده در آن خیمھ((

تاتارھا معموال در خیمھ زندگي میكردند و خود تیمور در آن باغ بزرگ خیمھاي داشت كھ محیطش بھ صد 
بنا شده بودند كھ كفھاشان از مرمر یا سفال و درونشان با اسباب و متر میرسید، ولي در آنجا كاخھایي نیز 

وقتي كالویخو بھ . اثاثیھاي محكم و مرصع بھ سنگھاي قیمتي، یا یكپارچھ از طال و نقره، زینت یافتھ بودند
ھاي ابریشمین، چھار زانو نشستھ  در تاالر كاخي بسیار مجلل، بر روي مخده((حضور رسید، امپراطور 

روبرویش حوضچھاي قرارداشت كھ در آن سیبھاي بسیاري شناور بودند و فواره پرآبي نیز از میان  ;))بود
ھاي یاقوت و  تیمور جبھاي از ابریشم برتن و كالھي بلند و گشاد كھ مرصع بھ دانھ. آن بھ ھوا میجست

شت سالگي رسیده آن مرد بلند قامت و نیرومند و چابك اكنون كھ بھ شصت و ھ. مروارید بود بر سر داشت
بود، پشتي خمیده و بدني ضعیف و علیل و دیدگاني تقریبا نابینا داشت و بزحمت میتوانست پلكھایش را باز 

  . كند تا سفیر كاستیل را از نظر بگذراند

از شعر و ھنر ; تا آن حد كھ مردي فعال و رزمجو میتوانست كسب دانش كند، تیمور با تاریخ آشنایي داشت
; با شاعران و دانشمندان آمیزش داشت; ھنرمندان و آثار ھنري را بھ دور خود جمع میكرد ;بھره میگرفت

اما غرور و خودبینیش نیز دست كمي . و در مواقع رسمي رفتاري پسندیده و با نزاكت از خود نشان میداد
مور شقاوت برخالف گفتھ قیصر دوم، تی. ، و از این دو جھت وي را رقیب و نظیر نبود.از لیاقتش نداشت

را جزئي از سیاست جنگي خود قلمداد میكرد، اما اگر صورت قربانیانش را از نظر بگذرانیم، مشاھده 
حتي در مورد اداره امور كشوري نیز . میكنیم كھ خونریزیھایش صرفا زاده حس انتقامجویي وي بودھاند

لي شھري را در زیر بیدادگري تیمور با دست و دل باز كیفر مرگ را بخشش میكرد خواه با حاكمي كھ اھا
تیمور . و ستم خود بھ ستوه میآورد، و خواه بھ قصابي كھ گوشت را گرانتر از نرخ مقرر میفروخت

سختگیري و بیرحمي خود را، بھ عذر اداره كردن ملتي كھ ھنوز با قانون آشنایي نیافتھ بود، سیاستي مفید 
براي مطیع كردن قبایل آشوبگر و متحد ساختن آنھا  میدانست و كشتارھاي جمعي خود را تنھا وسیلھ موثر

اما در حقیقت او نیز مانند دیگر فاتحان تاریخ قدرت را بھ خاطر . در زیر حكومتي نیرومند قلمداد میكرد
قدرت دوست میداشت، و حتي غنایم جنگي را براي آن بھ چنگ میآورد تا در راه خریدن جاه و بزرگي 

  . خرج كند

بھ قصد تسخیر مغولستان و چین حركت كرد تا آرزوي خود را مبني ) م١۴٠۵(ق ' ه ٨٠٨تیمور در سال 
 ٠٠٠,٢٠٠سپاھش . بر تشكیل كشوري نیمھ جھاني و پیوستن مدیترانھ بھ دریاي چین جامھ عمل بپوشاند

ین فرمانش آخر. اما وي در شھر اترار واقع در مرز شمالي قلمروش بدرود حیات گفت; مرد جنگي داشت
و تا چندي اسب سفید تیموربازین و برگ و ; این بود كھ لشكریانش بدون وجود او بھ پیشروي ادامھ دھند

لیكن ھمھ آنھا بخوبي میدانستند كھ فكر و اداره تیمور بھ تنھایي . بي سوار، پیشاپیش سپاھیان حركت میكرد
رگرداندند و عزادار و آسوده بال بھ نیمي از نیروي جنگیشان را بھ وجود میآورد، پس بزودي راه ب

در شھر سمرقند براي وي )) گورمیر((ھاي خود بازگشتند، فرزندان تیمور آرامگاه با شكوھي بھ نام  خانھ
این بناي یادبود عبارت است از برجي كھ بھ گنبدي حجیم و پیازي شكل منتھي میشود و سطح آن .ساختند

  . فتھ استتماما با كاشیھاي آبي فیروزھاي زینت یا

ایاالت باختري تقریبا بالفاصلھ مجزا شدند، و . با متالشي شدن مغز تیمور امپراطوریش نیز از ھم پاشید
عاقلترین پادشاه سلسلھ تیموریان شاھرخ بود كھ . فقط خاورمیانھ در زیر حكومت جانشینان وي باقي ماند
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، و خود از مركز ھرات فرمانروایي فرزندش الغ بیگ را در شھر سمرقند بھ حكومت ماوراالنھر نشاند
در زمان جانشینان تیمور بود كھ دو پایتخت مزبور، در رقابت با یكدیگر، بھ . خراسان را بھ عھده گرفت

صورت مراكز اصلي فرھنگ و پیشرفت قوم تاتار درآمدند و با شھرھاي پیشرفتھ و پر رونق اروپاي آن 
شاھرخ سردار قابلي بود كھ صلح را دوست ). م ١۴٠۵١۴۴٩ق، ' ه ٨٠٨٨۵٣(زمان كوس برابري زدند 

یكي از . میداشت و ادبیات و ھنر را تشویق میكرد، و نیز كتابخانھ معروفي در شھر ھرات تاسیس كرد
. در سمرقند بزرگترین رصدخانھ زمان را بناساخت)) بھشت روي زمین((شاھزادگان تیموري ھرات را 

  : لم شیرین خود الغ بیگ را چنین وصف میكندیكي از زندگینامھ نویسان مسلمان با ق

در ستارھشناسي بھ مقامي شامخ رسید و در علم معاني و بیان . دانشمند و عادل و فعال و با اقتدار بود
الغ بیگ دقایق و ... در زمان پادشاھي او ارزش و مقام دانشمندان بھ حداعال رسید. مھارت موشكافتن یافت

بطلمیوس را شرح )) المجسطي((بحث و مطالعھ قرار میداد و در علم ھیئت، مشكالت علم ھندسھ را مورد 
  . ... میكرد

وي با ھمكاري علماي طراز اول . تاكنون ھرگز پادشاھي مانند او بر تخت سلطنت تكیھ نزده است
و در سمرقند مدرسھاي تاسیس كرد كھ از حیث زیبایي و .... مشاھدات مربوط بھ ستارگان را ثبت میكرد

  . زش و مقام در ھفت اقلیم نظیري براي آن نمیتوان یافتار

، بھ دست فرزند ناخلف خود بھ قتل رسید، اما )م١۴۴٩(ق ' ه ٨۵٣این نمونھ دانش پروري، در سال 
فرھنگ بلند پایھ تیموریان تا عھد سلطان ابوسعید گوركان و سلطان حسین بایقرا زنده ماند و تا پایان قرن 

ازبكھاي مغول سمرقند و بخارا را ) م ١۵٠١(ق ' ه ٩٠٧در سال . یات خود ادامھ دادپانزدھم میالدي بھ ح
شاه اسماعیل صفوي كھ ) م١۵١٠(ق ' ه ٩١۶اما چون در سال ; بھ تصرف در آوردند و قدرتي بھ ھم زدند

سلسلھ پادشاھي خود را تازه بھ وجود آورده بود ھرات را تسخیر كرد، با بر آخرین فرمانرواي سلسلھ 
در دوران پادشاھان این سلسلھ . تیموریان بھ ھندوستان گریخت و در آنجا سلسلھ مغولي ھند را تاسیس كرد

بود كھ شھر مسلمان دھلي بھ صورت پایتختي با شكوه، چون رم در زمان فرمانروایي خاندان مدیچي، در 
  . آمد

IV  -م  ١۵١٧-١٣۴٠: ممالیك مصر  

  ق ' ه ٩٢٣-٧۴١

در آن دوراني كھ اسالم در آسیا دستخوش تھاجمات و انقالبات پي درپي بود، كشور مصر بھ دست ممالیك، 
مرگ سیاه براي مدت ). م ١٢۵٢١۵١٧ق، ' ه ۶۵٠٩٢٣(با سیاستي نسبتا امن و پا برجا، استثمار میشد 

ممالیك توانستند با تدبیر كوتاھي بساط رونق و رفاه آن سرزمین را بر ھم زد، اما با وجود این گونھ بالیا 
 ٧٨٣در سال . كشورداري و ھنر پروري، و در عین حال با شقاوت و اختالس، بھ حكومت خود ادامھ دھند

با پادشاھي سلطان الملك الظاھر بر قوق سلسلھ تازھاي بھ نام ممالیك برجي روي كار آمد ) م ١٣٨١(ق ' ه
ي، كھ منجر بھ سقوط كشور مصر شد، از خود كھ خاصیتي جز تجمل پرستي و دسیسھ بازي و بیدادگر

سالطین این سلسلھ بیش از اندازه و رسم معمول ارزش پول را كاھش دادند، و حتي . بروز نداد
از انحصار شكر و فلفل كھ در دست دولت بود تا حد امكان سو . برنیازمندیھاي روزانھ مردم مالیات بستند
وستان كھ در شھر اسكندریھ صورت میگرفت چنان حقوق گمركي استفاده كردند، و بر تجارت اروپا با ھند

سنگیني وضع كردند كھ بازرگانان مغرب زمین مجبور شدند در صدد پیدا كردن راه تازھاي بھ ھندوستان، 
، مصر بیشتر منافع )م ١۴٩٨(یك نسل بعد از سفر دریایي واسكو دوگاما . با دور زدن قاره افریقا، برآیند

تجارت میان شرق و غرب نصیبش میشد از دست داد، و این لطمھ مالي چنان كشور را  ھنگفتي را كھ از
بھ فقر و انحطاط كشاند كھ سلطان سلیم اول بدون مواجھ شدن با مقاومت قابل مالحظھاي توانست سلطنت 

  . ممالیك برجي را منقرض كند و مصر را ضمیمھ امپراطوري عثماني سازد
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ثروتمندترین، زیباترین و پرجمعیتترین شھر ) م ١۴۵٣ق ' ه ٨۵٧(تا ) م١٢۵٨(ق ' ه ۶۵٧قاھره از سال 
و ابن خلدون كھ در سال ) م ١٣٢۶ق، ' ه ٧٢٧(ابن بطوطھ مشتاقانھ از آن تمجید میكرد . اسالمي باقي ماند

پایتخت جھان و بھشت روي : ((از آن شھر دیدن كرده بود دربارھاش چنین نوشت) م ١٣٨٣(ق ' ه ٧٨۵
ھا و  شھري كھ با كاخھا و قصور و دیرھا و صومعھ; نھ انباشتھ از نوع بشر و جایگاه پادشاھيزمین، ال

بھشتي، چنان سخاوتمندانھ از ; مدارس تزیین یافتھ، و با ستارگان فضل و دانش چراغاني شده است
ساكناش رودخانھ نیل آبیاري شده، كھ گویي زمین آن ثمره خود را بھ عنوان ھدایا و درودھایي تقدیم 

  . گرچھ ممكن بود فالحان رنجبر مصر بر این گفتھ خرده بگیرند.)) میدارد

مساجد مصر در این دوره بیشتر مظھر سختي و صالبت جكومتي قھار بود تا نماینده رنگھاي لطیف 
در آنھا ایوانھاو سردرھاي آجر لعابي و كاشیكاري شده معمول در مساجد آسیایي جاي خود را بھ . آسماني

. ھاي سنگي داده، و پرستشگاه را بیشتر بھ صورت دژي مستحكم در آورده بودند ارھاي جسیم و بدنھدیو
، كھ یكي از بدایع زمان خود بود، ھنوز ھم با )م ١٣۵۶١٣۶٣(ق، ' ه ٧۵٧٧۶۵مسجد جامع سلطان حسن 

این ((در نظر مقریزي، تاریخنویس معروف، . شكوھترین نمونھ معماري دوره ممالیك محسوب میشود
ولي باید گفت كھ وي قاھره نشین میھن )) ;مسجد از كلیھ مساجدي كھ تا آن زمان ساختھ شده بود عالیتر بود

در روایت آمده است كھ سلطان حسن مشھورترین معماران را از چندین كشور بھ دربار . پرستي بوده است
. برند و بنایي بلندتر از آن بسازندخود گرد آورد و از آنھا خواست كھ بلندترین بناي روي زمین را نام ب

معماران كاخ خسرو اول در تیسفون را ذكر كردند، كھ خیز طاقي كھ ھم اكنون از آن برجاي مانده است 
كارگران با برداشتن سنگھاي فروریختھ از اھرام مصر دیوارھاي مسجد . متر از زمین ارتفاع دارد ٣٢

متر بلندتر بر آن افزودند و در گوشھ آن منارھاي بھ  ۴رنیزي متر باال آوردند و ق ٣٠نوساز را تا ارتفاع 
توده كوه پیكر و عبوس این بنا، گرچھ بیننده اروپایي را مرعوب میسازد، اما . متر برافراشتند ٨۵ارتفاع 

ولي اھالي قاھره بھ داشتن این مسجد چنان مباھات میكردند كھ داستان . بزحمت مقبول طبع وي واقع میشود
پس از پایان ساختمان مسجد، سلطان حسن دست راست : ((اختراع كردند، و یا بھ رعایت گرفتندزیر را 

گویي كھ معمار واقعا با دستش بنا .)) معمار را قطع كرد تا مبادا شاھكار دیگري نظیر آن طرح افكند
ره براي زیباتر از این مسجد مقبره ھایي بودند كھ ممالیك در خارج حصار شھر قاھ. راطرح میافكند

سلطان برقوق، كھ زندگیش را چون برده چر كسي آغاز كرده . محفوظ داشتن استخوانھاي خود میساختند
  . با جاللي خاموش در یكي از زیباترین این مقابر مقام گرفت. بود

وي با آنكھ . در میان سالطین سلسلھ ممالیك برجي سلطاني كھ بیش از ھمھ بھ عمران پرداخت قایتباي بود
گرفتار جنگ با تركھا بود، توانست ھزینھ ساختمانھاي مھم و مجللي را در مكھ، مدینھ، و بیت سخت 

ھمچنین در مصر قلعھ صالح الدین و دانشگاه و مسجد االزھر را تعمیر كرد، . المقدس تامین كند
ل مھمانسرایي ساخت كھ نقوس آرابسك سنگھاي آن مشھور است، در داخل پایتخت مسجدي پر زینت و جال

ھاي بلند و گلدستھ دار، و گنبد كنده كاري شده ھندسیش یكي از كوچكترین  كھ با تزیینات ممتاز، مناره
  . پیروزیھاي ھنر اسالمي بھ شمار میآید

كنده كاران بر روي عاج و استخوان و ; در دوران سلطنت ممالیك، ھنرھاي دستي نیز رونق و ترقي یافتند
رند و، از قلمدان تا منبر، با سلیقھ و مھارت و كوشش مداوم، اشیاي چوب ھزاران نقش بدیع پدید میآو

)) موزه ویكتوریا و البرت((شاھد این مدعا منبري است متعلق بھ مسجد قایتباي كھ در . زیبایي میساختند
ھاي خون آشام صنعت طالكاري و نقره كاري بھ اوج ترقي  در دوره این سلسلھ. لندن نگاھداري میشود

  . رسیدند

ھاي بھ یادنیامدني عمر خود، ھزاران بدعت بھ وجود آورده بود، اینك  كوزه گري مصر، كھ درطي ھزاره
و از آن پس، قندیلھا، جامھا، و گلدانھااز میناي رنگین، با ; میناكاري بر روي شیشھ را بھ دنیا ھدیھ كرد

با ساختن این اشیا و . اج یافتنداشكال آدمي و نقوش تزییني، و نیز گاھي ھمراه با طالكاري، در ھمھ جا رو
بھ طرق بیشمار دیگر، ھنرمندان عالم اسالم شكلھایي جاودان بھ مفھوم زیبایي بخشیدند تا كفاره 

  . وحشیگریھاي سالطین خود را ادا كرده باشند
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V -م  ١۵١٧- ١٢٨٨: عثمانیھا  

  ق ' ه ٩٢٣-۶٨٧

ھیچ كس نمیداند كھ تركان از كجا . شودھا ناپدید شدند، تاریخ آغاز می معموال پس از آنكھ خاستگاه
برخي از دانشمندان حدس زدھاند كھ ایشان قبیلھاي فینو اویغوري از قوم ھونھا بودند و نام . برخاستند

زبان ایشان تركیبي . است)) دوركو((ھاي تركي نیز  بوده كھ بھ یكي از لھجھ)) كاله خود((ایشان بھ معني 
یكي از طوایف ترك، كھ . ھاي فارسي و عربي نیز بر آن افزوده شدند ژهاز مغولي و چیني بود كھ بعدا وا

نام خود را از سر كردھاش سلجوق گرفتھ بود، بر اثر پیروزیھاي پي در پي قدرت و توسعھ روزافزون 
در ھمان قرن . یافت تا آنكھ در قرن سیزدھم بھ فرمانروایي ایران، عراق، سوریھ، و آسیاي صغیر رسید

از خویشان سالجقھ بھ سر كردگي ارطغرل از خراسان بھ سوي آسیاي صغیر فرار كرد تا  طایفھ دیگري
طایفھ مزبور در نزد امیرسلجوقي قونیھ، از شھرھاي آسیاي صغیر، بھ . در سیل مھاجم مغولھا غرق نشود

  . ھاي خود را در آن چرا دھند خدمت لشكري درآمد و قطعھ زمیني نیز بھ آن طایفھ سپرده شد تا گلھ

پسرش عثمان كھ سي سال داشت بھ جانشیني وي انتخاب ) م١٢٨٨ق، ' ه ۶٨٧(چون ارطغرل وفات كرد 
این قوم تا قبل از قرن نوزدھم خود را ترك نمیخواند، بلكھ آن نام . شد و نام عثماني از او گرفتھ شده است

عثمان، ) م ١٢٩٠(ق،' ه ۶٨٩در سال . را بر طوایف نیمھ وحشي ساكن تركستان و خراسان اطالق میكرد
كھ سالجقھ را ناتوانتر از آن یافت كھ با وي بھ مقابلھ پردازند، خویشتن را امیر مستقل ایالت كوچكي در 

با لشكریانش رو بھ باختر نھاد و در ) م ١٢٩٩(ق ' ه ۶٩٩شمال باختري آسیاي صغیر خواند و در سال 
. باري در رسیدن بھ ھدف خود پافشاري میكردوي سردار بزرگي نبود، اما با برد. یني شھر مستقر شد

سپاھش نیز اندك بود، اما از مرداني تشكیل مییافت كھ پشت اسب را راحتتر از روي پا میدانستند و حاضر 
بودند كھ عمر یا عضو فرسوده خود را براي بھ دست آوردن زمین و طال و زن و قدرت بھ مخاطره 

ري مرمره شھرھاي خواب آلوده امپراطوري روم شرقي با حكومتي مابین لشكریان عثمان و دریا. بیندازند
ضعیف قرار گرفتھ بودند، عثمان یكي از شھرھا، یعني بورسھ، را محاصره كرد، ولي چون در ابتدا موفق 

سرانجام شھر بورسھ بھ دست پسرش اورخان . بھ تسخیر آن نشد، بھ دفعات حملھ خود را از سرگرفت
اورخان ). م ١٣٢۶ق، ' ه ٧٢٧(د عثمان در یني شھر در بستر مرگ افتاده بودگشوده شد، در حالیكھ خو

تقدیر . شھر بورسھ را، كھ با استخوانھاي پدرش متبرك شده بود، پایتخت جدید سالطین عثماني قرار داد
آشكار كھ عبارت است از آرزو بھ عالوه قدرت اورخان را بھ طرف دریاي مدیترانھ، كھ از قدیم دایره 

در ھمان سال سقوط بورسھ، اورخان شھر نیكومدیارا كھ بھ تركي . ت و ثروت و تمدن بود، میكشاندتجار
نیقیھ را كھ ایزنیك نام تركي آن است، و در ) م١٣٣٠(ق ' ه ٧٣١در سال . ازمید خوانده میشد مسخر ساخت

این . ف درآوردشھر پرگاموس را كھ بھ زبان تركي برگامھ خواندھاید بھ تصر) م١٣٣۶(ق ' ه ٧٣٧سال 
شھرھاي كھنھ تاریخي مراكز مھم حرف و صنایع و تجارت بھ شمار میآمدند و از جھت تھیھ آذوقھ و بازار 

فروش مصنوعات خود بكلي تابع دھات و قصبات اطراف، كھ آن زمان در تصرف عثمانیھا قرار داشتند، 
و ستد با قسمت داخلي خاك آسیاي و بھ عبارت دیگر براي بقاي خود چارھاي جز ھمزیستي و داد ; بودند

شھرھاي نامبرده كھ مدتھا در زیر جور و ستم فرمانروایان امپراطوري روم شرقي بودند، . صغیر نداشتند
چون خبر یافتند كھ اورخان مالیاتھا را سبك میگیرد و بھ عموم مردم آزادي دیني میدھد زیاد ایستادگي 

ور نزدیك در معرض ھجوم بدعتگذاراني چون نسطوریھا و و بسیاري از این شھرھاي مسیحي خا; نكردند
و ; بزودي عده زیادي از ساكنان نواحي مسخر شده دین اسالم را پذیرفتند. پیروان آیین وحدت طبیعت بودند

بدین سان است كھ جنگ، مسائل دیني و االھي را حل میكند، در حالیكھ عقل در آن كار عاجزانھ مردد 
  . ك قدرت و نیرو یافتھ بود خود را سلطان عثماني خوانداورخان كھ این. میماند

امپراطوران روم شرقي با وي پیمان صلح بستند، ھنگام نیاز سربازانش را اجیر كردند، و بھ پسرش 
اورخان . ھاي نظامي براي دولت عثماني بسازد سلیمان نیز اجازه دادند كھ در خاك اروپا دژھا و پایگاه
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در سن ھفتاد و یك سالگي وفات یافت، در حالیكھ نامش سخت در قلب ملتش  )م١٣۵٩(ق ' ه ٧۶١درسال 
  . جایگزین شده بود

جانشینان وي سلسلھاي بھ وجود آوردند كھ از لحاظ آمیزه خصایصي چون نیرو و مھارت جنگي، لیاقت 
. نظیر بودكشورداري، بیرحمي وحشیانھ، و ذوق پرورش یافتھاي بھ ادبیات و علم و ھنر در تاریخ جھان بی

سواد نداشت و با انگشت مركبي شدھاش، بھ سبك آدمكشان، . مراد اول نامطبوعترین افراد این دودمان بود
وقتي پسرش ساوجي در شورش خیانتكارانھاي كھ برضد وي . ھاي دولتي را نشان میگذاشت فرامین و نامھ

ن را بیرون آورد و سرش را از بھ پا كرده بود شكست خورد و دستگیر شد، سلطان مراد چشمھاي آن جوا
وي . آنگاه پدران شورشیان دیگر را واداشت كھ بھ دست خود سر فرزندانشان را ببرند; تن جدا ساخت

لشكري تقریبا شكستناپذیر تشكیل داد، بیشتر كشورھاي بالكان را بھ تصرف درآورد، و با نشاندن حكومتي 
ختھ بودند كار تبعیت و فرمانبرداري را بر ایشان آسان با كفایتتر از آنچھ در زیر استیالي مسیحیان شنا

  . ساخت

وي پس از . از پدر بھ ارث برد) م ١٣٨٩ق، ' ه ٧٩٢(با یزید اول تاج سلطنت را در میدان جنگ كوسووو 
آنكھ لشكرعثماني را بھ پیروزي رساند فرمان داد تا برادرش یعقوب را، كھ در تمام مدت آن روز خطیر 

از آن پس روش برادر كشي یكي از شرایط عادي چنان . برادر جنگیده بود، اعدام كنند دالورانھ ھمراه
موجب از ھم گسیختگي امور كشور میشود كھ بھتر است از ھمان ابتداي كار مدعیان بھ حق را از میان 

زیرا در فنون جنگیش چون صاعقھ سریع و ناگھاني ; گرفت) آذرخش)) (ایلدرم((بایزید لقب . برداشت
ود، ولي از سیاستمداري و دوراندیشي پدرش بھرھاي نداشت و سھم بزرگي از نیروي سركش وجودش ب

ستفان الزارویچ، فرمانرواي دست نشانده ایلدرم بایزید در . را در راه زیادھرویھاي جنسي تلف میكرد
لي بایزید شد این بانو كھ دسپوینا نام داشت زوجھ سوگ. صربستان، خواھر خود را بھ حرمسراي وي افزود

و شاید از این راه ندانستھ موجب ; و عشق بھ میگساري و مجالس بزم و خوشي را در او بیدار كرد
بایزید . لیكن غرور ایلدرم بایزید تا روز سقوطش رشد و فزوني مییافت. تضعیف نیرو و فعالیت وي شد

اسارت آزاد ساخت و نامھ  ھاي اروپایي در نیكوپول، ژان، كنت دو نور، را از پس از سركوب شوالیھ
  ;مردانھ زیر را، چنانكھ فرواسار نقل و یا حك و اصالح كرده است، بھ وي نوشت

تو جواني و احیانا باید از این . ژان، من خوب میدانم كھ تو در كشورت اعیان و اعیانزاده بزرگي ھستي
شرمگین باشي، و براي پاك شكستي كھ در نخستین كوشش دالورانھات بر تو وارد آمده است سرافكنده و 

كردن گناه و بازیافتن شرافت ناگزیر باید نیروي تازھاي از مردان جمع كني و بار دیگر بھ جنگ من 
اگر من از این بابت ترس و تزلزلي داشتم میبایست قبل از رفتنت ترا وادار كنم كھ در مقابل قانون و . بیایي

ولي من نھ ترا و نھ . از یارانت بر ضد من سالح برنكشید دین سوگند یاد كني كھ ھرگز نھ خودت و نھ یكي
ھیچ یك از ھمراھانت را وادار نمیكنم چنین سوگندي یاد كنید یا قولي بدھید، بلكھ من خواستارم كھ چون بھ 

كشورت بازگشتي و از رنج سفر آسودي، ھر چند سپاھي كھ آرزو داري فراھم آوري و ھیچ مضایقھ نكني، 
و این .... خواھي دید كھ من ھمواره در انتظار پذیرفتن تو و ھمراھانت ھستم. من بیایي و آنگاه بھ سراغ

سخنم را بھ ھر كھ خواھي بازگو، زیرا من توانایي آن را دارم كھ در میدان نبرد یكھ تازي كنم، و ھمیشھ 
  . درصدد آنم كھ قسمت بیشتري از عالم مسیحیت را بھ تصرف در آورم

را در آنكارا اسیر كرد، با وجود مكاتبھ دشنامآمیزي كھ مدت یك سال میان آن دو مبادلھ تیمور وقتي بایزید 
تیمور فرمان داد تا غل و زنجیر از بایزید برگیرند، . شده بود، كمال احترام را در حق وي بھ عمل آورد

ستور داد تا و نیز د; وي را نزد خود جاي داد و خاطرش را آسوده ساخت كھ زندگیش در امان خواھد بود
اما ھنگامي كھ بایزید اقدام بھ فرار كرد، وي را . سھ خیمھ باشكوه براي ملتزمان ركابش آماده سازند

ھایي با میلھ آھن، كھ افسانھ آن را بھ غلو قفس آھني ذكر كرده است،  دستگیر ساخت و در اطاقي با پنجره
بھ بالین او احضار كرد، و بانو دسپوینا را بھ بایزید بیمار شد، تیمور حاذقترین طبیبان را . زنداني ساخت

این غمخواریھا نتوانستند نیروي حیاتي سلطان از پا در آمده را بھ وي . پرستاري و دلداري وي گماشت
  . بازگردانند، و بایزید یك سال پس از شكستي كھ خورده بود در زندان تیمور زندگي را بدرود گفت
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وي گرچھ ; عثماني را برقرار ساخت و قدرت را بھ آن بازگرداند پسرش سلطان محمد اول از نو حكومت
یكي از مدعیان سلطنت را كور كرد و دیگري را كشت، اما بھ سبب نزاكت رفتار و حكومت عادالنھاش، و 

جانشین وي . گرفت)) اصیلزاده((ھمچنین بھ سبب ده سال صلحي كھ بھ عالم مسیحیت ارزاني داشت، لقب 
بھ زیر ; ز داراي ھمان گونھ ذوق و سلیقھ بود، و شعر را بر جنگ ترجیح میدادسلطان مراد دوم نی

' ه ٨۴٨(درآورد، و نیز در ھمان ھنگام كھ مجارستان زیر پیمان صلح خود زد، مراد دوم در میدان وارنا 
آنگاه در شھر . لیاقت جنگاوري خود را بھ خوبي ھر سردار بزرگ دیگري ظاھر ساخت) م ١۴۴۴ق، 

و در آنجا ھفتھاي دوبار شاعران و دانشمندان را بھ گرد خود ; ، در آسیاي صغیر، گوشھ گرفتماگنسیا
بار دیگر شورشي در ادرنھ . جمع میكرد و مدتي با آنھا بھ شعر خواندن و گفتگوي علمي و فلسفي میگذراند

  . او را بھ خاك اروپا خواند

وقتي . دومین جنگ واقع در كوسووو شكست داد مراد دوم آن را فرو نشاند و بعد یانوش ھونیادي را در
وفات كرد، تاریخنویسان مسیحي ) میالدي ١۴۵١(ق ' ه ٨۵۵مراد دوم پس از سي سال پادشاھي در سال 

در وصیتنامھ وي تصریح شده بود كھ جسدش . او را در شمار بزرگترین فرمانروایان زمان خود نام بردند
شفقت و آمرزش االھي ھمراه با : ((ون سقفي بھ خاك سپارند تارا در شھر بورسھ در نمازخانھ كوچك بد

سلطان محمد ((سلطان محمد دوم، ملقب بھ .)) اشعھ خورشید و ماه، و ریزش باران و شبنم، بر قبر او ببارد
، از لحاظ دانش و فرھنگ و كشورگشایي و تیز ھوشي در سیاست، و نیز از نظر طول دوران ))فاتح

او با خودسري . ھمشان و برابر بود، اما در عدالت و جوانمردي بھ پاي وي نمیرسیدفرمانروایي با پدرش 
بھ سبك . ھاي رسمي را نقض كرد و ھمچنین پیروزیھایش را با كشتارھاي بیجا ننگین ساخت عھدنامھ

ھایش  یك بار كھ از چگونگي نقشھ. مشرق زمینیھا در تدابیر و نقشھكشیھاي جنگیش مكار و تودار بود
بھ .)) ھایم آگاه باشد، آن را میكنم و دور میاندازم اگر یكي از موھاي سرم از نقشھ: ((دند، جواب دادپرسی

با ادبیات چندین كشور آشنایي فراوان داشت، در ریاضیات و مھندسي متبحر بود، . پنج زبان حرف میزد
ھاي  كرده بود و صلھ ھنرھاي زیبا را تشویق میكرد، و براي سي نفر از شاعران عثماني مقرري تعیین

وزیر بزرگ وي، محمود پاشا، نیز در ادب دوستي و . شاھانھ براي شاعران ایران و ھندوستان میفرستاد
این شاه و وزیر آن قدر بھ مدارس و موسسات خیریھ یاري . ھنرپروري دست كمي از ولینعمت خود نداشت

بود، چنانكھ در مقابل )) سلطان فاتح(( وي ھمچنین. یافت)) پدر نیكوكار((كردند كھ سلطان محمد لقب 
در زیر آتشبار ناوگان جنگیش دریاي سیاه استخر متصرفي ; قدرت وي و توپخانھاش قسطنطنیھ سقوط كرد

و در مواجھھ با سپاھیان منظم و سیاست مدبرانھاش، كشورھاي بالكان بھ زانو درآمدند و طوق ; تركھا شد
در پنجاھسالگي، بھ . سلطان فاتح از تسلط بر نفس خود عاجز بود ولي این. بندگي او را بر گردن نھادند

دیگر مواد مشھي عالج . دنبال زیادھروي در فعالیتھاي جنسي، خود را بكلي فرسوده و ناتوان ساختھ بود
. ھاي دربار قرار دادند شھوت پرستي او را نمیكرد، و سرانجام زنان حرمسرایش او را در شمار خواجھ

، یعني درست ھمان زماني كھ نزدیك بود لشكریانش ایتالیا )م ١۴٨١(ق ' ه ٨٨۶م بھ سال سلطان محمد دو
  . را بھ تصرف اسالم در آورند، در سن پنجاه و یك سالگي زندگي را بدرود گفت

این سلطان تمایلي بھ جنگ . پس از مبارزه رقابتآمیزي در میان فرزندانش، سلطنت بھ بایزید دوم رسید
امي كھ ونیز جزیره قبرس را متصرف شد و تسلط تركیھ عثماني بر مدیترانھ خاوري را نداشت، ولي ھنگ

با ایشان پیمان عدم تعرض ; بھ خطر انداخت، وي نیز از راه فریب با فریبدھندگان خود وارد معاملھ شد
بست، در مھلت كافي نیروي دریایي مجھزي مشتمل بر دویست و ھفتاد كشتي تھیھ كرد، و سپس در 

یك دستھ از سپاھیان ترك نیز ایتالیاي شمالي را . یكي سواحل یونان ناوگان جنگي ونیز را منھدم ساختنزد
و نیز تقاضاي صلح كرد، بایزید با شرایطي  ٩٠٨(رو بھ خاور، تا شھر ویچنتسا، مورد حملھ قرار داد 

را از تخت سلطنت پسرش سلیم او . آسان آن را پذیرفت، و خود بھ سوي خلوت شعر و فلسفھاش بازگشت
و در ھمان اوان بھ گفتھ بعضي از ; )م١۵١٢(ق، ' ه ٩١٨بھ زیر آورد و خود برجایش نشست 

. تاریخ از بعضي جھات تناوبي از وقایع متضاد داشت. تاریخنویسان بایزید دوم بر اثر مسمومیت درگذشت
ي سنن گذشتھ خستھ شده بھ این ترتیب كھ خصوصیات و احوال یك دوره در دوره بعدي، كھ از یكنواخت

مكتب كالسیسیسم نھضت رمانتیسم را : است و شوق تازگي در سر دارد، مورد طرد و ابطال قرار میگیرد
بھ بار میآورد، و این دومي جاي خود را بھ رئالیسم میدھد، و از این آخرین مكتب امپرسیونیسم زاده 
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دھسالھ صلح آماده میسازد، و صلح طوالني یك دوره جنگ ناگزیر زمینھ را براي روي كار آمدن . میشود
وي . سلطان سلیم اول سیاست صلحجویانھ پدر را تحقیر میكرد. دوران تھاجم و جنگجویي را فرا میخواند

كھ داراي بدن و ارادھاي قوي بود، اعتنایي بھ خوشگذراني و تنپروري نداشت و شكار و اردو را بر ھمھ 
فر از نزدیكانش براي فروخواباندن شورش داخلي، و بھ دنبال لشكر با خفھ كردن نھ ن; چیز ترجیح میداد

با این احوال چون سلطان سلیم خبر . گرفت) سختگیر، مھیب)) (یاوز((كشیھا و پیروزیھاي مكرر، لقب 
حملھ شاه اسماعیل صفوي، پادشاه ایران، را بھ مرز تركیھ شنید، خوشحال شد و رسما نذر كرد كھ اگر 

  . ایرانیان پیروز گرداند، سھ مسجد بزرگ در شھرھاي بیت المقدس، بودا، و رم بنا كنداو را بر )) ا((

وي پس از آنكھ تعصب دیني ملتش را تا درجھ جھاد برافروخت، بھ مقابلھ شاه اسماعیل شتافت، شھر تبریز 
) م ١۵١۵(ق ' ه ٩٢١در سال . را گرفت، و بعد قسمت شمالي بین النھرین را ضمیمھ كشور خود ساخت

سلطان سلیم توپخانھ و سپاه یني چري خود را متوجھ ممالك ساخت و سوریھ، عربستان، و مصر را بھ 
وي آخرین خلیفھ مسلمانان را بھ عنوان اسیر افتخاري بھ قسطنطنیھ برد و از ). م١۵١٧(قلمرو خود افزود 

ت، ھر دو، را بھ دست آن پس، سالطین عثماني، مانند ھنري ھشتم پادشاه انگلستان، زمام دین و دول
  . گرفتند

. سلطان سلیم در اوج پیروزي و قدرت خود بھ خیال تصرف جزیره رودس و اشغال جھان مسیحیت افتاد
پاپ لئودھم ). م١۵٢٠ق، ' ه ٩٢٧(وقتي تمام مقدمات كار فراھم شد، بیماري طاعون او را از پاي در آورد 

وتر بر خود لرزیده بود، بھ تمام كلیساھا فرمان داد تا كھ از نقشھ حملھ سلطان سلیم بیش از قیام دیني ل
  . سرود شكرگزاري بھ درگاه خداوند بخوانند

VI - م  ١۵٢٠- ١۴٠٠: ادبیات اسالمي  

  ق ' ه ٩٢٧ - ٨٠٣

و چون وفات یافت دیوان شاھانھاي از مجموعھ ; سلطان سلیم ابیاتي قافیھ دار میسرود)) یاوز((حتي 
ھاي فرات، دانوب و نیل براي جانشینش  اشعارش را ھمراه با امپراطوري پھناوري محدود بھ رودخانھ

شش قرن اخیر در میان دو ھزار و دویست شاعر عثماني، كھ در . سلطان سلیمان قانوني بھ ارث گذاشت
شھرت یافتھاند، نام دوازده سلطان و عده زیادي از شاھزادگان از جملھ شاھزاده جم، كھ برادرش، بایزید 

دوم، با تطمیع پادشاھان و پاپھا ھمواره درخواست میكرد او را كامال تحت نظر داشتھ باشند ضبط شده 
شعر خود را از ایرانیان بھ عاریت گرفتھ بیشتر این سرایندگان قالبھا، مضامین، و گاھي حتي زبان . است

ھاي بیانتھاي قوافي بھ سرودن اشعاري و جالل پروردگار، دانش و درایت پادشاه زمان، و  بودند و با رشتھ
ما مردم غربي امروزه بیش از آن با . یا در تشبیھ قد رعناي معشوق بھ درخت سرو و نظایر آن میپرداختند

مخور و مانوسیم كھ از این گونھ تشبیھات لطیف شاعرانھ بھ ھیجان در ظرایف و زیباییھاي وجود زن د
آن دوره، كھ زنانشان از نوك دماغ تا نوك انگشت پا در چادر سیاه )) تركھاي مخوف((آییم، اما براي 

پوشیده شده بودند، این افشاگریھا و اشارات اثري عمیق داشت و اركان وجودشان را بھ جنبش و نشاط 
ھ عبارت دیگر ھمان شعریكھ امروزه ترجمھ سست و تغییر ماھیت یافتھاش درما بي اثر ب. درمیآورد

  . میماند، میتوانست احساسات آن مردمان را بھ سوي ایمان یا جنگ و یا تجدید فراش برانگیزد

در میان ھزاران مرده جاویدان، با ذوق پرورش نیافتھ خود، نام سھ شاعر ترك را كھ ھنوز براي عامھ 
بھ پیروي از سبك ) م ١۴١٣ق، ' ه ٨١۶' فت(مشرق زمین ناشناسند دستچین میكنیم، احمد سیواسي  مردم

اي سرود كھ در حماسھاي عظیم، ولي با شعري گاه محكم و گاھي خام، نھ فقط )) اسكندنامھ((استاد نظامي 
را از آغاز زمان تا  داستان غلبھ اسكندر بر ایران، بلكھ ھمچنین تاریخ و دین و علم و فلسفھ خاورمیانھ

ھاي انگلیسي از نقل  براي احتراز از كابوس ھراسانگیز ترجمھ. سلطنت بایزید اول بھ تفصیل شرح میداد
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چنان مقبول ذوق سلطان ) م١۴٩۶ق، ' ه ٩٠٢' فت(شعر احمد پاشا . سطوري از این كتاب خودداري میكنیم
اشق جمال یكي از غالم بچگاني شد كھ از این شاعر ع. محمد دوم قرار گرفت كھ وي را وزیر خود كرد

سلطان محمد نیز كھ ھمین رغبت را داشت، چون بھ راز شاعر پي . ملتزمان خاصھ سلطان محمد فاتح بود
احمد پاشا غزلي چنان سوزناك و دقتانگیز براي ولینعمتش فرستاد كھ سلطان . برد، فرمان بھ كشتنش داد

در آنجا احمد پاشا شاعر جوانتري را . ا بھ شھر بورسھ تبعید كردغالم بچھ را بھ وي بخشید، اما ھر دو ر
' فت(نجاتي، كھ اسم اصیلش عیسي بود . بھ خانھ خود پذیرفت كھ مقدر بود از او برتر و مشھورتر شود

، قصیدھاي در مدح سلطان محمد دوم سرود، آن را بر طوماري نوشت، و بھ )م١۵٠٨ق، ' ه ٩١۴
طومار ; حس كنجكاوي سلطان او را بھ دام شاعر انداخت. رنج باز سلطان بستوسیلھاي بر عمامھ ندیم شط

پس از . شعر را برخواند و بھ دنبال سرایندھاش فرستاد و وي را در كاخ سلطنتي بھ مقامي منصوب كرد
او سلطان بایزید دوم نجاتي را در پرتو حمایت و بخشش خود گرفت، و شاعر كامیاب و قویدل تركیھ در 

  . رمانروایي دو سلطان مقتدر پارھاي از نخبھترین غزلیات را در ادبیات عثماني بھ وجود آورددوره ف

در واقع دربار سلطان حسین بایقرا در ھرات چنان . با این وجود استادان مسلم شعر اسالمي ایرانیان بودند
اگر بخواھي پایت را : ((بھ شكایت میگفت. پر از این بلبالن غزلسرا بود كھ وزیر وي، امیر علیشیر نوایي

اگر پایت را جمع : ((پاسخ داد كھ بھ این سخن شاعري.)) دراز كني بھ پشت یكي از این شاعرھا میخورد
عالوه بر ) م ١۵٠١ق، ' ه ٩٠٧' فت(زیرا امیر علیشیر نوایي .)) نیز كني، باز بھ شاعري میخورد

زمامداري امور خراسان و پشتیباني از ادبیات و ھنر و بھ وجود آوردن آثاري در مینیاتور و موسیقي، 
د كھ نقاشاني چون بھزاد و شاه مظفر، بر اثر حمایت ھوشمندانھ وي بو. خود شاعري بزرگ بود

موسیقیداناني چون گل محمد و شیخ نایي و حسین عودي، و باالخره شاعر بلند پایھ اسالم در قرن پانزدھم، 
، توانسستند در فراخي، آسایش آثار ھنري خود )١۴٩٢ق، ' ه ٨٩٨' فت(یعني نورالدین عبدالرحمان جامي 

  . را بھ وجود آورند

وي در آثار . طوالني و آرام خود بھ عنوان دانشور، عارف، و شاعر سرشناس شدجامي طي زندگي 
صوفیانھاش با نثري شیوا بھ بحث وجدانگیر روح با معشوق یعني خدا فقط در موقعي حاصل میشود كھ 

ھاي اشباحي گذرانند كھ در غبار  روح دریابد كھ خود وھمي بیش نیست، و موجودات این جھان ھمھ سایھ
بیشتر اشعار جامي عرفان منظومي است كھ بھ طعم حساسیتي جذاب نمكین شده .)) راكنده میشوندنیستي پ

جامي با نقل داستاني شیرین برتري عشق االھي بر عشق زمیني را )) سالمان و ابسال((در كتاب . است
آن از بھ دنیان  گرچھ باور كردن(سالمان پسر پادشاه یونان است كھ بدون مادر بھ دنیا آمده . تشریح میكند

و در دامن شاھزاده خانم زیبایي، بھ نام ابسال، پرورش یافتھ ) آمدن كودك بدون پدر خیلي مشكلتر است
چون سالمان بھ سن چھارده میرسد، ابسال گرفتار عشق وي میشود و سعي میكند با بھ كار بردن . است

سر بافتي زنجیرھاي از مشك تر تا بدان گاه بر رسم نغولھ پیش : اسباب جمال سالمان را مفتون خود سازد
زنجیره داناپسندساختي پاي دل شھزاده بند گاه مشكین موي را بشكافتي فرق كرده زان دو گیسو بافتي یعني 

از وي كام دل نایافتن تا كیم خواھد بدین سان تافتن گھ نھادي چون بتان دلفروزبر كمان ابروان از وسمھ 
ن صید كردي مایھ امن و امان چشم خود را كردي از سرمھ سیاھتاش توز تا زجان او بھ زنگاري كما

بردي زان سیھ كاري ز راه برگ گل را دادي از گلگونھ زیبتا بدان رنگش زدي برل شكیب دانھ مشكین 
نھادي بر عذارتا بدان مرغ دلش كردي شكار گھ گشادي بند از تنگ شكرگھ شكستي مھر بر درج گھر تا 

شدیاز لب گویاش گوھر چین شدي گھ نمودي از گریبان گوي زرزیر آن طوق چھ شكر بردنش شیرین 
مرصع از گھر تا كشیدي با ھمھ فرخندگي گردنش را زیر طوق بندگي گھ بھ كاري دست سیمین بر زدیزان 

بھا نھ آستین را برزدي تا نگارین ساعد او آشكاردیدي وكردي بھ خون چھره نگار گھ چو بھر خدمتي 
ر برداشتي از جاي گام تا زبانگ جنبش خلخال اوتاجور فرقش شدي پامال او پسر بدون كردي قیامسختت

پادشاه . مقاومت بھ دام این فریبندگیھا میافتد، و چندي آن دو دلداده از لذت عشقي آتشین برخوردار میشوند
در . دولتي سازد فرزند را از این ھوسراني منع میكند و بھ او امر میكند كھ خود را آماده خدمات لشكري و

. فرار میكنند)) دو مغز بادام شیرین در یك پوست((عوض سالمان با ابسال برشتري سوار میشوند و مانند 
دریانوردي، بھ جزیرھاي فرو )) یك یاه قمري((چون بھ كنار دریا میرسند، زورقي میسازند و پس از 

ھاي رسیده است، كھ بھ  ن نواخوان و میوهمیآیند كھ سراسر آن سبز و خرم و پر از گلھاي خوشبو و پرندگا
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لیكن در این باغ عدن وجدان شاھزاده از این فكر كھ شانھ از زیر وظایف شاھانھ . وفور برپاي آنھا میریزند
و سپس كوشش خود را ; پس ابسال را وادار میكند كھ ھمراه وي بھ یونان باز گردد. خالي كرده معذب است

اما چنان در انتخاب میان وظیفھ و وجیھھ مردد و ; م پادشاھي را فرا گیردمعطوف آن میدارد كھ راه و رس
دو دلداده توده . معذب میماند كھ كارش بھ سرحد جنون میكشد و تصمیم میگیرد خود و ابسال را نابود كند

ابسال در آتش میسوزد، ولي . ھاي آتش میجھند آتشي برپا میكنند و دست در دست یكدیگر بھ درون شعلھ
اینك كھ روح ابسال پاك شده است، تخت سلطنت را بھ ارث آن را ; مان بھ سالمت از آن بیرون میآیدسال

این ھمھ در لباس تمثیل آمدھاند و چنانكھ خود جامي در آخر كتاب بھ شعر تفسیر میكند، شاه . مزین میسازد
یات زندگي است كھ در توده آتش اشاره بھ كوره تجرب; خداست و سالمان روح آدمي و ابسال لذت شھوي

و تخت سلطنت، كھ فقط روح تصفیھ شده میتواند با چنان ; آن خواھشھاي شھواني میسوزند و پاك میشوند
حساسیتي زیباییھاي وجود زن را وصف كند با چنین جدیتي ما را داللت كند كھ از آن زیباییھا دوري 

  . جوییم، مگر بندرت

یعني ;اشت جرئت كرد دست بھ اقدام ادبي پر مخاطرھاي بزندجایي با ایماني كھ بھ نتیجھ كار خود د
را، كھ موضوعاتي مورد عالقھ عدھاي قریب بھ )) لیلي و مجنون((و )) یوسف و زلیخا((داستانھایي چون 

، ))یوسف و زلیخا((در مقدمھ منظوم . دوازده تن از شاعران پیشین وي بودند، بار دیگر بھ نظم در آورد
جمالي مطلق از قید ظاھربھ نور خویش ھم بر : یان درباره زیبایي، چنین میسرایدراجع بھ نظریھ صوف

خویش ظاھر دالرا شاھدي در حجلھ غیبمبرا دامنش از تھمت عیب نھ با آیینھ رویش در میانھنھ زلفش را 
كشیده دست شانھ صبا از طرھاش نگسستھ تاریندیده چشمش از سرمھ غباري نگشتھ با گلش ھمسایھ 

  ... تھ سبزھاش پیرایھ برگلبلبلنبس

ولي زانجا كھ حكم خوبروي استز پرده خوبرو در تنگ خوي است نظر كن اللھ را در كوھساران كھ چون 
  ... خرم شود فصل بھاران كند شق شقھ گلریز خاراجمال خود كند زان آشكارا

ز اقلیم چو ھر جاھست حسن اینش تقاضاست نخست این جنبش از حسن ازل خاست برون زد خیمھ ا
تقدستجلي كرد بر آفاق و انفس زھر آیینھاي بنمود رویي بھر جا خاست از وي گفتگویي ازاو یك لمعھ 

  ... برملك و ملك تافتملك سرگشتھاي را چون فلك یافت

از آن لمعھ فروغي بر گل افتادز گل شوري بھ جان بلبل افتاد رخ خود شمع از آن آتش برافروختبھ ھر 
  ... ا سوختكاشانھ صد پروانھ ر

سر از جیب مھ كنعان برآوردزلیخا را دمار از جان برآورد جامي از این اوج عالم باال ناگھان بھ دنیاي 
ماده پایین میآید تا با بیاني پر شور و اشتیاق بھ شرح دقایق زیبایي شاھزاده خانم زلیخا بپردازد، و حتي 

دو پستان ھر یكي چون قبھ : وصف در میآوردبدن وي را چنین بھ )) دژ عفاف و جایگاه دست نخوردني((
نورحبابي خاستھ از عین كافور دو نار تازه بر رستھ زیك شاخكف امیدشان نبسوده گستاخ زلیخا یوسف را 
بھ خواب میبیند و در ھمان نخستین نگاه عشق او را در دل میگیرد، ولي پدرش او را بھ عقد وزیر خود، 

د یوسف را دربازار میبیند، ھنگامي كھ او را چون بردھاي براي فروش بعد زلیخا خو. فوطیفار در میآورد
یوسف ابتدا . زلیخا یوسف را میخرد و او را بھ عشق خود فرا میخواند. بھ معرض نمایش گذارده بودند

وزیر دار فاني را بدرود . امتناع میكند و از وسوسھ وي میگریزد و زلیخا را محروم و ماتمزده میگذارد
این داستاني . ولي بزودي ھر دو درد و است و زندگي; یوسف زلیخا را بھ عقد خود در میآورد میگوید و

  است كھن، ولي كیست كھ پس از شنیدن چنین مواعظي بھ خواب رود
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كار  ھا و بردگان را بھ در سراسر قلمرو اسالم، از غرناطھ تا دھلي و سمرقند، پادشاھان و اشراف نابغھ
ھاي ابریشمي و  ھا بگدازند، پارچھ میكشیدند تا مساجد و مقابر بسازند، كاشیھا را رنگامیزي كنند و در كوره

قالیھا را با نقش و نگار ببافند، فاز را بكوبند و چوب و عاج را كندھكاري كنند، و با رنگھاي رقیق و 
، سالطین عثماني، ممالیك مصر، و حتي ایلخانیان، تیموریان. خطوط ظریف كتابھاي خطي را تذھیب دھند

ھاي ناچیزي از پھنھ اسالم فرمانروایي داشتند، ھمھ، از این سنت خاور زمین  ھاي كوچكي كھ بر پاره سلسلھ
ھاي  در دھكده. پیروي میكردند كھ غارتگري را با شعر و آدمكشي را با ھنر بیامیزند و معتدل سازند

ج در صورت زیبایي متجلي گشت، و اقلیتي از متنعمان توانستند روستایي و كاخھاي شھري، ثروت بتدری
  . از داشتن اشیاي تجملي، كھ دست زدن بھ آنھا وسوسھانگیز و دیدارشان نشاطبخش بود، بھرھمند شوند

ھا را  در آنجا یك سو آجر و كاشي ترانھ موزون مناره. مسجد ھنوز گنجینھ مجموعھ ھنرھاي اسالمي بود
سوي دیگر سردرھاي مزین با كاشیھاي بدل چیني شراره شوق خورشید را بھ رنگھاي  بھ وجود میآورد و

منبر خطوط تراش خورده بدنھ و یا خاتمكاري ظریف چوبش را عرضھ میداشت، . درخشان تجزیھ میكردند
شباك فلزي و قندیلھاي مفرغي، . و شكوه محراب چشمان پرستندگان را بھ سوي مكھ خیره میساخت

عرضھ میداشتند، و قالیھاي پر نقش و نگار صحن كاشي )) ا((ف خود را در راه ستایش توربافت ظری
فرششده نمازخانھ را زیر زانوان سجدھكنندگان نرم میكردند و حریرھاي نفیس، قرآنھاي تذھیب شده را 

یرت دچار ح)) مساجد زیباي مزین بھ كاشیھاي آبي و طالیي((در تبریز كالویخو از مشاھده . میپوشاندند
در اصفھان یكي از وزیران الجایتو در مسجد جمعھ محرابي برپا ساخت كھ در آن گچبري معمولي بھ . شد

الجایتو در سلطانیھ بقعھ باشكوھي بنا . صورت اثري فریبنده متشكل از نقوش آرابسك و حروف بنایي درآمد
، را [ع]و حسین [ ع]علي  و قصد داشت مقبره دو نفر ائمھ مذھب شیعھ، یعني) م١٣١٣ق، ' ه ٧١٣(كرد 

. بھ آنجا منتقل سازد، كھ این نقشھ عملي نشد و استخوانھاي خود خان در آن جایگاه با ابھت قرار گرفت
  ). م١٣٢۶ق، ' ه ٧٢٧(ھاي باقیمانده از مسجدي در ورامین حاكي از عظمت و جالل گذشتھ آن است  خرابھ

ماري را مانند سیم و زر از چنگ قربانیان جنگیش ھا و بدعتھاي مع تیمور عشق بھ ساختن داشت و نقشھ
وي مانند دیگر فاتحان توده كوھپیكر بنا را دوست میداشت و آن را مظھر قدرت امپراطوري و . میربود

ھا عاشق رنگ بود و در بناھایي كھ برپا میساخت تزیین  اراده خود میشمرد، و مانند تازه بھ دوران رسیده
ه بود، كاشیكاران ایراني را بھ سمرقند برد تا با كاشیھاي صاف و براق بدنھ را بھ حد آبي رنگ ھرات شد

و بزودي شھر سمرقند با برق گل كوزه گري لعابدیده بھ درخشش ; مساجد و كاخھاي پایتختش را بپوشانند
ا در دمشق تیمور گنبدي را بھ نظر آورد كھ قاعدھاش پیازي شكل بود و راس آن رو بھ باال متدرج. در آمد

ھاي آن را، پیش از  پس دستور داد تا معمارانش نقشھ و اندازه. باریك میشد تا بھ نوك تیزي منتھي میگشت
تیمور سمرقند را بھ چنین گنبدھایي مزین ساخت و این سبك ; آنكھ در معركھ جنگ منھدم شود، بردارند

در آگره و كلیساي ایوان در گنبد سازي را در ھندوستان و روسیھ نیز رواج داد، چنانكھ بناي تاج محل 
وي وقتي از ھندوستان برمیگشت چندان ھنرمند و پیشھ ور ھمراه خود . ھاي آنند میدان سرخ مسكو نمونھ

را كھ بنایي كوه پیكر بود، با ورودي شكوھمندي بھ )) مسجد شاه((بھ پایتخت آورد كھ در مدت سھ ماه 
تیمور براي . نگھداري میشد، براي وي ساختند ستون سنگي ۴٨٠متر و سقف بزرگي كھ توسط  ٣٠بلندي 

وقتي فرمان . خواھرش مسجد و آرامگاھي ساخت كھ شاھكار معماري دوره فرمانرواییش محسوب میشود
بھ ساختن مسجدي براي تجلیل نام زوجھ اصلیش بي بي خاتون داد، نظارت بر آن را شخصا عھده دار شد، 

ران زحمتكش، و سكھ زر براي پیشھ وران با پشتكار چنانكھ بھ دست خود لقمھ گوشت براي كارگ
تا آنكھ فرارسیدن زمستان كار ; میانداخت، و ھمگي را تشویق یا تھدید میكرد كھ با تب و تاب كار كنند

  . بنایي، را متوقف ساخت و آتش معماري وي را سرد كرد

گوھر شاد ھمسر با كفایت  )م١۴١٨(ق ' ه ٨٣١در سال . جانشینان تیمور ھنر كاملتري بھ وجود آوردند
شاھرخ، قوام الدین معمار را بھ ساختن مسجد گوھرشاد در شھر مشھد، واقع بر سر راه تھران بھ سمرقند، 

ھاي حامل  مناره. این با شكوھترین و پرزینتترین محصول معماري اسالمي در ایران است. گماشت
چھار طاق شكوھمند ورودي مسجد را . ادھاندھاي خوش ساخت بھ نگاھباني از زیارتگاه برپا ایست گلدستھ
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نظیرشان ((بھ حیاط مركزي متصل میكنند، و سطوح بدنھ آنھا با كاشیھاي بدل چیني تزیین یافتھاند كھ 
  )). نھ پیشتر و نھ بعد از آن; ھرگز ساختھ نشد

ندسي و صحنھاي درخشان از تاللو رنگھایي كھ، مصون از آسیب زمان، در بھ وجود آوردن صدھا نقش ھ
ھاي موزون كوفي، بھ كار رفتھ است و تابش  ھاي گل و گیاھي، ھمراه با خط نوشتھ آرابسك و نقشمایھ

رواق ((در قسمت شمال باختري محوطھ، باالي . خورشید ایران درخشندگي آنھا را دو چندان میسازد
درآن با حروف درشت گنبدي پوشیده از كاشیھاي آبي با آسمان كوس ھمسري میزند، و برحاشیھ سر)) حرم

  : سفید بر زمینھ آبي رنگ خطبھ وقف ملكھ متدین تفاخر میكند

گوھرشاد كھ بزرگیش موید و عصمت او ... علیاحضرت، صاحب جاللت، خورشید آسمان سر و عفاف
آن را از عین مال خویش، براي حسن عاقبت و صالح آخرت، آن روز كھ ھر كسي بھ جزاي ... مخلد باد

این مسجد جامع بزرگ و خانھ مقدس را در ایام ... بھ نیت طلب رضاي خدا و بھ شكرانھ اعمالش میرسد،
  برپاساخت كھ خداوند ملك و ... دولت سلطان معظم، سرور ملوك عرب و عجم، سلطان ابوالمظفر شاھرخ

ھر در آن ش. مسجد گوھر شاد تنھا یكي از بناھاي پرتفصیلي بود كھ مشھد را شھر رم فرقھ شیعھ میساخت
با گذشتن سي نسل مجتمع ساختماني شكوھمندي كھ دیدگان را خیره [ع]زایران و پرستندگان امام رضا 

ھاي پوشیده از كاشیھاي تابناك یا  ھاي ظریف و گنبدھاي با ابھت، درگاه مناره: میساخت بھ وجود آوردند
بدل چیني دیوارھا و ھاي سیمین و زرین، و حیاطھاي وسیع كھ كاشیكاریھاي معرق یا  مزین بھ لوحھ

سردرھاي پیرامونشان بھ تھنیت خورشید پاسخ میدھند، ھمھ در نماي سراسري شگفت انگیزي از رنگ و 
طرح با ھم گرد آمدھاند، تا ھنر ایراني بتواند با جادوي خود امامي را تجلیل كند و شوق ایمان را در دل 

  . زایران برانگیزد

ز این مساجد از خاك اسالم بیرون روییدند، زیرا جذبھ دین ھمان قدر از آذربایجان تا افغانستان ھزاران ا
در نظر ما غربیھا، كھ در قالبھاي اندیشھ زنداني ھستیم، این . براي بشر ارزنده است كھ ثمره زمین

ھا نامي خالي از معني بیش نیستند، و حتي كرنشي كھ در مقابل آنھا از طرف پرستندگانشان بھ  زیارتگاه
براي ما چھ اھمیتي دارد كھ استخوانھاي عفیف . د ممكن است باعث مالل خاطرمان شودعمل میآی

گوھرشاد را در آرامگاه زیبایي در ھرات جاي داده باشند، یا شیراز مسجد جامع خود را در قرن چھاردھم 
د ما از ھاي خود افزوده باشن از نو ساختھ باشد، و یا یزد و اصفھان محرابھاي با شكوھي بھ مسجد جمعھ

لحاظ فاصلھ زماني و مكاني و فكري بیش از آن دور افتادھایم كھ بتوانیم این بزرگیھا را درك كنیم، چنانكھ 
ھاي دوره  پرستندگان آن مساجد نیز ادراك بلند پروازیھاي معماري گوتیك یا زیبایي صوري مجسمھ

) م ١۴٣٧١۴۶٧ق، ' ه ٨۴١٨٧٢(ز با این ھمھ، حتي وقتي در مقابل مسجد كبود تبری. رنسانس ما عاجزند
بھ تماشا میایستیم و شھرت گذشتھ آن را بھ خاطر درخشش كاشیھاي بدل چیني آبي و آرابسكھاي طالییش 

و در این حال غافل از آن نیستیم كھ سلطان محمد فاتح ; در نظر میآوریم، ھیجان لذتبخشي نصیبمان میشود
كھ در جالل و عظمت ) م ١۴۶٣١۴٩٧ق، ' ه ٨۶٨٩٠٣(و بایزید دوم در قسطنطنیھ مساجدي ساختند 

ھاي بنا را از امپراطوري بیزانس و سردرھا  سالطین عثماني نقشھ. دست كمي از مسجد ایاصوفیھ نداشتند
را از ایران و گنبدھا را از ارمنستان و نقوش تزییني را از چین اقتباس كردند تا مجموعھ آنھا مساجدي در 

میتوان گفت كھ دست كم از لحاظ معماري ھنر اسالمي ھنوز . وقونیھ بر پا سازندبورسھ، نیقیھ، نیكومدیا، 
  . در اوج ترقي خود قرار داشت

در مقابل عظمت معماري  جالوتفقط یك ھنر ظریف وجود داشت كھ میتوانست مانند داوود در برابر 
شاید حتي معتبرتر از معماران مساجد، استادان خوشنویسي و مینیاتوركاران پر . اسالمي ایستادگي كند

در . شكیب بودند كھ با اھتمام بھ ریزه كاري ھر چھ تمامتر نسخ خطي را مینوشتند و آنھا را تذھیب میكردند
  ھیچ اثري آن زمان نقاشیھاي دیواري نیز معمول بود، لیكن 
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تك چھره اشخاص را نیز با رنگ روغن . از آنھا بر جاي نماده است) مسجد سلطان احمد(مسجد كبود 
سالطین عثماني بھ ظاھر از دستور اكید دیني در مورد . میساختند، كھ تعداد اندكي از آنھا ھنوز باقي است

دند، لیكن سلطان محمد فاتح جنتیلھ تحریم شبیھ سازي كھ در كتاب مقدس و قرآن آمده است پیروي میكر
گالري ملي ((تا تصویر او را كھ اكنون در ) م ١۴٨٠ق، ' ه ٨٨۵(بلیني نقاش ونیزي را بھ قسطنطنیھ برد 

ھاي تقلیدي وجود دارد كھ معروف است از روي تصاویر  نیز تعدادي پرده. آویزان است بسازد)) لندن
ني كھ بھ دین اسالم در آمدند سنن ھنرھاي تصویري چین بھ طور كلي مغوال. اصلي تیمور كشیده شدھاند

را برمنھیات دین اسالم ترجیح میدادند، و بھ وسیلھ ایشان بود كھ تصاویر و عالیمي چون اژدھا و قفس، 
اشكال ابر و ھالھ دور سر قدیسان، و صورتھاي گرد ماه مانند از نقاشي چیني با مینیاتورسازي ایراني 

ب آن عناصر با رنگھاي شفاف و خطوط سیال ایراني شیوه مینیاتور سازي تكامل مخلوط شد و از تركی
. زیرا كھ این دو كیفیت ھنري در اساس با ھم خویشاوندي نزدیك داشتند; یافتھ و پرخالقیتي بھ وجود آمد

ھ مینیاتورسازان چیني و ایراني ھر دو براي اشرافي كھ احتماال داراي ذوقي بسیار لطیف و پرورش یافت
بودند نقاشي میكردند، و از این رو سعیشان بر آن بود كھ اثر ھنریشان مطبوع قوه تخیل و ادراك آن گروه 

  . مردمان واقع شود، نھ آنكھ اشكال طبیعت مشھود را در نظرشان مجسم سازد

ج مراكز عمده مینیاتورسازي اسالمي در این دوره تبریز و شیراز و ھرات بودند، و محتمال پنجاه و پن
بھ دست آمده توسط عدھاي )) دموت((صفحھ مینیاتورھایي كھ از نسخھاي از شاھنامھ فردوسي معروف بھ 

لیكن . مینیاتور سازان و تذھیبكاران تبریز در زمان ایلخانیان، یعني قرن چھاردھم میالدي نقاشي شده است
شاھرخ عده زیادي . ل خود رسیددر ھرات و زمان فرمانروایي تیموریان بود كھ مینیاتورایراني بھ اوج كما

از ھنرمندان را بھ خدمت گرفت، و پسرش، بایسنقر، مدرسھاي براي تعلیم خوشنویسي و تذھیبكاري 
كھ اعجازي از تابندگي رنگ و سیالن خطوط ) م١۴٢٩ق، ' ه ٨٣٣(شاھنامھ بایسنقري . تاسیس كرد
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تھران نگھداري میشود، )) ھ كاخ گلستانكتابخان((زیباست، كھ از آن با احتیاط و حرمت اشیاي مذھبي در 
تماشاي این اثر نفیس در نخستین بار مانند دریافتن زیباییھاي . دسترنج ھنرمندان مكتب ھرات است

  . است جان كیتسغزالھاي 

وي آنچھ را كھ . سازي ایران یار افائل مشرق زمین كمال الدین بھزاد بود قھرمان واقعي در ھنر مینیاتور
بھزاد در . در زندگي از وحشتھا و انقالبات دوران جنگ مشاھده كرده بود در آثارش منعكس میساخت

در ھرات زاده شد، در تبریز بھ تحصیل پرداخت، و سپس بھ ھرات ) م١۴۴٠(ق ' ه ٨۴۴حدود سال 
چون ھرات . ان حسین بایقرا و وزیر با عقل و رایش، میر علیشیرنوایي، نقاشي كندبرگشت تا براي سلط

وي از نخستین نقاشان ایراني بود كھ . میدان نبرد ازبكھا و صفویھا واقع شد، بھزاد دوباره بھ تبریز پناه برد
ست و ھم با این وجود آثاري كھ از وي بھ دست آمده ھم بسیار اندك ا; كارھاي خود را امضا میكرد

در شھر قاھره دو تصویر مینیاتور، در نسخھ خطي بوستان سعدي، )) كتابخانھ سلطنتي مصر((در . پراكنده
 ٨٩۵تاریخ نسخھ خطي برابر . چند نفر روحاني را نشان میدھند كھ در مسجدي مشغول بحث در معضالتند

گالري ھنري ((در .)) ھزادنقاشي عبدالمذنب، ب: ((است و در صفحھ آخر آن نوشتھ شده) م١۴٨٩(ق ' ه
واشینگتن پرده موسوم بھ تل چھره جواني درحال نقاشي موجود است كھ از روي كار جنتیلھ بلیني )) فریر

مشكوكتر از آنچھ گذشت كارھاي دیگري چون مینیاتورھاي . است)) بھزاد((تقلید شده و امضاي زیر آن 
و باز در ھمان گنجینھ جھاني یك نسخھ ; است))موزه بریتانیایي((یك نسخھ از خمسھ نظامي متعلق بھ 

  . موجود است كھ مینیاتورھاي آن منسوب بھ بھزادند) در شرح فتوحات تیمور(خطي از ظفرنامھ 

بي شك آثار بھزاد حاكي از . لیكن این مشت آثار پراكنده بزحمت میتواند معرف شھرت بینظیر بھزاد باشد
ظرافت و دقت خطوط در نشان دادن سرعت و نشاط ادراكي حساس از خصوصیات اشخاص و اشیا، 

با این ھمھ، آثار مذكور بزحمت میتوانند بھ . حركات، و باالخره ذوق و تنوعي در بھ كار بردن رنگھاست
. پاي مینیاتورھایي كھ تقریبا یك قرن پیشتر از آن در فرانسھ براي دوك دو بري ساختھ شده بودند برسند

ھاي بدیعي كھ بھ تركیب مجالسش میبخشید، و مناظر شادابي  د كھ وي با انگارهلیكن معاصران بھزاد معتقدن
ھا بھ كار میبرد تحول  كھ نقش میكرد، و ھمچنین اھتمامي كھ در منفرد ساختن و زنده نشان دادن چھره

خواندمیر، تاریخنویس ایراني، كھ در ھنگام وفات . بزرگي در عالم مینیاتورسازي بھ وجود آورده بود
نزدیك پنجاه سال از عمرش میگذشت، شاید از روي تعصب دوستیي كھ با ) م ١۵٢٣ق، ' ه ٩٣٠(زاد بھ

طراحي وي نام ھمھ نقاشان جھان را بھ دست فراموشي سپرده : ((بھزاد داشت، دربارھاش چنین مینویسد
آمدھاند از  است، و انگشتان معجزه آسایش تصویر عموم ھنرمنداني را كھ در میان فرزندان آدم بھ وجود

اما در اینجا، براي آنكھ قضاوت خود را تعدیل دھیم، الزم است بھ خاطر بیاوریم كھ .)) خاطرھا زدودھاند
پیش از آنكھ خواندمیر این كلمات را بھ نگارش در آورد، دواینچي پرده آخرین شام، میكالنژ نقاشیھاي 

محتمال ; ن را بھ وجود آورده بودندسقف نمازخانھ سیستین، و رافائل نقاشي دیواري تاالر واتیكا
  . خواندمیرنامي ھم از ایشان نشنیده بود

. ھنر كوزه گري در این دوره، از اوج كمالي كھ در دوره سالجقھ در ري و كاشان یافتھ بود، نزول كرد
 ھاي لعابكاري خود را بھ ھاي مكرر و ھجوم مغولھا ویران شد، و كاشان بیشتر كوره ري براثر زمین لرزه

با وجود این، در شھرھاي سلطانیھ، یزد، تبریز، ھرات، اصفھان، شیراز، و ; ساختن آجر اختصاص داد
اینك كاشسي لعابي بدل چیني محصول مورد پسند عموم . سمرقند مراكز كاشي سازي تازھاي بھ وجود آمد

اختن در كوره بھ ھاي كوچك گلي را با یكي از رنگھاي فلزي لعاب میدادند و آنھا را با گد لوحھ. بود
ھنگامي كھ مشوقان ھنر توانگر بودند، معماران ایراني . شفافیتي میرساندند كھ ثابت و ھمیشگي میماندند

این كاشیھا را نھ تنھا در ساختن محرابھا و داخلي بھ كار میبردند، بلكھ آنھا را حتي براي فرش كردن 
)) موزه ھنري مترپلیتن((در . میكردند سطوح بزرگ دیوارھا و ورودیھاي شكوھمند مساجد نیز مصرف

ق، ' ه ٧۵۵حد (در نیویورك نمونھ شگفت انگیزي از این كاشیكاري، كھ متعلق بھ محراب مسجد بابا قاسم 
ایشان درھا و قندیلھاي . فلزكاران اسالمي مھارت خود را حفظ كردند. بوده، موجود است) م ١٣۵۴

ولي باید گفت كھ ھیچ . رفتھ تا شھر مراكش، میساختندمفرغي براي كلیھ مساجد اسالمي، از بخارا گ
، در تعمیدگاه )م١۴۵٢ - ١۴٠١)) (درھاي بھشت((كدامشان اثري بھ زیبایي و كمال ساختھ گیبرتي،
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; ھاي فلزي را در آن زمان میساختند در عوض ایشان بھترین زره. كلیساي فلورانس، بھ وجود نیاوردند
سپرھایي از آن صیقل خورده و : ات فرود آینده بر سر را رد میكردكاله خودھاي مخروطي شكلي كھ ضرب

مرصع بھ نقره و طال، شمشیرھایي كھ روي تیغھ ھایشان واژه ھایي بھ خط كوفي و یا اشكال گل وگیاه كنده 
ھاي زیبا و مدالیونھاي خوشنمایي میساختند كھ مدالیون  ھمچنین سكھ. شده بود، از جملھ مصنوعاتشان بودند

و دیگر میتوان از شمعدانھاي بزرگ ; بھ نیمرخ گوشتالوي سلطان محمد فاتح از آن جملھ است منقش
و ھمچنین از ; برنجي كھ با خط موزون كوفي یا اشكال ظریف گل و گیاه كنده كاري شده بودند نام برد

حتي قیچیھا و  ھا، ابریقھا، لگنھا، سینیھا، و ھا، درجھا، منقلھا، كاسھ عودسوزھا، قلمدانھا، قاب آینھ
پیشھ وران ھنرمندي كھ جواھرات را تراش میدادند یا . پرگارھي خوش ساخت و پر از نقش و نگار نام برد

با فلزات و سنگھاي قیمتي سرو كار داشتند، یا بر روي چوب و عاج كنده كاري میكردند نیز در چنین 
قابلي بھ دست نیامده است، اما  ھاي نساجي آن عصر چیز از نمونھ. طراز باالیي قرار گرفتھ بودند

ھاي ابریشمي سمرقند،  ھا، مانند كتانھاي عالي قاھره و خیمھ مینیاتورھاي آن دوره انواع فراواني از پارچھ
در حقیقت تذھیبكاران بودند كھ آن ھمھ طرحھاي پیچیده و در عین حال . را در پیش دیدگان ما میآورند

ھاي ابریشمي دوره مغولھا و تیموریان، و حتي براي آن  ا و پارچھمتعدد و منطقي را براي زریھا و مخملھ
ھمھ قالیھاي ایراني و تركي كھ میبایست بزودي ھر تكھ شان مورد رشك و آرزوي اروپاییان با سلیقھ واقع 

  . شود، آفریدند

  . ، اسالم ھنوز پیشرو جھان بود))دستي((خالصھ آنكھ از الحاظ انواع ھنرھاي بھ اصطالح 

VIII -  اندیشھ اسالمي  

دین در مبارزه با آنھا غالب شده بود، و حال آنكھ . در عالم علم و فلسفھ سربلندي رخت از میان بستھ بود
در ھمان زمان دین در جبھھ اروپاي جوانسال عقب مینشست، اینك مقام حرمت و افتخار نصیب عالمان 

ھا و  این داشتند كھ یافتھاالھي، عارفان، فقیران، و قدیسان بود، و حال آنكھ دانشوران بیشتر كوشش بر 
ھاي پیشینیان خود را درك و شرح كنند تا آنكھ با چشم باز طبیعت را مورد بررسي شخصي قرار  گفتھ
در سمرقند ستارھشناسان مسلماني كھ در رصدخانھ الغ بیگ بھ مطالعھ مشغول بودند، با ترتیب دادن . دھند

  ورد كھ تا قرن ھجدھم نیز م) م١۴٣٧ق، ' ه ٨۴١(زیجھایي 

ش
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بھ كمك این زیجھا و یك نقشھ عربي، یك نفر عرب . اروپاییان بودند، آخرین ھنر نمایي خود را كردند
و این ھمان مسافرت تاریخي ; دریانورد توانست واسكو دو گاما را از راه جنوب افریقا بھ ھندوستان برساند

. مھمي بود كھ بھ سلطھ اقتصادي اسالم در دنیاي آن روز پایان بخشید

ابوعبدا محمد بن بطوطھ بھ . در علم جغرافیا شخصیت بزرگي در میان مسلمانان آن عصر بھ وجود آمد
در شھر طنجھ زاده شده بود در طول زندگي خود عرصھ داراالسالم، یا قلمرو ) م١٣٠۴(ق ' ه ٧٠٣سال 

ا در شھر ، را زیر پاگذاشت و پس از بیست و چھار سال سیر و سیاحت بھ مراكش بازگشت ت[ص]محمد 
ابن . خط سیر وي حاكي از گسترش عظیم ایمان اسالمي در آن زمان است. فاس جھان را بدرود گوید

یعني تا (كیلومتر راه پیموده است  ١٢۵٠٠٠بطوطھ نوشتھ است كھ در سفرھاي خود بھ كشورھاي اسالمي 
كتو، مصر، خاور وي بھ غرناطھ، افریقاي شمالي، تمبو; )قبل از عصربخار بیش از ھر سیاح دیگري

در ھر . نزدیكي و میانھ، روسیھ، ھندوستان، سیالن و چین سفر و از یكایك فرمانروایان مسلمان دیدن كرد
شھر نخست بھ زیارت دانشمندان و علماي االھي میشتافت و رسم احترام ایشان را بھ جاي میآورد، آنگاه بھ 

ان ھفت پادشاه مقتدر جھان، جز یك نفر كھ چیني در می: ((ابن بطوطھ میگوید. خدمت فرمانروایان میرسید
وي نھ فقط بھ شرح اشخاص و جایھاي قابل ذكر میپردازد، بلكھ درباره مجموعھ .)) است، ھمھ مسلمانند

ھا، قیمت انواع كاالھا، وضع اقلیم و جغرافیاي طبیعي، آداب  جانوران، گیاھان، مواد معدني، غذاھا، نوشابھ
از عیسي و مریم با احترام سخن . ید دیني ھر خطھ مطالبي سودمند بیان میكندو اخالق، و شعایر و عقا

كھ بھ كلیسا )) ھر زایري((میگوید، ولي براي خشنود ساختن خاطر خود این را ھم اضافھ میكند كھ 
چون ابن بطوطھ بھ .)) وارد میشود ورودیھ ناچیزي بھ مسلمانان میپردازد[ كلیساي قیامت در بیت المقدس]

بازگشت و مشاھدات خود را نقل كرد، بیشتر شنوندگانش او را بھ داستان بافي و گزافھ گویي متھم  فاس
ساختند، لیكن وزیر وقت دبیري را مامور كرد كھ خاطرات ابن بطوطھ را، ھمان طور كھ خودش بیان 

بود، تا آنكھ در این اثر تا مدتھا مفقود و تقریبا از نظر فراموش شده . میكرد، بھ رشتھ نگارش در آورد
 . دوران اخیر، ھنگامي كھ فرانسویھا الجزایر را اشغال میكردند، بر آن دست یافتند

تاریخ ((پركارترین نویسندگان در موضوع ) م١٣۵٠(ق ' ه ٧۵١تا ) م١٢۵٠(ق ' ه ۶۴٨بین سالھاي 
شناسي نگاشت صفحھ درباره جانور ١۵٠٠محمد دمیري، اھل قاھره، كتابي با . مسلمانان بودند)) طبیعي

در خطھ اسالم بیمارستان فراوان یافت . علم پزشكي ھنوز فن خاص نژاد سامي بود[. حیات الحیوان]((
  . میشد

حد (سال پیش از سروتوس  ٢٧٠عالالدین بن النفیس پزشكي از شھر دمشق بود كھ گردش ریوي خون را 
ام ابن خطیب، شیوع مرگ سیاه را پزشكي از مردم غرناطھ، بھ ن. كشف و تفسیر كرد) م١٢۶٠ق، ' ه ۶۵٩

بھ واگیري نسبت داد و پیشنھاد كرد كھ مبتالیان را در قرنطینھ نگھدارند، و این در مقابل نظریھ عالمان 
رسالھ . االھي بود كھ آنرا نشانھ خشم خداوند و نتیجھ انتقامجویي پروردگار از گناھكاري بندگانش میدانستند

باید : ((حاوي این بیان كفرآمیز قابل توجھ است) م ١٣۶٠ق، ' ه ٧۶٢د ح)) (درباره طاعون((وي با نام 
روش فكري این باشد كھ چون دلیلي كھ از احادیث گرفتھ شده است با شھادت مدركات حسي ما علنا 

دانشوران و تاریخنویسان نیز در آن عھد مانند شاعران .)) متناقض در آید، آن دلیل تعویض یا تعدیل شود
ایشان ھمیشھ بھ عربي، كھ زبان اسپرانتوي اسالم بود، چیز مینوشتند و در بسیاري موارد  .زیاد بودند

ابوالفدا، اھل دمشق، مردي بود كھ در دروازه لشكر . تحقیق و نگارش سیاسي و دیواني ھمراه میكردند
وان كشي شركت جست و در قاھره بھ وزارت الملك الناصر رسید، بھ وي خدمت كرد، و از آنجا با عن

در آنجا كتابخانھ بزرگي گرد آورد و آثاري تالیف كرد كھ در آن ; فرمانرواي حماه بھ سوریھ بازگشت
در علم جغرافیا از ھر كتابي كھ اروپاییان )) تقویم البلدان((كتاب وي بھ نام . عصر سرآمد نوع خود بودند

  . تا آن زمان در این زمینھ نوشتھ بودند برتر و كاملتر بود

ھمچنین این مطلب را مورد بحث ; كرده بود كھ سھ چھارم از كره زمین را آب فرا گرفتھ است وي حساب
قرار داده بود كھ اگر مسافري از سوي باختر دور دنیا بگردد یك روز بر زمان سفرش اضافھ میشود و اگر 
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ختصر تاریخ م((كتاب معروف ابوالفدا بھ نام . از سوي خاور دنیا را دور بزند یكروز از دست میدھد
  . در نزد اروپاییھا معتبرترین تاریخ اسالمي شناختھ شده بود)) البشر

وي حتي در . اما نام بزرگ در زمینھ تاریخنویسي، در قرن چھاردھم، بي شك عبدالرحمان بن خلدون است
ت نظر غربیھا مردي مھم و پرمایھ بود كھ در عین اشتغال بھ جھانگردي و خدمت دیواني و كسبت تجربیا

و با چنین وسعت نظري جھات ; زندگي، با ھنر و ادبیات و علم و فلسفھ زمان خود نیز آشنایي كامل داشت
تولد چنین مرد بزرگي . مختلف تاریخ عمومي خود را در كتاب معروف كتاب العبر مورد بحث قرار داد

دھد كھ فرھنگ و پرورش یافتن وي در ھمانجا بھ خوبي نشان می) م١٣٣٢ق، ' ه ٧٣٢(در شھر تونس 
. افریقاي شمالي تنھا انعكاس و سایھاي از اسالم آسیایي نبود، بلكھ ماھیت و حیاتي مخصوص بھ خود داشت

از كودكیم بھ كسب دانش حریص بودم و با حدت و : ((ابن خلدون در شرح حال خویش چنین نوشتھ است
وعدھاي از معلمانش را از دست وي  مرگ سیاه والدین.)) ھمت تام دل بھ كار مدرسھ و تعالیم آن میبستم

ھمان اشتباه خاص )) عاقبت دانستم كھ اندكي میدانم((ربود، ولي او بھ تحصیل خود ادامھ داد تا آنكھ 
در بیست سالگي منشي مخصوص سلطان تونس شد، و دربیست و چھار سالگي ھمان شغل را در . جواني

سپس بھ غرناطھ نقل مكان كرد و از . ندان افتادخدمت سلطان فاس یافت، و در بیست و پنج سالگي بھ ز
در بازگشت بھ افریقا بھ مقام صدارت . آنجا بھ عنوان سفیر بھ دربار پدر و ستمگر بھ سویل فرستاده شد

عظماي امیر ابوعبدا در بجایھ انتخاب شد، ولي ھنگامي كھ ولینعمت او بھ دست دشمنانش مخلوع و مقتول 
بھ سمت سفیر تلمسان بھ غرناطھ ) م١٣٧٠(ق ' ه ٧٧٢در سال . تیار كردشد، وي از ترس جان فرار اخ

در میان راه بھ دست یكي از امیران مور دستگیر شد و مدت چھار سال در خدمت او كار كرد، . اعزام شد
ق، ' ه ٧٧٩(گوشھ نشیني گزید ) اوران(و آنگاه از شغل خود كناره گرفت و در قصري نزدیك وھران 

ا بود كھ ابن خلدون بھ نگارش كتاب مشھور بھ مقدمھ ابن خلدون پرداخت، ولي چون بھ در آنج). م١٣٧٧
ابن خلدون در این . كتابھا و مراجع زیادي نیاز داشت كھ در اوران یافت نمیشد، بزودي بھ تونس بازگشت

ر سو بھ مینشست، طالب از ھ ٧٨۶(شھر دشمنان با نفوذي براي خود پیدا كرد و ناچار شد بھ قاھره برود 
ھمچنانكھ رسم وي نسبت بھ ((گردش جمع میشدند، و سلطان بر قوق حقوقي براي وي مقرر ساخت،

با تعجب بھ اجراي مقررات قانوني پرداخت، ; سپس بھ مقام قاضي القضاتي رسید.)) دانشمندان بود
  . ھا را بست، از شغلش معزول شد، و بار دیگر گوشھ نشنیي اختیار كرد میخانھ

سلطنت سلطان ناصر الدین فرج، ابن خلدون بھ مقام قضاوت بازگشت و ھمراه وي بھ جنگ در دوره 
تیمور ضمن پیشروي خود دمشق را . لشكر مصر منھزم شد و ابن خلدون بھ دمشق پناه برد. تیمور رفت

و مورخ بزرگ كھ اكنون مردي سالخورده شده بود، بھ ریاست ھیئتي، بھ خدمت تاتار ; محاصره كرد
بدیھي است كھ ابن خلدون مانند ھر . اپذیر اعزام شد تا تقاضاي شرایط سھلي براي تسلیم شدن بنمایدشكستن

وي فصل راجع بھ تیمور را برایش خواند و . مولف دیگري یك نسخھ از كتاب تاریخ خود را ھمراه داشت
  . تقاضاي تصحیح و اصالح كرد

. ھ وي كارگر افتاد و تیمور او را آزاد ساختنقش. شاید بھ تناسب حال صفحاتي خاص را برگزیده بود
بزودي ابن خلدون براي بار دیگر قاضي القضاه قاھره شد و در ھمان شغل تا آخر عمر، یعني تا سن ھفتاد 

  ). م ١۴٠۶ق، ' ه ٨٠٩(و چھار سالگي، باقي ماند 

تالیف كند و  طي این زندگي پرالتھاب و حوادث، ابن خلدون توانست خالصھاي از فلسفھ ابن رشد را
رساالتي در منطق و ریاضیات بنویسد و سھ جلد كتاب مقدمھ، تاریخ بربرھا، و اقوام شرق را بھ نگارش 

. از این آثار تنھا سھ كتاب اخیر، كھ مجموعھ كتاب العبر را بھ وجود میآورند، باقي مانده است. در آورد
ار میآید و مطالب آن در زمینھ ابن خلدون یكي مقدمھ ابن خلدون یكي از آثار برجستھ ادبیات اسالمي بھ شم

از آثار برجستھ ادبیات اسالمي بھ شمار میآید و مطالب آن در زمینھ فلسفھ تاریخ، با آنكھ تراوش یك مغز 
یك رشتھ مھم ((ابن خلدون تاریخ را . است)) امروزي((قرون وسطایي است، بھ طرز شگفت انگیزي 

  : كاري دشوار و دامنھ دار میشمارد میداند، و تاریخنویسي را)) فلسفھ
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تاریخ باید . ھدف واقعي تاریخ باید آن باشد كھ موقعیت اجتماعي انسان، یعني تمدنش، را بھ ما بنمایاند
و ... ھاي طبیعي ھر جامعھ بدوي، و سپس پرورش افراد و تھذیب یافتن آداب و رفتار آن جامعھ پدیده

آورند و سبب روي كار آمدن امپراطوریھا و سلسلھ پادشاھان برتریھاي گوناگوني كھ اقوام بھ دست می
ھا و مشاغل فكري و علوم و ھنرھا، و باالخره كلیھ دگرگونیھایي كھ  میشوند، ھمچنین پیدایش انواع حرفھ

  . جریان امور طبیعي در ماھیت ھر جامعھ بھ وجود میآورد را در نظرمان روشن سازد

میداند كھ بدین روش بھ نگارش تاریخ پرداختھ است، عذر خطاھاي ابن خلدون، كھ خود را نخستین كسي 
  : اجتناب ناپذیرش را چنین میخواھد

آرزوي من آن است كھ ....اعتراف میكنم كھ من در پیمودن عرصھاي چنین پھناور از ھمھ كس ناتوانترم
خطاھاي مرا  مردان الیق و فاضل، با حسن نیت، كار مرا مورد مطالعھ و معاینھ قرار دھند و چون

آنچھ من تقدیم عامھ مردم میكنم در چشم دانشمندان ارزشي . دریافتند، بادیده اغماض آنھا را تصحیح كنند
  :امیدوار است كھ اثرش در روزگار تیره و تار آینده سودمند واقع شود

را براي وقتي دنیا دچار انقراض كلي میشود، چنان است كھ گویي ماھیت خود را تغییر میدھد تا زمینھ 
از این رو، امروزه بھ تاریخنویسي نیازمندیم كھ بتواند . پیدایش آفرینشي تازه، و سازماني نوین، آماده سازد

. وضع دنیا و كلیھ كشورھا و اقوام آن را وصف كند و دگرگونیھاي آداب و عقاید ھر جامعھ را تعیین سازد
ساختن خطاھاي عدھاي از تاریخنویسان ابن خلدون صفحات پرافتخاري از كتابش را وقف خاطر نشان 

  . میكند

بھ نظر وي كوشش این گروه از تاریخنویسان صرفا در ضبط وقایع بترتیب تاریخي بوده است و ندرتا بھ 
ایشان اغلب افسانھ را بھ جاي حقیقت پذیرفتھ، . شرح و توضیح روابط ما بین علتھا و معلولھا پرداختھاند

و بسیاري از حوادث تاریخي را با بھ میان كشیدن قواي فوق طبیعي توجیھ  آمارھاي اغراقآمیز جعل كرده،
و اماابن خلدون درباره خود اعالم میدارد كھ تنھا بر پایھ و بھ اتكاي عوامل طبیعي، حوادث . كردھاند

ھاي تاریخنویسان را بھ معیار تجربھ كنوني نوع بشر خواھد  تاریخي را تعلیل و تفسیر خواھد كرد، گفتھ
تجربھ . نجید، و ھر گونھ گزارش وقایعي را كھ در حال حاضر غیرممكن مینماید مطرود خواھد شمردس

روش شخصي خود ابن خلدون در مقدمھ آن است كھ نخست وارد . حال باید سنت گذشتھ را داوري كند
، و سپس ھاي عمومي و صنایع دستي بپردازد مبحث فلسفھ تاریخ شود، آنگاه بھ بیان مشاغل فكري و حرفھ

  . تاریخ تحول علم و ھنر را شرح دھد

وي، در مجلدات بعدي، تاریخ سیاسي یك یك ملتھا را مورد بحث قرار میدھد و در این راه عمدا وحدت 
موضوع واقعي تاریخ عبارتست از شرح تمدن : زمان را فداي وحدت مكان میسازد، چنانكھ وي میگوید

آنھا، بھ وجود آمدن و تحول یافتن خط و علوم و ھنرھا در ھر ھاي بشري، چگونگي پیدایش و بقاي  جامعھ
امپراطوریھا نیز مانند افراد آدمي زندگي ومسیري . یك از جوامع، و باالخره انحطاط و انھدام آنھا

باید دانست علل این توالي . آنھا نیز رشد میكنند، بالغ میشوند، و بعد زوال مییابند. مخصوص بھ خود دارند
نوع آب و ھوا اثري . اساسیترین شرایط این توالي اوضاع جغرافیایي ھر مرز و بوم است مراحل چیست

  . كلي و اساسي دارد

سرماي شمال، حتي در اقوامي كھ اصلشان از مناطق جنوبیتر است، پوست سفید، موي روشن، چشمان 
ا تیره و موي را و گرماي نواحي استوایي، در طي زمان، پوست ر; آبي، و خلقي جدي بھ وجود میآورد

، تاریك اندیشي، سبكسري و باالخره عنان گسیختگي در ))خصلتھاي حیواني((سیاه میكند، موجب بروز 
غذا نیز در خلق آدمي تاثیر دارد، . مقابل خوشیھا كھ زود كار را بھ پایكوبي و آوازخواني میكشاند میگردد

سم و مغز میشود، و ھمچنین مقاومت چنانكھ تغذیھ سنگین از گوشت و ادویھ و غالت باعث رخوت ج
در مقابل، تغذیھ سبك، مانند آنچھ مردم ; شخص را در مقابل بیماریھاي عفوني و قحطي كم میسازد

بیابانگرد میخورند، بدن در میان اقوام مختلف روي زمین از جھت قوا و استعدادھاي فطري تفاوت و 
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و بھ ; وم بستگي بھ شرایط جغرافیایي محیطشان داردتمایزي وجود ندارد، بلكھ پیشرفت یا عقبماندگي ھر ق
ھمین سبب است كھ با تغییر یافتن آن شرایط، یا بر اثر مھاجرت قومي بھ اقلیمي تازه، اوضاع و 

  . خصوصیات اجتماعي نیز عوض میشود

ن اب. شرایط اقتصادي نیز، بھ میزاني پایینتر از شرایط جغرافیایي، در نشو و نماي ھر قوم موثر است
ھاي بشري را برحسب روش گردآوردن آذوقھ بھ دو دستھ خانھبھدوشان و خانھنشینان  خلدون عموم جامعھ

قبایل خانھ . تقسیم میكند، و بیشتر جنگھا را نتیجھ حرص مردمان در بھ دست آوردن آذوقھ فراوانتر میداند
بعا بھ سبب شرایط سخت و ھاي خانھنشین را مغلوب میسازند، زیرا ایشان ط بھ دوش دیر یا زود جامعھ

خانھ بھ دوشان ممكن . متغیر زندگیشان داراي خویھاي جنگي، یعني دالوري و ھمكاري و شكیبایي ھستند
است تمدنھا را نابود سازند، ولي ھرگز تمدني بوجود نمیآورند، بلكھ خود عموما در خون نژادي و تمدن 

. ب خانھ بھ دوش نیز از این قاعده مستثنا نبودندچنانكھ اعرا; قوم مغلوب شدھشان جذب و مستھلك میشوند
. از آنجا كھ ھیچ قومي در طول زمان از منابع غذایي خود راضي باقي نمیماند، جنگ امري طبیعي میشود

از این روي، سلطنت شكل عادي . بر اثر جنگ است كھ قدرتھاي سیاسي بھ وجود میآیند یا تجدید میشوند
سیاست مالي ھر . ریبا در سراسر تاریخ، شایع و متداول بوده استحكومت است و بھ ھمین سبب، تق

مالیات بیش از اندازه و شركت دولت در امر . حكومتي میتواند موجب استقرار جامعھ یا انقراض آن شود
ھاي فردي و شوق كار و حس رقابت میشود، و مرغ  تولید و توزیع كاالھا موجب خفھ كردن انگیزه

از طرف دیگر تمركز خارج از حد ثروت ممكن است باعث بروز انقالب و . دتخمطالي دولت را میكش
  . متالشي شدن جامعھ شود

امپراطوریھا بر پایھ ھمكاري و ھمفكري مردمانش . در جریان تاریخ نیروھاي اخالقي نیز دست در كارند
بر مغزھا رسوخ و  استوار میمانند، و براي تامین این منظور بھترین روش آن است كھ دین و آییني واحد

  . تسلط یابد

ابنخلدون در واقع با پاپھا، دستگاه تفتیش افكار، و مصلحان پروتستان، در مورد ارزش و لزوم وحدت دین 
  . در ھر جامعھ، موافقت دارد

این . براي پیروزي و پیشرفت باید متكي بھ پشتیباني ملتي بود كھ ایماني مشترك و ھدف واحد داشتھ باشد
وقتي افراد بشر دل بھ . ... ھا حاصل نمیشود، مگر بھ كمك قدرت االھي و اتكاي دیني ا و ارادهیگانگي دلھ

اما اگر . مطامع دنیوي ببندند، ناچار نسبت بھ یكدیگر حسود میشوند و با ھم از در دشمني و نفاق در میآیند
میان میروند و آتش نفاق فرو حسادتھا از .... بھ خاطر عشق بھ خداوند دست از دنیا و بیھودگیھایش بشویند

آمال نیك ; مینشیند و آدمیان با دل و جان از یكدیگر دستگیري میكنند و اتحادشان آنھا را تواناتر میسازد
  . تا آنجا كھ امپراطوري بزرگ و نیرومندي بھ وجود میآید. پیشرفت سریع مییابد

ایمان دیني واحدي، بدون چون و چرا، و این نیكوییھا حاصل نمیشود، مگر آنحھ ; و آسایش روح فرد است
فیلسوفان ھزاران نظریھ عقالیي ساختھ و پرداختھاند، اما ھیچ كدامشان قادر . در جامعھ حكمفرما باشد

اكنون كھ بشر بھ ھیچ . ((نبودھاند براي دین جانشیني، كھ مانند آن راھنما والھامبخش نوع بشر باشد، بیابند
ببرد، بھتر است ایماني را كھ یك قانونگذار الھام یافتھ بھ وي تلقین میكند  وجھ نمیتواند بر حقیقت عالم پي

بخصوص كھ او بھتر میداند خیرما در چیست، و بھ ما دستور صریح میدھد كھ چھ اعتقادي باید ; بپذیرد
پس از این مقدمھ منطبق بر اصول دیني، تاریخنویس و .)) داشتھ باشیم و چھ اعمالي باید انجام دھیم

  . لسوف ما بھ تغییر ناتورالیستي تاریخ میپردازدفی

ابتدا یك قبیلھ خانھ بھ دوش كھ بھ پیروزیھایي رسیده ) ١. ھر امپراطوریي مراحلي متوالي را میگذراند
كم . ((است در سرزمین یا كشوري كھ بھ تصرف در آورده مستقر میشود تا از مزایاي آن بھرھمند گردد

پیچیده شدن روابط و مقررات اجتماعي ایجاب ) ٢.)) نواحي را تسخیر میكنند تمدنترین اقوام پر وسعتترین
در نتیجھ سر كرده قبیلھ بھ ; میكند كھ قدرتي متمركزتر بھ وجود آید تا بتواند نظم اجتماعي را برقرار دارد
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د، فرھنگ و در این نظم پابرجا ثروت افزایش مییابد، تعداد شھرھا ازدیاد مییاب) ٣. صورت پادشاه در میآید
پیشرفت . ادب ترقي میكند، ھنرھا مشوقاني بھ دست میآورند، و علم و فلسفھ سرھاي خود را بلند میكنند

جامعھ توانگر و مرفھ بھ ) ۴. زندگي شھرنشیني و آسایش حاصل از توانگري خود مقدمھ فساد است
اطره جویي و یا جنگ مرحلھاي میرسد كھ خوشي و تجمل پرستي و تنآساني را بھ تھور در كار و مخ

لواط ; نفوذ دین بر ایمان و تخلیل افراد سست میشود و اصول اخالقي رو بھ زوال مینھند; ترجیح میدھد
پس براي دفاع از چنین جامعھاي سربازان ; رواج مییابد و خصایل و آمال جنگاوري از میان میروند

گنج بي دفاع گرسنگان . ایمان دینیندمزدور اجیر میشوند، اما این افراد فاقد غیرت میھن پرستي و 
ھجوم از خارج، یا توطئھ داخلي، و یا ھر دو باھم، كشور ) ۵. مرزنشین را بھ حملھ و چپاول دعوت میكند

چنین بود دوران تحوالت امپراطوري روم، یا حكومتھاي مرابطون و موحدون در . را واژگون میسازند
.)) ھمیشھ نیز چنین خواھد بود((و ; ، سوریھ، عراق، و ایراناسپانیا، و دیگر پادشاھیھاي اسالمي در مصر

اینھاشمھاي از ھزاران مطالبي است كھ مقدمھ ابن خلدون را معتبرترین محصول فلسفي قرن خود ساختھ 
  . است

این خلدون تقریبا در ھر زمینھ فكري عقاید و نظرات تازھاي اظھار داشتھ، جز در مبحث االھیات، كھ در 
وي در حالي كھ مشغول نگارش كتاب مھمي در فلسفھ . وآوري را دور از خرد دانستھ استآن زمینھ ن

محتمال در این . است، فلسفھ را خطرناك میخواند و بھ خوانندگانش اندرز میدھد كھ دست از سرآن بردارند
از كوشش  جا مراد وي فلسفھ مابعدالطبیعھ واالھیات بوده است، نھ فلسفھ بھ معني وسیعش كھ عبارت است

بعضي اوقات ابن خلدون مانند سادھترین پیرزني در میدان . بھ ادراك امور بشري در دورنمایي وسیع
، خواص غریبھ حروف الفبا، و غیبگویي از روي خوابھا، ))چشم بد((بارفروشھا حرف میزند جادو، 

و تكریم میكند، در این زمینھ با وجود این، علم را تحسین . ھاي جانوران، و پرواز پرندگان را میپذیرد روده
. بھ برتري یونانیان بر مسلمانان اذعان مینماید، و از انحطاط تحقیقات علمي در عالم اسالم تاسف میخورد

در اینجا باید با ذكر . وي كیمیاگري را مطرود میشمرد، اما بھ علم احكام نجوم تاحدي اعتقاد نشان میدھد
گرچھ بزرگي اندیشھ وي بھ اندازه بزرگي اسالم است، . خلدون بكاھیمپارھاي از نكات منفي از اعتبار ابن 

ابن خلدون در سھ مجلد تاریخ خود تنھا . اما بھ ھمان نسبت در برخي از محدودیتھا نیز با آن سھیم است
از یونان و روم و اروپاي قرون وسطي گاه نامي بھ . ھفت صفحھ براي بحث درباره مسیحیت جا پیدا میكند

ھنگامي كھ تاریخ افریقاي شمالي و مصر مسلمان و خاور نزدیك و میانھ را بھ رشتھ نگارش . آوردمیان می
گاھي اوقات مرتكب غفلتھاي ناشي از بي . را نقل كرده است)) تاریخ ھمھ اقوام((در میآورد، میپندارد كھ 

اند در واقع روش فكر میكند ارسطو در رواق و سقراط از درون تغار چوبي درس میدادھ: توجھي میشود
مثال مجلدات ; تاریخنویسي وي از آن نظرات و اصولي كھ در مقدمھ عرضھ داشتھ است سخت عدول میكند

ھاي  ھاي پادشاھي، دسیسھ ھاي مالل آور سلسلھ مربوط بھ تاریخ بربرھا و اقوام شرق جز ضبط شجره نامھ
قصد وي از نگارش این دو مجلد تنھا ظاھرا . درباري، و جنگ و جدالھاي بي اھمیت، چیز دیگري نیستند

ضبط وقایع سیاسي بوده است، و مقدمھ را بھ عنوان یك تاریخ فرھنگ گرچھ آنھم با نظري اجمالي نوشتھ 
  . است

براي آنكھ بار دیگر با ھمان دیده احترام بھ ابن خلدون بنگریم و اھمیت مقام او را بھ خاطر آوریم، كافي 
ز آثار فلسفي مسیحیان قرن چھاردھم میتواند در ردیف مقدمھ ابن خلدون است از خود بپرسیم كدام یك ا

  . قرار گیرد

شاید برخي از نویسندگان گذشتھ تنھا بخشي از آن میدان وسیعي را كھ وي طرحریزي كرده بود مورد 
، در )م ٩۵۶ق، ' ه ٣۴۵' فت(و ھمچنین در میان ملت خودش، مسعودي ; بحث و تحقیق خود قرار دادھاند

تابي كھ اكنون مفقود شده است موضوع تاثیر دین و امور اقتصادي و ھدفھاي اخالقي و اوضاع محیط را ك
بر روي رفتار و قوانین مردم ھر جامعھ مورد مطالعھ قرار داده و بھ توجیھ علل انحطاط سیاسي كشورھا 

. از جھاتي ھم حق داشت باید گفت ابن خلدون خود را آفریننده علم جامعھشناسي میدانست و. پرداختھ بود
ھاي پیش از قرن ھجدھم ھیچ جا بھ بحثي درباره فلسفھ تاریخ یاروش جامعھشناسي، كھ از لحاظ  در نوشتھ

پیشواي . وسعت نظر و قدرت فكر و تجزیھ موشكافانھ، قابل مقایسھ با اثر ابن خلدون باشد برخورد نمیكنیم
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بي شك در نوع خود : ((خلدون چنین داوري میكندفالسفھ تاریخ ما در عصر حاضر درباره مقدمھ ابن 
كتاب اصول .)) بزرگترین اثري است كھ تاكنون از ھر مغزي، در ھر زمان و مكاني، بھ وجود آمده

اما سپنسر چندین نفر ھمكار ; جامعھشناسي ھربرت سپنسر بخوبي میتواند با آن طرف مقایسھ قرار گیرد
مھمترین : ((حقق عالیمقام در تاریخ علم را بپذیریم كھ گفتھ استدر ھر حال ما میتوانیم نظر یك م. داشت

  فصل سي و یكم، مقدمھ ابن خلدون ))اثر تاریخي در قرون وسطي

  

  سلیماني قانوني

  ) م ١۵۶۶-١۵٢٠(ق ' ه ٩٧۴-٩٢٧

I - م ١۵۶۶- ١٢٠٠: اسالم در افریقا  

  ق ' ه ٩٧۴-۵٩٧

براي ما كھ در قالبھاي مسیحیت محدود شدھایم، دشوار است بتوانیم این حقیقت را بپذیریم كھ از قرن ھشتم 
حتي در قرن شانزدھم كھ . تا سیزدھم اسالم از جھات فرھنگي و سیاسي و نظامي از اروپا برتر بوده است

النكا، از ادرنھ تا عدن، و از دوران انحطاط آن فرا رسیده بود، قلمرو اسالم از آن سوي دھلي تا كازاب
از كشور سودان دیدن ) م١٣۵٣(ق ' ه ٧۵۴ابن بطوطھ كھ در سال . تونس تا تمبوكتو را فرا گرفتھ بود

عبدالرحمان سعدي، كھ مسلمان . كرد، آنجا را در زیر حكومتي مسلمان داراي تمدني معتبر یافت
از ) م ١۶۵٠ق، ' ه ١٠۶١(ریخ سودان سیاھپوستي بود، در تاریخ آموزنده و دقیق خود بھ نام تا

جلد كتاب داشتھ، و ھمچنین از مساجد بزرگي  ١۶٠٠ھاي خصوصي شھر تمبوكتو، كھ نزدیك بھ  كتابخانھ
  . كھ خرابھ ھایشان گواه روزگار مجد و عظمت آن سامان بودھاند سخن بھ میان میآورد

قل ساختند و شھرھاي فاس و كشور مراكش را مست) م ١١٩۵١٢٧٠ق، ' ه ۵٢٩۶۶٩(سلسلھ مرینیان 
ھاي معتبر، مدارسي  ھاي منیع، مساجد با عظمت، كتابخانھ مراكش را بھ صورت مراكز مھمي با دروازه

با ستونبندھاي سایھ دار، و بازارھاي پر از گفتگو، كھ در آنھا ھمھ چیز را میشد بھ نصف قیمت خرید، در 
عني محتمال از ھمھ شھرھاي اروپا بھ جز سكنھ داشت، ی ١٢۵٠٠٠در قرن سیزدھم فاس . آوردند

در مسجد قرویین، كھ مقر قدیمیترین مدارس مراكش بود، دین و . قسطنطنیھ، رم، و پاریس پرجمعیتتر بود
دانش دوش بھ دوش یكدیگر نشو و نما میكردند، و طالب مشتاق، از ھمھ جاي افریقاي اسالمي، در آن 

ي تحصیلي دشواري، از سھ تا دوازده سال، را میگذراندند تا معلم ھا محل گرد میآمدند و با سعي تمام دوره
یكي از ) م ١٢۶٩١٢٨۶ق، ' ه ۶۶٨۶٨۵(و حقوقدان و عالم االھي و بر كشور فرمانروایي میكرد 

وي حاكمي عادل و بشر دوستي عاقل بود كھ االھیات را با . روشنفكرترین فرمانروایان آن قرن مترقي بود
از ھر گونھ تعصب دوري میجست، و روابط دوستانھ را با اروپاییان برقرار  فلسفھ معتدل میساخت،

دو شھر نامبرده عدھاي پناھندگان اسپانیایي را بھ خود راه دادند، و این عده بازار علم و ھنر و . میداشت
ش این بطوطھ كھ تقریبا ھمھ جاي قلمرو اسالم را از نظر گذرانده بود كشور مراك. صنعت را گرم كردند

  . را بھشت زمیني خوانده است

مسافر امروزي چون در سر راه فاس و وھران بھ شھر تلمسان برسد از دیدن بقایاي اندك شھري كھ در 
از شصت و چھار مسجد آن شھر سھ تا بھ . سكنھ داشتھ است دچار حیرت میشود ١٢۵٠٠٠قرن سیزدھم 

و مسجد ) م١٢٩٨ق، ' ه ۶٩٨(الحسن و مسجد ابو) م ١١٣۶ق، ' ه ۵٣١(نامھاي مسجد جامع الكبیر 
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ستونھایي از مرمر، . از زیباترین آثار معماري اسالمي بھ شمار میآیند) م ١٣۵٣ق، ' ه ٧۵۴(الحلویھ 
كاشیكاریھاي معرق، محرابھاي درخشان بھ رنگھاي شفاف، حیاطھاي رواق دار، چوبھاي كنده كاري شده، 

ي ماندھاند تا از فر و شكوھي برباد رفتھ، و تقریبا فراموش ھاي سر بھ فلك كشیده آنھا ھنوز بر جا و مناره
و  ١٢۴٨١٣٣٧ق، ' ه ٧۶١٩۶١و  ۶۴۶٧٣٨(شده، حكایت كنند، در این شھر سلسلھ عبدالواحد 

، در مدت سھ قرن حكومتي نسبتا روشن بین و با تدبیر برقرار داشتند و بھ مسیحیان و )م ١٣۵٩١۵۵٣
پس از آنكھ تركان عثماني تلمسان را مسخر . و ھنر را تشویق كردند یھودیان آزادي دیني دادند و ادبیات

، این شھر اھمیت خود را بھ عنوان یك مركز تجارت از دست داد و در )م١۵۵٣ق، ' ه ٩۶١(كردند 
  . تاریكیھاي تاریخ فرو رفت

ونق شده كمي بیشتر بھ سمت خاور، شھر الجزایر بھ بركت معجوني از تجارت و دریازني ثروتمند و پر ر
ھاي تختھ سنگیش از نظرھا نیمھ پنھان  این بندر تماشایي، كھ در كنار خلیجي ھاللي شكل با دیواره. بود

ھاي سفید و كاخھایي تشكیل مییافت كھ ردیف بر ردیف روي ھم باال میرفتند و از ساحل  بود، از خانھ
پناھگاه خوبي براي كشتیھاي مسلح  با این مشخصات الجزایر. را پر میساختند) كازبا(مدیترانھ تا قصبھ 

در واقع از دوران عظمت شھر پومپئي دریازنان آن سواحل تجارت بیدفاع دریاي مدیترانھ . خصوصي بود
بھ بعد بندر الجزایر پناھگاه مورھایي شد ) م ١۴٩٢(ق ' ه ٨٩٨از سال . را مورد دستبرد خود قرار میدادند

ھاي دریازنان میپیوستند تا با حملھ بھ كشتیھاي تجارتي  آنان بھ دستھ بسیاري از. كھ از اسپانیا فرار میكردند
چون تعداد و جسارتشان فزوني یافت بھ شیوه ملل مقتدر ناوگان . مسیحیان شراره انتقام خود را فرو نشانند

و بھ دولت اسپانیا بھ تالفي برخاست . بزرگي تشكیل دادند و سواحل مدیترانھ شمالي را بھ باد غارت گرفتند
دفاع از كشتیھاي تجاري خود نیروي دریاییش را وارد كارزار ساخت، كھ ضمن حمالتي شھرھاي وھران، 

دریازن ) م١۵١۶(ق ' ه ٩٢٢و در سال  ٩١۵(الجزایر، و طرابلس غرب را بھ تصرف در آوردند 
نام . ندندمیخوا)) بارباروسا((ایتالیاییھا بھ خاطر ریش قرمز رنگش او را . نوظھوري وارد صحنھ شد

. واقعیش خیرالدین خضر بود و اھل لسبوس یونان، وي با برادرش، عروج، بھ دستھ دریازنان پیوست
ھنگامي كھ خیرالدین سعي میكرد خود را بھ مقام فرماندھي ناوگان دریازانان برساند، عروج با لشكري بھ 

ن شھر شد، و بعد در جنگي جان الجزایرحملھ برد، پادگان اسپانیایي را بیرون راند، خود فرمانرواي آ
خیرالدین كھ بھ جانشیني برادر رسید با كفایت و قدرت تام زمام حكومت را ). م١۵١٨ق، ' ه ٩٢۴(سپرد 

در دست گرفت و براي آنكھ موقعیت خود را محكم سازد، بھ قسطنطنیھ رفت و با سلطان سلیم اول از در 
س و الجزایر را تقدیم وي كرد، بھ شرط آنكھ سلطان بندگي در آمد و فرمانروایي بر طرابلس غرب و تون

سلطان سلیم . سلیم با لشكركافي او را تقویت كند و از جانب خود حكومت آن سامان را بھ وي سپارد
خیرالدین ) م ١۵۵٣(ق ' ه ٩۶١در سال . موافقت كرد و جانشین، سلیمان قانوني، آن قرار را عملي ساخت

تن از مورھا را از اسپانیاي مھمان آزار نجات داد و بھ افریقا  ٠٠٠,٧٠ود بارباروسا بھ وسیلھ كشتیھاي خ
چون خیرالدین بھ مقام فرماندھي كل نیروي دریایي تركیھ . رساند و قھرمان اسالم مغرب زمین گشت

منصوب شد، با ھشتادوچھار ناو جنگي شھرھاي سواحل سیسیل و ایتالیا را یكي پس از دیگري بھ زیر 
وقتي در نزدیكي شھر ناپل . ھزاران مسیحي را اسیر كرد تا چون بردگان بھ فروش برسند حملھ گرفت و

قدم بھ خشكي گذاشت، چیزي نمانده بود كھ جولیا گونتساگا كولونا را كھ زیباترین زن ایتالیا شناختھ شده بود 
ك شھسوار، كھ در اما آن زن موفق بھ فرار شد و نیمھ عریان بر اسبي نشست و ھمراه ی; اسیر خود سازد

و چون بھ مقصد رسید، بھ دالیلي كھ ناگفتھ گذارد تا ; التزامش باقي مانده بود، از معركھ بیرون تاخت
  . عاقالن خود دریابند، بھ كشتن آن شھسوار فرمان داد

) م١۵٣۴(ق ' ه ٩۴١وي در سال . اما خیرالدین بارباروسا در كمین غنایمي پایدارتر از یك زن زیبا بود
ق ' ه ٧٣٧سلسلھ حفصیون از سال . لشكریني چري خود را در بنزرت پیاده كرد و رو بھ شھر تونس آورد

یق آن امیران ادبیات با سیاستي عاقالنھ بر آن شھر حكومت كرده بود، و در سایھ حمایت و تشو) م١٠٣۶(
اما موالي حسن، امیر وقت، با بیدادگریھایش مردم را از خود منزجر و . و ھنر رشد و رونق یافتھ بود

با نزدیك شدن خیرالدین، وي از تونس بیرون گریخت و شھر بدون مقاومت و . ترسان ساختھ بود
ین بارباروسا مدیترانھ را بھ زیر كشور تونس برقلمرو عثماني افزوده شد و خیرالد; خونریزي تسلیم شد

  . قبضھ گرفت
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بار دیگر بحراني در عالم مسیحیت بھ وجود آمد، زیرا ناوگان عثماني كھ نیروي مقاومي در سر راه خود 
از . نداشت ممكن بود ھر لحظھ، بھ منظور تامین جاپایي براي اسالم، چكمھ ایتالیا را مطمح نظر قرار دھد

زمان با تركھا پیمان اتحاد بستھ بود و پاپ كلمنس ھفتم نیز با فرانسھ متحد شده قضا فرانسواي اول در آن 
و جانشین او پاپ پاولوس سوم از شارل پنجم ) م ١۵٣۴سپتامبر  ٢۵(خوشبختانھ كلمنس درگذشت . بود

در بھار . و آندرئادوریا نیز تمام نیروي دریایي جنووا را در خدمت پاپ گذارد; تقاضاي كمك مالي كرد
سپاھي دركالیاري، واقع در جزیره ساردني، گرد آورد،  ٠٠٠,٣٠ناو جنگي و  ۴٠٠شارل ) م١۵٣۵(سال 

. از مدیترانھ گذشت، و بندر الگولت را، كھ دژ مستحكمي مشرف بر خلیج تونس بود، در محاصره گرفت
رالدین كوشش كرد خی. پس از یك ماه پیكار، الگولت سقوط كرد و لشكریان اسپانیا رو بھ شھر تونس نھادند

ھاي مسیحي در تونس زنجیرھاي  برده. تا از پیشروي آنھا جلوگیري كند، اما شكست خورد و فراري شد
شارل بدون مواجھ شدن با مقاومت وارد شھر شد و براي ; ھاي شھر را گشودند خود را گستند و دروازه

سپرد تا آن را بھ باد قتل و غارت آنكھ سپاھیانش دست بھ شورش نگذارند مدت دو روز شھر را بھ ایشان 
بردگان مسیحي . ھزاران مسلمان كشتار شدند و محصول ھنر قرنھا، در یكي دو روز، از میان رفت. گیرند

شارل پنجم موالي حسن . با شادي و سرور آزاد شدند و باقیمانده سكنھ مسلمان شھر بھ قید بندگي درآمدند
رداند و پادگانھایي در شھر بونھ والگولت گذارد و بھ اروپا را بھ دستنشاندگان خود بھ حكومتش باز گ

  . بازگشت 

ناو جنگي تازه تھیھ  ٢٠٠خیرالدین بھ قسطنطنیھ گریخت و در آنجا بھ كمك مالي سلطان سلیمان قانوني 
این نیرو در بندر تارانت پیاده شد و بار دیگر مسیحیت در خطر ) م ١۵٣٧ژوئیھ (ق ' ه ٩۴۴در سال . كرد

  . ره افتادمحاص

جدیدي تشكیل دادند و در نزدیكي كورفو )) اتحادیھ مقدس((دولت ونیز، دربارپاپ و امپراطوري اسپانیا
سپتامبر دو ناوگان متخاصم در دھانھ خلیج آمبراشا وارد نبرد شدند تقریبا در  ٢٧در . ناو تجھیز شدند ٢٠٠

خیرالدین غالب . در آكتیون مواجھ شده بودندھمان محلي كھ ماركوس آنتونیوس و كلئوپاترا بااوكتاویانوس 
سپس رو بھ خاور پیش رفت و مستملكات ونیزي را یكي . شد و دوباره حكومت دریاھا را بھ دست گرفت

پس از دیگري در دریاي اژه و سواحل یونان بھ تصرف آورد و دولت ونیز را مجبور كرد كھ بھ طور 
  . جداگانھ پیشنھاد صلح وي را بپذیرد

سعي كرد خیرالدین بارباروسا را با ھدایا و وعده فرمانروایي شمال افریقا بھ خدمت خویش درآورد، شارل 
شارل و دوریا لشكري ) م ١۵۴١اكتبر (ق ' ه ٩۴٨در سال . اما خیرالدین چاشني اسالمي را بیشتر میپسندید

خیرالدین . یا از طوفانبھ الجزایر گسیل داشتند كھ در خشكي از سپاھیان خیرالدین شكست خورد و در در
. این اقدام را با تاراج كردن شھر كاالبریا و پیاده شدن در اوستیا، كھ بھ منزلھ دروازه رم بود، تالفي كرد

اما در آن زمان پاپ پاولوس سوم با فرانسواي اول ; پایتخت بزرگ در محرابھاي خود بھ لرزه درآمد
ر احترامي كھ براي كشور متحد خود قائل بود خسارت روابط دوستانھاي داشت و خیرالدین ظاھرا بھ خاط

سپس باناوگان خود بھ تولون رفت و . وارد بھ اوستیارا نقدا پرداخت و با صلح و سالمت آنجا را ترك كرد
در )) ناوگان ا((وي از آنان خواھش كرد تا زماني كھ ; مورد استقبال فرانسویان ساده دل قرار گرفت

و ; ر آوردن ناقوسھا خودداري شود، زیرا صداي آنھا خواب وي را بر ھم میزندلنگرگاه است از بھ صدا د
خیرالدین بھ پشتیباني از نیروي دریایي فرانسھ وارد جنگ بااسپانیا شد تا . درخواست وي قانون عمومي شد

و  آنگاه در ھفتاد. دو شھر نیس و ویلفرانش از امپراطوري اسپانیا منتزع و بھ خاك فرانسھ منضم شوند
ھفت سالگي دریازن فاتح، با تشریفات تمام، از كار كناره گرفت تا در ھشتاد سالگي در بستر خود بمیرد 

  ). م ١۵۴۶ق، ' ه ٩۵٣(

شھرھاي بونھ وال گولت و طرابلس غرب، بھ اسالم مسترد گشت و امپراطوري عثماني از الجزایر تا بغداد 
كھ جرئت میكرد تسلط آن امپراطوري را بر عالم  فقط یك دولت مسلمان دیگر وجود داشت. گسترش یافت

  . اسالم انكار كند
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II - م ١۵٧۶-١۵٠٢: ایران صفوي  

  ق ' ه ٩٨۴-٩٠٨

ھاي با رودي مدنیت و فرھنگ را بھ خود دیده بود اكنون بار دیگر در آستانھ دوران  ایران كھ آنھمھ دوره
كھ شاه اسماعیل اول سلسلھ صفویھ  ھنگامي. نویني از جنبش سیاسي و آفرینش ھنري قرار گرفتھ بود

. را بنیان نھاد، ایران سرزمین ھرج و مرج و ملوك الوایفي بود) م ١٧٣۶-١۵٠٢ق، ' ه ١١۴٩- ٩٠٨(
عراق، یزد، سمنان، فیروز كوه، دیار بكر، كاشان، خراسان، قندھار، بلخ، كرمان، و آذربایجان ھر یك 

ان برخاستھ بود طي یك سلسلھ پیكارھاي سخت كلیھ امیر شاه اسماعیل كھ از آذربایج. دولتي مستقل داشتند
نشینھاي نامبرده را بھ اطاعت در آورد، ھدات و بغداد را گرفت، تبریز را پایتخت پادشاھي نیرومند خود 

ملت این سلسلھ بومي را بھ جان و دل پذیرفت، از وحدت و قدرتي كھ با روي كار آمدن آن . قرار داد
، و حس سپاسگزاري وغرور باطني خود را با بھ وجود آوردن دوره درخشان نصیبش شد بر خود بالید

  . نویني از ھنر ایراني نمایان ساخت

 ١۴٩٠ق، ' ه ٨٩۶(سھ سالھ بود كھ پدرش مرد . رسیدن اسماعیل بھ پادشاھي داستاني است باور نكردني
الگیش بھ پایان نرسیده بود كھ ، سیزده سالھ بود كھ قدم در داه كسب تاج و تخت گذاشت، و ھنوز سیزدھس)م

چابك ((و)) جسور چون خروس جنگي((معاصرانش وي قوي را. تاج پادشاھي ایران را بر سر گذاشت
; وي قوي و چھارشانھ بود، با سبیلي غضبناك، و مویي بھ سرخي آتش. وصف میكردند)) چون بزكوھي

ودوسئوس عصر بود، كھ با تیرھاي شمشیر ستبرش را با دست چپ بھ جوالن در میآورد و در كمانكشي ا
چون دختران ((در تاریخ آمده است كھ اسماعیل . خود ھفت سیب را از یك ردیف ده تایي از میان میشكافت

خود را كشت، در تبریز فرمان اعدام سیصد نفر از درباریان را داد، ) یا نامادري(، اما مادر ))مھربان بود
.)) یران فراموش شده و تنھا نام اسماعیل بر خاطرھا نقش بستھ بودو ھمچنین ھزاران نفر از دشمنانش در ا

  [. ص]داماد محمد [ ع]دین رسمي شیعھ بود یعني پیروي از علي . راز موفقیت وي ایمان و جسارت بود

شیعیان جز علي و یازده جانشینش امامھا كسي را خلیفھ بر حق نمیشناختند، و چون در اسالم دین و دولت 
نبود، بنابر اعتقادات شیعھ ھرامامي از جانب خداوند حق داشت كھ فرمانروایي دین و دولت را از ھم مجزا 

ھمانطور كھ مسیحیان معتقد بودند مسیح دوباره باز خواھد گشت تا پادشاھي خود را . در دست بگیرد
دبن حسن ابوالقاسم محم[ حضرت]برعرصھ زمین بگستراند، شیعیان نیز عقیده داشتند كھ امام دوازدھم 

ھرگز نمرده است بلكھ روزي دوباره ظاھر خواھد شد و با پیشوایي خود دنیا را قرین صلح [ عج]عسكري 
نیز ھمچنانكھ پروتستانھا كاتولیكھا را بھ اتھام اینكھ سنت را كنار گفتار كتاب . و سعادت خواھد ساخت

تھ بودند محكوم میساختند، شیعیان نیز مقدس پذیرفتھ و راه رسیدن بھ ایمان واقعي را در تلفیق آن دو شناخ
یا راه )) سنت((سنیھا را كھ اكثریت پیران اسالم را تشكیل میدادند از این جھت مطرود میشمردند كھ ایشان 

را در گفتار قرآن، بلكھ در حدیثھایي نیز كھ اصحاب پیامبر از گفتار و كردار وي روایت )) رستگاري((
ھا را  نطور كھ پروتستانھا پرستش قدیسان را منسوخ میكردند و صومعھو باز ھما. كرده بودند میجستند

میبستند، شیعیان نیز رازوران صوفي را بھ بي ایماني متھم میساختند و خانقاه دراویش را، كھ مانند 
ھاي اروپا در دوران رونق و رواجشان مركز مھمان نوازي و دستگیري بھ مستمندان بود،  صومعھ
میشمردند، شیعیان نیز خود را )) دین واقعي((ه ھمانطور كھ پروتستانھا باور خود را و باالخر. میبستند

شیعھ با ایمان ھرگز باسني ھمسفره نمیشد، و اگر سایھ عابري . میخواندند) معتقدان حقیقي(المومنون 
  . مسیحي بر غذاي وي میافتاد، آن غذا را نجس و خوردنش را حرام میدانست

جدوي صفي الدین نام داشت و سلسلھ صفویھ منسوب بھ وي . سل امام ھفتم میخوانداسماعیل خود را از ن
اسماعیل چون بھ پادشاھي رسید، شیعھ را دین رسمي و ملي ایران ساخت و اعالم داشت كھ فقط در . بود

زیر آن پرچم مقدس جنگ خواھد كرد، و بدین ترتیب ملت خود را با حس فداكاري دیني برضد سنیھا كھ 
. ن را در محاصره داشتند ازبكھا و افغانھا در خاور، و عربھا و تركھا و مصریھا در باختر برانگیختایرا
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تدبیر جنگي وي قرین موفقیت شد و با وجود قساوتھایي كھ از خود ظاھر ساخت، باز ملتش او را چون 
از پوشیدن زره در  قدیسي میپرستید و حتي بعضي از سربازانش چنان بھ نیروي خدایي وي معتقد بودند كھ

  . جنگھا خودداري میكردند

اسماعیل با اعتماد بھ پشتیباني غیر تمندانھ ملتش خود را آن قدر نیرومند یافت كھ دشمنانش را مردانھ بھ 
. ازبكھا كھ بر ماوراالنھر فرمانروایي داشتند دامنھ قدرت خود را تا خراسان گسترده بودند. جنگ طلبید

پس از اطمینان یافتن از . بكھا پس گرفت و ایشان را از خاك ایران بیرون رانداسماعیل ھرات را از از
حاال دیگر دو فرقھ سني و شیعھ با قھر دیني برضد یكدیگر برانگیختھ . امنیت جبھھ خاور، وارد جنگ شود

شاه  چنانكھ در اخبار نامعتبر آمده است، سلطان سلیم قبل از آنكھ بھ جنگ. شده و در پي آزار ھم بودند
' ه ٩٢٠(نفر از شیعیان پراكنده در قلمرو عثماني را یا كشت و یا بھ زندان انداخت  ۴٠٠٠٠اسماعیل برود 

، و شاه اسماعیل نیز عدھاي از سنیھا را كھ تشكیل اكثریتي در تبریز داده بودند بھ دار آویخت )م١۵١۴ق، 
را غصب كرده [ ع]نخستین كھ مقام علي  و بقیھ را وادار كرد كھ ھر روز متن دعایي را در لعن سھ خلیفھ

با این ھمھ، در میدان جنگ چالدران ایرانیان دریافتند كھ ایمان تشیع در مقابل . بودند بھ صداي بلند بخوانند
سلطان سلیم تبریز را گرفت و نواحي . نیروي توپخانھ لشكر ویني چري یاوز سلطان سلیم ناتوان است

، اما لشكریانش شورش كردند و )م١۵١۶ق، ' ه ٩٢٢(مان خود درآورد شمال بین النھرین را بھ زیر فر
شاه اسماعیل با تمام جالل و دبدبھ فرماندھاي پیروز بھ پایتخت خود . وي مجبور بھ عقب نشیني شد

در دوران فرمانروایي پرالتھاب شاه اسماعیل ادبیات ایران انحطاط یافت، اما ھنر در پرتو . بازگشت
شاه اسماعیل كمال الدین بھزاد نقاش را مورد حمایت خود قرار داد و ارزش او را . فتتشویق او رونق گر

اسماعیل پس از بیست و پنج سال سلطنت، در سي و ھشت سالگي، در . بھ اندازه نیمي از ایران تخمین زد
  ). م١۵٢۴ق، ' ه ٩٣١(گذشت و تاج شاھي را براي پسر دھسالھاش گذارد 

یمانشكن، خوشگذراني سودایي مزاج، پادشاھي ناالیق، داوري سختگیر، شاه طھماسب اول ترسویي پ
شاید خصایلي ھم در وجود خود . ھنرمندي باذوق، شیعھاي مومن، و باالخره بت مورد ستایش ملتش بود

تشیید دین كھ سیاست اصلي خاندان صفوي بود، ھمان گونھ كھ وسیلھ تحكیم . داشت كھ از تاریخ پنھان كرد
، موجب تزلزل اركان اسالم نیز شد،زیرا گذشتھ از آنكھ دوازده جنگ بھ وجود آورد، اسالم دولتشان بود

اما ). م ١۶٣٨ -  ١۵٠٨ق، ' ه ١٠۴٨ -  ٩١۴(خاور نزدیك و خاورمیانھ را نیز از یكدیگر جدا ساخت 
ف مسیحیت از آن بھره برد، زیرا سلطان سلیمان قانوني ناچار شد حمالت خود را بھ سوي باختر متوق

سفیر كبیر فردیناند در قسطنطنیھ در این باره چنین . سازد و لشكریانش را برضد ایران وارد پیكار كند
ابراھیم ) م١۵٣٣( ٩۴٠در سال .)) فقط ایرانیانند كھ میان ما و ورطھ نابودي حائل شدھاند: ((نوشتھ است

رداران ایراني دژھاي مستحكم پاشا، صدراعظم عثماني، لشكري بھ آذربایجان آورد و با رشوه دادن بھ س
). م١۵٣۴ق، ' ه ٩۴١(سر راه را گرفت و سرانجام تبریز و بغداد را نیز بدون كوشش جنگي تصرف كرد 

چھارده سال بعد، سلیمان قانوني، در حالي كھ با فردیناند پیمان متاركھاي بستھ بود، با لشكریان خود بھ 
شتافت و سي و یك شھر را ) ھا بھ ایرانیان داده بودندنامي كھ ترك)) (ھاي رند)سرخ سر(قزلباش ((جنگ 

ق ' ه ٩٣٢در خالل سالھاي . از ایران گرفت، و سپس بار دیگر حمالت خود را متوجھ جھان مسیحیت كرد
شارل پنجم بھ دفعات با ایران وارد مذاكره شد تا شاید بتواند با اتحاد ) م١۵۴۵(ق ' ه ٩۵٢تا ) م١۵٢۵(

ھنگامي كھ ایران تعرض خود را برضد . ي در برابر سلطان عثماني بھ وجود آودایرانیان و مسیحیان سد
) م١۵۵۴(ق' ه ٩۶٢اما در سال ; عثماني آغاز كرد و ارزروم را بھ تصرف در آورد، مغرب زمین شاد شد

سلیمان از جنگ اروپا فارغ شد و قسمتھاي وسیعي از خاك ایران را بھ زیر تاخت و تاز گرفت و ویران 
وي شاه طھماسب را مجبور كرد كھ صلح پیشنھادي او را بپذیرد و بغداد و ناحیھ بین النھرین  ;ساخت

  . سفالرا براي ھمیشھ بھ تركھا واگذارد

اما موضوع جالبتر از این زد و خوردھاي مالالنگیز، مسافرتھاي پرحادثھ انتوني جنكینسن است كھ، در 
ایوان مخوف . جستجوي راه تجاري زمیني بھ ھندوستان و ختا،از طریق روسیھ و ماوراالنھر بھ ایران آمد

سفیر خود بھ نزد بھ جنكینسن روي خوش نشان داد، در مسكو از او پذیرایي كرد، وي را با عنوان 
فرمانروایان ازبك در بخارا فرستاد، و نیز اجازه داد كھ كاالھاي انگلیسي بدون پرداخت حقوق گمركي 
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جنكینسن پس از جان بھ دربردن از . وارد خاك روسیھ شوند و با عبور از رود ولگا بھ دریاي خزر برسند
) م١۵۶١(ق ' ه ٩۶٩ھ داد و در سال طوفان سھمگیني در دریاي خزر، مسافرت خود را در ایران ادام

ھاي دوستي و درود ملكھاي دور افتاده را، كھ در  وارد قزوین شد و بھ خدمت شاه طھماسب رسید و نامھ
دولت ایران متمایل شد كھ . نظر ایرانیان، چون فرمانرواي ناچیز ملتي وحشي مینمود، بھ وي تقدیم داشت

: نكینسن ھویت مسیحي خود را آشكار ساخت، بھ وي گفتھ شدبا وي پیمان تجاري امضا كند، اما وقتي ج
معروف است ھنگامي كھ جنكینسن از نزد . و او را مرخص كردند)) ;ما نیازي بھ دوستي كافران نداریم((

شاه خارج میشد یكي از فراشھا بر جاي پایش خاك میریخت تا دربار شیعھ را از آلودگي وجود یك نفر 
   .مسیحي تطھیر كرده باشد

یكي از پرمصیبتترین سلطنتھاي اسالمي، كھ از جھت زمان ) م ١۵٧۶ق، ' ه ٩٨۴(با مرگ شاه طھماسب 
در این دوره ادبیات برجستھاي كھ در خاطره ایرانیان . نیز دومین آنھا محسوب میشود، بھ پایان رسید

ب بابر از وطن رانده شده، گرچھ نمیتوان كتاب با برنامھ، اثر جذا; عزت و احترامي پیدا كند بھ وجود نیامد
ولي ھنرصفوي با آنكھ ھنوز بھ اوج كمال خود نرسیده بود، در دوران این دو نخستین . را نادیده انگاشت

شاه، آثاري با ھمان بزرگي و تابناكي و آراستگیي كھ طي بیست و دو قرن سابقھ تاریخي ھمواره 
در اصفھان زیارتگاه ھارون والیت ظرافت  .محصوالت ھنري ایران را ممتاز داشتھ است بھ وجود آورد

خاص طراحان ایران باستان را تجدید میكرد و نمونھاي از بھترین تركیب رنگ و كاشیھاي بدل چیني را 
ھمچنین نیمگنبدي كھ چون تاجي بر سر در مسجد جمعھ قرار گرفتھ، و بر اصول دشوار . عرضھ میداشت

در ھمان زمان مسجد جامعي نیز در شیراز ساختھ شد كھ . فن معماري بنا شده، متعلق بھ آن دوره است
  . اكنون اثري از آن برجاي نمانده است

در بسیاري از موارد ھنر ظریف تذھیبكاران و خوشنوسیان بیش از بناھاي رفیع دوام آورده است، و بھ این 
پرستش میشده، ادا ترتیب حق عزت و احترامي كھ كتاب در عالم اسالم داشتھ، تا جایي كھ چون معبودي 

  شده 

ھاي  قابل اغماضي بھ الفباي خود دلبستھ بودند، زیرا میتوانستند با تركیب آبھا خطوي با خمیدگیھا و كرشمھ
ایرانیان ھنر خوشنویسي را بھ اوج زیباییش رساندند، با آن محرابھا و سردرھاي . دالنگیز بھ وجود آورند

ھاي خطي نفیسي از قرآن  یھایشان، را زینت بخشیدند، و نسخھھا، و قال مساجدشان، ھمچنین سالحھا، كوزه
خط . و آثار شاعران خود بھ یادگار گذاشتند تا نسلھاي آینده ھمواره از آن حظ چشمي و روحي ببرند

نستعلیق، كھ در دوره تیموریان در تبریز، ھرات، و سمرقند رونق و رواج یافتھ بود، در دوره پادشاھان 
ھمان طور كھ در ساختن ھر مسجد نزدیك . گشت و بعد ھمراه ایشان بھ اصفھان رسیدصفوي بھ تبریز باز

بھ دوازده نوع ھنر دست بھ دست یكدیگر میدادند، براي بھ وجود آمدن یك نسخھ خطي نیز شاعر و 
  . خوشنویس و مینیاتور ساز و صحاف، در منتھاي صمیمیت و ایمان، با یكدیگر ھمكاري میكردند

موزه ھنرھاي ((در . ازي در بخارا، ھرات، شیراز، تبریز بھ رونق و رواج خود ادامھ میدادھنر مینیاتورس
نسخھ خطي نفیس از شاھنامھ فردوسي ضبط است كھ بھ نام الراجي محمد القوام شیرازي ))زیباي بستن
صاحب نسخھ دیگري است كھ توسط مرشد كاتب )) موزه كلیولند((; )م١۵٣٨ق، ' ه ٩۶٠(امضا شده 

نیویورك داراي نسخھاي از خمسھ )) موزه ھنري مترپلیتن((و ; )م١۵٣٨ق، ' ه ٩٣۵(یب شده است تذھ
ھاي مینیاتور سازي و خوشنویسي مكتب تبریز را در آن میتوان یافت  نظامي است كھ عالیترین نمونھ

ھ آن شھر وقتي بھزاد تبریز را مقر زندگي خود ساخت، مركز مینیاتورسازي نیز ب). م ١۵۴۵ق، ' ه ٩٣٢(
در ھنگام جنگ چالدران، شاه اسماعیل كمال الدین بھزاد مینیاتور ). م١۵١٠ق، ' ه ٩١۶حد (انتقال یافت 

شاگرد . ساز و شاه محمود نیشابوري خوشنویس را چون دو گنجینھ گرانبھاي خود در سردابي پنھان كرد
ه را، كھ بر تخت نشستن خسرو و بھزاد بھ نام آقا میرك در تبریز یكي از شاھكارھاي مینیاتور آن دور

آقا میرك . است)) موزه بریتانیایي((نام دارد، بھ وجود آورد كھ اكنون در ) م ١۵٣٩ق، ' ه ٩۴۶(شیرین 
سلطان محمد كھ در خانواده دولتمندي . نیز بھ نوبھ خود ھنر مینیاتورسازي را بھ سلطان محمد نورآموخت

مروارید ((ایط الزم بود تا فرد بي ارزشي از آب درآید، بھ دنیا آمده بود و با اینكھ واجد ھمھ شر
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ي دربار شاه طھماسب شد، زیرا در ھنر خوشنوسي، مینیاتورسازي، و طراحي روي جلد كتاب و ))گرانبھا
كتاب خمسھ ) م١۵۴٣(ق، ' ه ٩۵٠تا ) م١۵٣٩(ق،' ه ٩۴۶وي در سالھاي میان . قالي سرآمد اقران شد

یكي از صفحات نفیس آن كھ در موزه بریتانیایي است خسرو را . ساخت نظامي را رونویسي كرد و مصور
نشان میدھد كھ بر اسبي كھر نشستھ و از میان شاخ و برگھاي سبز، قھوھاي، و طالیي بھ شیرین كھ نیمھ 

از این خوشرنگتر و شفافتر، تصویر . عریان در استخري نقره فام مشغول آب تني است دزدانھ نگاه میكند
است كھ سوار بر اسب بالدار خود، براق، پھنھ آسمانھا را مینوردد تا از بھشت و جھنم [ ص]سالمپیامبر ا

ھیكلھا مظھر لطف و ظرافتند، اما از روي عمد و ایمان دیني خالي از ھر گونھ عالیم فردي زنده ; دیدن كند
ش واقعیت طبیعت، و زیبایي ھندمند بیشتر بھ آفرینش نقشي زیبا پایبند بوده است تا نمای. و مشخص میباشند

  را كھ امري دروني 
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و در نتیجھ قابل بھ دست آوردن است بر حقیقت كھ پدیدھاي بیروني و ھمواره فرار است ترجیح میداده 
  . است

  . در این آثار، ھنر مینیاتورسازي و تذھیبكاري ایراني بھ اوج زیبایي و ظرافت خود رسیدند

ھاي شاھي  ز این دورها. ھا و قالیھا نیز بھ كار رفت ھمین دقت مشتاقانھ و طراحي ظریف در ساختن پارچھ
در قالیبافي طراحان و . ھیچ پارچھاي تاكنون باقي نمانده است، اما در مینیاتورھا نقوش آنھا دیده میشوند

مسلمانان . اصوال قالي یكي از وسایل اصلي مدنیت در اسالم بود. پیشھ وران دوره صفوي بیرقیب بودند
كھ با قالي مفروش شده بود مینشستند و غذا صندلي بھ كار نمیبردندو روي كف اطاق و یا زمیني 

ھاي قرآني  را معموال با اشكال دیني و آیھ) سجاده(در موقع نماز خواندن نیز قالیچھ مخصوصي . میخوردند
ھمچنین قالي براي ھدیھ دادن بھ دوستان، . نقش و نگار یافتھ بود زیر پا میانداختند و بر آن سجده میكردند

مثال میبینیم كھ چون سلطان سلیم دوم بھ . مساجد كاالي بسیار مورد پسندي بودشاھان، و وقف كردن بھ 
پادشاھي رسید، شاه طھماسب بیست قالي بزرگ و چندین قالیچھ ابریشمي و زر بفت براي وي ھدیھ فرستاد 

نقش : ، بعضي از نقشھاي متداول و طبقھ بندي شده قالیھاي ایراني عبارتند از)م١۵۶۶ق، ' ه ٩٧۴(
اما غیر از این ; ان، نقش گل و گیاھي، نقش شكارگاه، نقش بتھاي، نقش گلداني، و نقش ترنجيبوست

طرحھاي اصلي اشكال گوناگون دیگري نیز بھ كار میرفت، چون نقوش آرابسك، ابرھاي چیني، عالیم 
و  رمزیي كھ براي اھل فن معاني خاص داشت، حیواناتي كھ بھ منظره عمومي جنبش و حیات میبخشیدند،

عجبتر آنكھ یك نوع منطق . گیاھان و گلھایي كھ وسیلھ عرضھ خطوط دالنگیز و رنگھاي شادیبخش میشدند
و نظام ھنري از این عناصر مختلط و پراكنده مجموعھاي واحد و متعادل بھ وجود میآورد كھ ھماھنگي و 

یوا جذابتر و پر كرشمھتر تضاد خطوط آن از ھمسازي و ناسازي مادریگالھاي پالسترینا و از گیسوان گودا
  . است
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یكي از آنھا . تعدادي از قالیھاي مشھور ایران از نیمھ اول قرن شانزدھم تا بھ امروز سالم برجاي ماندھاند
گره در ھر  ۶٠(گره ٠٠٠,٠٠٠,٣٠قالي نقش ترنجي است كھ پودھاي پشمي آن برتارھاي ابریشمیش 

موزه ((ت بخش مسجدي در اردبیل بود و اكنون میان این قالي قرنھا زین. خورده است) سانتیمتر مربع
درون قاببندي مستطیلي در یك . تقسیم شده است)) موزه ایالتي لوس آنجلس((لندن و )) ویكتوریا و البرت

مقصود كاشاني در ... عمل عبد: ((سرقالي شعري از حافظ نوشتھ شده است، و زیر آن كلمات پرافتخار
موزه ایالتي ((ھمچنین در . میالدي بھ چشم میخورند ١۵٣٩با سال  كھ معادل است)) ھجري ٩۴۶سال 

موجود است كھ ھنگام تاجگذاري ادوارد )) قالي تاجگذاري((قالي بسیار بزرگي معروف بھ )) لوس آنجلس
موزه پولدي پتتسولي میالن، قبل از آنكھ جنگ جھاني دوم آن را . مورد استفاده قرار گرفت) م ١٩٠١(ھفتم 

ھاي ھنري خود یك قالي نقش شكارگاه داشت كھ كار غیاث الدین  ، در میان گرانبھاترین گنجینھمنھدم كند
  ، از كلكسیون دووین، بھ خاطر ))قالي دوك آنھالت. ((جامي یزدي، مشھور بھ بھزاد طراح قالي، بود

   

  

، فیروزھاي مربوط بھ تاجگذاري زمینھ زرد و طالیي و ظرافت نقوش آرابسك ارغواني(فرش تاجگذاري 
در میان افتخارات مسلمي كھ در دوره صفویھ نصیب ایران شد، قالي و . و سرخش شھرت جھاني یافت

  . كتاب بیش از ھر چیز دیگر مقام شامخ خود را در خاطره ابناي بشر محفوظ داشتھاند
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، در بیست و شش سالگي، جانشین پدرش، سلطان سلیم اول، )م١۵٢٠(ق ' ه ٩٢٧سلیمان قانوني در سال 
  . شد

وي ھمان زمان بر اثر رشادت در جنگ، جوانمردي در دوستي، و لیاقت در حسن اداره ایاالت تركیھ 
سطنطنیھاي كھ سیماي خوش و رفتار مودبش ورود او را بھ ق. عثماني شھرت بسزایي بھ دست آورده بود

یك مورخ ایتالیایي، كھ سلیمان را . از قیافھ یاوز سلطان سلیم خستھ شده بود مورد استقبال عمومي قرار داد
كمي بعد از جلوس بھ تخت سلطنت مالقات كرده بود، وي را مردي بلند باال، قوي، عضالني، با گردني 

رویي زرد و بیمارنما، و سیمایي موقر و  بسیار كشیده، دماغي بسیار عقابي، ریش و سبیلي تنك، رنگ و
ھشت سال بعد، ایتالیایي . آرام، كھ رویھمرفتھ بیشتر بھ یك دانشجو میماند تا یك سلطان، وصف كرده است

سودایي مزاج و سخت زنباره، آزادیخواه، ... رنگپریده مثل مرده: ((دیگري درباره وي چنین نوشتھ است
گیسلن دو بوزبك سفیر خاندان ھاپسبورگ )). ھي بسیار مالیم و مھربانمغرور، شتابزده، و با این حال گا

  : با ھواخواھي تام درباره سرسختترین دشمن ھاپسبورگ چنین نوشتھ است)) باب عالي((در 

ھمواره خلق مردي محتاط و معتدل را از خود ظاھر ساختھ بود، و حتي در عین جواني كھ بھ عقیده تركھا 
د، زندگي وي از ھر عیبي مبرا بود، زیرا از ھمان زمان گرد شرابخواري و اعمال گناھانش ھمھ بخشودنین

حتي آنان كھ ھمواره در پي عیبجویي از اعمال . غیرطبیعي دیگري كھ در میان تركھا معمول بود نمیگشت
قیقت این ح.... و رفتارش بودند چیزي بدتر از افراط در دلبستگي بھ ھمسرش نمیتوانستند بھ وي نسبت دھند

آشكاري است كھ سلیمان از زماني كھ زوجھ شرعي خود را انتخاب كرد نسبت بھ او كامال وفادار ماند، ھر 
  . ھا منع نمیكرد ھا و معشوقھ چند ھیچ قانوني او را از داشتن صیغھ

طان این نكتھ را، گرچھ مداھنھآمیز است، ناگفتھ نباید گذارد كھ سلیمان بي شك بزرگترین و عالیمنشترین سل
; عثماني بود و در لیاقت و خرد و اخالق دست كمي از ھیچ یك از فرمانروایان بزرگ عصر خود نداشت

حاال بیاییم و ; گرچھ مشاھده میكنیم كھ گھگاه مرتكب بیرحمي و حسادت ورزي و انتقامجویي نیز شده است
  . ان مسیحیت بررسي كنیمبھ عنوان نظارھاي در دورنماي تاریخ، با بیطرفي كامل، برخورد او را از جھ

آغاز آن از دوراني بود . مناقشھ نظامي میان مسیحیت و اسالم در آن زمان نھصد سال سابقھ پیدا كرده بود
، بعد از آن با )م ۶٣۴ق، ' ه ١٣(كھ اعراب مسلمان سوریھ را از چنگ امپراطوري روم شرقي در ربودند 

مسیحیت در نخستین جنگھاي . شھ نظامي افزوده شدپیشرفتھاي بھ دست مورھا مستمرا بر عمر این مناق
صلیبي، یعني ھمان جنگھایي كھ مقاصد اقتصادي و جنایات سیاسي ھر دو طرف مبارزه را در زیر 

سپس اسالم با تصرف . پوششي از شعارھا و غیرت دیني پنھان میداشتند، پیشرویھاي اسالم را تالفي كرد
پاپي پس از . اسپانیا مورھا را از خاك خود بیرون راند. را گرفت قسطنطنیھ و كشورھاي بالكان انتقام خود

سلیم اول سوگند یاد كرد كھ در شھر رم ; پاپ دیگر جنگھاي صلیبي تازھاي را برضد تركھا برپا ساخت
فرانسواي اول بھ كشورھاي باختري اروپا اعالم كرد كھ باید كشور عثماني را از بیخ و ; مسجدي بنا كند

این نقشھ بھ علل بروز آتش نفاق دیني . د و ثروت آن را چون غنایم جنگي میان خود قسمت كنندبن براندازن
در آلمان، و شورش اسپانیا بر ضد شارل پنجم، و ھمچنین بھ سبب تغییر عقیده خود فرانسوا كھ بھ فكر افتاد 

قیت آیین لوتري مرھون ھمان طور كھ موف. براي برانداختن شارل پنجم از سلیمان كمك بخواھد متوقف ماند
  . وجود سلیمان بود، شاید سلیمان ھم نجات خود را از آن مخمصھ مدیون لوتر بود

ھر دولتي كوشاست كھ مرزھاي خود را گسترش دھد تا ھم بر منافع ثروت و عواید خود بیفزاید و ھم 
ھترین طرز دفاع را سلیمان ب. سرزمینھاي دفاعي وسیعتري را میان مرزھا و پاییخت خود حایل قرار دھد

استحكامات مجارستان در سوبوتیتسا و بلگراد را گشود و )م١۵٢١(ق ' ه ٩٢٨در سال . در حملھ میدانست
در آنجا مسیحیان در . پس از آسوده ساختن خاطر خود از جناح باختر، قواي جنگیش را متوجھ رودس كرد

اده كرده بودند، و این درنظر سلیمان زیر فرمان شھسواران مھمان نواز دژي مستحكم را براي دفاع آم
جایگاه خطرناكي براي بیگانگان، در میان دریایي كھ از ھر جھت متعلق بھ مملكت عثماني بود، محسوب 

در واقع كشتیھاي غارتگر شھسواران مسیحي در یك گوشھ مدیترانھ ھمان بالیي را بھ سر تجارت . میشد
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وقتي در این . در گوشھ دیگر مدیترانھ بر سر تجارت مسیحیانمسلمانان در میآورند كھ دریازنان الجزایر 
كشتیھاي حامل زوار مكھ، غالبا بھ . حمالت شھسوارانھ مسلمانان اسیر میشدند معموال بھ قتل میرسیدند

یكي از تاریخنویسان مسیحي . بھانھ آنكھ ممكن است نیات خصومتآمیز داشتھ باشند، متوقف میشدند
و یك نفر تاریخنویس عالیمقام .)) ي حملھ بھ رودس ھیچ دلیل و بھانھاي نداشتسلیمان برا: ((مینویسد

سلیمان .)) خیر عموم در آن بود كھ جزیره رودس بھ قلمرو تركھا منضم شود: ((انگلیسي اضافھ میكند
دفاع كنندگان بھ سركردگي مھین سرور خود، . سپاھي آغاز كرد ٢٠٠٠٠٠كشتي و  ٣٠٠حملھ خود را با 

ایل آدام، مدت صد و چھل و پنج روز با محاصره كنندگان جنگیدندو سرانجام با / و ویلیھ دول فیلیپ د
بھ این ترتیب كھ شھسواران و مردان جنگي آنان طي ده روز در امن و ; شرایطي افتخارآمیز تسلیم شدند

مدت پنج سال از  سالمت جزیره را ترك كنند اھالي باقیمانده آزادي دیني كامل داشتھ باشند، و نیز براي
او . در روز عید میالد مسیح سلیمان خواستار دیدار مھین سرور شد. پرداخت ھر گونھ خراج معاف بمانند

ھاي نفیسي بھ وي ارزاني داشت، و پس از رفتن وي بھ صدراعظم  را تسلي داد، از دفاع بسیار كرد، ھدیھ
مجبور است آن پیر مرد مسیحي را، با آن خود ابراھیم پاشا اظھار كرد كھ بسیار مایھ تاسف اوست كھ 

شھسواران ) م ١۵٢٣اول ژانویھ (ق، ' ه ۵٣٠در سال . سالخوردگي، از میان خانھ و متعلقاتش بیرون براند
و ھشت سال بعد آنجا را ترك كردند و منزلگاه دایمیتر خود را در ; بھ سوي جزیره كرت بادبان برافراشتند

طان پیروزي خود را بھ ننگ آلوده كرد، زیرا پسر و نوه شاھزاده جم را كھ اما سل; جزیره مالت قرار دادند
بھ دین مسیحي در آمده بودند كشت تا مبادا روزي مانند پدرشان، بھ عنوان مدعیان تاج و تخت عثماني، 

  . مورد استفاده دشمنان قرار گیرند

ھ در آن وقت اسیر شارل پنجم بود، سلیمان نامھاي از فرانسواي اول، ك) م١۵٢۵(ق ' ه ٩٣٢در اوایل سال 
دریافت كرد كھ در آن پادشاه فرانسھ از وي خواھش كرده بود بھ مجارستان حملھ كند و سپس بھ نجات او 

در واقع سلیمان از مدتھا .)) اسب ما زین شده و شمشیرمان بر كمرمان است: ((سلطان جواب داد. بشتابد
 ١٠٠٠٠٠با ) م١۵٢۶آوریل (ق ' ه ٩٣٣ھ كند، او در سال پیش تصمیم گرفتھ بود كھ بھ مجارستان حمل

پاپ كلمنس ھفتم فرمانروایان مسیحي را دعوت كرد كھ بھ كمك . توپ بھ حركت در آمد ٣٠٠سپاھي و 
زیرا . لوتر بھ امیران پروتستان آلمان نصیحت كرد از جاي خود تكان نخورند. كشور تھدید شده بشتابند

. جانب خدا بودند مقاومت كردن با آنھا بھ منزلھ مقاومت كردن با خدا بودظاھرا تركھا فرستادگاني از 
  . شارل در اسپانیا باقي ماند

اگر . سرانجام انھزام، لشكریان مجارستان در موھاچ بھ مثابھ شكست روحي و مادي عالم مسیحیت بود
ود مجارستان بتواند جبران كاتولیكھا و پروتستانھا و امپراطور و پاپ با یكدیگر ھمكاري داشتند، ممكن ب

اما نتیجھ آن شد كھ پیشوایان لوتري پیروزي تركھا را جشن گرفتند، و لشكریان ; این ضربھ ھولناك را بكند
  . ترك رم را بھ باد غارت

كنت نیكوالوس فون . سپاھي وین را محاصره كرد ٠٠٠,٢٠٠سلیمان با ) م١۵٢٩(ق ' ه ٩٣٧در سال 
ھاي دورادور  امور دفاع شھر بود، از باالي مناركلیساي سن شتفان دشت و تپھسالم، كھ از طرف فردیناند م

این بار لوتر پیروان خود را . ھا و تجھیزات و سربازان عثماني سیاه شده بودند شھر را میدید كھ از خیمھ
 براي پیوستن بھ محاصره شدگان احضار كرد، زیرا آشكارا میدید كھ با سقوط شھر وین ھدف حملھ بعدي

در ھمھ كشورھاي اروپا شھرت یافت كھ سلیمان نذر كرده است سراسر خاك اروپا . تركھا آلمان خواھد بود
نقب زنان سپاه ترك براي منفجرساختن قسمتي از . را بھ قبول یگانھ دین واقعي، یعني اسالم، وادار كند

با گذاشتن ظروف آب در نقاط  اما دفاع كنندگان. دیوار شھر بھ كندن نقبھایي یكي پس از دیگري پرداختند
زمستان فرا رسید و خطوط . حساس و مشاھده لرزشھاي سطح آب مراقب عملیات زیرزمیني بودند

اكتبر سلیمان لشكریانش  ١۴در. ارتباطي سلطان از رساندن آذوقھ بھ سراسر آن فاصلھ طوالني عاجز ماند
د، و سلیمان با حالتي اندوھگین فرمان را بھ یك كوشش نھایي و قطعي تشجیع كرد و وعده بسیار دفع ش

با وجود این، ھنوز نیمي از خاك مجارستان را در تصرف ; این نخستین شكست وي بود. عقب نشیني داد
وي بھ ملت خود چنان فھماند كھ علت . داشت و نیز تاج سلطنتي قدیس ستفان را با خود بھ قسطنطنیھ برد

و ; با پناه گرفتن در پراگ حاضر بھ مقابلھ با او نشده بود بازگشت بدون پیروزیش آن بود كھ فردیناند

pymansetareh@yahoo.com



سوگند خورد كھ بزودي شخص شارل را، كھ جرئت كرده بود خود را امپراطور بخواند، دستگیر كند و 
  . سیادت مغرب زمین را از چنگش برباید

كلمنس ھفتم كھ این بار مصمم بھ اقدام قاطع شده بود .مغرب زمین گفتھ او را جدي شمرد و رم بھ لرزه افتاد
حتي كاردینالھاي خود را وادار كرد پول جمع آوري كنند تا در آنكونا، و بندرھاي دیگري كھ ممكن بود 

آوریل (ق ' ه ٩٣٩در سال . بسازندعثمانیھا براي ورود بھ خاك ایتالیا مورد حملھ قرار دھند، استحكامات 
توپ  ١٢٠: حركت وي از پایتختش صحنھاي تماشایي بود. بار دیگر سلیمان ور بھ باختر نھاد) م ١۵٣٢

یني چري، یعني نخبھترین افراد سپاه عثماني، صف  ٠٠٠,٨در پیشاپیش سپاه قرار داشت و پشت سر آن 
سوار برگزیده پرچم مقدس را، كھ نقش  ٠٠٠,٢ند و یكھزار شتر آذوقھ را حمل میكرد. آرایي كرده بودند

ھزاران پسر مسیحي اسیر با لباسھاي زربفت ; عقاب پیامبر بر آن بود، در میان خود محفوظ نگاه میداشتند
ملتزمان ركاب سلطان مرداني غول . ھاي قرمز پردار، نیزه بھ دست نمایش حركات جنگي میدادند و كاله

در میان ایشان سلیمان سوار بر اسبي بلوطي رنگ، با لباسي از مخمل پیكر و خوش منظر بودند، و 
و ; ھاي طالیي و عمامھاي سفید و مرصع بھ جواھرات، مقام داشت ارغواني حاشیھ دوزي شده بھ گل و بتھ

چھ كسي میتوانست در . نفر میرسید صف بستھ بودند ٠٠٠,٢٠٠در پي وي سربازاني كھ تعدادشان بھ 
براي جلوگیري از سیل ! و قدرتي ایستادگي كند فقط عناصر طبیعي و بعد مسافتمقابل چنین جالل 

مرد و  ٠٠٠,۴٠سپاھیان ترك شارل بھ تكاپو افتاد و، پس از التماس بسیار، موفق شد ھزینھ مجھز ساختن 
سپاھي  ٠٠٠,٣٠سپس بھ ھمراھي برادرش، فردیناند، ; اسب را از دیت امپراطوري بھ دست آورد ٠٠٠,٨

. نفري در وین موضع گرفت و در انتظار حملھ كنندگان نشست ٠٠٠,٧٨نیز گردآورد و با این لشكر دیگر 
اما سلطان در تسخیر شھر كوچك گونز در سر راه، كھ سخت مستحكم بود و فقط با پادگاني ھفتصد نفري 

یازده بار . دنددر مدت سھ ھفتھ آن افراد معدود كلیھ حمالت تركھا را دفع كر. مدافعھ میشد، معطل ماند
تركھا موفق بھ ایجاد شكافي در دیوار شھر شدند و ھر یازده بار مدافعان آن شكافھا را با فلز و اجساد 

سرانجام سلیمان امان نامھاي ھمراه با عدھاي گروگان بھ نزد فرمانده . مردگان و یاس خود پر ساختند
وي دعوت را پذیرفت و . ي دعوت كردشھر، نیكوالوس یوریشیتز، فرستاد و او را بھ مجلس مذاكرھا

سلیمان بھ او خلعت افتخار ھدیھ كرد و از دالوري و . مورد احترام سلطان و صدر و اعظمش قرار گرفت
سپس او را ھمراه با . مھارت جنگیش، با حالتي افسرده، كرد كھ از حملھ بھ شھر گونز صرف نظر كند

نفر سپاھي شكست خورده  ٧٠٠یل آساي ترك، كھ از لشكر س. بدرقھ افسران ترك بھ قلعھاش بازگرداند
  . بود، از آنجا گذشت و رو بھ سوي وین نھاد

شارل بھ ھیچ عنوان براي پیكار از پناھگاه خود . ولي در وین نیز سلیمان طعمھاش را بھ دست نیاورد
خطر اندازد و وارد بیرون نمیآمد و تن بھ این دیوانگي نمیداد كھ امتیاز موقعیت مستحكم دفاعي خود را بھ 

سلیمان كھ دید وین را بھ ھنگامي كھ امپراطور یا پادشاه معیني نداشت و فقط با . در قمار میدان نبرد شود
نفري و بھ  ٠٠٠,٧٨تن ایستادگي میكرد نتوانستھ بود بھ تصرف در آورد، از جنگیدن با سپاھي  ٠٠٠,٢٠

ھ در آن جنگ مرگ را با آغوش باز استقبال سركردگي فرمانده جواني كھ بھ ملتش اعالم كرده بود ك
سلطان . خواھد كرد، زیرا آن را شریفترین ھدف یك نفر مسیحي واقعي در این دنیا میداند، صرف نظر كرد

راه برگرداند و ستیریا و اتریش سفال را غارت كرد و افراد پراكندھاي را بھ اسارت گرفت تا شكست خود 
اخوشایندي بھ وي رسید، و آن اینكھ در آن ھنگام كھ وي بیھوده در خاك ضمنا خبر ن. را جبران كرده باشد

مجارستان بھ این سو و آن سو لشكر میكشید، و آن اینكھ در آن ھنگام كھ وي بیھوده در خاك مجارستان بھ 
این سو و آن سو لشكر میكشید، آندرئا دوریا فرصت را مغتنم شمرده كشتیھاي عثماني را بھ عقب رانده بود 

  . و شھرھاي پاتراس و كورون در ساحل پلوپونز را گرفتھ بود

وقتي فردیناند سفیري بھ قسطنطنیھ فرستاد تا پیشنھاد صلح كند، سلیمان از او حسن استقبال كرد و اظھار 
اما نھ براي بیست و پنج سال، یا صد سال، بلكھ براي دو ((داشت كھ حاضر بھ انعقاد پیمان صلح است، 

و وي فردیناندرا چون .)) و یا اصوال براي ھمیشھ بھ شرط آنكھ فردیناند نقض قول نكندقرن، سھ قرن، 
با این ھمھ، سلیمان درازاي موافقت خود بھاي گزافي خواست، بدین معني كھ . فرزند خود خواھد شمرد

و شارل كھ  فردیناند. فردیناند میبایست كلیدھاي شھر گراو را بھ نشانھ تمكین و احترام تقدیم سلیمان كند

pymansetareh@yahoo.com



میخواستند بھ ھر نحو شده لشكریان خود را بر ضد مسیحیان وارد نبرد سازند حاضر بھ مصالحھ با 
فردیناند كلیدھا را تقدیم داشت، خود را پسر سلیمان خواند، و فرمانروایي سلطان را بر . عثمانیھا بودند

ولي با شارل پیمان ; )م ١۵٣٣ژوئن  ٢٢ق، ' ه ٩۴٠(قسمت اعظم خاك مجارستان بھ رسمیت شناخت 
سلیمان پاتراس و كورون را بازگرفت، درحالي كھ آرزوي مستقرساختن یك پاي خود در . صلحي بستھ نشد

  . در وین و پاي دیگرش در تبریز را ھمواره در سر میپروراند

و  االھیات را بھ سویي نھاد) م ١۵٣۶ق، ' ه ٩۴٣(سلیمان تبریز را گرفت و دوباره متوجھ باختر شد 
پیمان اتحاد سلطان سلیمان . موافقت كرد كھ بھ كمك فرانسواي اول بار دیگر با شارل وارد جنگ شود

شارل پنجم : قانوني و پادشاه فرانسھ، كھ براساس شرایطي بسیار دوستانھ طرح شده بود، بدین قرار بود
فرانسھ و عثماني با وي از در  امپراطور اسپانیا میبایست جنووا، میالن، وفالندر را بھ فرانسھ واگذارد تا

بازرگانان عثماني كشتیراني و ھمھ نوع داد و ستد كنند و، در مقابل، تركھا شرایط و حقوق ; صلح درآیند
كنسولھاي فرانسھ در قلمرو امپراطوري عثماني از لحاظ حقوق مدني و جزایي بر ; متساوي داشتھ باشند

و بھ عالوه، اتباع فرانسھ میبایست از آزادي ; داشتھ باشند عموم فرانسویان ساكن آن كشور اختیار قانوني
  . كامل دیني برخوردار شوند

سرمشقي شد براي عموم پیمانھاي بعدي كھ دولتھاي مسیحي با كشورھاي مشرق زمین )) كاپیتوالسیون((
  . میبستند

فردیناند نیز . آوردشارل نیز اتحاد سھ گانھاي از امپراطوري خود، دولت و نیز و حكومت پاپي بھ وجود 
ھر چند براي مدتي كوتاه و نیز سپر بالي این اتحادیھ در مقابل حملھ تركھا قرار گرفت، . بدیشان پیوست

متصرفات خود را در دریاي اژه و سواحل دالماسي از دست داد و مجبور شد بھ امضاي پیمان صلحي 
ت نشانده سلیمان در بودا در گذشت و سال بعد فرمانرواي دس). م١۵۴٠ق، ' ه ٩۴٧(انفرادي گردن نھد 

فردیناند سفیري بھ تركیھ فرستاد و تقاضاي . سلیمان مجارستان را بھ امپراطوري عثماني منضم ساخت
سلیمان بھ . صلح كرد، و سفیري دیگر بھ دربار ایران فرستاد تا شاه را بھ حملھ بر ضد عثمانیھا برانگیزد

را گرفت و ) شتولوایسنبورگ(شھرھاي گراو و سكشفھروار  و) م ١۵۴٣ق، ' ه ٩۵٠(باختر لشكر كشید
، بھ )م١۵۴٧(ق ' ه ٩۵٣وي در سال . قسمت بیشتري از خاك مجارستان را ضمیمھ پاشانشین بودا ساخت

پیماني كھ ھر دو ; علت سرگرم شدن بھ جنگ با ایران، پیمان متاركھاي بھ مدت پنج سال با باختر بست
اولوس چھارم از تركان عثماني كمك جنگي خواست تا فیلیپ دوم را كھ از پاپ پ. طرف آن را نقض كردند

  . خود پاپھا بیشتر ادعاي پاپي داشت سركوب كند

در . با مرگ فرانسوا و شارل، دست فردیناند آزاد شد تا براي صلح بھ سوي سلطان عثماني دراز شود
برخاك مجارستان و مولداوي را بھ  فردیناند حكومت سلیمان) م١۵۶٢ق، ' ه ٩٧٠)) (پیمان صلح پراگ((

دوكات خراج دھد و نیز از بابت پس افت خراجھاي گذشتھ  ٠٠٠,٣٠رسمیت شناخت و تعھد كرد سالیانھ 
  . دوكات دیگر نقدا بپردازد ٠٠٠,٩٠

سلیمان پس از مرگ كلیھ دشمنان بزرگ خود وعدھاي از . دو سال بعد فردیناند نیز بھ برادر خود پیوست
وي اینك صاحب اختیار مصر، افریقاي شمالي، آسیاي صغیر، . ندگي پراقتدارش ادامھ دادپاپھا، بھ ز

نیروي دریایي عثماني بر مدیترانھ فرمانروایي . فلسطین، سوریھ، كشورھاي بالكان، و مجارستان بود
دولت عثماني . داشت، و لشكر ترك دالوري و جنگاوري خود را بر خاور شرق و غرب عیان ساختھ بود

مسیحیان . شان داده بود كھ در تدبیر كشورداري و سیاست خارجي ھیچ دست كمي از رقیبان نداردن
درمقابل تركھا رودس، دریاي اژه، و مجارستان را از دست داده و مجبور بھ امضاي پیماني خفتآمیز شده 

  تمدن عثمانیھا  -IVاكنون دیگر عثمانھا در اروپا و افریقا، اگر نگوییم . بودند
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  دولت -١

آیا عثمانیھا متمدن بودند البتھ، زیرا این عقیده كھ تركان را در مقایسھ با مسیحیان قومي وحشي بھ شمار 
. علم و ابزار كشاورزي آنھا دست كمي از مغرب زمین نداشت. آورند نظري مغرضانھ و باطل بوده است

نسل بھ سرداران و سركردگان زمین بھ روش اجاره داري زراعت میشد، و تیولداري امالك دولتي در ھر 
فئودالي كھ توانستھ بودند با مجاھدت خود در انجام دادن خدمات كشوري و جنگي رضایت سلطان را جلب 

بھ جز در مورد پارچھ بافي و كوزه گري، و شاید زره و اسلحھ سازي، ھنوز . كرده باشند تفویض میگشت
اما پیشھ وران ; یا فالندر بھ وجود نیامده بود در صنعت تركیھ عثماني روش كارخانھاي مانند فلورانس

ترك با مصنوعات خوبي كھ عرضھ میداشتند شھرت جھاني یافتھ بودند و فقدان نظام سرمایھ داري نیز بھ 
بازرگان در جامعھ اسالمي قرن دھم . ھیچ وجھ دغدغھ خاطري براي توانگران یا بینوایان تولید نمیكرد

نفوذ سیاسي و موقعیت اجتماعي بازرگانان اروپاي باختري را بھ دست  آن)شانزدھممیالدي(ھجري قمري 
داد و ستد میان ترك و ترك نسبتا با امانت و درستي برگزار میشود، اما تجارت میان ترك و . نیاورده بودند

كاروانھاي . تجارت خارجي بیشتر بھ دست خود خارجیان انجام میگرفت. مسیحي ھیچ گونھ ضماني نداشت
ھاي باستاني و قرون وسطایي آسیا و افریقا حركت میكردند و حتي  ان با بردباري تام بر جادهمسلمان

و در سر راھشان كاروانسراھایي وجود داشتند ; میتوانستند از سویي بھ سوي دیگر صحرا عبور كنند
كشتیھاي . دھدسلیمان نیز تعدادي از این كاروانسراھا بنا كرد كھ بھ بازرگانان و مسافران منزل و پناه 

ھاي دریایي را، از قسطنطنیھ و اسكندریھ تا دریاي سرخ بھ سوي  راه) م١۵٠٠( ٩٠۶عثماني تا سال 
ھندوستان و جزایر ھند شرقي، در زیر نظر داشتند و كاالھاي خود را در آن آبھاي دور دست با محموالت 

رتغالي، بر اثر مسافرتھاي اكتشافي پس از آنكھ دست بازرگانان پ. كشتیھاي تھ پھن چیني معاوضھ میكردند
واسكودوگاما و پیروزیھاي دریایي آلبوكرك، بربنا در ھندوستان باز شد، دیگرمسلمانان سیادت خود را در 

  . اقیانوس ھند از دست دادند و تجارت مصر، سوریھ، ایران و نیز مشتركا رو بھ انحطاط گذارد

با این حال، او نیز راز و ران . كمتر درباره دین میاندیشید ترك مرد زمین و دریا بود، و از دیگر مسلمانان
و درویشان و قدیسان را بھ دیده احترام مینگریست، قانون زندگیش را از قرآن میگرفت و در مسجد 

مانند یھودیان در آیین پرستش خود از شمایل مذھبي پرھیز داشت و مسیحیان را بت . پرورش مییافت
ین و دولت با ھم یكي بود، قرآن و حدیث مبناي قوانین او را تشكیل میدادند، و د. پرستاني مشرك میخواند

ھمان جامعھ علما، یا گروه دانشوراني كھ كتاب مقدس را شرح و تفسیر میكرد، طبقھ معلمان و حقوقدانان و 
ن این جامعھ علما بود كھ در دوران سلطنت محمد فاتح و سلیما. قضات كشور را نیز بھ وجود میآورد

  . قانوني قانون نامھ رسمي دولت عثماني را مدون ساخت

قرار داشت كھ پس از سلطان و صدراعظم شامخترین مقام )) شیخ االسالم((در راس جامعھ علما، مفتي یا 
از آنجا كھ سالطین میمردند و عوض میشدند در حالي كھ جامعھ علما بقاي . قضایي كشور محسوب میشد
اي دین و قانون در جھان اسالم فرمانروایان واقعي زندگي روزمره مردم بھ دستھ جمعي داشت، این حكم

و از آنجا كھ روش ایشان آن بود كھ وقایع جاري زمان حاضر را از راه قوانین گذشتھ تفسیر ; شمار میآمدند
ھ پس و در حقیقت باید گفت سھم ایشان در فترتي ك;و توجیھ كنند، نفوذ آنان طبعا بشدت اثر ارتجاعي داشت

اعتقاد بھ جبر و تقدیر یا چنانكھ تركھا . از مرگ سلیمان قانوني نصیب تمدن اسالمي شد بسیار بزرگ بود
زیرا با اعتقاد بھ اینكھ سرنوشت ھر فرد از ; ، این طرز تفكر ارتجاعي را تقویت میكرد))قسمت((میگفتند، 

ورشي براي تغییر دادن آن جز بي روز ازل بھ دست پروردگار تعیین شده است، دیگر ھر نوع كوشش و ش
ھمھ چیز، خصوصا مرگ، از جانب خداوند مقدر شده . ایماني و كوتھ نظري چیز دیگري شمرده نمیشد

. گھگاه آزاداندیشي پیدا میشد كھ بیش از اندازه آزادانھ سخن میگفت. است و باید بدون شكایت پذیرفتھ شود
با این ھمھ، بھ طور معمول . دي محكوم بھ اعدام میشدندو موارد نادري ھم ھم پیش میآمد كھ چنین افرا

  . جامعھ علما آزادي افكار را محترم میشمردو در مملكت اسالمي عثماني دستگاه تفتیش افكار وجود نداشت

pymansetareh@yahoo.com



در دوره سالطین عثماني مسیحیان و یھودیان از آزادي دیني سھم بزرگي داشتند و، در مواردي كھ پاي 
سلطان محمد فاتح براي تضعیف . ود، مجاز بودند، بر طبق قوانین خودشان عمل كنندمسلمانان در میان نب

گرچھ . صلیبیون عمدا در تقویت كلیساي ارتدوكس یوناني و تشدید نفاق آن با كلیساي كاتولیك رومي كوشید
صوال در دوران فرمانروایي سالطین عثماني زندگي مسیحیان رویھمرفتھ توام با رونق و رفاه بود، اماا

اینان از لحاظ اجتماعي جزو بردگان بھ شمار میآمدند، اما میتوانستند با . دچار محرومیتھایي اساسي بودند
آنھایي كھ اسالم را طرد . چنانكھ میلیونھا نفر ھمین كار را كردند; پذیرفتن دین اسالم از قید آن آزاد شوند

انان در درجھ اول جھادھایي بودند براي بھ میكردند از خدمت لشكري اخراج میشدند، زیرا جنگھاي مسلم
. در ازاي خدمت لشكري، این گروه مسیحیان موظف بودند مالیات مخصوصي بپردازند. دین آوردن كفار

اینان معموال كشاورزان اجاره نشیني بودند كھ یك دھم از عایدي زراعت خود را بھ صاحب زمین 
ھر ده فرزند خود یكي را بھ دولت بدھند تا چون مسلماني میپرداختند و، عالوه برآن، مكلف بودند كھ از 

  . واقعي براي خدمت بھ سلطان باز بیاید

بھ دعوت سلطان ھر یك از سر كردگان . سلطان، لشكریان، و جامعھ علما دولت را بھ وجود میآوردند
مییافت كھ در  سواره نظام تشكیل)) سپاھیان((فئودال با مردان جنگي خود حاضر میشد و از مجموعھ آنھا

گیسلن دو بوزیك، سفیر فردیناند، . تن رسید ٠٠٠,١٣٠سلطنت سلیمان شماره آنھا افزایش بسیار یافت و بھ 
. لباسشان از پارچھ زربفت و یا ابریشم بھ رنگھاي سرخ آتشي، زرد روشن، و یا آبي سیر بود. از دیدن برد

پیاده نظام ترك از میان كودكان اسرا و . شیدندیراقھاي مرصع اسبان ممتازشان با برق طال و نقره میدرخ
اتباع مسیحي دست چین میشد، و این افراد از ابتدا چنان تربیت مییافتند كھ سلطان را در كاخ سلطنتیش و 

) سرباز جدید(نام ایشان یني چري . در اداره امور كشوري، و باالتر از ھمھ در ھنگام جنگ، خدمت كنند
شاید بھ این منظور كھ سكنھ ; )م١٣۶٠ق، ' ه ٧۶٢(وجود آورنده این لشكر بود سلطان مراد اول بھ . بود

عده آنھا خیلي زیاد نبود، و در دوران سلطنت . مسیحي كشورش را از خطرات دوران جواني نجات بخشد
یني چریھا فنون جنگي را بخوبي میآموختند و با غرور جنگي و . تن رسید ٢٠٠٠٠سلیمان قانوني بھ 

حق ازدواج كردن و شركت در فعالیتھاي اقتصادي نداشتند، و . مان اسالمي خو میگرفتندغیرت و ای
رویھمرفتھ بھ ھمان اندازه كھ در جنگ دالور بودند در ھنگام صلح با بیقراري و ناخشنودي بھ سر 

 ٠٠٠,١٠٠پس از این گروه سربازان ممتاز نوبت بھ ارتش مردمي میرسید كھ عده شان در حدود . میبردند
نفر بود و وظیفھ برقرار داشتن نظم در میان ایشان و تقویت روحیھ جنگیشان بھ سپاھیان و یني چریھا 

  . ھنوز سالحھاي مورد استفاده ارتش عثماني تیر و كمان و نیزه بودند. سپرده شده بود

ه نیز سالحھاي گرم تازه وارد كارزار شده بودند، و در ھنگام جنگ تن بھ تن از چماق و شمشیر كوتا
در آن زمان سپاه سلیمان و فنون نظامیش در دنیا نظیر نداشت و ھیچ سپاه دیگري در بھ كار . استفاده میشد

بردن توپخانھ، تخریب دژھا و مھندس نظامي، انضباط و روحیھ جنگي، دقت در تامین سالمتي نظامیان، و 
اما باید گفت در . رتش عثماني نمیرسیدباالخره روش آذوقھ رساني بھ افراد نظامي در فواصل بعید بھ پاي ا

كشور عثماني اھمیت ارتش بھ جایي رسید كھ بھ جاي آنكھ وسیلھ نیل بھ غایت و ھدف باشد، خود بھ 
و براي برقراري و حفظ نظم و آرامش آن بود كھ سالطین بھ عمد جنگھایي ; صورت غایت و ھدفي در آمد

  . برپا میساختند

ھمین بود كھ پس از سلیمان قشون ترك و بخصوص یني چریھا بھ صورت اختیارداران سالطین عثماني 
  . در آمدند

فرزندان مسیحیاني كھ بھ دین اسالم در آمده بودند، یا وارد در خدمت نظام شده بودند، اكثریت كارمندان 
لطان مسلمان میبایست از اینكھ در نظر ما چنین مینماید كھ س. اداري حكومت مركزي را تشكیل میدادند

نزدیكانش پیرو دین دیگري باشند بترسد، بخصوص این كھ امكان داشت كھ مانند اسكندر بیگ روزي بھ 
ولي برعكس، سلیمان این گونھ افراد را بھ خدمت میگزید، زیرا پرورش آنھا از ; ایمان پدرانشان برگردند

بھ احتمال قوي در نیمھ اول قرن دھم . ر آساني بودكودكي براي تصدي ھر یك از مشاغل خاص دولتي كا
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بوروكراسي دولت عثماني موثرترین روش كشورداري موجود بود، گرچھ ) شانزدھم میالدي(ھجري 
  . ارتشا بشدت در آن رواج داشت

یا ھیئت وزرا از روساي ادارات دولتي، كھ زیر نظارت صدراعظم خدمات خود را انجام )) دیوان((
گرچھ معموال ; یل مییافت و قدرت آن بیشتر جنبھ مشورتي داشت تا جنبھ قانونگذاري میدادند، تشك

بود كھ از میان جامعھ علما انتخاب ) قضات اعظم(پیشنھادات و قوه قضایي در دست قاضیان و مالیان 
یك نفر شاھد فرانسوي از كوشش و دقت محاكم قضایي عثماني، سرعت آنھا در تشكیل جلسات . میشدند

و یكي از تاریخنویسان بزرگ انگلیسي عقیده داشت كھ ; كمھ، و صدرو راي نھایي تعریف كرده استمحا
در دوره سلطنت نخستین فرمانروایان عثماني، اداره امور قضایي در تركیھ از ھر كشور اروپایي بھتر ((

، و جرم و جنایت بود، پیروان مسلمان سلطان از افراد اكثر جوامع مسیحي فرمانبردارتر ومنظمتر بودند
محتمال در ((خیاباناھي قسطنطنیھ توسط یني چریھا پاسباني میشدند، و .)) در میانشان كمتر شیوع داشت

كشورھایي كھ بھ زیر استیالي اسالم در آمدند )). آنھا آدمكشي نادرتر از دیگر پایتختھاي اروپا اتفاق میافتاد
ن خود را بر موقعیت پیشینشان در دوران حكومت چون رودس، یونان و كشورھاي حوزه بالكان وضع نوی

و حتي مجارستان اوضاع ; شھسواران یا فرمانروایان امپراطوري روم شرقي و یا ونیزیھا ترجیح میدادن
  . خود را در دوره تسلط سلطان سلیمان قانوني بھتر از ھنگام فرمانروایي خاندان ھاپسبورگ مییافت

سراي مجموعھاي بود . ، قرار داشتند))سراي((محلھ سلطنتي، یا  بیشتر ادارات حكومت مركزي در داخل
از ساختمانھا، باغھا، و حیاطھایي كھ سلطان و حرمسرایش، گروه خدمتكاران و پیشخدمتھاي مخصوص، 

این محوطھ، كھ محیطش بھ پنج كیلومتر میرسید، تنھا . تن كارمند اداري او در آن سكنا داشتند ٨٠٠٠٠و
نامیدند كھ )) باب عالي((فرانسویان این دروازه را . لل و پرزینت بھ خارج راه مییافتتوسط یك دروازه مج

در آن سازمان . درآمد و مورد اصطالح قرار گرفت)) دولت عثماني((بعدھا با یك تفنن لفظي بھ معناي 
واژه وزیر در اصل عربي و بھ معني كسي است ; شخص دوم كشور بود) وزیر اعظم(متمركز صدراعظم 

در واقع وي بار مسئولیتھاي بسیاري را بر دوش داشت، زیرا . كھ بار رنج و سختي را بھ دوش میكشد
صدراعظم . ریاست دیوان، تشكیالت اداري، دادگستري، ارتش، و ھیئتھاي دیپلماتیك بھ عھده وي بود

و روابط سیاسي با خارج را زیر نظر داشت، عزل و نصبھاي مھم بھ دست او صورت میگرفتند، 
سنگینترین مسئولیت وي آن بود كھ . تشریفاتیترین نقش را در تشریفاتیترین دولتھاي اروپایي بازي میكرد

زیرا صدراعظم غالبا از میان مسیحیاني ; كاري كند كھ در ھمھ حال خدماتش مورد پسند سلطان واقع شود
بھ طوري كھ ممكن بود ; داشتبھ اسالم درآمده بودند انتخاب میشد، و عمال موقعیت اجتماعي بردھاي را 

سلطان سلیمان قانوني درایت و . یك كلمھ پرخاشگرانھ ولینعمتش او را بدون محاكمھ بھ پاي دار بفرستد
ابراھیم . روشن بیني خود را با انتخاب صدراعظم ھایي كھ بھ موفقیتش كمك شایان كردند بھ اثبات رساند

در اصل مردي یوناني بود كھ بھ دست دریازنان مسلمان اسیر و بھ عنوان بردھاي الیق وي را چنان  پاشا
از جھات مختلف با لیاقت و كاردان یافت كھ رفتھ رفتھ اختیارات بیشتري بھ وي تفویض كرد و حقوق 

عقد وي در  و یكي از خواھران خود را بھ) دالر ٠٠٠,۵٠٠,١(دوكات رساند  ٠٠٠,۶٠سالیانھاش را بھ 
سلطان ھمواره با او برسر یك سفره غذا میخورد و از مصاحبتش، مھارتش در نواختن موسیقي، . آورد

سلیمان با بیان پر از زیور، . تبحرش در زبانھا و ادبیات، و آگاھیشت در ھمھ امور جھان، لذت وافر میبرد
م پاشا بگوید باید بھ مشابھ سخنان ھرچھ ابراھی: ((و تشبیھات معمول در مشرق زمین، چنین اعالم داشت

یكي از دوستیھاي بزرگ تاریخي، شاید بھ شیوه و سنت .)) خارج شده از دھان گھربار خود من تلقي شود
  . یونان باستان، دوستي میان سلیمان و ابراھیم پاشا بوده است

غرور باطنیش را  یعني نمیتوانست با تواضع ظاھري; اما ابراھیم پاشا تدبیر عاقالنھاي را كم داشت
  . بپوشاند

او بود كھ حكومت تركھاي عثماني را بھ حد اعالي قدرت و نفوذ ; وي دالیل بسیار داشت كھ بر خود ببالد
او بود كھ با سیاست مدبرانھاش فرانسھ را با عثماني متحد ساخت و میان كشورھاي اروپاي ; خود رساند

كشي سلیمان بھ خاك مجارستان آتش شورش و سركشي  او بود كھ در ھنگام لشكر; باختري تفرقھ انداخت
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را در آسیاي صغیر، سوریھ، و مصر، بارفتار عادالنھ و مالیم خود نسبت بھ عموم و با جلوگیري از 
ولي از طرف دیگر ابراھیم پاشا میبایست بھ دالیلي ھم بسیار محتاط باشد، زیرا با . بیدادگریھا، فرونشاند

یش نبود و ھر چھ مقامش باالتر میرفت رشتھاي كھ شمشیر شاھانھ را بر فرق ھمھ آن احوال بازبردھاي ب
ابراھیم پاشا با بازداشتن لشكریان ترك از غارت كردن تبریز و . سر او معلق نگاه میداشت نازكتر میشد

 بغداد، و با اصراري كھ در ممانعت ایشان از تاراج كردن شھر بودا در مجارستان بھ عمل آورد، خشم آنھا
در آن ھنگامھ وي توانست بخشي از كتابخانھ ماتیاس كوروینوس و سھ . را نسبت بھ خود برانگیخت

  . مجسمھ مفرغي ھرمس، آپولون، و آرتمیس را نجات دھد

وقتي كھ این سھ مجسمھ را در مقابل كاخ خود در قسطنطنیھ نصب كرد، حتي آقاي آزادیخواھش از این 
ھمھ . ھا و شمایلھا، بھ ھم برآمد ر صریح دین اسالم، در تحریم مجسمھرفتار اھانتآمیز وي نسبت بھ دستو

گاھي اوقات ضیافتھایي برپا میساخت كھ خرج آن گزافتر . جا شایع شد كھ ابراھیم پاشا قرآن را تحقیر میكند
اعضاي دیوان او را متھم ساختند كھ لحن وي در سخنراني مانند . و شكوه آن بیشتر از مجالس سلیمان بود

روكسالنھ، سوگلي حرمسرا، . صاحب اختیار مطلقي است كھ سلطان را چون شیر رام شده بھ دنبال میكشد
بدخواه نفوذ و قدرت ابراھیم پاشا بود، و روز و شب با سماجت زنانھ گوش سلطان را از بدگوییھا و 

 ٣١(ق ' ه ٩۴٣سال  در. سرانجام سلطان بھ گفتھ ھایش اعتماد یافت. بدگمانیھایش نسبت بھ وي پر میساخت
جسد ابراھیم پاشا، كھ محتمال بھ فرمان سلطان او را خفھ كرده بودند، بر روي تختخوابش ) م ١۵٣۶مارس 
  . این عمل در وحشیگري چیزي از سوزاندن سروتوس ولویي دو بركن كم نداشت. دیده شد

داشتھاند كھ ھر یك از فرزندان  اكثر قانونگذاران اعالم: ((قانون نامھ خود آن را صریحا چنین بیان میكند
نامي من كھ بھ سلطنت برسد حق خواھد داشت كھ برادرانش را اعدام كند تا صلح جھان را برقرار نگاه 

بدین ترتیب سلطان فاتح در كمال خونسردي ھمھ .)) بر آنھاست كھ طبق این دستور عمل كنند; دارد
یكي دیگر از نقایص یا . كوم بھ مرگ میكردفرزندان خود، بھ جز ارشد آنھا را، بھ امضاي خود مح

و ; بدنامیھاي روش كشور داري عثمانیھا این بود كھ دارایي محكومان بھ مرگ ضبط خزانھ سلطان میشد
بھ این جھت سالطین عثماني دایما در این وسوسھ بودند كھ براي تحكیم اوضاع مالي خود دریچھ قلب و 

گرچھ باید اذعان كرد كھ سلیمان از این ; ان بستھ نگاه دارندعقلشان را بر دادخواھي متھمان و متظلم
شمردیم باید ) سلطنت فردي(در قبال عیبھایي كھ بر آن اتو كراسي . وسوسھ خود را دور نگاه میداشت

شمردیم باید اعتراف ) سلطنت فردي(اعتراف كنیم كھ در حكومت عثماني، غیرمستقیم، یك نوع دموكراسي 
ثماني، غیرمستقیم، یك نوع دموكراسي امروزي نیز وجود داشت، بدین معني كھ راه كنیم كھ در حكومت ع

رسیدن بھ ھر مقام و مرتبتي، بھ جز سلطنت، در مقابل عموم مسلمانان، و حتي كلیھ مسیحیاني كھ بھ دین 
د میتواند با این وجود ناگفتھ نبایدگذارد كھ موفقیت نخستین سالطین عثماني خو. اسالم درمیآمدند، باز بود

زیرا ھیچ یك از دیگر كشورھاي آن ; دلیل بارزي بر ارثي بودن خواص و خصایل اشرافي شمرده شود
  . عصر، مانند تركیھ عثماني، در زمینھ كشورداري بھ مدتي چنین طوالني، چنان لیاقتي از خود نشان نداد

II - اخالق  

میدھد كھ تا چھ اندازه اصول اخالقي ھر  اختالف رسوم زندگي در میان مسیحیان و عثمانیھا بخوبي نشان
در ھمان سرزمیني كھ تا چندي . جامعھ با دگرگوني اوضاع جغرافیایي و زماني دستخوش تغییر میشود

پیش مسیحیت بیزانسي روش تكگاني را رسمي اعالم داشتھ بود، اینك روش چندگاني با استقرار تام 
بر تخت امپراطوري قیصرھا تكیھ میزدند، اكنون خود  حكومت میكرد، و زنان ھمان آب و خاك، كھ زماني

و سلیمان با كمال وظیفھشناسي نیازمندیھاي حرمسرایش را بر ; ھا پنھان میداشتند را در حرمسرا از دیده
میآورد، بدون آنكھ مانند فرانسواي اول، شارل پنجم، ھنري ھشتم، یا آلكساندر ششم دچار تردید و ندامت 

تمدن ترك، مانند یونان باستان، زنان را . نھ از زیر بار مسئولیت جنسي خود خالي كندوجداني شود و یا شا
دور از زندگي اجتماعي و در پس پرده نگاه میداشت، و بھ ھمین جھت میدان را براي بروز انواع 
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موجب پیروزي در جنگھا یا )) رفاقت یوناني((در ھمان خطھاي كھ زماني . انحرافات جنسي باز میگذارد
  . الھامبخش فیلسوفان میشد، اكنون ھمجنسگرایي بھ سبك عثمانیھا رواج یافتھ بود

بھ موجب دستور قرآن ھر فرد حق داشت تا چھار زن عقدي و عدھاي صیغھ اختیار كند، اما فقط اقلیت 
را  لشكریان عثماني، كھ غالبا در جنگ بودند و مدتي از. معدودي میتوانستند از عھده چنین اسرافي برآیند
در این زمینھ ھیچ گونھ نعصب دیني و نژادي مانع . بھ عقد خود در میآوردند، یا بھ صیغھ میگرفتند

آنان زنان یوناني، صرب، بلغار، آلبانیایي، مجارستاني، آلماني، ایتالیایي، روس، مغول، ; راھشان نبود
ان میخواندند فرزنداني كھ بدون ایراني، و عرب را یكسان بھ ھمسري میپذیرفتند و ایشان را مادر فرزندانش

و ; در آن شرایط دیگر نیازي بھ زنا باقي نمیماند. استثنا شرعي و عضو جامعھ عثماني محسوب میشدند
زن را وادار میكردند خري خریداري كند و سوار : وقتي چنان علمي اتفاق میافتاد كیفر آن بسیار شدید بود

ضربھ تازیانھ نوش جان میكرد، میبایست دژخیم خود را  بر آن در شھر بچرخد، و مرد پس از آنكھ صد
ھر شوھري میتوانست صرفا با اعالم اراده خود . ببوسد و انعامي ھم بھ عنوان دسترنج بھ وي بدھد

ھمسرش را طالق بدھد، اما زوجھ نمیتوانست خود را بھ این آسانیھا از بند ازدواج رھا سازد، مگر پس از 
  . طول و تفصیل ھا و اقدامھاي پر مرافعھ

از آن ھنگام كھ ھمسر بایزید اول بھ اسارت امیر تیمور در آمد وظاھرا . سلیمان تا چھلسالگي ازدواج نكرد
مورد تجاوز وي و تاتارھایش قرار گرفت سالطین عثماني براي جلوگیري از وقوع مجدد یك چنین 

. كنیزان بھ بستر خود راه ندھند رسوایي عھد كرده بودند كھ ازدواج رسمي نكنند و ھیچ كس را بھ جز
حرمسراي سلیمان از سیصد صیغھ تشكیل مییافت كھ ھمھ یا در بازار برده فروشان خریداري و یا در 

وقتي قرار میشد سلطان بھ دیدار زنان . جنگ اسیر شده بودند، و تقریبا تمام آنھا در اصل مسیحي بودند
شیدند، آرایش میكردند، و صف میبستند تا بھ او سالم حرمسرا برود، ھمگي زیباترین لباس خود را میپو

سلطان با ادب بسیار باھر چند نفري از ایشان كھ فرصت مییافت تعارف میكرد و دستمالش را روي . كنند
ھنگام خارج شدن از حرمسرا از آن زن . شانھ زني كھ بخصوص مورد پسندش واقع شده بود میگذاشت

صبح روز بعد خلعتي از پارچھ زربفت بھ آن . شب بھ وي بازگرداند خواھش میكرد كھ دستمالش را ھمان
  . زن ھدیھ میدادند و بر مقرریش میافزودند

ممكن بود سلطان دو سھ شب درحرم باقي بماند و لطف و كرم خود را شامل عده بیشتري از زنان سازد، 
زنان بندرت در . بھ سر میبرداما پس از آن بھ كاخ خود بازمیگشت و اوقات خود را شب و روز با مردان 

با این وجود، در نظر . كاخ او دیده میشدند و در شامھا و مجالس رسمي بھ ھیچ وجھ حق شركت نداشتند
ھا تا بیست و پنج سالگي  اگر یكي از صیغھ. ھمھ كس پذیرفتھ شدن بھ حرمسراي سلطان افتخار بزرگي بود

میشد معموال ھم شوھري از طبقھ اول كشور بھ دست  دستمال سلطان را دریافت نمیكرد، از حرمسرا آزاد
در مورد سلیمان، این سازمان خوشبختانھ سرانجام او را بھ فساد و ناتواني نكشاند، زیرا وي . میآورد

  . اصوال مردي بود معتدل و خوددار

ردان درجامعھ عثماني معاشرت فقط در میان افراد ھمجنس معمول بود، و بھ ھمین جھت مجالس مھماني م
با این وجود رسوم ادب و نزاكت مانند كشورھاي . فاقد لطف وجود زن و شادي و خنده و پر حرفیش بود

بردگان خانگي بسیار زیاد بودند، ولي با ایشان بھ انسانیت . از ھر جاي دیگر در میان ایشان مراعات میشد
شان از قید بردگي نیز شرایط آساني و آزاد شد ن. رفتار میشد و قوانین چندي از حقوق آنان حمایت میكردند

روش نگاھداري . گرچھ وسایل بھداشت عمومي كمیاب بودند، اما نظافت فردي عمومیت داشت. داشت
حمامھاي ھمگاني، كھ بھ نظر میرسد ایرانیان از سوریھ یوناني شده بھ عاریت گرفتھ بودند، بھ جامعھ ترك 

رگ امپراطوري این گونھ حمامھا را از سنگ مرمر و با در قسطنطنیھ و دیگر شھرھاي بز. منتقل شده بود
زماني بود كھ برخي از قدیسان مسیحي بدان فخر میكردند كھ نیازي بھ آب . زینت و تجمل بسیار میساختند

و شستشو ندارند و از آن دوري میجستند، و حال آنكھ در دین اسالم بر ھر فرد واجب بود كھ پیش از ورود 
در واقع اسالم پاكیزگي را پس از خداشناسي مھمترین دستور . نماز خود را غسل دھد بھ مسجد یا شروع بھ

غذا را با انگشتان از درون . آداب سفر مزیتي بر آنچھ معمول مسیحیان بود نداشت. دیني شمرده است
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اري شراب را ھیچ وقت در خانھ نمینوشیدند، اما باده گس. بشقابھاي چوبي میخوردند و چنگال وجود نداشت
با این حال، مست شدن در میان ایشان خیلي كمتر از كشورھاي باختري اتفاق . ھا متداول بود در میكده

اول بار نام آن . نوشیدن قھوه در میان مسلمانان معمول شد) چھاردھم میالدي(از قرن ھشتم ھجري . میافتاد
جنانكھ مشھور است در اصل  .را در تاریخ حبشھ میشنویم، و ظاھرا از آنجا بھ عربستان نفوذ یافت

ھیچ یك از نویسندگان . مسلمانان قھوه را براي شب زنده داري در ھنگام اجراي مراسم دیني مینوشیدھاند
  . میالدي نامي از آن بھ میان نیاورده است ١۵٩٢اروپایي قبل از سال 

و بوزیك دچار حیرت گیسلن د. تركھا داراي بدني قوي و محكم بودند و در پرطاقتي شھرت جھاني داشتند
در حالي كھ ((شد از اینكھ دید بعضي از تركھا صد ضربھ تازیانھ را برروي پا و قوزكشان تحمل میكردند، 

حتي .)) ھاي درخت زغال اختھ روي بدنشان خرد میشد و از آنھا نالھ درد بر نمیخاست گاھي اوقات تركھ
ھاي گشادي كھ ناھنجاریھاي  در این كردار جامھو ; افراد معمولي ترك از روي عادت باوقار راه میرفتند

توده مردم فینھ ساده بھ سر میگذاشتند، و . اندام طعام پرورده شان را میپوشاند بھ ایشان كمك میكرد
مرد و زن بھ یكسان عشق مفرطي بھ گل داشتند . خوشپوشان و توانگران عمامھاي ھم بھ دور آن میپیچیدند

ظاھرا یاس درختي، اللھ، گل ابریشم، . ھاي متنوعشان مشھور بودندھاي تركي بھ سبب رنگ و باغچھ
تركھا داراي ظرافت و حساسیتي بودند كھ در . غارگیالس، و آاللھ از آنجا بھ اروپاي باختري رفتھ است

  . زیر خاكستر جنگھایشان پوشیده میماند

فطرتا بیرحم ((ھنگام جنگ، امروزه وقتي درسفرنامھ جھانگردان مسیحي میخوانیم كھ تركھا، بھ غیراز 
، دچار ))و دوست داشتني و عموما مھربان بودند... مطیع و رام شدني و خوشخو((بلكھ مردمي )) نبودند

فرانسیس بیكن شكوه كرده است كھ تركھا نسبت بھ جانوران بیش از ھمنوعان خود . شگفتي میشویم
ییافت كھ ایمان و غیرتشان مورد تھدید قرار در واقع بیرحمي و خشونتشان وقتي بروز م. مھرباني میكردند

  . و در آن ھنگام بود كھ وحشیانھترین خصلتھاي بشري را از خود ظاھر میساختند

بھ ھیچ دشمني پناه داده نمیشد، زنان و كودكان را از . قوانین جنگي تركھا بخصوص بسیار سخت بود
ح مانده و دست از مقاومت كشیده بودند، بدون كشتار معاف میداشتند، اما افراد دشمن را، حتي اگر بي سال

با وجود این، سرنوشت بسیاري از شھرھایي كھ بھ دست آنھا . آنكھ جرمشان معلوم باشد قتل عام میكردند
وقتي ابراھیم پاشا تبریز . میافتاد بھتر از آن سرنوشت شھرھاي تركیي بود كھ بھ تصرف مسیحیان در میآمد

سربازانش را از غارت شھر و آزار مردمان منع كرد، و چون ) م ١۵٣۴، ق' ه ٩۴١(و بغداد را گرفت 
باز آن را از قتل و غارت لشكریانش ) م١۵٨۴ق، ' ه ٩٩٢(بار دیگر سلیمان قانوني بر تبریز دست یافت 

فقط با آزاد گذاردن ) م١۵٣۵ق، ' ه ٩۴٢(اما ھنگامي كھ شارل پنجم تونس را گشود ; مصون نگاه داشت
با این ھمھ، قوانین تركھا، در . چپاول كردن غنایم شھر توانست دستمزد آنھا را بپردازد سپاھیانش بھ

كیفر دزدي بریدن یك پنجھ دست بود تا چنگال . كیفرھاي وحشیانھ، رقیب و نظیر قوانین مسیحیان بود
  . دزدان از تصرف مال غیر كوتاه ماند

ري بھ عھد را از افتخارات اخالقي خود میشمردند، و قوانین اخالقي تركھا شبیھ مسیحیان بود، ایشان وفادا
اما عالمان اخالق ترك . معموال نسبت بھ دشمنان تسلیم شده بر طبق موازین كاپیتوالسیون عمل میكردند

معتقد بودند كھ ھیچ قول و وعدھاي نباید مسلمان مومن را وادار بھ انجام كاري بر ضد منافع یا وظایف 
مسافران . نسبت سلطان نیز میتوانست پیمانھاي رسمي خود و نیاكانش را نقض كند و بھ ھمین; دینیش سازد

خیرخواھي، تقوا، و ... درستي، حس عدالت((مسیحي در یادداشتھاي خود آوردھاند كھ تركھا عموما 
یكي از تاریخنویسان . اما تقریبا كلیھ ماموران دولتي حاضر بھ رشوه گرفتن بودند; داشتند)) نیكوكاري

ولي باید این نكتھ را ھم بر آن ; یحي اضافھ میكند كھ بیشتر ماموران ترك در اصل مسیحي بودھاندمس
در ایاالت . افزود كھ ایشان در ھر حال بھ رسم و آیین تركھاي مسلمان پرورش مییافتند و خو میگرفتند

با شتاب ھر چھ تمامتر عثماني پاشایان ھر محل مانند نایب كنسولھاي روم باستان، در مدت زمامداري خود 
بھ اندوختن مال میپرداختند تا پیش از آنكھ ھوس سلطان بزرگشان شخص دیگري را بھ جاي ایشان 
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پاشایان در اولین فرصت مبالغي را كھ براي خریدن مقام خود رشوه داده . بگمارد، بار خود را بستھ باشند
  . بودند از مردم محل میگرفتند

  . در قسطنطنیھ یا قاھره ھمان قدر رواج داشت كھ در پاریس و رمبازار فروش مقامھاي دولتي 

  ادبیات و ھنرھا -٣

پرورش . ضعیفترین حلقھ رابط در تمدن عثماني، نقص وسایل الزم براي تحصیل و اشاعھ دانش بود
وسایل تحصیل بھ . دانش اندك ھم چیز خطرناكي است; عمومي معموال مسئلھ پشت گوش افتادھاي بود

. ھا سیار سخت و مفصل بود ھا برنامھ در اختیار طالبي بود كھ قصد داشتند فن در این رشتھطور كلي 
سلطان محمد فاتح و سلطان سلیمان قانوني فرصتي یافتند كھ بھبود و تحولي در وضع مدارس عثماني بھ 

معلمان . دوجود بیاورند، و بھ كمك صدراعظمھاي خود، و با پشتیباني مالي ایشان، مدارسي تاسیس كردن
. این مدارس مقام محترمي داشتند و موقعیت مالي ایشان از ھمكارانشان در عالم مسیحیت التیني بھتر بود

بود، اما مباحثي چون ادبیات، ریاضیات، و فلسفھ نیز در آن )) قرآن((درس آنھا اصوال مبتني بر تعالیم 
ر االھیات تبحر بیشتري مییافتند تا در گنجانده میشدند، بھ طوري كھ فارغالتحصیالن آن مدارس گرچھ د

  . علوم، اما باز از لحاظ فنون مھندسي و سیاست كشورداري كامال با كاروان مغرب زمین ھمگام بودند

فقط اقلیت كوچكي از مردم خواندن و نوشتن میدانستند، اما در میان آن گروھي كھ با سواد بودند تقریبا ھمھ 
تركھا نیز مانند ژاپونیھا جلسات مسابقھ . از این قاعده مستثنا نبود و خود سلیمان ھم; شعر میسرودند

و سلیمان از ریاست بر این سرگرمي ; ھاي خود را میخواندند عمومي برپا میكردند كھ در آن شعرا ساختھ
در آن عصر تركھا صد شاعر معروف و مورد احترام عامھ . الھام گرفتھ از االھھ شعر حظ فراوان میبرد

ولي باید گفت كھ غرق شدن اندیشھ ما غربیھا در عظمت مقام و خصوصیات زبان خودمان چنان ما  .داشتند
را از دیگران غافل داشتھ است كھ حتي نام بزرگترین غزلسراي ترك، یعني محمود عبدالباقي، را 

وي كھ در ھنگام مرگ سلیمان قانوني ; دوره شاعري وي چھار سلطنت را بھ ھم پیوست. نشنیدھایم
وي در ابتدا حرفھ زین سازي داشت، . چھلسالھ بود، سي و چھار سال دیگر ھم بھ زندگي خود ادامھ داد

و اگر سلیمان از محل موقوفات مسجد ; ولي ناگھان آن را ترك تا از راه سرودن شعر كسب معاش كند
یحھاي نیز بر سلطان مد. حقوق بدون خدمتي براي وي مقرر نكرده بود، مسلما سخت دچار تنگدستي میشد

عبدالباقي این دین خود را با سرودن . ھدیھاش افزود و در قصیده خود از شعر عبدالباقي تمجید فراوان كرد
  . مرثیھاي محكم و موثر در مرگ سلیمان بھ وي ادا كرد

حتي در ترجمھ این منظومھ بھ زبان اروپایي، كھ در تالش خود براي حفظ قوافي مكرر، شان و ارزش 
  . استي را از دست میدھد، باز قسمتي از عمق ھیجان و شكوه آن نمایان بیان اصل

آن شھسوار ملك سعادت كھ رخش او را، در ھنگام جوالن، عرصھ عالم تنگ میآمد، آن كس كھ در برابر 
چھرھاي ! آب تیغش كفار مجارستان سر فرود میآوردند، و گوھر شمشیر او را اھل فرنگ پسند میكردند
  . ك سپرددر لطافت چون گلبرك تر را در خاك نھاد، و خازن دوران او را، چون گوھري، بھ درج خا

گردون بھ خاك پاي او سر فرود ; حقا كھ زیب و زینت اقبال و جاه بود، شاه سگندر افسر و دارا سپاه بود
  و خاك بارگاھش ; آوردي

  !... پادشاھي بس با مروت و بس مھربان بود

  .... زیرا مقصود او ترك جاه و قرب ا بود; او را زار و زبون گردون دون مپندار
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مرغ روانش بھ سان ھماي بر آسمانھا پرواز كرد، و بر حضیض خاك چند استخواني بیش برجاي 
  .... نگذارد

  . بر روح و بر روان شاه تحیات والسالم! اقبال و بخت خسرو آفاق مستمدام

تركھا بیش از آن سرگرم مبارزه و غلبھ یافتن بر كشورھاي نیرومند بودند كھ بتوانند، از سر فرصت، بھ 
تعدادي مینیاتور خوب تركي با طرحھایي ساده . نرھاي ظریفي كھ وجھ تمایز تمدن اسالمي بودند بپردازندھ

نقاشي نمایشي در خور تركھاي مومن نبود و تنھا مسیحیان ننگین . و سبكي گشاده و روان بھ وجود آمدند
ھایي از  اویر قدیسان و صحنھھاي خود، با تص نام بودند كھ بھ نقاشي كردن بر دیوارھاي كلیساھا و صومعھ

از آن جملھ مانوئل پانسلینوس كھ شاید پارھاي از خصوصیات شیوه . وقایع زندگي ایشان، ادامھ میدادند
رنسانس ایتالیا را بھ عاریت گرفتھ بود، نقاشیھاي دیواري كلیساي پروتاتون در كوه آتوس را 

. نقاشیھاي بیزانسي آن زمان، بھ وجود آورد ، با روشي آزادتر و جسورانھتر و ظریفتر از)م١۵٣۵١۵٣۶(
سالطین عثماني ھنرمندان معروفي چون جنتیلھ بلیني را از ونیز، و شاھقلي و ولي جان، دو مینیاتور ساز 

باید گفت، در ساختن كاشیھاي خوشرنگ، . نامدار، را از ایران كافركیش بھ دربار خود جمع كردند
اشتند و كاشیھاي شفاف خود را با اثري خیره كننده در ساختمانھا بھ كار عثمانیھا نیازي بھ كمك بیگانگان ند

شھرھاي سكوتاري و . شھر نیقیھ با كاشیھاي بدل چیني عالیش براي خود نامي بھ دست آورد. میبردند
بورسھ و ھرك، در آسیاي صغیر، مراكز عمده پارچھبافي شناختھ شدند و با زریھا و مخملھاي مزین بھ 

گیاھي و بھ رنگھاي قرمز سیر و طالیي خود طراحان ونیزي و فالندري را تحت تاثیر قرار نقوش گل و 
قالیھاي تركي فاقد آن جالي شاعرانھ قالیھاي ایراني بودند، اما نقش و نگار با شكوه و رنگھاي . دادند

تا بافندگان  كولبر لویي چھاردھم را بر آن داشت كھ فرمان دھد. گرمشان سخت مورد پسند اروپاییان بود
اما كوشش وي بھ جایي نرسید و استادي مسلمانان در ; فرانسوي از روي قالیھاي كاخھاي عثماني تقلید كنند

  . این فن دور از دسترس مھارت غربیھا باقي ماند

نھ مشھد، با آن بھ ھم فشردگي  .رسیدھنر عثماني در ھنگام ساختن مساجد قسطنطنیھ بھ اوج ترقي خود 
معماري مساجد با شكوھش، و نھ اصفھان روزگار شاه عباس صفوي، ھیچ كدام نمیتوانست با عظمت 

و شاید در تاریخ ایران یا اسالم تنھا تخت جمشید دوران ; پایتخت سلیمان قانوني كوس ھمسري بزند
در آن شھر نیمي از غنایم جنگي، كھ در . ارشا بود كھ تاب این برابري را میآوردفرمانروایي خشی

پیروزیھا بھ دست سالطین عثماني میافتاد، در راه ا صرف ساختن بناھایي میشد كھ در عین حال مظھر 
  زیرا نیت ; خضوع دیني و غرور سلطاني بود
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  ، مشھد)ع(حرم امام رضا
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  لطان محمد مدالیون س: جنتیلھ بلیني

سلیمان قانوني . سلطان عثماني بر آن بود كھ ملت خود را ھم باشكوه و ھم با سلطھ سالح مرعوب نگاه دارد
یكي از این مساجد بھ نام وي خوانده . با ساختن ھفت مسجد بھ رقابت با جد خود سلطان محمد فاتح برخاست

جستھ است و با آنكھ در تركیب و تجمع در زیبایي از مسجد ایاصوفیھ پیشي ) م ١۵۵۶ق ' ه ٩۶۴(شده 
ھاي سر بھ فلك  تعدادي گنبدچھ بھ گرد گنبد بزرگ مركزي از آن تقلید كرده است، اما تقابل میان مناره

درون مسجد گنجینھ بھت آوري . كشیده با بدنھ كوه پیكر آن خاصیت خیره كنندھاي بھ وجود آورده است
ال بر سطح مرمر یا كاشي بدل چیني، ستونھاي سنگ سماق، ھاي مط كتیبھ: است از تزیینات و تجمالت

ھایي از شیشھبندھاي منقوش كھ در میان سنگھایي با نقوش توربافت  طاقھایي از مرمر سفید یا سیاه، پنجره
شاید بتوان گفت جالل و درخشندگي این . كار گذاشتھ شدھاند، و منبر كندھكاري شده با دسترنج یك عمر

. ز آن است كھ نگرنده در مقابل آن احساس خضوع دیني كند یا بھ نماز بایستدمجموعھ ھنري بیش ا
معماري از اھالي آلباني بھ نام سنان این مسجد و ھفتاد مسجد دیگر را طرحریزي كرد، و چنانكھ مشھور 

  . است عمر وي بھ صد و ده سال رسید

V-  شخصیت سلیمان  

میخواندند، زیرا در )) قانوني((مردم خودش او را . لقب داد)) باشكوه((مغرب زمین بود كھ سلیمان را 
وي نھ در ظاھر، بلكھ از جھت حجم تجھیزات ارتشي، . تدوین قواانین كشور عثماني سھم بزرگي داشت

سلیمان بھ . دوسعت میدان لشكركشیھا، جالل و آرایش پایتختش، و ساختن مسجدھا و كاخھا محتشم بو
خاطر شوكت و تجمل دربار و ملتزمانش با شكوه بود، و نیز بھ خاطر قدرت و وسعت قلمرو 
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امپراطوري وي از بغداد تا صد و پنجاه كیلومتري وین و دویست كیلومتري ونیز، كھ زماني . فرمانرواییش
تمام شھرھاي معروفي كھ بھ جز ایران و ایتالیا، . ملكھ دریاي آدریاتیك بھ شمار میآمد، گسترش داشت

كارتاژ، ممفیس، : ھاي كالسیك ذكر شدھاند در زیر استیالي وي بودند نامشان در كتاب مقدس و نوشتھ
، اسكندریھ، بیتالمقدس، ازمیر، دمشق، افسوس، نیقیھ، آتن، و دو شھر )پالمیرا(صور، نینوا، بابل، تدمر 

تا قبل از عصر وي ھیچ گاه ھالل عثماني این ھمھ خشكیھا و دریاھا را در فرورفتگي خود جاي نداده  .تب
  . بود

اما باید بگوییم كھ ھیچ كشور ; آیا حسن تدبیر سلیمان در كشورداري ھمسنگ وسعت قلمروش بود شاید نھ
منشي و روم دوران آنتونینھا، واجد چنین امتیازي نبوده است، بھ پھناور دیگري ھم، بھ جز ایران ھخا

ھاي امروزي وجود نداشتند، وسعت خاك عثماني بیش  نسبت آن عصر كھ وسایل ارتباط و حمل ونقل جاده
  از آن بود كھ بتوان از یك مركز آن را، چنانكھ باید 

   

  

ي ریشھ دوانده بود، باز لوتر گفتھ بود كھ با آنكھ سستي و فساد در حكومت عثمان. و شاید، اداره كرد
از لحاظ رواداري دیني سلیمان .)) چنانكھ بھ اطالع میرسد بھترین نوع حكومت دنیوي را تركھا دارند((

آنان وحدت دیني را الزمھ قدرت ملي میشمردند، و حال . دالورتر و جوانمردتر از اقران مسیحي خود بود
: كاردینال پول مینویسد. را در آداب و ایمان دیني خود آزاد میگذاردآنكھ سلیمان مسیحیان و یھودیان 

اگر كسي بھ اعتقادات دیني ایشان اعتراض نكند، . تركھا عقیده دیني خود را بر دیگران تحمیل نمیسازند((
 'ه ٩۶٩در سال .)) میتواند ھر ایمان دیگري را كھ بخواھد در میانشان تبلیغ كند، و كسي مزاحم او نمیشود

ھنگامي كھ اسكاتلند، انگلستان، و آلمان لوتري پیروي از آیین كاتولیك را جنایت ) م ١۵۶١نوامبر (ق 
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بزرگ میشمردند، و ایتالیا و اسپانیا پیروي از آیین پروتستان را جنایت بزرگ میخواندند، سلیمان بھ عنوان 
بھ خالصي یك نفر زنداني مسیحي فرمان )) میل ندارد ھیچ كس را بھ جبر از دین خود بازگرداند((آنكھ 

وي كشور خود را پناھگاه امني براي یھودیاني ساخت كھ بر اثر سختگیري دستگاه تفتیش افكار از . داد
  . اسپانیا و پرتغال فرار میكردند

با وجود لشكركشیھاي . عیبھاي سلیمان بیشتر در روابط خانوادگیش ظاھر میشود تا در روش كشورداري
بھ عنوان دفاع از راه حملھ آنھا را توجیھ میكرد جملھ در این عقیده متفقند كھ وي مردي  مكرر كھ سلیمان

ملتش نھ فقط او را تحسین میكرد، بلكھ . بود با احساسات لطیف و عالي، جوانمرد، عادل و با مروت
در روزھاي جمعھ، ھنگام عبورش بھ قصد مسجد، ھمگي در سكوت . صمیمانھ وي را دوست میداشت

فرو میرفتند، سلیمان با فرود آوردن سر بھ عموم آنھا از مسیحي، یھودي، و مسلمان سالم میداد، و  محص
درباره وي شنیده نشده است كھ با اعتیاد بھ . سپس در مسجد بھ مدت دو ساعت بھ نماز و دعا مشغول میماند

تھ باشد، اما در مواردي حرمسرا، مانند برخي دیگر از سالطین، سالمتي و نیروي خود را بھ خطر انداخ
او را میبینیم كھ چنان در قبال ھیجانات عشقي از خود بیخود شده كھ دوراندیشي و انصاف، و حتي 

  . عواطف پدرانھاش، را بھ یك سو افكنده است

درنخستین سالھاي سلطنت، معشوقھ مورد توجھش كنیزي بود چركسي، بھ نام گلبھار، كھ از آن زیبایي 
ردھاي كھ طي قرنھا از مختصات زنان نواحي خاوري دریاي سیاه شناختھ شده بود پررنگ و تراش خو
  . بھره فراوان داشت

وي فرزندي براي سلیمان آورد كھ مصطفي نام گرفت، و جواني زیبا روي و با كفایت و محبوب خاص و 
آورد كھ سلطنت  سلیمان كارھاي مھم و ماموریتھاي خطیر بدو سپرد و او را چنان بار. عام از آب درآمد

ولي در جریان عشقي دیگري، زني بھ نام خرم سلطان، كھ از اسیران روسي بود . را با لیاقت بھ ارث ببرد
و غربیھا او را روكسالنھ خواندھاند، دل سلطان را از چنگ كنیز چركسي ربود و، با زیبایي و نشاط و 

سلیمان سر از پیروي . اجتنابناپذیر شدمكاریش، آنچنان سلطان را مفتون ساخت كھ فرار رسیدن فاجعھ 
اما چون سلطان بھ . قانون نیاكان متاخرش باز زد و و از داشتن دختران و پسراني از آن زن شادیھا كرد

پیري نزدیك شد و منظره بھ تخت رسیدن مصطفي از دور نمایان، خرم سلطان از سرنوشت پسرانش كھ 
. ادري تاجدار خود بھ ھالكت برسند سخت بھ وحشت افتادممكن بود، بر طبق قانون جاري، بھ دست نابر

صدراعظم عثماني شد، در ) م١۵۴۴(ق ' ه ٩۵١وي توانست دخترش را بھ عقد رستم پاشا، كھ در سال 
و بعد با افسونھایي كھ بھ گوش وي خواند رستم پاشا را ھم در وحشت از بھ سلطنت رسیدن مصطفي ; آورد

  . با خود سھیم و شریك كرد

در این اوان مصطفي بھ حكومت دیاربكر منصوب شده و ضمن انجام دادن ماموریتھایي، خود را بھ 
خرم سلطان قواي خود را براي نابود ساختن وي بھ كار . دالوري و درایت و جوانمردي ممتاز ساختھ بود

رد و با انداخت و بھ گوش سلیمان خواند كھ مصطفي در پي آن است كھ دل عامھ مردم را بھ دست آو
رستم پاشا شاھزاده جوان را بھ دستھ بندیھاي مخفیانھ با . پشتیباني آنان تاج سلطنت را از چنگ او برباید

  . یني چریھا متھم كرد

سلطان پنجاه ونھ سالھ، كھ بر اثر تكرار این تلقینات بھ ستوه آمده بود، مردد ماند، پریشاني كشید، و 
ریلي رفت و مصطفي را بھ خیمھ خود احضار كرد و ھنوز از وي شخصا بھ شھر ا. سرانجام باور كرد

دیگر براي خرم سلطان و رستم پاشا بسیار ). م١۵۵٣ق، ' ه ٩۶١(گرد راه نرسیده فرمان كشتنش را داد 
پسر خرم . آسان بود كھ سلطان را وادار بھ قتل پسر مصطفي سازند، مبادا كھ بھ خونخواھي پدر قیام كند

شاھزاده وارث تاج و تخت تعیین شد، و آن زن با رضاي خاطر چشم از این دنیا  سلطان، بھ نام سلیم،
اما بایزید، برادر سلیم، كھ كشتھ شدن بھ دست برادر را سرنوشت خود میدید، ). م١۵۵٨ق،' ه ٩۶۶(پوشید 

آتش جنگ داخلي مشتعل شد، بایزید شكست خورد و بھ ایران فرار . سپاھي گردآورد و بھ جنگ وي شتافت
سكھ دیگر  ٠٠٠,٢٠٠دوكات از سلیمان و  ٠٠٠,٣٠٠شاه طھماسب در مقابل ; )م ١۵۵٩ق، ' ه ٩۶٧(رد ك
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، و پنج پسرش را )م١۵۶١ق، ' ه ٩۶٩(بایزید را خفھ كردند ; از سلیم، پناھنده خود را بھ ایشان تحویل داد
شكرخداي را بھ جا چنانكھ معروف است، سلطان بیمار . بھ منظور حفظ امنیت اجتماعي بھ قتل رساندند

  . آورد كھ این زاد و ولد پر دردسر رخت از دنیا بستند و او را در صلح و آرامش باقي گذاردند

اما سلیمان بزودي صلح را مالل آور یافت و خود را در اندیشھ این خبر سرگرم ساخت كھ شھسواراني كھ 
چندي پیش توسط وي از رودس بیرون رانده شده بودند دوباره در جزیره مالت نیرو گرفتھ و با حمالت 

با خود فكر میكرد كھ اگر  سلطان ھفتادو یكسالھ. غارتگرانھ خود بھ رقابت با دریازنان الجزایر برخاستھاند
' ه ٩٧٢در سال . مالت نیز بھ دین اسالم درآید دیگر سراسر مدیترانھ براي مسلمانان امن و امان میشود

سرباز را روانھ كرد تا آن جزیره را، كھ  ٠٠٠,٢٠كشتي با  ١۵٠نیرویي مركب از ) م١۵۶۴آوریل (ق،
  . اھمیت سوق الجیشي، داشت تصرف كند

ري ماھرانھ سردار بالیاقتي چون ژان دو ال والت، با ھمان دالوري فطري خود، بھ شھسواران بھ رھب
و فرا رسیدن سپاه كمكي اسپانیا ایشان را مجبور كرد كھ محاصره را پرچینند و باز ; مقابلھ نصیبشان نشد

  . گردند

دوم كھ بھ جاي  ماكسیمیلیان. سلطان پیر نمیتوانست با چنین نغمھ شومي زندگي خود را بھ پایان رساند
پدرش فردیناند بھ امپراطوري رسیده بود از پرداختن خراج بھ سلطان عثماني استنكاف ورزید و بھ 

سلیمان تصمیم بھ یك جنگ نھایي . پادگانھایي كھ تركان در خاك مجارستان مستقر كرده بودند حملھ برد
سرباز، سوار  ٠٠٠,٢٠٠ھمراھي و بھ ) م ١۵۵۶ق، ' ه ٩۶۴(خود فرماندھي آن را عھده دار شد ; گرفت

سلطان ترك در شب پنجم سپتامبر ھمان سال، ھنگامي كھ . بر اسب، از صوفیھ، نیش، و بلگراد عبور كرد
در حالي كھ راست در خیمھاش ; دژ سیگتوار را در محاصره گرفتھ بود، جان بھ جان آفرین تسلیم كرد

ت غرور حاضر نبود كھ خوابیده در بستر بیماري با زیرا سلیمان نیز مانند وسپاسیانوس از شد; نشستھ بود
در ھشتم سپتامبر دژ سیگتوار سقوط كرد، اما این محاصره براي تركھا بھ بھاي خون . مرگ روبھ رو شود

پیمان متاركھاي بین طرفین امضا شد و سپاه . مرد جنگي تمام شد، و تابستان نیز رو بھ پایان بود ٠٠٠,٣٠
  . نطنیھ بازگشت، در حالي كھ بھ جاي پیروزي جسد امپراطورش را با خود میآوردعثماني ما تمزده بھ قسط

آیا اكنون باید شخصیت سلیمان را داوري و مقام او را تعیین كنیم سلیمان در مقایسھ با اقرانش در مغرب 
 میان چھار فرمانرواي بزرگ آن نیمھ اول قرن. زمین، گاھي متمدنتر و زماني وحشیتر بھ نظر میآید

شانزدھم میالدي، فرانسوا، با وجود الفزنیھا و سنگدلیھایش، با اینكھ متمدنتر از دیگران شناختھ شده است، 
سلیمان را حامي و ھمدست خود میدانست و معتقد بود كھ بدون وجود او ممكن بود بھ دست دشمنان نابود 

در حقیقت . ز كار در آمدسلیمان طي یك عمر جنگ تن بھ تن خود با مغرب زمین پیروز ا. شده باشد
و گرچھ شارل پنجم در وین جلو ; میالدي خراجگزار وي شد ١۵۶٨امپراطور ماكسیمیلیان دوم در سال 

سلطان را گرفت، اما كدام سپاه مسیحي جرئت كرده بود كھ بھ قسطنطنیھ نزدیك شود سلیمان صاحب 
سرنوشت رم مسیحي در دست او و  اختیار و فرمانرواي مدیترانھ بود، و زماني رسید كھ بھ نظر آمد

وي امپراطوریش را بخوبي اداره میكرد، ومستبدي بود كھ بھ پیروي از رسوم . خیرالدین بارباروسا است
باید دید آیا حكومت مستبدانھ . مالوف و متكي بر رضایتمندي ملتش، با اختیارات نامحدود حكومت میكرد

در اسپانیا، متكي بر چنین محبت و اعتماد عامھ مردم ھنري ھشتم در انگلستان، یا از آن شارل پنچم 
; بودھاند شارل آن قدرت را نداشت كھ بھ صرف گماني نسبت بھ خیانتكاري فرزندش فرمان بھ قتل او دھد

از آن طرف ھنري ھشتم . اگر چھ ھمو را میبینیم كھ در سنین پیري براي خون كفار فریاد العطش میزند
سران كاتولیكھا و پروتستانھا را بھ زیر تیغھ دژخیم یا بھ روي توده ھیزم  ھاي خود یا میتوانست زوجھ

اما در مورد سلیمان كھ متصف بھ گذشت و اغماض دیني . بفرستد، بدون آنكھ یك وعده غذایش عقب بیفتد
شناختھ شده بود گرچھ آنھم حدي داشت این گونھ اعدامھا وحشیانھ سلیمان جنگھاي بسیار برپا كرد، نیمي 

ز اعقابش را كشت، وزیر با تدبیرش را بي خبر و بدون محاكمھ بھ قتل رساند، و ھمھ عیوب ناشي از در ا

  فصل سي و دوم با اینھمھ جاي شك و ; دست داشتن قدرت نامحدود را در خود جمع كرده بود
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  یھودیان 

١- ١٣٠٠۵۶۴   

I -  قوم سرگردان  

آورده است كھ وقتي از یك نفر اسقف اعظم ارمني، ) ١٢٢٨(راجر وندوور در كتاب گلچینھاي تاریخ خود 
كھ در اوایل قرن سیزدھم از صومعھ سنت آلبنز دیدن میكرد، پرسیدند كھ آیا این شایعھ درست است كھ آن 

یھودیي كھ با مسیح صحبت كرده بود ھنوز در خاور نزدیك زنده است، وي راھبان آن صومعھ را بھ 
مالزم وي نیز اضافھ كرد كھ اسقف اعظم پیش از ترك گفتن خاك . حقیقي بودن آن شایعھ اطمینان داد

و ھنگامي كھ عیسي ; و نام التیني او كارتوفیلوس است; ارمنستان با آن یھودي فناناپذیر غذا خورده است
تندتر : ((از دادگاه پیالطس خارج میشد، ھمین كارتوفیلوس بود كھ دست بھ پشت پسر خدا گذارد و گفت

ارمنیھاي .)) من میروم، اما تو سرگردان خواھي ماند تا من بازگردم: ((ي بھ وي پاسخ داد، و عیس))برو
داستانپردازي . از شھر سنت آلبنز دیدن كردند ھمین داستان را تكرار كردند ١٢۵٢دیگري كھ در سال 

د كھ عامیانھ آن را شاخ و برگ داد و نام آن یھودي سرگردان را عوض كرد و بھ دنبالھ روایت افزو
چگونھ ھر صدسال، یا چنین چیزي، وي دچار بیماري مھلكي میشد و در بیھوشي عمیق فرو میرفت و 
سپس دوباره چون جواني برومند، با خاطراتي تازه از محاكمھ، مرگ، و رستاخیز مسیح، از آن حالت 

م بر سر زبانھا ھا محو شد، و بار دیگر در قرن شانزدھ بعدا این داستان چندي از خاطره. بیرون میآمد
كھ اینك نام آن یھودي سرگردان  - افتاد، تا آنجا كھ عدھاي از اروپاییان ھیجانزده ادعا كردند احشویروش 

، نیوكاسل )١۶۴۴(، پاریس )١۶٠١(، لوبك )١۵٩٩(، وین )١۵۶۴و  ١۵۴٧(را در ھامبورگ  - شده بود 
ردان در اروپایي كھ ایمانش متزلزل شده افسانھ یھودي سرگ. دیدھاند) ١٨۶٨(، و باالخره در یوتا )١٧٩٠(

بود بھ عنوان گواھي بر ربانیت و رستاخیز مسیح، و ھمچنین بھ عنوان نشانھ تازھاي از بازگشت وي، با 
براي ما این اسطوره مظھر غمانگیز قومي است كھ در ھفتاد و یكمین سال تاریخ . آغوشي باز پذیرفتھ شد

رچھار قاره جھان سرگردان ماند و بارھا رنجي برابر با مصلوب مسیحي دست داد و در مدت ھجده قرن ب
شدن رابر تن كشید، پیش از آنكھ بتواند در جزر و مد دوران بیثبات امروزي مسكن باستاني خود را باز 

  . یابد

یھودیان در روزگار پراكندگي و سرگرداني خود كمتر از ھمھ در قلمرو حاكمیت سالطین عثماني، و 
و اقلیتھاي یھودي در . ھمچنین در دوران تسلط پاپھا در فرانسھ و ایتالیا خفت دیدند و رنج كشیدند

ن قسمت از قسطنطنیھ، سالونیك، آسیاي صغیر، سوریھ، فلسطین، عربستان، مصر، افریقاي شمالي، و آ
بربرھا با اكراه وجود ایشان را تحمل . اسپانیایي كھ در دست مورھا بودبھ امن و سالمت زندگي میكردند

در . میكردند، و با این حال شمعون دوران توانست گروه بزرگي از یھودیان را در الجزایر مقیم سازد
; ، یھودیھا زندگي مرفھي داشتندشرح داده است ١۴٨٨اسكندریھ، چنانكھ ربي عوبدیا برتینورو در سال 

شراب فراوان مي نوشیدند مانند مسلمانان چھار زانو روي قالي مینشستند، و كفشھاي خود را قبل از ورود 
ھایي كھ بھ  یھودیان آلماني كھ بھ عثماني پناھنده شده بودند در نامھ. بھ كنیسھ یا خانھ آشنایان در میآوردند

در فلسطین، . رایط رضایتبخش زندگیشان در آنجا تعریف بسیار میكردندخویشاوندان خود مینوشتند از ش
بعضي از یھودیان . پاشاي عثماني بھ ایشان اجازه داد كنیسھاي در دامنھ كوه صھیون براي خود بسازند

غربي بھ زیارت فلسطین میرفتند، ومردن در سرزمین مقدس، و بخصوص در بیتالمقدس را براي خود 
  . رندسعادت بزرگي میشم
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و باید گفت در آن سرزمین نوراني ; با این ھمھ، مركز فكر و ذوق یھود در آن عصر ایتالیاي سختگیر بود
آنژو برخوردار /در ناپل از دوستي شاه روبر د. یھودیان از ھر جاي دیگر بیدردسرتر زندگي میكردند

لورانس و پیزا و بقیھ مراكز رنسانس بودند و بھ طور كلي در آنكونا، فرارا، پادوا، ونیز، ورونا، مانتوا، ف
ایتالیا پر از یھودي است، اما در اسپانیا ھیچ مسیحي : ((اراسموس میگفت.زندگي مرفھ و با رونقي داشتند

در ایتالیا تجارت و اقتصاد از اھمیت و احترام برخوردار بودند و چون یھودیان ھمواره در .)) وجود ندارد
در . وامل گرم كننده بازار اقتصادي در نظر عامھ ارزش خاصي داشتندخدمت این دو بودند، بھ عنوان ع

آن شبھ جزیره این رسم قدیمي كھ یھودیھا ملزم باشند لباس مشخص بپوشند، یا با داشتن نشاني مخصوص 
از دیگران متمایز بمانند، كال متروك شده بود، و یھودیان توانگر مانند ایتالیایھاي ھمشان خود لباس فاخر 

ھا راه داشتند و عده روزافزوني از مسیحیان نیز بھ تحصیل زبان  جوانان یھودي بھ دانشگاه. شیدندمیپو
  . عربي اشتغال میورزیدند

گاھي اوقات نیز مغرضان مقدسي چون قدیس جوواني دي كاپیسترانو پیروان خود راتحریك میكردند كھ 
حرومیتھاي اجتماعي یھودیان بود، را، كھ محتوي صورت م)) قانون آبي((اجراي قطعي كلیھ مواد 

  . خواستار شوند

با آنكھ پاپ ائوگنیوس چھارم و پاپ نیكوالوس پنجم از قدیس كاپیسترانو پشتیباني میكردند، اما اثر فصاحت 
یكي دیگر از فرایارھاي فرقھ فرانسیسیان، برناردینو اھل فلتري، چنان با . بیان وي در ایتالیا دیري نپایید

یھودیان را مورد حملھ قرار داد كھ مقامات شھرداري میالن، فرارا، و ونیز بھ وي دستور دادند داد و فریاد 
ھنگامي كھ جسد كودك سھ سالھاي نزدیك . یا صداي خود را خاموش كند و یارخت از آن شھرھا بربندد

. را كشتھاند ، برناردینو ندا در داد كھ یھودیان او)١۴٧۵(خانھ یك نفر یھودي در شھر ترانت پیدا شد 
اسقف شھر تمام یھودیان را بھ زندان انداخت، و برخي از آنان زیر شكنجھ اقرار كردند كھ پسر بچھ را 

در نتیجھ، كلیھ یھودیان ساكن ترانت را بر . كشتھاند تا خون او را بھ نیت اجراي مراسم عید فصح بیاشامند
دند وبھ عنوان یكي از آثار مقدس در شھر را حنوط كر)) سیمونھ كوچولو((جسد . توده آتش سوزانیدند

خبر افواھي شقاوت یھودیان از ; ھزاران مومن ساده دل بھ زیارت آن قربانگاه نوین روي آوردند. گرداندند
سناي ونیز آن شایعھ را بھ عنوان جعل . فراز آلپ گذشت و در آلمان روحیھ آنتي سمیتیسم را دامن زد

. مات حوزه حكمراني دولت ونیز دستور داد كھ از یھودیان حمایت كننداكاذیب دیني مطرود شمرد و بھ مقا
دو نفر حقوقدان از پادوا بھ ترانت آمدند تا بھ حقیقت آن واقعھ رسیدگي كنند، وچیزي نمانده بود كھ بھ دست 

پاپ سیكستوس چھارم در زیر فشار گذارده شد تا سیمونھ را . گروھي از مردم خشمگین قطعھ قطعھ شوند
زمره قدیسان در آورد، اما اواستنكاف كرد و پرستش آن كودك را بھ عنوان یكي از قدیسان ممنوع در 

  . طي مراسمي، سیمونھ در شمار آمرزیدگان جاوداني در آمد ١۵٨٢با این ھمھ، در سال . نمود

 در رم یھودیان بیش از ھر نقطھ دیگر جھان مسیحیت از نعمت آزادي برخوردار بودند، و در شرایط
مساعدتري بھ سر میبردند، زیرا از طرفي پاپھا معموال افرادي با فرھنگ بودند، و از طرف دیگر نفاق 

شدید میان دو خانواده مقتدار اورسیني و كولونا چنان اھالي را بھ جنگ و خونریزي داخلي مشغول 
ه است كھ اھالي رم شاید ھم علت اصلي آن بود. میداشت كھ دیگر جایي براي دشمني باغیر باقي نمیگذاشت

در . بیش از آن قصد استفاده از جنبھ تجاري مسیحیت داشتند كھ خود را اسیر تعصبات خشك دیني سازند
رم ھنوز گتو بھ وجود نیامده بود، و گرچھ بیشتر یھودیان در كوي عبرانیان واقع در كناره چپ رودخانھ 

در حقیقت بسیاري از كاخھاي اشراف رم از میان  .تیبر زندگي میكردند، اما قانونا اجباري دراین كار نبود
پارھاي ستمگریھا نسبت بھ . ھا نزدیك كلیساھا ساختھ میشدند ھاي یھودیان سر بر میآوردند، و كنیسھ خانھ

از جملھ آنكھ ایشان میبایست براي تامین ھزینھ ورزشھا و مسابقات پھلواني مالیاتي ; یھودیان معمول بود
چنین وظیفھ داشتند عدھاي از قھرمانان ورزشي خود را نیمھ برھنھ، كھ بكلي و ھم; مخصوص بپردازند

در تئاتر روم و فارسھاي . ھا بفرستند خالف آیین و رسوم قومیشان بود، براي شركت در آن مسابقھ
كارناوالي تصویرھاي كریھ و ھجوآمیزي از یھودیان ارائھ میشد، مالت مارلو و تاجر ونیزي شكسپیر 

م، میبینیم كھ چھ تضاد بارزي میان توصیف شخصیتھاي باراباس با آبیجایل در نمایشنامھ مراجعھ كنی
  . مارلو، وبین شایالك و جسیكا در نمایشنامھ شكسپیر موجود است
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با در نظر گرفتن اینكھ پاپھا مسیح را چون منجي بشریت پرستش میكردند و عقیده یھودیان را كھ میگفتند 
ست سخت منفور میداشتند، باید گفت كھ رویھمرفتھ نسبت بھ یھودیان با كمال مسیحا ھنوز ظاھر نشده ا
درھنگام برقراري دستگاه تفتیش افكار، پاپھا یھودیاني را كھ بھ دین مسیح . جوانمردي رفتار میكردند

 درنیامده بودند از پیروي مقررات سخت آن معاف مي داشتند، و تنھا زماني دستگاه تفتیش افكار میتوانست
یھودیان را مورد تعقیب قرار دھد كھ ایشان متعرض مسیحیت میشدند، و یا سعي میكردند یك نفر مسیحي 

یھودیاني كھ كارشان بھ طور دایم تبلیغ یھودیت بود عموما از تعقیب و ((حتي . را بھ دین یھود در آوردند
زاحم ایشان میشدند، چند نفر از ، گرچھ دولت و مردم بھ عناوین مختلف م.))در امان بودند)) كلیسا((آزار 

پاپ . پاپھا توقیعاتي صادر كردندتا از شدت دشمني عامھ مردم نسبت بھ یھودیان جلوگیري بھ عمل آید
كلمنس ششم در این راه كوشش بسیار كرد وشھر آوینیون را، كھ مقر دستگاه پاپي بود، براي یھودیاني كھ 

بھ  ١۴١٩مارتینوس پنجم در سال . گاه مساعدي ساختاز غارتگري حكومت فرانسھ فرار میكردند پناھ
  : جھان كاتولیك چنین اعالم داشت 

از آنجا كھ یھودیان نیز بھ صورت خداوند آفرینش یافتھاند و روزي بھ آمرزش اخروي خواھند رسید، و 
م كھ ھیچ نیز از آنجا كھ ایشان نیازمند حمایت ما ھستند، پس بھ پیروي از رد پاي اسالفمان فرمان میدھی

ھاي آنان نشود و قوانین و حقوق و مراسم اجتماعي ایشان را مورد  كس مانع اجراي مراسم آییني كنیسھ
و ھیچ یك از افراد یھودي مجبور بھ پذیرفتن غسل تعمید، یااجراي مراسم اعیاد مسیحي ;تجاوز قرار ندھد

  . شان با مسیحیان نشودیاھمراه داشتن نشان یھودیت نباشند و ھمچنین كسي مانع معامالت ای

چنانكھ بعد خواھیم دید، ائوگنیوس چھارم و نیكوالوس پنجم قوانیني براي محدود ساختن حقوق یھودیان 
در میان فرمانروایان ایتالیا، پاپھا عموما نسبت بھ ((گذراندند، اما جدااز آن دو نفر، بر طبق گفتھ گراتز، 

حتي برخي از پاپھا مانند آلكساندر ششم، یولیوس دوم و .)) دیھودیان با كمال دوستي و رافت رفتار میكردن
در دوره پاپھاي . لئو دھم، بر خالف قوانین كھن، كار درمان خود را بھ دست طبیبان یھودي میسپردند

خاندان مدیچي، بسیاري از نویسندگان یھودي با حقشناسي از امنیت و رفاھي كھ نصیب ھمكیشانشان شده 
یكي دیگر . خوانده است)) دوست مشفق بنیاسرائیل((د، و یكي از آنھا كلمنس ھفتم را بود قدرداني كردھان

  : از تاریخنویسان دانشمند یھود در این باره چنین مینویسد 

این اوج سعادت دوره رنسانس بود كھ یك سلسلھ از پاپھاي با فرھنگ، ظریف طبع، آسایش طلب، و 
را ھمان قدر از وظایف مھم خود میشمردند كھ حفظ منافع باتدبیر، كھ باال بردن سطح فرھنگ عمومي 

بدین ترتیب ایشان از میانھ قرن پانزدھم بھ بعد تمایل خود رابھ ندیده . ... دیني كلیساي كاتولیك كردند
انگاشتن جزئیات زحمت افزاي مقرارت دیني و اغماض جوانمردانھ نسبت بھ عموم كساني كھ خارج از 

صنف صرافان و وام دھندگان یھودي یكي از اجزاي اصلي حیات . راز داشتندآیین كاتولیك بودند اب
اقتصادي قلمروشان راتشكیل میداد، و آنھا نیز مانند عموم روشنفكران جھان قدر نعمت مصاحبت با طبیبان 

در نتیجھ، مقررات آزاد دھندھاي كھ توسط آباي كلیسا وضع شده و در . و دانشمندان یھودي را میشناختند
ومین و چھارمین شوراي التران بھ صورت قوانین مدون در آمده بودند، در زمان این پاپھا، تقریبا بكلي س

دیگر شاھزادگان ایتالیایي شاھزادگان خاندان مدیچي در فلورانس استھ در فرارا، و ... متروك ماندند
ان اگر چھ گھگاه با رفتار نیز ھمین شیوه را شعار خود ساختند، رویھمرفتھ یھودی - گونتساگا در مانتوا 

خشونت آمیز و متعصبانھ كاتولیكھا مواجھ میشدند مانند ھنگامي كھ ساووناروال زمام حكومت فلورانس را 
بھ دست گرفت ، اما عموما با ھمسایگان خود آمیزش داشتند و در منافع زندگي آنھا شركت  ١۴٩٧در سال 

  . یده شده استمیجستند، بھ درجھاي كھ نظیر آن در تاریخ كمتر د

ایشان انعكاس رنسانس .... یھودیان از بعضي جھات در پدید آوردن نھضت رنسانس سھم مشخصي داشتند
را در روش زندگي و در فعالیتھاي ادبي خود بھ زبان عبري متجلي ساختند و بھ توسعھ فلسفھ، موسیقي، و 

ودیان شخصیتھایي سرشناس و مورد در بسیاري از دربارھاي ایتالیا، یھ. تئاتر خدمات گرانبھا كردند
  . احترام بودند
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پارھاي از افرادي كھ در زمان خود شھرت زیادي داشتند نمایندگان این دوره درخشان در روابط میان 
) ١٢۶۵(عمائوئیل بنسلیمان الرومي با دانتھ در یك زمان بھ دنیا آمد . مسیحیان و یھودیان شناختھ شدھاند

حرفھاش . این شخص نمونھ كامل یھودیان با ایمان دوره رنسانس بود. شد وبعدھا نیز دوست صمیمي او
پزشكي بود، اما عالوه بر آن، در وعظ دیني، شناخت كتاب مقدس، دستور زبان، و علوم تبحر كامل 

ھاي سبكسرانھ كھ غالبا از  سازنده ترانھ((مردي بود صاحب ثروت، اھل كار و تجارت، و شاعر و . داشت
; وي كھ در زبان عبري مقام استادي داشت قالب غزل را وارد آن زبان ساخت.)) ج میشدحدود ادب خار

و باید گفت تا پیدا شدن شخصیتي چون ; در رواني بیان و قوت فكر با ایتالیاییھا سر ھمسري داشت
ھاینریش ھاینھ ھیچ شاعر یھودي دیگر در شعر ھجایي و بھ كار بردن شوخي و شیرین زباني بھ پایھ وي 

شاید عمانوئیل تحت تاثیر فلسفھ شكاكیت ابنرشد قرار داشت كھ در آن زمان رواج بسیار یافتھ . نمیرسید
ھاي خود نسبت بھ بھشت با كلیھ ساكنان پرھیزكارش اظھار انزجار كرده  زیرا در یكي از منظومھ; بود

ل تجمع و جھنم را،كھ مح) در نظر وي تنھا زنان زشتروي پرھیزكار باقي میماندند(است 
در زمان پیریش، .وسوسھانگیزترین زیبارویان سراسر خلقت میدانست ،بر آن بھ مراتب ترجیح میداده است

در دین یھود نیز مانند آیین پروتستان برزخ وجود . بھ تقلید دانتھ،اثر ضعیفي بھ نام جھنم وبھشت تالیف كرد
را بھ بھشت )) پرھیزكاران جھان (( عموم  وي كھ از دانتھ بخشندھتر بود،بھ پیروي از سنت ربیھا،. ندارد

ھاي كالونیموس نیز حاوي چنین نیش بیان وذوق  اما ارسطو را بھ گناه آنكھ معتقد بھ نوشتھ; راه میداد
آنژو، شاه ناپل، در ھنگام مسافرت بھ شھر پرووانس آن دانشمند جوان را مالقات / روبرد. سرورانگیز بود

در ابتدا، كالونیموس تمام كوشش خود را صرف علم و فلسفھ ساخت و . برد كرد واو را با خود بھ ایتالیا
در سراسر . آثار ارسطو، ارشمیدس، بطلمیوس، جالینوس، فارابي، و ابنرشد را بھ عبري ترجمھ كرد

اما خیلي زود شادي و سرخوشي زندگي ناپل . ھایش توجھ و تمایل وي بھ مسائل اخالقي آشكار است نوشتھ
بھ سرودن اشعار ; ھنگامي كھ بھ رم نقل مكان كرد، ھوراس قوم یھود شد. ندازه فریبنده یافترا بیش از ا

ھجایي پرداخت و در آنھا، با لحني مالطفت آمیز، عیبھا و ضعفھاي مسیحیان، یھودیان، وشخص خودش 
اگر زن زیرا ; وي در اشعارش تاسف میخورد براینكھ مرد آفریده شده است. رابھ باد طنز وتمسخر گرفت

 ۶١٣مي بود،اجباري نداشت كھ در كتاب مقدس وتلمود بھ خوض وغور پردازد، یا قوانین دین یھود را در 
وشھرت این ھجونامھ در میان ; در رسالھ خالص خود تلمود را مورد استھزا قرارمیدھد. ماده از بركند

در كشورھاي دیگر پایند دین  یھودیان رومي خود دلیل آن است كھ ایشان بھ اندازه برادران تیرھروزشان
  . نبودند

. نھضت رنسانس شوق بھ مطالعھ درباره قوم یھود، مانند تحقیق در تاریخ و تمدن یونان، را زنده ساخت
دانشور یھودي مدت سیزده سال ). ١۵٠٩(كاردینال اجیدیو دویتربو، ایلیالویتارااز آلمان بھ رم دعوت كرد 

ي محترم بھ سربرد، در حالي كھ بھ كاردنیال زبان عربي میآموخت و از در كاخ كاردانیال بھ عنوان میھمان
در ایتالیا بر اثر كوششھاي اجیدیو، رویشلین و عدھاي از شاگردان مسیحیي كھ زیر . او یوناني یاد میگرفت

 .دست معلمان یھودي تعلیم یافتھ بودند كرسیھاي تدریس زبان عبري در چندین دانشگاه و آكادمي دایر شدند
ایلیا دل مدیگو كھ در پادوا زبان عبري درس میداد، با آنكھ از قبول دین مسیح خودداري كرده بود، چنان 

در نظر مردم مقام بلند یافت كھ وقتي در میان شاگردان مسیحي اختالف نظر شدیدي در مورد یكي از 
را مامور كردند كھ در آن مسائل فلسفي بھ وجود آمد اولیاي دانشگاه ومجلس سناي ونیز ایلیا دل مدیگو 

و وي چنان با تبحر و نزاكت ماموریت خود را بھ انجام رساند كھ ھر دو طرف راضي و ; باره داوري كند
در آنجا . پیكو میراندوال از او دعوت كرد كھ در فلورانس بھ تدریس زبان عبري مشغول شود. آرام شدند

ما میتوانیم تصویر او را در پردھاي كھ بنوتتسو  ایلیا بھ انجمن اومانیستھاي مدیچي پیوست، و امروز
  . گوتتسولي از افراد آن انجمن ساختھ و اكنون بر دیوار كاخ مدیچي آویزان است مشاھده كنیم

ھاي آلپ تیره روزتر وسرگردانتر از آنھایي بودند كھ در ایتالیا بھ سر  یھودیان نواحي واقع در شمال كوه
  . میبردند

از فالندر بیرون  ١٣٧٠از فرانسھ، و در سال  ١٣۶٠از انگلستان، در سال  ١٢٩٠این مردمان در سال 
  . رانده شدند
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دوباره بھ خود راه داد، بھ شرط آنكھ دو سوم از كلیھ منافعي را كھ از راه رباخواري، تا پیش از  ١٣١۵
وھنگامي كھ عواید مزبور ضبط خزانھ ; ارندنفي بلد شدنشان، بھ دست آورده بودند بھ پادشاه فرانسھ تقدیم د

باز این ستمدیدگان ھنگامي بھ فرانسھ ). ١٣٢١(پادشاھي شد، باردیگر یھودیان را از كشور بیرون راندند 
در سال ). ١٣۴٩(را بھ دوش كشند و دوباره نفیبلد شوند )) مرگ سیاه((باز گشتند كھ بار اتھام شیوع دادن 

نسھ دعوت شدند تا با دادن وام و بھ كار انداختن ھوش ومھارت خود در امور یھودیان مجددا بھ فرا ١٣۶٠
اقتصادي مبلغ ھنگفتي گرد آورند و بھ عنوان خونبھا بھ انگلستان بپردازند و پادشاه اسیر شده فرانسھ را 

ي یك نفر از یھودیان كھ تازه بھ دین مسیح در آمده بود بھ طرز مرموز ١٣٩۴اما در سال . آزاد سازند
برخي از ایشان در زیر فشار شكنجھ اعتراف كردند كھ یھودي . ناپدید شد، یھودیان متھم بھ كشتن وي شدند

عقیده عمومي بر ضد یھودیان . از دین برگشتھ را نصیحت كرده بودند كھ دوباره بھ دین یھود بازگردد
قوم سرگشتھ را باردیگر صادر شعلھور شد و شارل ششم خود را مجبور دید تا، بھ اكراه فرمان نفي بلد آن 

  . كند

برخي از آنان بھ شنیدن مواعظ میلیچ، پیشقدم ھوس، . در پراگ جمعیت زیادي از یھودیان سكنا داشتند
رغبت بسیار نشان میدادند، زیرا وي راجع بھ عھد قدیم دانش فراوان داشت و براي آن ارزش بسیار قابل 

ي دیني بھ زبان عبري را میخواند، از راشي و ابن میمون ھوس زبان عبري را فرا گرفت، تفسیرھا. بود
  . نقل قول میكرد

)) قوم برگزیده((تابوریان كھ عقاید اصالحطلبانھ ھوس را تا سرحد مرام اشتراكي پیش راندند، خود را 
ایشان سھ نام ادوم، و موآب، و عمالقھ را بھ والیاتي از آلمان داده بودند كھ مورد تعرض . میخواندند

لشكریان پیروان ھوس رویھمرفتھ از كشتن یھودیان ابایي نداشتند، و ھنگامي كھ . نگیشان قرار داشتج
، بھ روش مسلمانان كھ مغلوب شدگان را در انتخاب دین اسالم یا )١۴٢١(پراگ را بھ تصرف در آوردند 

مسیح گردن نھند و یا پرداختن جزیھ مخیر میگذاردند، عمل نكردند، بلكھ مجبورشان ساختند كھ یا بھ دین 
  . گردن را بر باد دھند

در . در میان كلیھ كشورھاي مسیحي تنھا لھستان بود كھ مانند ایتالیا نسبت بھ یھودیان مھمان نو از باقي ماند
بسیاري از یھودیان آلماني بھ لھستان مھاجرت كردند تا ازدست صلیبیون  ١١٩۶و  ١١۴۶، ١٠٩٨سالھاي 

در لھستان بخوبي پذیرفتھ شدند و زندگیشان رونق گرفت، بھ طوري كھ در حدود اینان . جان بھ در برند
بولسالف ((بولسالف، ملقب بھ  ١٢۶۴در سال . بعضي از آنھا صاحب امالك وسیع شده بودند ١٢٠٧سال 

پس از . ، شاه لھستان، باصدور فرماني عموم یھودیان را از حقوق اجتماعي بر خوردار كرد))با ایمان
افتن واگیري طاعون، آلمانیھاي بیشتري بھ لھستان نقل مكان كردند و در آنجا مورد استقبال طبقھ پایان ی

اشراف فرمانروا قرار گرفتند، زیرا ایشان وجود آن تازه واردان را چون مخمري كھ موجب رشد و ترقي 
، حقوق ))كبیر كازیمیر((كازیمیر سوم، ملقب بھ . اقتصاد اجتماعیشان میشود براي كشور نیامده بود

و مھیندوك ویتوفت ھمان حقوق و امتیازات را در ; اجتماعي یھودیان لھستان را تثبیت كرد و توسعھ داد
كشیشي در شھر كراكو بھ جماعت شنوندگان خود  ١۴٠٧اما در سال ; مورد یھودیان لیتواني تضمین كرد

ھمین اتھام ; بر خون او خیره شدھاندخبر داد كھ یھودیان پسري مسیحي را كشتھ و با دیدگاني كین خواه 
كازیمیر چھارم بار دیگر حقوق اجتماعي یھودیان را تایید كرد و بر آزادي ایشان . قتل عامي بھ پا ساخت

ما آرزومندیم یھودیاني را كھ بھ خاطر نافع خودمان، و نیز بھ : ((، و چنین اعالم داشت )١۴۴٧(افزود 
و حراست خویش قرار دادھایم در دوران فرمانروایي پرخیر و  خاطر منافع خزانھ شاھي، مورد حمایت

اولسنیكي اسقف اعظم، او را بھ ; روحانیان بھ شاه اعتراض كردند.)) بركت ما بھ رفاه و امنیت زندگي كنند
آتش جھنم تھدید كرد، و جوواني دي كاپیسترانو كھ بھ نمایندگي پاپ بھ لھستان آمده بود، در میدان عمومي 

بعدا كھ شاه در جنگ با بیگانگان شكست خورد، فریاد ملتش . طقھایي آتشین بر ضد او ایراد كردكراكو ن
چون شاه براي جنگ بعدي خود . برخاست كھ خداوند او را بھ گناه یاري كردن بھ كفار كیفر داده است

قتل عام  ١۴٩۴و  ١۴۶٣در سالھاي . نیازمند پشتیباني روحانیان بود، فرمان آزادي یھودیان را لغو كرد
شاید براي جلوگیري از چنین حوادث ناگوار بود كھ از آن پس . یھودیان، با نقشھ قبلي، در لھستان بر پا شد

  . یھودیان كراكو را بھ محلي در حومھ شھر، بھ نام كازیمیرز، انتقال دادند
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ند و عده نفوس و رونق در آنجا ودیگر مراكز لھستاني و لیتواني یھودیان كم كم بر كلیھ مشكالت فایق آمد
در دوره فرمانروایي سیگیسموند اول یھودیان آزادیھاي خود را بھ غیر از آزادي . كارشان باال گرفت

در . و در دوره سیگیسموند دوم نیز در پرتو عنایت دولت بھ سر بردند; انتخاب محل سكونت، باز یافتند
نكھ كارد بر نان مقدس مسیحیان زده و خون سھ نفر یھودي در شھر سوخاچف متھم شدند بھ ای ١۵۵۶سال 

  . از آن جاري ساختھاند

آن سھ نفر ھر چھ بر بیگناھي خود دلیل آوردند سودمند نیفتاد و بھ فرمان اسقف خلم بر توره آتش سوختند 
بوده تا بر یھودیان و پروتستانھا ثابت شود كھ )) خدعھ دیني((سیگیسموند دوم اعالم كرد كھ آن اتھام نوعي 

من از این : ((وي بھ صراحت چنین اضافھ كرد. نان مقدس در واقع تبدیل بھ جسم و خون مسیح شده است
تبھكاري نفرت انگیز بھ انزجار آمدھام، و آن قدر ھم بیشعور نیستم كھ امكان وجود خون در نان مقدس را 

حكومت لھستان و  دوران صلح و مدارا میان) ١۵٧٢(اما با مرگ این فرمانرواي شكاك .)) باور كنم
  . یھودیان آن سامان نیز بھ پایان رسید

ھاي  در آلمان قرون وسطي، یھودیان چندي بھ آرامش زندگي كردند و با كوشش فراوان در طول رودخانھ
و حتي عدھاي از اسقفھاي اعظم از ; بزرگ و در شھرھا و بنادر آزاد بھ فعالیتھاي تجاري خود پرداختند

شارل  ١٣۵۴در سال . كھ ایشان را در پذیرفتن یھودیان بھ شھر خود مجاز دارد امپراطور تقاضا كردند
و بدین ; استخدام كنند)) خدام خانگي((چھارم با صدور منشورزرین مانند امپراطور، یھودیان را بھ عنوان 

خود قرار  ترتیب برگزینندگان اختیار یافتند كھ یھودیان را بھ امالك خود بپذیرند، ایشان را در زیر حمایت
در آلمان نیز، مانند ایتالیا، طالبي . دھند، بھ كارشان بكشند، و بھ عناوین مختلف از آنھا جریمھ اخاذي كنند

و از ; كھ مایل بودند متن اصلي عھد قدیم را مورد پژوھش قرار دھند بھ تحصیل زبان عبري پرداختند
در ھمان زمان نیز . زبان را گرمتر ساخت طرفي ھم مناظره شدید میان رویشلین و پففر كورن بازار این

  . و انگیزه تازھاي براي تحصیل زبان عبري شد) ١۵٢٠(تلمود كال بھ چاپ رسید 

از لحاظ اصول دین، این اصالح بازگشتي بود . نفوذ یھودیت در دوره اصالح دیني بھ حد اعالي خود رسید
ن دوراني كھ مسیحیت با یھودیت اختالط و بھ آیین سادھتر و قوانین سخت اخالقي آغاز مسیحیت، یعني آ

ھاي مذھبي مسلما انعكاسي بود از تنفر نژاد  ضدیت پروتستانھا با تصاویر و مجسمھ. ھمبستگي داشت 
ھاي آیین پروتستان در روزھاي شنبھ اعمال روز سبت را بھ  بعضي از فرقھ)). بتھاي تراشیده شده((سامي 

و پرھیز از ستایش قدیسان در آیین پروتستان شباھت و )) رستيمریم پ((و ھمچنین طرد ; جا میآوردند
كشیشان پروتستان، با پذیرفتن نیازمندي جنسي و . قرابت بسیار با روش یكتاپرستي محض یھودیان داشت

مخالفان . مشروع دانستن ازدواج، بھ مراتب بھ ربیھاي یھودي نزدیكتر بودند تا بھ كشیشھاي كاتولیك
خود . شان میخواندند)) نیمھ یھودي((متھم میساختند و یا )) یھودي مآبي((را بھ مصلحان دیني ایشان 

را یكي )) یھودي مآبي((كالون . كارلشتات گفتھ است كھ مالنشتون میل داشت عینا از روش موسي تقلید كند
اتش بھ از گناھان كبیره سروتوس شمرد، و آن دانشمند اسپانیایي نیز بھ نوبھ خود اعتراف كرد كھ مطالع

فرمانروایي كالون بر مردم ژنو یادآوري تسلط . زبان عبري موجب شك آوردن وي بھ تثلیث االھي شده بود
  . روحانیان در جامعھ باستاني بنیاسرائیل بود

متھم شد زیرا در مجالست با یھودیان زبان عبري میآموخت و نیز بسیاري )) یھودي مآبي((تسوینگلي بھ 
خود وي اعتراف میكند كھ چگونھ مسحور . ود را بر متن عھد قدیم متكي میساختاز مواعظ و تفسیرھاي خ

  :زبان عبري شد 

ھایش محدود  گر چھ عده واژه. من این زبان مقدس را بیش از حد تصور پرورش یافتھ و زیبا و متین یافتھام
نجینھ این زبان است، اما فقدان ھیچ معنا و مفھومي در آن محسوس نیست، زیرا از ھر واژھاي كھ درگ

در واقع جرئت میكنم بگویم كھ اگر كسي بھ متانت و . محفوظ است بھ چندین نوع مختلف استفاده میشود
زیبایي این زبان پي ببرد، مالحظھ میكند كھ ھیچ زبان دیگري نمیتواند، بالغاتي آن قدر معدود، بیاني آنچنان 
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. غني نیست. ... ي رساندن تشبیھات چند پھلو و پرمعنيھیچ زباني تااین اندازه برا. محكم و رسا داشتھ باشد
  . ھیچ زباني نمیتواند با این سھولت قلب آدمي را بھ نشاط و طپش در آورد

چقدر متنفرم از آنھایي كھ : ((لوتر تا این اندازه اظھار اشتیاق نمیكند، بلكھ چنین زبان بھ شكایت میگشاید 
لوتر با تندخویي دوران پیریش .)) ناني و عبري سخن میگفتمانند بر كرسي خطابھ شھر ماربورگ بھ یو

ھیچ كس در مقابل ; یھودیان را سخت مورد حملھ قرار داد، گویي ھرگز چیزي از آنھا فرا نگرفتھ بود
، با شلیكي )١۵۴٢(لوتر در رسالھ راجع بھ یھودیان و دروغگوییشان . طلبكار خود احساس پھلواني نمیكند

رنج و سرگرداني متمادي : ایشان مسیح را بھ منزلھ خدا نپذیرفتھاند: ا بھ توپ میبندداز دالیل، یھودیان ر
ایشان با رباخواري ; ایشان نتیجھ قھر خداوندي است خود را بزور وارد سرزمین مسیحیان كردھاند

 تلمود خدعھ و دزدي و كشتن مسیحیان را از كارھاي صواب شمرده; بیشرمانھ بھ نعمت و دولت رسیدھاند
ھا را بھ سم آلوده میساختنھ و كودكان مسیحي را میكشتھاند تا خونشان را  ھا و چاه و یھودیان چشمھ; است

در مطالعھ شرح حال دوره پیري لوتر میبینیم كھ با چھ شدتي بھ آلمانیھا . در مراسم دیني خود مصرف كنند
ان را ببندند، اموالشان را غصب كنند، ھا و مدارسش ھاي یھودیان را بسوزانند، كنیسھ نصیحت میكند كھ خانھ

مردان و زنانشان را بھ بیگاري بكشند، و باالخره عموم یھودیان را مجبور سازند كھ یا دین مسیح را 
لوتر در موعظھاي كھ كمي پیش از مرگش ایراد نمود اظھار داشت كھ . بپذیرند یا زبانشان قطع شود

این گونھ بدگوییھا باعث شدند كھ آیین . وم میكردندپزشكان یھودي بھ عمد بیماران مسیحي را مسم
پروتستان كھ تا آن حد مدیون یھودیت بود بیشتر از آیین كاتولیك رسمي بھ آنتي سمیتیسم گرایش پیدا كند، 

این گروه متعصبان سرانجام . گر چھ توده كاتولیك بیش از پروتستانھا نسبت بھ یھودیان دشمني نشان میداد
ایشان بودند . س و براندنبورگ را وادار كردند كھ سكنھ یھودي قلمرو خود را نفي بلد كنندبرگزینندگان ساك

كھ براي قرنھاي آینده شالوده نفرت عمومي نسبت بھ قوم یھود را در آلمان ریختند و مردم را براي 
  . كشتارھا و آدم سوزیھاي جمعي آماده ساختند

II - زیر شكنجھ  

بھ یكدیگر نفرت داشتند بیشك علت نافذ و دایمي این تنفر تضاد شدیدي بود  چرا مسیحیان و یھودیان نسبت
  . یھودیت براي اصول عقاید مسیحیت مدعي و محكي جاوداني بود. كھ میان عقاید دیني آنھا وجود داشت

و بھ دنبال آن براي ; این ضدیت دیني منجر بھ جدایي نژادي گردید كھ ابتدا ارادي بود و بعد اجباري شد
تجزیھ نژادي طبعا اختالف در طرز لباس پوشیدن و آداب . گتو بھ وجود آمد ١۵١۶نخستین بار در سال 

اختالفات مزبور بھ . كردزندگي و عالیم چھره و آیین پرستش وطرز سخن گفتن را میان آن دو دستھ تشدید 
. و از این ترس نفرت زاده شد; نوبھ خود حس بیاعتمادي و ترس متقابل را در میان آنان برانگیخت

یھودیان محرومیت خود از ازدواج با مسیحیان را بھ صورت افتخاري بزرگ جلوھگر میساختند، و در 
كنند كھ ھزار سال پیش از مسیح بر قوم برتري نژادیشان ھمین را بس كھ خود را اعقاب پادشاھاني معرفي 

  . بنیاسرائیل فرمانروایي داشتند

ایشان مسیحیان را مشركیني خرافھ پرست و افرادي نسبتا كند ذھن میدانستند كھ با زباني نرم و مكار 
جنگھاي برادر كشي بھ راه )) سرور سالمتي((خشونتھا و شقاوتھاي خود را میپوشانند ودر لباس پرستش 

مسیحیان نیز یھودیان را تحقیر میكردند، زیرا ایشان را . زند، و ازاین رو آنان را تحقیر میكردندمیاندا
تامس مور از زن مومني نقل میكند كھ وقتي شنید كھ مریم عذرا از . كافراني بیگانھ و غاصب میدانستند

است مادر خدا را با  نژاد یھود بوده است، سخت ناراحت شد و اعتراف كرد كھ از آن پس دیگر نتوانستھ
  . ھمان خلوص نیت واشتیاق سابق پرستش كند

گرچھ میبایست مسیحیان اعتقاد داشتھ باشند . نظریھ آیین قرباني مقدس براي یھودیان مصیبت بزرگي شد
كھ كشیش ھنگام انجام دادن مراسم دیني قرص نان را تبدیل بھ جسم و خون مسیح میسازد، اما برخي از 
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رواج داستانھایي، راجع بھ نان مقدس و خون . اللردھا، نسبت بھ این امر مشكوك بودند مسیحیان مانند،
و چھ كسي جرئت ; آمدن از آن، بر اثر زخم كارد یا خراش نوك سنجاق، موجب تحكیم این اعتقاد میشد

 میكرد بھ چنین عمل مھیبي دست بزند، مگر یك نفر یھودي دراواخر قرون وسطي، شایعات راجع بھ خون
نزدیك (در نویبورگ  ١٣٣٨در بسیاري موارد، چنانكھ بھ سال . آمدن از نان مقدس رواج فراوان یافتھ بود

در بروكسل اتفاق افتاد، این شایعات منجربھ كشتار جمعي یھودیان و سوزاندن  ١٣۶٩و بھ سال ) پاساو
، نمازخانھاي در كلیساي ١٣۶٩در بروكسل بھ یاد بود خون آمدن از نان مقدس در سال . ھاشان میشد خانھ

و ھمین ; جامع سن گودول بر پا ساختند تا ھر سالھ، ضمن مراسمي، وقوع آن معجزه را جشن بگیرند
در نویبورگ، یكي از خدام كلیسا اعتراف . مراسم بود كھ بعدا بھ صورت جشن كرمس فالندریھا در آمد

لیسا پنھان كرده بود، وسپس یھودیان را بھ كرد كھ نان تقدیس نشدھاي را بھ خون آغشتھ و در گوشھاي از ك
  . كارد زدن بر آن متھم ساختھ بود

ھا را كھ درباره  ناگفتھ نباید گذارد كھ روحانیان روشنفكري چون نیكوالي كوزایي انتشار این گونھ افسانھ
  . سوھقصد یھودیان بھ نان مقدس شایع بود، چون عملي ننگ آور و شقاوت آمیز، مطرود میشمردند

در زماني كھ بھ پیروي ازاحكام پاپ . قابتھاي اقتصادي نیز در پس این خصومتھاي دیني پنھان بودندر
رباخواري در میان مسیحیان حرام شمرده میشد، یھودیان تقریبا انحصار وام دادن و بھرھگرفتن را در 

; نادیده انگاشتند بعدھا كھ بانكداران مسیحي این تحریم دیني را. سراسر عالم مسیحیت در دست داشتند
ھاي خاندان ولزر، ھوخشتتر، و  ھایي مانند باردي، پیتي، و ستروتتسي در فلورانس و تجارتخانھ تجارتخانھ

ودر نتیجھ نقطھ ; فوگر در آوگسبورگ تاسیس یافتند كھ مدعي و رقیب این امتیاز انحصاري یھودیان شدند
ھم مسیحیان و ھم یھودیان با بھره گران . ود آمداصطكاك و تضاد تازھاي میان مسیحیان و یھودیان بھ وج

پول وام میدادند، و این خود دایمي، یعني باالرفتن بھاي اجناس وتورم یافتن پولھاي رایج، مرتبا براین 
وام دھندگان یھودي از رقباي خود بیشتر در معرض خطر بودند،وغالبا با اشكال، یا بھ . تزلزل میافزود

زیرا مثال ممكن بود كھ مقامات روحاني براي ; د بستانكاري خود را وصول كنندتصادف مساعد، میتوانستن
ھمچنین ممكن . پرداخت وامھایك مھلت قانوني بدھند، چنانكھ دردوره جنگھاي صلیبي نظیر آن اتفاق افتاد

رانفي بلند بودكھ شاھان بھ دارایي یھودیان مالیات ببندند، یابزور از آنھا وامھاي ھنگفت بگیرند، یایھودیان 
كنند و بدھكاران ایشان رااز پرداخت وام خود معاف سازند، و یا از بھره مشروع ایشان سھمي بھ 

در شمال آلپ تقریبا كلیھ طبقات، بھ جز بازرگانان، ھنوز بھره گرفتن رارباخواري . خوداختصاص دھند
بخصوص ھنگامي كھ بدھكار مي دانستند وبا نكدارھاي یھودي را بھ ارتكاب این گناه محكوم میكردند، 

ھاي امور مالي شناختھ شده بودند، دربسیاري  از آنجایي كھ یھودیان عموما بھترین خبره. ایشان مي شدند
ازكشورھا،شاھان براي تنظیم اقتصاد كشور خود از ایشان استمداد میكردند، و در این وضع قیافھ آن 

تند واز مردم طلب مالیات میكردند آتش حقد و كینھ یھودیان دولتمندي كھ مشاغل پر منفعت را در دست داش
با این ھمھ، بعضي از جوامع مسیحي صرافان وبانكداران یھودي را .عمومي را بر ضد ایشان برمیافروخت

 ۵,٣٢شھر فرانكفورت امتیازات خاصي براي ایشان قایل شد، بھ شرط آنكھ بیش از .حسن استقبال كردند
این ارقام . درصد میرسید ۴٣نرخ بھرھاي كھ بھ دیگران میپرداختند بھ  در صد بھره نگیرند،در حالي كھ

بھ نظر سخت ناگوار مینمایند، اما، چنانكھ در تاریخ آمده است، وام دھندگان مسیحي با ایماني نیز بودھاند 
تجارتخانھ خاندان ھولتسشوھر در نورنبرگ بھره وام را  ١٣٠۴در سال . درصد بھره گرفتھاند ٢۶۶كھ 

بندر عمده ایتالیا در كناره دریاي (درصد تعیین كرده بود، و وامدھندگان مسیحي در بریندیزي  ٢٢٠
در تاریخ با نام شھرھایي آشنا میشویم كھ خواستار . درصد رسانده بودند ٢۴٠این نرخ را بھ ) آدریاتیك

. بامداراتر میدانستندبازگشتن بانكداران یھودي بودند، زیرا ایشان را از جانشینان مسیحیشان منصفتر و 
دولت راونا ضمن بستن پیماني با ونیز این شرط را در آن گنجاند كھ عدھاي از سرمایھداران یھودي از 

  . ونیز بھ راونا اعزام شوند و براي توسعھ زراعت وصنعت آن كشور بانكھاي تعاوني تاسیس كنند

ایي وحدت نژادي و دیني را الزمھ بقاي ملي گرایي نیز نغمھ دیگري بھ سرود نفرت میافزود ھر ملت اروپ
خود میدانست و از اینرو، در پي آن بود كھ یھودیان را بھ دین مسیح در آورد و ایشان را در خود جذب 

شوراي وین . تعدادي از شوراھاي كلیسایي و برخي از پاپھا دشمن سرسخت یھودیان بودند. ومستھلك كند
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شوراي زامورا . مسیحیان و یھودیان اكیدا ممنوع ساخت ھرگونھ رابطھ و آمیزشي را میان) ١٣١١(
شوراي بال . راي داد كھ عموم یھودیان صرفا در حال تبعیت و بردگي باقي بمانند) ١٣١٣(
احكام مقدس گذشتھ، را تجدید و تنفیذ كرد و ھمچنین بھ مقامات دولتي دستور داد كھ ) ١۴٣١١۴٣٣(

بھ ) نشان مخصوص(مع سازند، ایشان را مجبور كنند كھ غیار ھاي جداافتادھاي مجت یھودیان را در محلھ
پاپ . ھایي كھ براي ھدایت ایشان بھ دین مسیح ترتیب داده میشد مرتبا شركت كنند خود زنند، و در موعظھ

ائوگنیوس چھارم، كھ با شوراي بال در مبارزه بود، جرئت نكرد كھ در آزار رسانیدن بھ یھودیھا از شورا 
ي پس از تایید احكام فوق، قدم فراتر نھاد و حق استخدام بھ خدمات عمومي، ارث بردن از و; عقب بماند

پاپ فرمان داد كھ ھمھ سالھ در طي ; ھاي تازه را نیز از یھودیان سلب كرد اموال مسیحیان، و ساختن كنیسھ
ھا را بھ روي  رهھایشان بمانند و در و پنج یھودیان مكلف باشند كھ در خانھ)) ھفتھ آالم حضرت مسیح((

و عالوه بر ; )كھ این خود احتیاط عاقالنھاي بود براي جلوگیري از حملھ و تجاوز مسیحیان(خود ببندند 
ائوگنیوس . اینھا، اعالم كرد كھ از آن پس گواھي یھودیان بر ضد مسیحیان اعتبار قانوني نخواھد داشت

و محتمال این مطلب ; ھاي زشت میزنندشكایت میكرد كھ بعضي از یھودیان درباره عیسي و مریم حرف
  . حقیقت داشت، زیرا بدیھي است كھ تخم نفرت، نفرت بھ بار میآورد

ائوگنیوس در توقیع دیگري دستور داد ھر یھودي ایتالیایي كھ درحال مطالعھ تلمود دستگیر شود اموالش 
ظارت بھ اجراي یك یك پاپ نیكوالوس پنجم جوواني دي كاپیسترانو را مامور ن. ضبط دولت خواھد شد

و بھ وي اختیار داد دارایي ھر پزشك یھودیي را كھ ) ١۴۴٧(مواد این مجموعھ قوانین ستمگرانھ ساخت 
  . مشغول معالجھ بیمار مسیحي است ضبط كند

با وجود صدور این احكام سخت، عامھ مسیحیان نسبت بھ یھودیان با ھمان خوشخویي و مدارایي كھ فطري 
اما . رفتار میكردند -تي جانوران است مادام كھ بھ مقاصد و منافعشان تجاوزي نشود مردان، زنان، وح

درھر جامعھ اقلیتي یافت میشود كھ چون بداند براي ارتكاب گناھان جمعي كیفري وجود ندارد، از شركت 
، ھمین است كھ مشاھده میكنیم گروھي از مسیحیان. در ھیچ گونھ شرارت و شقاوتي روي بر نمیگرداند

، كھ در ابتدا بھ عزم زیارت سرزمین مقدس بھ راه افتاده بودند، در ھنگام عبور از ))چوپانان((تحت نام 
افرادي از ولگردان و اوباشان را بھ دور خود جمع كردند و تصمیم گرفتند در ) ١٣٢٠(كشور فرانسھ 

در شھر تولوز، پانصد یھودي . ندسرراه خود یھودیاني را كھ از پذیرفتن تعمید امتناع میورزند بھ قتل برسان
تودھاي از مردم لجام گسیختھ خشمگین آنھا را در محاصره گرفتند و بھ ; از ترس بھ برجي پناه بردند

تالش حاكم شھر در خالصیشان بیھوده . ایشان اعالم كردند كھ یا تعمید را بپذیرند و یا تن بھ مرگ دھند
تند، قویترین فرد میان خود را مامور كردند كھ بھ دست خود پناھندگان كھ مقاومت را غیر ممكن یاف. بود

و آن یك نفر نیز، با ; ھمگي آنھا را بكشند، وبدین ترتیب ھمھ آن گروه، جز یك نفر، بھ ھالكت رسیدند
بھ ھمین طریق، عموم یھودیاني . وجود آنكھ حاضر بھ قبول تعمید بود، بھ دست مھاجمان قطعھ قعطھ شد

در سال . ده كوچك در جنوب فرانسھ و شمال اسپانیا چیز از خود برجاي گذاردندكھ در صدوبیست دھك
ھاي آب، در نزدیكي شھر شینون زنده طعمھ آتش  صدو بیست یھودي، بھ اتھام مسموم كردن چاه ١٣٢١

یك نفر خشكھ مقدس آلماني اعالم كرد كھ از جانب خداوند بر او وحي نازل شده است  ١٣٣۶در سال . شدند
نفر از دھقانان را كھ چون نواري از چرم بھ  ٠٠٠,۵وي . كشتن یھودیان انتقام مرگ مسیح را بگیرد كھ با

خوانده شدھاند بھ دنبال خود انداخت و در آلزاس و راینالند ھر )) چرمین بازو((دور بازوانشان میبستند، 
واریا، بوھم، موراوي، و یك جنون آدمكشي سراسر نواحي با. چھ یھودي برسرراه خود یافت بھ قتل رساند

پاپ بندیكتوس دوازدھم ھرچھ كوشید نتوانست بھ آن وضع و خیم خاتمھ ). ١٣٣٧(اتریش را بھ خون كشید 
و حال آنكھ در ; دھد، و تنھا در شھرھاي راتیسبونا و وین از یھودیان بھ طرز مرموزي حمایت بھ عمل آمد

  . كت رسیدندنقاط دیگر ھزاران نفر یھودي شكنجھ دیدند و بھ ھال

ابن بلیھ آسماني در آسیا مغوالن و . مرگ سیاه براي یھودیان كشورھاي مسیحي فاجعھ تازھاي بود
ولي در ; مسلمانان و یھودیان را كشتھ بود، بدون آنكھ كسي گناه آن را بھ گردن قوم بنیاسرائیل گذارده باشد

بودند یھودیان را متھم ساختند كھ بھ  اروپاي باختري مشتي مردم كھ از دستبردھاي طاعون بھ جان آمده
مغزھاي ملتھب شده جزئیات راتخمیر و . ھاي آب را بھ سم آلوده كردھاند قصد نابود كردن امت مسیح چاه
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ھاي سم، ساختھ شده  تكمیل كرد، و در نتیجھ، چنین انتشار یافت كھ یھودیان ساكن تولدو ماموراني با جعبھ
مسیحیان، بھ كلیھ مراكز یھودیان در كشورھاي اروپا فرستادھاند كھ  از اجسام بزمجھ و مارمولك و قلب

پاپ كلمنس ; امپراطور شارل چھارم این تھمت رابیاساس خواند. ھا را با آن مسموم كنند ھا و چشمھ چاه
و بسیاري از فرمانداران محلي و شوراھاي شھري ھم بھ تایید آن نظر راي دادند، ولي ; ششم نیز چنین كرد

عقیده باطلي در میان مسیحیان رواج یافت كھ یھودیان بندرت از بیماري طاعون . ك بھ جایي نرسیدھیچ ی
در واقع در برخي از شھرھا شاید بھ سبب اختالفات در قوانین بھداشت و طرز درمان . آسیب میبینند

یاري از شھرھاي اما در بس. پزشكان یھودي این تب عفوني یھودیان را كمتر از مسیحیان از پا در میآورد
با این ھمھ، چندتن . دیگر، مانند وین، راتیسبونا، آوینیون، و رم، یھودیان نیز بھ اندازه مسیحیان تلفات دادند

مسیحیان . ھا و چشمھ ھا ریختھاند از یھودیان براثر شكنجھ زیاد مجبور شدنداعتراف كنند كھ سم را در چاه
قتل عام یھودیان با برنامھ . باران وبرف ذوب شده را آشامیدندھاي خود را كور كردند و آب  ھا و چشمھ چاه

در یكي از شھرھاي جنوب فرانسھ، كلیھ . قبلي، بھ نحوي بیرحمانھ در فرانسھ، اسپانیا، و آلمان رواج یافت
ھمچنین یھودیان ساووا و تمام یھودیان ساكن اطراف دریاچھ . افراد یھودي را بھ درون شعلھ آتش انداختند

كلمنس ششم براي . و شھرھاي برن، فرایبورگ، بال، نورنبرگ، و بروكسل را در آتش سوزانیدندلمان 
دومین بار از این گونھ اتھامات و رفتار وحشیانھ انتقاد كرد، بھ بیگناھي نداشتند بھ ھمان اندازھاي بود كھ 

عموم كساني كھ دست و روحانیان را بھ سبب رفتار ستمگرانھشان سرزنش كرد و ; در كلیھ شھرھاي دیگر
با این وجود اسقف ستراسبورگ بھ جرگھ اتھام . بھ خون یھودیان و زبان بھ اتھام آنان میآلودند را تكفیر كرد

زنندگان پیوست و شوراي شھر را مجبور كرد كھ، بر خالف میل خود، ھمھ یھودیان را از شھر اخراج 
دوستانھ تشخیص داد وشوراي شھر را از كاربر كنار توده مردم این اقدام را بیش از اندازه مالیم و . كند

عدھاي از . كرد و شوراي دیگري بھ جاي آن نشاند كھ فرمان بھ دستگیر كردن عموم یھودیان شھر داد
دو ھزار نفر از آنھا، كھ در شھر . یھودیان بھ روستاھاي اطراف گریختند و بھ دست دھقانان كشتھ شدند

نیمي تسلیم شدند و نیمي . فتادند و زیر فشار قرار گرفتند تا تعمید را بپذیرندباقي مانده بودند، بھ زندان ا
روي ھم رفتھ براثر ). ١۴٣٩چھاردھم فوریھ (دیگر، كھ سراز فرمانبرداري باز زدند، طعمھ آتش شدند 

این یھودي كشیھا در سراسر اروپاي مسیحي پانصد وده مركز یھودینشین بكلي خالي از سكنھ شدند، و 
مثال در سارا گوسا، پس از زجر و . اد بیشتري از شھرھا نیز اكثریت افراد یھودي خودرا از دست دادندتعد

ھنري . آزاري كھ متعاقب بروز طاعون بھ یھودیان داده شد، از ھر پنج نفر یھودي یك نفر برجاي ماند
در وین، . ن زده استنفر تخمی ٠٠٠,١٢، و از آن باواریا را ٠٠٠,٣چارلزلي كشتگان یھودي ارفورت را 

نظیر این خودكشي جمعي در . بھ تلقین ربي یونس، كلیھ یھودیان در كنیسھ جمع شدند و خودشان را كشتند
در یك فرار وحشتزده ھزاران نفر یھودي از . شھرھاي ورمس، اوپنھایم، وكرمس نیز بھ وقوع پیوست
از دوره معاصر، در میان كلیھ مدارك موجود قبل . اروپاي باختري بھ لھستان و تركیھ عثماني پناھنده شدند

درباره وحشیگري تاریخي، بھ اشكال میتوان عملي وحشیانھتر از كشتار جمعي یھودیان در ھنگام شیوع 
  . مرگ سیاه پیدا كرد

زماني شد كھ بازماندگان یھودیان آلمان آھستھ بھ سوي ھمان شھرھایي كھ ایشان را از ھستي ساقط كرده 
كلیھ سي و شش شھري كھ اتحادیھ  ١٣٨۵در سال . ھاي خود را بر پا ساختند بودند باگشتند، و دوباره كنیسھ

داشتند بھ شرطي آنھا را آزاد سوابیایي را تشكیل میدادند ساكنان یھودي خود را زنداني كردند و اعالم 
این معاملھ خصوصا براي شھر . خواھند ساخت كھ از پس گرفتن وامھایي كھ داده بودند صرف نظر كنند

در . از یھودیان وام گرفتھ بود) دالر ٠٠٠.٧٠٠(پوند  ٠٠٠,٧نورنبرگ خیلي رضایتبخش بود، زیرا مبلغ 
و در سال ; مقدس بیحرمتي كردھاند كشتار جمعي شدندعدھاي از یھودیان بھ اتھام آنكھ بھ نان  ١٣٨٩سال 

بھ دالیل گوناگون . در شھر پوزنان، باز بھ ھمان عنوان، چھاردھنفر یھودي در آتش سوختند ١٣٩٩
، )١۴٣٩(ستراسبورگ و آوگسبورگ ) ١۴٣۵(، شپاتر )١۴٢۴(ساكنان یھودي از شھرھاي كولوني 

، )١۴٩٩(، و اولم )١۴٩٨(، نورنبرگ )١۴٧٠(، ماینتس )١۴۵٨(، ارفورت )١۴۵٣(وورتسبورگ 
، ))ماكسیمیلیان اول اخراج آنان را، بھ این آنان را بھ خاك مذلت و بدنامي نشاندھاند. بیرون رانده شدند

تمام یھودیان شھر براندنبورگ زنداني شدند و داراییشان نیز ضبط دولت  ١۴۴۶در سال . قانوني شمرد
مات وارد بر یھودیان را بھانھاي براي پنھان داشتن طمعكاري طبقھ شتفان، اسقف براندنبورگ اتھا. شد

آن امیراني كھ با آزمندي افسار گسیختھ خود و بدون دلیل قانوني، گروھي از یھودیان : ((فرمانروا دانست
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را بھ زندان انداختھاند و حاضر نیستند اموالي را كھ بزور از ایشان بربودھاند بازگردانند بھ ستمگري عمل 
، كاردینال نیكوالي كوزایي، یكي از روشنفكرترین مردان قرن پانزدھم، ١۴۵١در سال .)) كردھاند

دو سال بعد . یھودیان حوزه خود را موظف ساخت كھ غیار بھ خود نصب كنند تا از دیگران شناختھ شوند
بوھم، موراوي،  جوواني دي كاپیسترانو ماموریتھاي خود را بھ نمایندگي پاپ نیكوالوس پنجم در آلمان،

ھاي غرا و موثر خود یھودیان را بھ كشتن كودكان و ھتك  وي در موعظھ. سیلزي، و لھستان آغاز كرد
بھ ھراس افتاده بودند كلیھ عبریھا )) آفت یھود((دوكھاي باواریا كھ از خطر . حرمت نان مقدس متھم كرد

ھ قبال در فرانكونیا بھ یھودیان اختیار و گودفري، اسقف وورتسبورگ، ك. را از دوكنشین خود بیرون راندند
در یكایك شھرھا، یھودیان بھ زندان افتادند و ھر چھ ; آزادي عمل كامل داده بود، اینك ایشان را نفي بلد كرد

در برسالو، بھ درخواست كاپیسترانو چند تن از یھودیان را بھ زندان انداختند تا . وام داده بودند سوخت شد
و در نتیجھ این ; نجھ ایشان را وادار بھ اعتراف مطالبي كھ در نظر داشت كندخود وي در زیر شك

بقیھ یھودیان شھر را نفي بلد كردند، اما ). ١۴۵٣ژوئن  ٢(اعترافات چھل تن یھودي بر توده آتش سوختند 
  . فرزندانشان را بزور از ایشان گرفتند و تعمید دادند

  . امگذاري شددر شمار قدیسان ن ١۶٩٠كاپیسترانو بھ سال 

یكي از یھودیان بھ دین مسیح . آزار یھودیان در شھر راتیسبونا اوضاع آن زمان را بخوبي آشكار میسازد
درآمده، بھ نام ھانس فوگل، اظھار داشت كھ اسرائیل برونا، ربي ھفتاد و پنج سالھ یھودي، كودكي مسیحي 

. در یكي از مراسم دیني یھودیان بھ كار بردرا از او خریداري كرده و سپس او را كشتھ است تا خونش را 
شوراي شھر براي نجات مرد . مردم این اتھام را باور كردند و كیفر مرگ را براي او خواستار شدند

امپراطور فردریك سوم فرمان بھ آزادیش داد، شوراي . سالخورده از خشم توده مردم وي را زنداني كرد
د اجرا گذارد، و در عوض فوگل را دستگیر و او را تھدید بھ شھر جرئت نمیكرد این فرمان را بھ مور

فوگل گواھي داد كھ برونا بیگناه . و در عین حال دعوتش كرد كھ بھ دروغ خود اعتراف كند; مرگ كرد
اما بعدا بھ راتیسبونا خبر رسید كھ در ترانت چند تن یھودي . بوده است و در نتیجھ ربي سالخورده آزاد شد

دوباره سر و صداي تھمت فوگل، با اعتماد بیشتري بھ . اعتراف بھ كشتن كودكي كردھانددر زیر شكنجھ 
امپراطور . شوراي شھر فرمان بھ دستگیري تمام یھودیان و ضبط داراییشان داد. صحت آن برخاست

 ٠٠٠,١٠را بھ اضافھ  ٨٠٠٠فردریك بھ مداخلھ پرداخت و بھ كیفر این عمل شھر راتیسبونا را بھ مبلغ 
  . بھ عنوان وجھ الضمان، بپردازند ایشان را آزاد خواھد ساخت) دالر ٠٠٠,٢۵٠(لدر گی

گیلدر بیش از تمام موجودي و اموالي است كھ برایشان باقي مانده  ٠٠٠,١٨یھودیان جواب فرستادند كھ 
اه داشتند، دوسال دیگر یھودیان را در زندان نگ. است، و بھ ھیچ وجھ نمیتوانند چنین مبلغي را فراھم آورند

سپس، بھ قید سوگند، مبني براینكھ نھ از راتیسبونا خارج شوند و نھ درصدد انتقامجویي برآیند، ایشان را 
با این ھمھ، روحانیان دست از تحریكات، بھ منظور اخراج یھودیان برنداشتند ومردم را تھدید . آزاد كردند

فقط بیست و چھار  ١۵٠٠در حدود سال . كردند كھ ھركاسبي بھ ایشان جنس بفروشد تكفیر خواھد شد
  . آنھا نفیبلد شدند ١۵١٩خانواده یھودي در راتیسبونا باقي مانده بودند كھ در سال 

در پرتغال، . بیرون راندن یھودیان از اسپانیا چنانكھ در باال گذشت براي آن كشور اھمیت حیاتي داشت
تم، بھ تحریك شارل پنجم، بھ نخست كشیشان تعقیب و آزار یھودیان وقتي تجدید شد كھ پاپ كلمنس ھف

كھ بیشتر شان )) تازه مسیحیان((پرتغال اجازه داد كھ دستگاه تفتیش افكار را، بھ منظور وادار كردن 
بھ اجراي آیینھاي دین مسیح،  - یھودیاني اضافھ بودند كھ برخالف میل خود، و بھ اجبار، تعمید یافتھ بودند 

  ). ١۵١٣(دایر سازند 

ھ قوانین اكید توركماذا بھ مورد اجرا گذارده شد، و جاسوساني در ھمھ جا گماشتھ شدند تامراتب مجموع
و در نتیجھ، ھزاران نفر ; از رعایت كامل آیینھا و آداب مسیحیت باشند)) تازه مسیحیان((ھرگونھ تخطي 

اقتصاد كشور مفید  مھاجرت یھودیان ممنوع شد، زیرا وجود ایشان ھنوز براي. یھودي بھ زندان افتادند
براي جلوگیري از فرار ایشان، حق خرید اموال امت یھود از مسیحیان سلب شد، و صدھا نفر یھودي . بود

pymansetareh@yahoo.com



كلمنس كھ نسبت بھ این اعمال شقاوت . بھ جرم اقدام براي خروج از كشور پرتغال بر توده آتش سوختند
دیان، قدرت بیانتھاي دستگاه تفتیش افكار را آمیز احساس انزجار میكرد، و یا شاید تحت تاثیر ھدایاي یھو

. در پرتغال لغو كرد و فرمان داد اسیران یھودي را آزاد كنند و اموال غصب شدھشان را مسترد دارند
وي اصول بشر دوستانھ نویني را در مورد یھودیاني كھ تازه بھ دین  ١۵٣٢اكتبر سال  ١٧توقیع مورخ 

  :مسیح درآمده بودند وضع كرد 

و مجازات ; جایي كھ ایشان بزور تعمید داده شدھاند، نباید جزو اعضاي اصلي كلیسا بھ شمار آینداز آن
كردن آنھا بھ جرم تخطي از آیین مسیحیت، یا بھ گناه بازگشت بھ آیین یھودیت برخالف عدالت و انصاف 

ارند، زیرا ایشان اما پسران و دختران نخستین یھودیاني كھ بھ دین مسیح درآمدھاند وضع دیگري د. است
در مورد گروه اول، چون ایشان بھ تبعیت والدین خود . اعضاي داوطلب و خواھان كلیسا محسوب میشوند

در میان قوم یھود بار آمده و بھ آیین یھودیت خو گرفتھاند، كمال شقاوت است كھ بخواھند آنان را، بھ علت 
بلكھ باید از ایشان با مدارا و ; حي كیفر دھندرجعت بھ آیین و عقاید یھودیت، بر حسب قوانین مقدس مسی

  . مھرباني در آغوش كلیسا نگھداري كرد

صمیمیت كلمنس در بیان این عقاید از آنجا ثابت میشود كھ چون، در بستر بیماري، فرا رسیدن مرگ را 
   .نزدیك بھ وي دستور داد كھ در آزاد ساختن یھودیان مسیحي شدھاي كھ زنداني بودند تعجیل كند

نفر از  ٨٠٠,١پاپ پاولوس سوم نیز اقدام بھ حمایت از یھودیان پرتغالي را دنبال كرد و ، در نتیجھ، 
اما چون شارل پنجم از لشكر كشي ظاھرا موفقیت آمیز خود علیھ شھر تونس . یھودیان زنداني خالص شدند

پاپ پاولوس . پرتغال شد بازگشت، بھ عنوان پاداش پیروزیش، خواستار برقراري دستگاه تفتیش افكار در
، اما با شرایطي كھ بھ نظر ژان سوم اثر آن موافقت را عمال خنثا )١۵٣۶(سوم بھ اكراه موافقت كرد 

ھاي دستگاه تفتیش افكار متھم باید با شخص اتھام  بھ این معنا كھ پاولوس مقرر ساخت كھ در دادگاه; میكرد
كومان دادگاه بدوي حق استیناف بھ دربار پاپ را داشتھ و عالوه بر آن، میبایست مح; زننده روبھ رو شود

: یكي از نوكیشان متعصب با اعالن كردن این نوشتھ تحریكآمیز بر دیوارھاي كلیساي جامع لیسبون . باشند
ھنگامھ تازھاي .)) و آیین مسیحیت دروغي بیش نیست; عیسي مسیحا نبود; مسیحا ھنوز ظاھر نشده است((

كھ معلوم بود بیان چنین مطالبي صرفا بھ نیت تحریك افكار عامھ برضد یھودیان  از آنجایي. برپا كرد
و ; است، پاولوس ھیئتي از كاردینالھا را مامور رسیدگي بھ طرز كار دستگاه تفتیش افكار در پرتغال كرد

  : گزارش زیر را دریافت داشت 

ماموران  - ا بدون دلیل و گواه صادق و غالب - وقتي كسي را بھ بیایماني نسبت بھ مسیحیت متھم میسازند 
دستگاه تفتیش افكار او را دستگیر میكنند، بھ زندان خفقان آور میاندازند، واو را از دیدن زمین و آسمان، و 

بخصوص حرف زدن با آشنایانش كھ ممكن است او را تسلي دھند، ممنوع میدارند ایشان وي را بھ كمك 
محل وقوع جرمي را كھ بھ وي نسبت میدھند ذكر كنند، متھم گواھیھاي بیاساس وبدون آنكھ موقع و

و این یكي، بھ جاي دفاع از او، كاري ; بعدا بھ وي اجازه داده میشود كھ وكیل مدافعي بگیرد. میسازند
اگر یك نفر مسیحي واقعا مومن تیرھبختي خودرا نشان . میكند كھ راھش بھ سوي توده آتش نزدیكتر شود

راكھ بھ وي نسبت دادھاند با شدت و قطعیت رد كند، او را محكوم بھ مرگ بر توده آتش دھد، اما اتھاماتي 
و اگر با رضا وتسلیم ھمھ اتھاماتي را كھ بھ وي بستھاند بپذیرد، او را . میسازند و اموالش را ضبط میكنند

كھ ادعا میكنند با  از ھستي ساقط میكنند و براي ھمیشھ بھ زندان تیره و تار میاندازند، و این موقعي است
حتي كساني كھ موفق بھ اثبات بیگناھي خود میشوند، . محكوم بھ مھر و شفقت مسیحي رفتار كردھاند

حداقل، محكوم بھ پرداختن جریمھ مالي میشوند تا گمان نرود كھ دستگیري او بدون ھیچ علت و دلیلي بوده 
شكنجھ قرار میگیرند تا گناھاني را كھ بھ  متھماني كھ در زندان ھستند با انواع وسایل زیر فشار. است

  . ایشان نسبت دادھاند گردن نھند

بسیاري در زندان جان میسپارند و آنھایي كھ روي آزادي میبینند داغ ننگ دایمي را برپیشاني خود و 
  . خویشاوندانشان نگاه میدارند
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انیا و پرتغال را از دست دھد، پاولوس سوم با آنكھ گرفتار تحوالت مھم سیاسي و در خطر آن بود كھ اسپ
ھمانطور كھ پاپ لئو آلمان را و پاپ كلمنس انگلستان را از دست داده بودند، باز ھر چھ در قوه داشت 

اما ھر روز كشتار و آزار بیشتر میشد، تا آنكھ . كوشید تا از سختي و شقاوت دستگاه تفتیش افكار بكاھد
آنان بھ قصد پیدا كردن گوشھ امني در جھان مسیحیت ; د بیابندیھودیان پرتغالي فرار از چنگ میزبانان خو

یا اسالم كھ در آن اجازه داشتھ باشند با پیروي از قوانین دین یھود بھ زندگي خود ادامھ دھند، بھ یھودیان 
  . اسپانیا پیوستند

III  -دومین دوران آوارگي  

ھزار سال گذشتھ منزلگاه یھودیان بودند، بھ كجا میتوانستند روي بیاورند جزایر ساردني و سیسیل، كھ در
; باانضمام بھ خاك اسپانیا جزو مناطقي شده بودند كھ بھ فرمان فردیناند میبایست یھودیان را از خود برانند

، آخرین افراد یھودي پالرمو را ترك گفتھ بودند در ناپل، ھزاران یھودي ١۴٩٣و بھ ھمین سبب، در سال 
شاه ناپل، و بھ كمك راھبان فرقھ دومینیكیان و ھمچنین جامعھ یھودیان محلي فراري توسط فردیناند اول، 

، شارل پنجم فرمان داد تا ھمھ یھودیان را از ناپل اخراج ١۵۴٠اما در سال ; پناه و ماوا داده شده بودند
  . كنند

ذشت ممنوع در شھر جنووا، از دیرباز، قانوني وجود داشت كھ ورود یھودیان را از تعداد معیني كھ میگ
از اسپانیا بھ جنووا میرسیدند، بھ آنھا بیش از چند روز اجازه اقامت داده )) نوكیشان((ھنگامي كھ . میساخت

اشباحي با چشمھاي گود افتاده : ((یكي از تاریخنویسان اھل جنووا ایشان را چنین وصف كرده است . نمیشد
بسیاري از گرسنگي تلف میشدند، .)) میكردندكھ تفاوتشان با مرده گورستان تنھا در آن بود كھ حركت 

زنان باردار نوزادان مرده بھ دنیا میآوردند، و بعضي از والدین كودكان خود را میفروختند تا ھزینھ 
عده كمي از تبعید شدگان بھ شھر فرارا پذیرفتھ میشدند، اما میبایست . مسافرتشان را از جنووا بپردازند
  . شاید از راه احتیاط، براي جلوگیري از انتشار بیماري; خود داشتھ باشند ھمواره غیار زردرنگي بھ لباس

چند بار اقداماتي براي اخراج یھودیان از آن . شھر ونیز مدتھاي دراز پناھگاه خوبي براي یھودیان بود
، اما مجلس سناي ونیز بھ عنوان خدمتگزاران موثر تجارت ومالیھ كشور )١٣٩۵١۴٨٧(شھر بھ عمل آمد 

قسمت عمده تجارت صادراتي ونیز بھ دست بازرگانان یھودي انجام میشد، و . ایشان جانبداري میكرداز 
. ھمچنین ایشان در وارد كردن پشم و ابریشم از اسپانیا و ادویھ و مروارید از ھندوستان سھم بسزایي داشتند

خوانده میشد اشغال كرده )) جودكا((یھودیان ونیز بھ اختیار خود محلھاي را كھ بھ تبعیت از نام ایشان 
سناي ونیز پس از شور با سران قوم یھود مقرر ساخت كھ عموم یھودیان، بھ جز  ١۵١۶در سال . بودند

; خوانده شد سكنا گزینند)) گتو((عده معدودي كھ اجازه مخصوص داشتند، در قسمتي از شھر كھ بھ نام 
آمده است، زیرا در آن محلھ یك چنین ) ھ گريكارخانھ ریخت(وظاھرا این نام از واژه ایتالیایي گتو 

. ونیز را ترك كنند) یھودیان مسیحي شده(سنا فرمان داد كھ عموم مارانوھا . كارخانھاي وجود داشت
بسیاري از رقباي مسیحي بازرگانان یھودي از این اقدام دیگري از بازرگانان مسیحي باآن مخالفت كردند، 

ت دادن پارھاي از بازارھاي فروش كاال، بخصوص در مورد تجارت با زیرا رفتن یھودیان را سبب از دس
اسالم، میدانستند، در این وضع شارل پنجم نفوذ خود را بر یكي از این دو كفھ تعادل انداخت ودر نتیجھ 

با این ھمھ، چیزي نگذشت كھ بازرگانان یھودي دوباره بھ . فرمان اخراج یھودیان بھ مورد اجرا گذشتھ شد
و از طرفي نیز فراریان پرتغال جاي مارانوھاي تعمیدیافتھاي راكھ نفي بلد شده ; ھر ونیز خزیدنددرون ش

  . و عده آنان بھ اندازھاي بود كھ یكچند زبان پرتغالي زبان یھودیان ونیز شد; بودند گرفتند

و در دوران پاپي گروھي از فراریان ایبریایي توسط پاپ آلكساندر ششم با مھر و رافت بھ رم پذیرفتھ شدند 
كلمنس بھ مارانوھا . یولیوس دوم، لئو دھم، كلمنس ھفتم، و پاولوس سوم زندگیشان نضج و رونق یافت

اجازه داد كھ آزادانھ بھ آیین یھودیت عمل كنند، زیرا بھ عقیده وي ایشان، بھ دلیل تعمید اجباریي كھ بھ آنھا 
در آنكونا، كھ بندر عمده ایاالت پاپي در . ود بشمارندداده شده بود، مكلف نبودند مسیحیت را دین واقعي خ
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كلمنس آن شھر را . دریاي آدریاتیك بود، یھودیان عنصر حیاتي تجارت بین المللي بھ شمار میآمدند
اما در خصوص رفتار پاپ پاولوس . پناھگاھي براي مبلغان یھودي ساخت و بھ آنھا تامین جاني و مالي داد

ھیچ یك از پاپھا تاكنون آن قدر احترام و معافیت و امتیاز : ((ادولتو گفتھ است سوم، چنانكھ كاردینال س
نھ تنھا بھ یھودیان كمك و ھمراھي . براي مسیحیان قایل نشده كھ پاولوس سوم براي یھودیان قایل شده است

وھا پس از یكي از اسقفھا اعتراض كرد كھ ماران.)) ((میشود، بلكھ ایشان از انواع امتیازات برخوردارند
ورود بھ ایتالیا دوباره بھ آیین یھودیت باز میگردند وكودكان تعمید یافتھ خودرا ختنھ میكنند، آنھم تقریبا در 

در زیر فشار و تھدید این گونھ اعتراضات، پاولوس بار دیگر دستگاه .)) برابر چشم پاپ و عامھ مردم
راسر عمرش جانب مارانوھا را ازدست در س((اما ; )١۵۴٢(تفتیش افكار را در رم برقرار ساخت 

جانشینان پاولوس سوم كھ مواجھ با واكنشي نسبت بھ زندگي آسوده و مرفھ دوره رنسانس شده .)) نگذاشت
دوباره قوانین سخت دیني، كھ . بودند، سیاست تازھاي پیش گرفتند تا زندگي را بر یھودیان دشوار سازند

مقرر داشت كھ ھر یك از ) ١۵۵۵١۵۵٩(اولوس چھارم پ. در دوران پیشتر معمول بود، تنفیذ شد
كھ بھ منظور تعلیم دادن اصول )) خانھ نوآموزان دیني((ھاي واقع در ایاالت پاپي، براي نگھداري  كنیسھ

وي یھودیان رااز استخدام . بپردازند) دالر ٢۵٠(دین مسیح بھ یھودیان تاسیس یافتھ بود، مبلغ ده دوكات 
مسیحي، مراجعھ بھ پزشكان مسیحي، فروختن ھر نوعكاالیي بھ جز لباسھاي كھنھ  خدمتكاران و پرستاران

یھودیان اجازه نداشتند . بھ مسیحیان، و برقرار ساختن ھر گونھ روابط قابل اجتناب با مسیحیان محروم كرد
ھیچ . دندھا، بھ جز یكي، اضافھ منھدم ش در رم كلیھ كنیسھ. بھ جز تقویم مسیحي تقویم دیگري بھ كار برند

كراون  ٠٠٠,۵٠٠یھودیي نمیتوانست دارایي غیر منقول داشتھ باشد، و اگر مسیحیان توانستند معادل مبلغ 
ده ھزار یھودي ساكن . از امالك یھودیان را بھ یك پنجم قیمت واقعي خریداري كنند) دالر ۵٠٠,١٢,٠٠٠(

. ر مربع وسعت داشت، زندگي كنندمجبور بودند در محلھ یھودي نشین، كھ یك كیلومت) ١۵۵۵(رم اكنون 
چندین خانواده در یك اطاق بھ سر میبردند، در حالي كھ گودافتادگي محلھ سیل گیر آمادھاي براي طغیانھاي 

. و ھر بار كھ این اتفاق میافتاد، آن ناحیھ بھ صورت با تالق بالزادھاي در میآمد; موسمي رودخانھ تیبر بود
ھاي آن نیمھ شب بستھ و سپیده صبح باز  یرھاي محصور بود كھ دروازهاین محلھ در دیوارھاي عبوس و ت

در خارج از محلھ، یھودیان مجبور . ھا بكلي بستھ میماندند ھا و تعطیالت مسیحي دروازه میشدند، و یكشنبھ
ھایي  چنین محلھ. بودند جامھ مشخصي در برداشتھ باشند مردان كاله زرد و زنان چادر یا غیار زرد داشتند

ر فلورانس، سینا، وسپس بھ فرمان پاپ در آنكونا و بولونیا تاسیس شدند در این دو شھر آخري محلھ د
پاولوس چھارم دستور محرمانھاي صادر كرد تا عموم مارانوھا . مینامیدند) جھنم(یھودي نشین را اینفرنو 

در آن شھر، بیست و . كنندرا در آنكونا بھ زندانھاي دستگاه تفتیش افكار بیندازند و اموالشان را ضبط 
  . چھارمرد ویك زن، بھ جرم بازگشت بھ دین یھود، زنده بر آتش سوختند

این اوضاع براي یھودیان ایتالیا بھ . بیست وھفت یھودي محكوم بھ اعمال شاقھ تا پاپان عمر شدند) ١۵۵۶(
  . منزلھ غروب ھراس انگیز عصر طالییشان بود

تقریبا . قوانین ممانعت كننده، خودرا بھ خاك فرانسھ وانگلستان رساندندمشتي از فراریان یھودي، با وجود 
گروھي بھ آنورس رفتند، اما تنھا بھ عده قلیلي از آنھا اجازه . ھمھ درھاي آلمان بھ روي ایشان بستھ بودند

در دیوگومندس، یك مارانوپرتغالي، شعبھ بانكي را كھ اعضاي خانوادھش . اقامت بیش از یك ماه داده شد
، وي چنان در كارش توفیق یافت كھ ١۵٣٢در سال . لیسبون بھ وجود آورده بودند در آنورس دایر كرد

چون شوراي آنورس او و پانزده نفر دیگر را بھ جرم پیروي از آیین یھود دستگیر كرد، ھنري ھشتم بھ 
ن نیز با پرداخت بقیھ دستگیر شدگا.شفاعت برخاست ومندس را بھ سمت رئیس دارایي خود استخدام كرد

یھودیان دیگري تا آمستردام . بیشتر این ستمگریھا بود، آزاد شدند)) مقصود نھایي((جریمھاي سنگین، كھ 
پیش رفتند، در آنجا مستقر شدند، و بعدھا كھ كشور ھلند از زیر تسلط اسپانیا بیرون آمد كارشان توسعھ و 

  ). ١۵٨٩(رونق یافت 

آن گروه از فراریاني كھ بھ سرزمینھاي اسالمي خارج از نظارت مستقیم امپراطوري عثماني پناھنده شدند 
یھودیاني كھ كوشش میكردند خود را بھ خاك و . نیز سرنوشت بھتري از یھودیان جھان مسیحي نیافتند

. ن شربت مرگ نوشیدندھران، الجزایر و بجایھ برسانند آماج تیر مورھا قرار گرفتند، و بسیاري از آنا
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ھاي  چون ورود بھ آن شھرھا براي ایشان اكیدا ممنوع بود، عدھاي از آنھا در كنار شھرھا ارتجاال با تكھ
و چون تصادفا یكي از ; ھایي بھ ھم پرداختند و گتویي براي خود ساختند ھاي الوار كلبھ چوب و شكستھ

آنھایي كھ . یھودي آن تبدیل بھ تلي از خاكستر شد ھا آتش گرفت، سراسر آن ھمراه عدھاي از ساكنان كلبھ
ھاي آن را بھ روي خود بستھ یافتند، پس ھمان جا روي زمین چمباتمھ زدند و  بھ شھر فاس رسیدند دروازه

مادران كودكان خود را میكشتند تا . ھاي موجود در مزارع بھ زندگي ادامھ دادند با تغذیھ از سبزیھا و ریشھ
والدین فرزندان خود را بھ بھاي تكھاي نان ; تلف شدن بر اثر گرسنگي رھانیده باشندایشان را از رنج 

دریا زنان بھ جایگاه ایشان دست یافتند و ; طاعون صدھا نفر از كوچك و بزرگشان را تلف كرد; میفروختند
  . خردساالنشان را براي برده فروشي دزدیدند

كھ شایع بود ایشان بلعیده ودر شكم خود پنھان كردھاند را بھ آدمكشان شكم یھودیان را دریدندد تا جواھراتي 
پس از تحمل ھمھ این رنجھا و مشقات، بازماندگان یھودي، با شھامتي باور نكردني و در زیر . چنگ آورند

ھاي یھودي نویني در ناحیھ شمال افریقا، كھ در قبضھ مورھا  فشار محرومیتھاي گوناگون، توانستند جامعھ
در الجزایر، شمعون دوران دوم بارھا زندگي خود را بھ خطر انداخت تا یھودیان . ود آورندبود، بھ وج

در فاس، یعقوب براب . تبعید شده را در پرتو حمایت خود در آورد و آنھا را در محل امني مستقر سازد
  . مشھورترین تلمودشناس زمان خود شد

پناھندگان اسپانیایي در قاھره بھ مھر و مدارا  در دوره فرمانروایي ممالیك وسالطین عثماني در مصر،
سلطان سلیم اول این رسم قدیمي را كھ . پذیرفتھ شدند و بزودي بھ مقام رھبري جامعھ یھود آن شھر رسیدند

یك نفر ربي یھودي حق انتخاب ھمھ ربیھا و نظارت بر امور عموم یھودیان را در انحصار داشتھ باشد در 
س مقرر شد ھر جامعھ یھودي یك نفر ربي براي خود انتخاب و مسائل داخلي را از آن پ. مصر منسوخ كرد

ربي جدید قاھره بھ نام داوود بن ابي زیمرا كھ از مھاجران اسپانیایي بود روش . مستقال حل و عقد كند
ت گاھشماري سلوكیان را كھ در میان یھودیان آسیا و افریقا معمول بود ملغا كرد، و ایشان را وادار ساخ

كھ از مبدا آفرینش ) چنانكھ یھودیان اروپا در قرن یازدھم كرده بودند(تقویمي را مورد استفاده قرار دھند 
  . قبل از میالد مسیح، شروع میشد ٣٧۶١دنیا، یعني سال موضوعھ 

بھ ھر كجا میرسیدند رھبري فكري و در بیشتر موارد رھبري سیاسي ) یھودیان ایبریایي(سفارادیھا 
اكثریت سكنھ را  ١٩١٨در سالونیك، این گروه از یھودیان تا سال . ومي را در دست میگرفتندیھودیان ب

بھ طوري كھ یھودیان غیر اسپانیایي، كھ براي زندگي كردن وارد آن شھر میشدند، مجبور ; تشكیل میدادند
ونقترین مركز تجارت سالونیك، در دوره این برتري جامعھ یھود، با ر. بودند زبان اسپانیایي را یاد بگیرند

  . در مدیترانھ خاوري شد

سلطان بایزید دوم ورود تبعیدشدگانیھودي را بھ كشور عثماني حسن استقبال كرد، زیرا ایشان درست 
داراي ھمان مھارتھایي در صنایع دستي، تجارت، و پزشكي بودند كھ در میان تركھا كمتر رشد یافتھ و 

شما فردیناند را شاه عاقلي مینامید : ((اره فردیناندكاتولیك چنین میگفت بایزید درب. بیشتر مورد نیازشان بود
در اسالم یھودیان نیز مانند )) كھ، با تبعید یھودیان، كشور خود را فقیر و كشور ما را غني ساختھ است

 بیشتر یھودیان عثماني در مسكنت باقي ماندند،. عموم تبعھ غیر اما درعوض از خدمت نظام معاف میشدند
. در مدت كمي، تقریبا تمام پزشكان قسطنطنیھ یھودي بودند. اما عدھاي از آنھا نیز بھ ثروت و مقام رسیدند

سلطان سلیمان قانوني بھ اندازھاي پزشك یھودي خود را مورد لطف قرار داد كھ او و بستگانش را از 
دیان چنان بھ مقامھاي مھم در دوره سلیمان قانوني عدھاي از یھو. پرداخت ھر نوع مالیاتي معاف ساخت

دولتي ارتقا یافتند كھ سفیران مسیحي براي نزدیك شدن بھ سلطان مجبور بودند التفات آنھا را بھ سوي خود 
سلیمان از شنیدن خبر آزار یھودیان در آنكونا، در زمان پاپي پاولوس چھارم، اظھار انزجار . جلب كنند

، و خواستار آزادي یھودیان تبعھ عثماني شد كھ )١۵۵۶س مار ٩(كرد و پاپ را مورد اعتراض قرار داد 
گراسیا مندسیا، كھ از خاندان مندس بانكدار بود، پس . و ایشان آزاد شدند; در آنكونا بھ اسارت افتاده بودند

از سالھا خدمت بھ ابناي بشر و تحمل انواع رنجھا و بیحرمتیھا در آنورس، فرارا، و ونیز، سرانجام در 
  . بھ صلح و آرامش دست یافت) قسطنطنیھ(استانبول 
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سرزمین مقدس، در دوره تسلط عثماني، باردیگر مردمي را بھ خود راه داد كھ در ابتدا موجب تقدسش شده 
از آنجا كھ بیت المقدس بھ ھمان اندازه براي یھودیان مقدس بود كھ براي مسیحیان و مسلمانان، تنھا . بودند

ولي در شھر صفد واقع در ناحیھ جلیل . عده قلیلي از یھودیان اجازه یافتھ بودند كھ در آن شھر اقامت گزینند
علیا یھودیان چنان بسرعت تكثیر نفوس یافتند و بھ كسب حیثیت و مقام فرھنگي نایل آمدند كھ یعقوب براب 

این . بھ فكر افتاد در آنجا یك سنھدرین براي نظارت برقوانین و مسائل اجتماعي عموم یھودیان دایر كند
فانھ یھودیان از لحاظ مسكن و زبان و آداب زندگي بیش از آن جدا افتاده اقدامي متھورانھ بود، اما متاس

با وجود . ومھجور از یكدیگر بودند كھ بتوان ایشان را در زیر لواي یك قانون و روش كلي متحد ساخت
از : ((این، در دعاھاي یھودیان سراسرجھان اسالم و مسیحیت بھ درگاه یھوه چنین استغاثھ میشد 

و در یوم كیپور و عید فصح یھودیان ھمواره در )) ;بھ دور ھم جمع كن.... ین، پراكندگان راچھارگوشھ زم
آرزویي كھ ایشان را در .)) سال آینده ھمھ در اورشلیم خواھیم بود: ((این آرزو با یكدیگر متحد بودند 

  . تحمل آنھمھ مصایب تاریخي یاري و نگھداري كرد

IV - فن ادامھ حیات  

بھ توان گرفتن پس از ھر تیره روزي یكي از شگفتیھاي بزرگ تاریخ است، و این نمونھاي  قابلیت یھودیان
  . از آن واكنش دالورانھ ایست كھ بشر، عموما پس ازگذراندن ھر دوران محنت بار ازخود بروز داده است

و سالمتر  جدا زیستن قوم یھود بزرگترین بدنامي وخفت آنھا نبود، و ایشان در كنار ھمدیگر خوشبخت تر
در واقع ایشان ممكن بود از بھ دست . زندگي تحمل میكردند، زیرا طي قرنھا زندگي بدان خو گرفتھ بودند

آوردن ثروت غیر مترقبھ بھ خود غره شوند، اما نسبت بھ تنگدستي ھمیشگیشان واكنشي نشان نمیدادند و 
شان مجبور كردنشان بھ پوشیدن لباس ستمگرانھ ترین رفتار نسبت بھ ای. آن را امري مقرر تلقي میكردند

متمایز یازدن غیار یھودیت بود، كھ آنھا را بھ عنوان افراد منفور و مطرود، انگشت نماي دیگران 
  : تاریخنویس بزرگ یھودیان در این باره بھ تلخي مینویسد . میساخت

گان آن را مورد توھین غیار یھودیت وسیلھاي بود كھ كودكان ولگرد را تحریك میكرد تا در معابر دارند
یا تلقیني بود بھ عامھ مردم جاھل كھ بھ ایشان حملھ كنند، ; قرار دھند وگل و الي بر سرورویشان بپاشند

آزارشان برسانند، و یا حتي قتل عامشان كنند، و ھمین اعمال بھانھاي بھ دست طبقھ حاكم میداد كھ ایشان 
بدتر از این بدنامي ظاھري، اثري بود . نفي بلدشان كنند را از حقوق بشري محروم، اموالشان را تاراج، و

بدین معني كھ ایشان را رفتھ رفتھ نسبت بھ شخصیت و ; كھ این نشان بر باطن وجود یھودیان میگذاشت
از . حثییت خود شرمگینتر وزبونتر كرد، تا آنجا كھ ھر نوع حس احترام شخصي را از دست میدادند

  .... ماندندآراستن سرو وضع خود غافل می

و در میان ; و نسبت بھ طرز حرف زدن خود سھل انگار میشدند، زیرا بھ ھیچ جمعیت فرھنگي راه نداشتند
این قوم ھر نوع ذوق و حس . خودشان ھم با ھر نوع زبان ناقص صنفي میتوانستند اداي مطلب كنند

یعني ھمان گونھ ; ر در آمدجمالپرستي خود را از دست داد و از جھاتي بھ صورت مردمي خوار و بیمقدا
  . كھ دشمنانشان آرزو میكردند

بایدگفت در بیان این مطلب مبالغھ بھ كار رفتھ و بیش از اندازه عمومیت بھ آن داده شده است، زیرا 
; ھایشان میبالیدند بسیاري از یھودیان غرور شخصي خودرا نگاه میداشتند و بعضي از آنھا بھ نفاست جامھ

وزبان یدیش، كھ در قرن شانزدھم ; عالمگیر دوشیزگان زیبا روي یھودي شنیدھایم مكرر سخن از شھرت
ھاي وام گرفتھ از زبان اسالوي و عبري بھ وجود آمد و رشد و  از تركیب یك زبان عامیانھ آلماني با واژه

ود را بھ تا آنجا كھ حتي گراتز تاریخ یھودیان خ; رواج یافت، باطي زمان داري ادبیاتي متین و متنوع شد
اما بھ ھر حال شكي نیست كھ جنایت بزرگ تاریخي در آن قرنھا ھمین اھانت عمدي نسبت . آن زبان نوشت

  . بھ مردمي یكپارچھ، و مختنق ساختن بیرحمانھ روح بشري بود
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بھ . اساس و قسمت عمدھاي از جنایت، اخراج یھودیان از بیشتر مشاغل بھ جز تجارت وصرافي بود
و ھمچنین بھ علت آنكھ یك دھم از عایدي محصوالت ; ن بھ اختصار بیان شده استدالیلي كھ تاكنو

كشاورزي یھودیان ضبط كلیسا میشد، ایشان رفتھ رفتھ دست از كار وكشت زمین كشیدند و سرانجام از 
كھ در اصل از سازمانھاي مسیحي (چون ایشان حق نداشتند بھ گروه اصناف . داشتن امالك محروم ماندند

و از ; بپیوندند، ناگزیر نمیتوانستند در دنیاي صنعت و تولید آن روزگار ترقي كنند و بھ مقامات برسند) بود
طرف دیگر، میدان عملیات تجاري ایشان نیز با امتیازات و انحصاراتي كھ مسیحیان در دست داشتند 

تنگناي صنایع كوچك و پس با طي یھودیان ضمن معاملھ و مراوده با مسیحیان خود را در . محدود شده بود
در بعضي نواحي، یھودیان اجازه نداشتند كھ بھ جز اشیاي . تجارت خرده فروشي و صرافي محصور یافتند

پس از قرن سیزدھم، یھودیان برتري غبطھ انگیز خود . كھنھ ومستعمل جنس دیگري بھ مسیحیان بفروشند
اختیار داشتند، زبانھاي بینالمللي آنھا، و  اما سرمایھ سیالي كھ در; را در امور اقتصادي از دست دادند

پیوندھایي كھ با خویشاوندان پراكنده خود در سراسر جھان داشتند، ھمگي، ایشان را قادر ساخت كھ در 
در این زمینھ اثر وجود یھودیان بھ . تجارت خارجي كشورھاي مسیحي مقام اول واھمیت بسزا تحصیل كنند

ایشان را از خود بیرون راندند بالمآل زیان دیدند و آن دیگراني كھ  اندازھاي بود كھ آن كشورھایي كھ
این خود یكي از . البتھ ھر كدام بھ تناسب حجم تجارت بینالمللي خود - ایشان را بھ خود راه دادند سود بردند 

را عللي بود اما نھ علت اصلي كھ موجب انحطاط اسپانیا و پرتغال و سبب اعتالي ھلند شد، و شھر آنورس 
  . وادار كرد سیادت تجاري خود را بھ آمستردام واگذارد

این كھ یھودیان میتوانستند مسائل داخلیشان را بھ كمك قوانین و آداب قومي و راي ربیھا و شوراھاي كنیسھ 
در یھودیت نیز، مانند اسالم، دین و قانون و اخالق بھ طرز . خود حل و فصل كنند، عاملي تسلي بخش بود

ربي یعقوب بن آشر  ١٣١٠در سال . در واقع دین با زندگاني ھمگام بود. ري بھ ھم آمیختھ بودندتفكیكناپذی
و بعدا ; مدون ساخت) چھار ردیف(قانون و آیین دیني و علم اخالق یھودیت را در كتابي بھ نام اربع توریم 

عھ قوانیني بود كھ این كتاب حاوي مجمو. ابن میمون شد) ١١٧٠(این كتاب جانشین كتاب میشناه توراه 
پیروي از تعالیم تلمود و احكام مجتھدان یھودي را بر عموم یھودیان، در ھر نقطھ جھان، فرض و واجب 

بھ عنوان راھنماي اصلي براي قانونگذاري و داوري ربیھا مورد  ١۵۶۵اربع توریم تا سال . میساخت
  . استعمال و مراجعھ عمومي بود

ربیھا مانند . ھم تاروپود سازمان اجتماعي یھودیان را از ھم گیسختبالیاي قرنھاي چھاردھم و پانزد
تعقیب و آزار و اخراج یھودیان، و زندگي سراسر . كشیشان، در ھنگام شیوع مرگ سیاه تلفات بیشمار دادند

سفارادیھا راضي نبودند كھ زبان و آداب دیگر . آوارگي ایشان تقریبا فاتحھ قوانین دین یھود را خواند
ھایي مخصوص بھ خود برپا ساختند و زبان  ھاي یھودي بر ایشان تحمیل شوند، و بنابر این كنیسھ جامعھ

ھاي  بدین ترتیب، در بسیاري از شھرھا، جامعھ; اسپانیایي یا پرتغالي را براي خود محفوظ نگاه داشتند
ھر یك با ربي و آیین دیني و یھودیان، اسپانیایي، پرتغالي، ایتالیایي، یوناني و آلماني بھ طور مجزا ازھم و 

در این وضع بحراني تنھا عاملي . نیكوكاریھا و حسادتورزیھاي مخصوص بھ خود، زندگي بھ سر میبردند
كھ قوم یھود را از پراكندگي و اضمحالل نجات بخشید حسن خانواده پرستي و خویشاوندي ایشان، یا بھ 

رادران و خواھران، بود كھ چون پناھگاه ثبات و عبارت روشنتر وفاداري متقابل والدین و فرزندان و ب
امنیت ایشان را در خود مجتمع و متحد و اخالق یھودیان ھنگامي بھ پایان رسید كھ ربي یوسف قار و در 

، كھ مجموعھ مدون جدیدي از اصول )١۵۶۴١۵۶۵ونیز، (شھر صفد كتاب خود را بھ نام سفره گسترده 
  . نتشر ساختدین و قانون و آداب یھودیان بود، م

اما چون قار و مجموعھ قوانین خود را بھ طور عمده بر اساس یھودیت اسپانیایي بنا كرده بود، یھودیان 
آلمان و لھستان بھ آن اعتراض كردند، زیرا بخوبي دریافتند كھ ربي اسپانیایي نسبت بھ سنن و تعبیرات 

در نتیجھ ربي موسي ایسرلس از . تخاص ایشان از اصول دین یھود توجھ بسیار كمي مبذول داشتھ اس
، را بر كتاب سفره گسترده افزود، و در آن )١۵٧١(اھالي شھر كراكو اثر مھم خود سفرھاي براي میز 

با این . تغییراتي را كھ یھودیان آلماني بر مجموعھ قوانین قار و وارد آورده بودند تفسیر و تنظیم كرد
قوانیني رسمي و مرجع تقلید عموم یھودیان اصیل آیین  اصالح، سفره گسترده تاھمین عصر حاضر كتاب
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باالترین تمجید براي یك یھودي با ایمان این بود كھ بگویند وي كلیھ دستورھاي سفره گسترده را . باقي ماند
  . بھ كار میبندد

توانیم در از آنجایي كھ میدانیم ھر گونھ تنظیم و تدوین قوانین یھود مبتني بر كتاب دیني تلمود بود، شاید ب
نظر بیاوریم كھ یھودیان باچھ پریشاني خاطر و اضطرابي تغییرات وارد بر متن مقدس خود را پیجویي 

در قسمتي از تلمود، كھ بیشتر جنبھ ادبي وروایتي داشت و بھ نام ھگادا خوانده شده است، جمالتي . میكردند
یھودیان نوكیش براي آنكھ بتوانند . دادندیافت میشدند كھ برخي از عقاید مسیحیان را مورد تمسخر قرار می

با وجود . مسیحیت را بپذیرند، این جمالت را مطرود میشمردند و خواستار حذف و الغاي تلمود میشدند
پیدایش چنین نھضتھایي، كھ یكبار منجربھ اعتراض شدید پففر كورن بر ضد رویشلین شد، پاپ لئو دھم 

اما یولیوس سوم بھ دستگاه تفتیش افكار دستور . دام مساعد كرداق) ١۵٢٠ونیز (براي نخستین چاپ تلمود 
ھاي یھودیان  ھجوم بھ خانھ). ١۵۵٣(داد تا ھر نسخھاي از آن را كھ در ایتالیا بدست آورند بسوزانند 

و در رم، بولونیا، راونا، فرارا، پادوا، ونیز، و مانتوا ; شروع شد و ھزاران نسخھ تلمود بھ دست افتاد
. میالن از اطاعت فرمان كتابسوزي سرباز زد. آتش از كتابھاي یھودیان بھ ھوا برخاستھاي  شعلھ

و او دادن جواب را بھ مسامحھ ; ھیئتھایي از یھودیان دست بھ دامن پاپ شدند تا آن فرمان را لغو كند
  . میگذراند، در حالي كھ مجلدات طعمھ آتش میشدند

از آن پس یھودیان نشریات . س از بازرسي و سانسور چاپ شودسرانجام پیوس چھارم اجازه داد كھ تلمود پ
  . خود را از زیر سانسور میگذراندند

متن زھر، مرجع تفسیرھاي سري یھودیان، دست نخورده بر جاي ماند زیرا برخي از دانشمندان كاتولیك 
 ١٢٩۵از سال  زھر كمي پیش. چنین میپنداشتند كھ در آن دالیلي بر تایید الوھیت مسیح بھ دست میآید
آن گروه از یھودیاني )) تفسیر سري((نوشتھ شده بود، و عبارت بود از یك سلسلھ رساالت رازورانھ حاوي 

كھ براي فرار از فقر و آزار و سرگرداني روحي بھ مكاشفت در رمز رباني و باطني اعداد، حروف، 
یھودیان مصیبت . آن پناه جستھ بودند ھاي از پس بھ پیش خوانده شده، نام وصف ناپذیر یھوه، و امثال واژه

دیده در محافل محرمانھاي بھ تا از راه روزه گرفتن، گریستن، اعمال ریاضت، و تعبیرات رمزي كتابھاي 
و باالتر از ھمھ برعالیم ظھور مسیحایي كھ بنیاسرائیل را از كلیھ آالمش ; مقدس بھ مكاشفت روحي برسند

  . رھایي بخشد واقف شوند

كوشش كردھاند تا بھ شدت بیسابقھ آالم نژادیي كھ در قرنھاي چھاردھم، پانزدھم، و شانزدھم بر آنھایي كھ 
یھودیان گذشت پیببرند میتوانند از راه ھمدردي یھودیان را در پناه بردن بھ عوالم تسلي بخش رازوري 

نتیجھ طبیعي یاس و ھمچنین فریب خوردن مكرر ایشان را، از مژده ظھور مسیحاي واقعي، ; معذور بدارند
یك نفر یھودي عرب، كھ جواني خوش سیما بود و خودرا داوود  ١۵٢۴در سال . و محرومیتشان بدانند

راوبیني میخواند، سوار بر اسبي سفید شھر رم را بھ تاخت پیمود و در واتیكان بھ خدمت كلمنس ھفتم رسید 
ان بر قبیلھ عبراني و باستاني راوبین و خود را برادر و رسول پادشاه یھود، كھ بھ گفتھ وي در عربست

نفر سرباز و مقدار كمي  ٠٠٠,٣٠٠وي اضافھ كرد كھ فرمانرواي تاجدارش . حكومت داشت، معرفي كرد
سالح آماده كارزار كرده است، و اگر پاپ و شاھزادگان اروپایي سالح كافي بھ او برسانند، میتواند بھ كمك 

كلمنس بھ این پیشنھاد عالقھمند شد و از وي، بھ عنوان . بیرون براندقبیلھ راوبین مسلمانان را از فلسطین 
یھودیان رم از مشاھده آن وضع بھ خود بالیدند و ھمھ نوع . یك سفیر واقعي، بااحترام تمام پذیرایي كرد

وسایل الزم را فراھم آوردند تا داوود از لحاظ تشریفات موقعیت شامخ سیاسي خود چیزي كسر نداشتھ 
نانكھ وقتي ژان سوم، شاه پرتغال، داوود را بھ دربار خود دعوت كرد، وي در كشتي مخصوصي چ; باشد

  . كھ برایش آماده كرده بودند، ھمراه باعده زیادي ملتزمان، و در زیر پرچم قوم یھود، بھ راه افتاد

  . ست برداشتژان سوم چنان مجذوب پیشنھادھاي داوود راویني شد كھ از تعقیب و آزار مارانوھا موقتا د
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یھودیان پرتغال، كھ بیشترشان بھ اجبار و زور تعمید را پذیرفتھ بودند، از خوشحالي بھ ھیجاني جنون آمیز 
دیوگو پیرس، یكي از یھودیان نو كیش . در آمدند وعدھاي از ایشان ندا در دادند كھ داوود ھمان مسیحاست

وي نامش را بھ ; یھودي بودنش را بھ ثبوت رساندكھ بھ مقام دبیري شاه رسیده بود، خود را ختنھ كرد تا 
سلیمان مولخو تغییر داد، رو بھ سوي كشور عثماني نھاد، و اعالن نمود كھ داوود راوبیني پیشقدم و مبشر 

راوبیني ابدا ادعا نكرده بود كھ مسیحا یا . ظاھر خواھد شد ١۵۴٠مسیحاست و خود مسیحا نیز در سال 
فرار ناگھاني . لبافي بود كھ میخواست پول و كشتي و سالح بھ دست بیاوردوي الفزن و خیا; مبشر اوست

داوود . مولخو موجب برانگیختن بدگماني شاه پرتغال شد و عذر راوبیني را از دربارش خواست -پیرس 
آن كشور را ترك كرد، در ساحل اسپانیا كشتیش بھ گل نشست، و بھ دست ماموران دستگاه تفتیش افكار 

شارل پنجم، ظاھرا براي خوشامد كلمنس، فرمان بھ خالصي وي داد راوبیني بھ ونیز رفت . داسیر افتا
و بھسناي آن كشور پیشنھاد كرد در خالل این احوال، مولخو بھ آنكونا رسید، از پاپ گذرنامھاي ) ١۵٣٠(

وقتي دستگاه . دگرفت، در خاك ایتالیا بھ مسافرت پرداخت، و در رم با شوق و التھاب یھودیت را تبلیغ كر
كلمنس او را از مھلكھ نجات ; تفتیش افكار درصدد بر آمد وي را بھ جرم بازگشت بھ دین یھود دستگیر كند

با آنكھ حاال دیگر مولخو ایمانش را نسبت بھ راوبیني از دست داده بود، باز . داد و از شھر بیرون فرستاد
در آنجا، ھر دو نفر ; ه وي بھ راتیسبونا رفتخود را بھ وي رساند و در ماموریت صاعقھ آسایي ھمرا

شارل آن دو را دستگیر . عریضھاي براي شارل پنجم فرستادند كھ مارانوھا را بر ضد اسالم مسلح سازد
  . در آنجا مولخو محكوم بھ مرگ بر توده آتش شد. كرد و ھمراه خود بھ مانتوا برد

اما مولخو رضا ; ط آنكھ بھ مسیحیت بازگرددولي درلحظھ آخر مورد بخشش شاھانھ قرار گرفت، بھ شر
راوبیني بھ اسپانیا فرستاده شد بھ زندان دستگاه تفتیش افكار افتاد و ). ١۵٣٢(نداد و شھادت را استقبال كرد 

یھودیان دلشكستھ اروپا دوباره بھ درون . ، ظاھرا براثر مسمومیت، دارفاني را وداع گفت١۵٣۶حدود سال 
  . د خزیدند، و یاس و ریاضت ورازوري را شعار خود ساختندھاي نكبت زده خو محلھ

V-  اندیشھ یھودي  

طبعا نمیتوان انتظار داشت كھ دوران دومین آوارگي براي یھودیان فرھنگي درخشان بھ وجود آورده باشد، 
. زیرا ھمھ نیروي ایشان در اجراي وظیفھ شاق ادامھ حیات در شرایطي بسیار ناسازگار صرف میشد

و پرورش، كھ از مھارتھاي خاص ایشان بود براثر تحرك و تزلزل دایمي زندگیشان، متروك مانده آموزش 
بود ودر زماني كھ اروپاي مسیحي باشادي و امید بھ سوي رنسانس گام بر میداشت، یھودیان كشورھاي 

ن را از شركت دومین فرمان ازده فرمان یھودیا. مسیحي بھ درون گتوھا و بھ دنیاي قبالھ فرو رفتھ بودند
  . در احیاي انواع ھنرھا منع میكرد

در میان ایشان . دانشوران یھودي بیشمار بودند، اما بیشتر آنھا بھ آموزش كتاب تلمود میپرداختند
دستورداناني مانند پروفیات دوران، و آبراھام دو بالمس، و مترجماني مانند اسحاق بن پولكار، كھ آثار 

ند، و یعقوب مانتن، كھ آثار ابوعلي سینا، ابن رشد، ابن میمون، ولوي بن غزالي را بھ عبري برمیگردا
ایلیا لویتا با آوردن دالیل قاطع بھ اثبات اینكھ متن . قارشون را بھ التیني ترجمھ كرد، نیز یافت میشدند

ر مسورھاي عھد قدیم نمیتواند قدیمیتر از قرن پنجم مسیحي بوده باشد، قاطبھ یھودیان متعصب را دچا
  . تشویش ساخت

اودیسھ خانواده ابراونل، در كنار شرح سرگرداني آنان، انقالبات و تحوالت اندیشھ یھودیان را در قرنھاي 
در لیسبون بھ دنیا آمده  ١۴٣٧دون اسحاق ابراونل كھ بھ سال . پانزدھم و شانزدھم بخوبي آشكار میسازد

اما در خالل زندگي سیاسیش بھ ; ه پرتغال، در آمدبود، در مقام وزیر دارایي، بھ خدمت آلفونسو پنجم، شا
. تحقیق میپرداخت، و خانھ دلگشایش را محفلي براي دانشوران، دانشمندان، و سیاستمداران ساختھ بود

ھنگامي كھ وي ). ١۴٨۴(بامرگ آلفونسو، ابراونل حمایت شاھانھ را از دست داد و بھ اسپانیا گریخت 
ار تاریخي كتاب مقدس بود، فردیناند كاتولیك او را بھ خدمت خویش مغروق در نوشتن شرحھایي بر اسف
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وي براي جلوگیري از . و ابراونل براي مدت ھشت سال اداره امور مالي كاستیل را در دست گرفت; خواند
و چون موفقیتي بھ دست ; بر سریھودیان وارد آمد كوشش بسیار كرد ١۴٩٢وقوع مصیبتي كھ در سال 

در ناپل، بار دیگر بھ خدمت دولتي . فیبلدشدگان یھودي پیوست واسپانیا را ترك گفتنیاورد، بھ گروه ن
و ; خانھ او را چپاول و كتابخانھ نخبھاش را منھدم كردند) ١۴٩۵(اما مھاجمان فرانسوي ; گماشتھ شد

ر در آنجا وي یادداشتھایي نوشت كھ ممكن بود ھ. خودش را نیز مجبور كردند كھ بھ شھر كورفو بگریزد
ھمسر وپسران و كتابھایم از من دورند و : ((فرد یھودي دیگري در آن سالھاي پررنج و محنت نوشتھ باشد 

او رو بھ شھر ونیز گذارد و در آنجا بار دیگر )). من، چون بیگانھاي، در سرزمین بیگانگان تنھا ماندھام
زندگي، ابراونل فرصت یافت تا  در میان این پستي وبلندیھاي)/ ١۵٠٣(ماموریتي سیاسي بھ وي سپرده شد 

لیكن ; چند اثر در زمینھ فلسفھ یا االھیات، كھ اكنون چندان ارزش و اھمیتي ندارند، از خود باقي بگذارد
این اصل فكري را پایھ گذاري كرد كھ وقایع و افكار مشروح دركتاب مقدس باید براساس اوضاع زندگي 

وي باالخره مھلت یافت كھ شش سال آخر . یر قرار گیرنداجتماعي و سیاسي زمانشان مورد تعبیر و تفس
  . عمرش را بھ طرز بیسابقھاي در صلح و امنیت بھ سر برد

شموئیل ابراونل در سالونیك ترقي و شھرت یافت، در ناپل بھ مقام . ھاي افتخارش بودند پسران وي نشانھ
یھودا لئون ابراونل، . وزارت دارایي رسید، و با خدمات نیكوكارانھاش محبت عامھ را بھ خود جلب كرد
ھ نام لئون مدیگو معروف بھ لئوھبرایوس، در عالم پزشكي چنان در جنووا و ناپل شھرت یافت كھ ب

وي چندین رشتھ از علوم را تحصیل كرد، شعر سرود، وحتي قدم در عالم فلسفھ . خوانده شد) پزشك(
، پزشك مخصوص گونثالود كورذووا شد، اما دوسال بعد روابط آن ١۵٠۵در سال . مابعدالطبیعھ گذارد

كتاب دیالوگھاي عشق وي . ق شدبا فردیناند تیره گشت و لئون بھ پدرش در ونیز ملح)) كاپیتان بزرگ((
در میان ایتالیاییھاي عصر رنسانس كھ تحلیل فلسفي عشق را بھ عنوان ) ١۵٣۵چاپ، ; ١۵٠٢نگارش، (

در نظر . پیش درآمد یا ساز ھمراھي كننده پیروزیھاي عشقي خود بھ كار میبردند خواننده بسیار یافت
. قرار و ھماھنگي، برتر از زیبایي مادي است نویسنده دیالوگھا، زیبایي معنوي، یعني زیبایي نظم و

برترین زیبایي عبارت است از نظم و قرار و ھماھنگي عالم ھستي، كھ حالت تجلي یافتھ زیبایي خدایي 
عشق از مرحلھ تحسین و طلب زیبایي مادي بھ مراحل تحسین و طلب زیبایي معنوي و زیبایي . است

بھ عشق معنوي نسبت بھ خدا میرسد یعني ادراك و تحسین نظام  آسماني ارتقا مییابد و، در حد اعالي خود
وھمچنین ; محتمال كاستیلیونھ، را از زبان بمبو نیز میشنویم. عالم ھستي و شوق یگانگي با مقام خداوندي

احتمال دارد كھ نسخھ چاپ شده آن پس از گذشت یك قرن بھ دست اسپینوزا رسیده و كتاب معروف وي، 
  . ھ خدا، را زیر نفوذ فكري خود قرار داده باشدعشق معنوي نسبت ب

اثر اوسك، نویسنده ) ١۵۵٣فرارا، (یھودیان پراكنده پرتغال نثر مسجع و پرھیجان تسلي آالم بني اسرائیل 
این كتاب دورانھاي متناوب پیروزیھا و تیره روزیھاي قوم . پرتغالي، را بر این عشق اثیري ترجیح میدادند

یان میكرد، و ایشان را با این اعتماد كھ ھنوز قوم برگزیده خداي یكتایند تسلي خاطر یھود را بھ تفصیل ب
گرچھ ایشان براثر گناھاني كھ مرتكب شده بودند بھ قھر خدایي گرفتار آمده بودند، اما بداثر تحمل . میداد

ت ایشان را از رنج بي پایان پاك و مطھر شده بودند و ھیچ گونھ شیطان صفتي و نیرنگ آدمیان نمیتوانس
  . درك سعادت و رستگاري ابدي، كھ خداوند مقدرشان كرده بود، باز دارد

نھ فقط . بدیھي است كھ در این دوران طوالني آزارو كشتار خدمات یھودیان بھ پیشرفت علوم متوقف ماند
ناامني و فقر و پریشاني مانع ھر گونھ تحقیقات علمي بود، بلكھ ھمچنین میبینیم یكي از محترمترین 

از دوره مورد بحث ومتنفذترین ربیھاي قوم یھود، سلیمان بن آبراھام بن آدرت اھل بارسلون، در آغ
تعلیم علم و فلسفھ را بھ یھودیاني كھ كمتر از بیست و پنج سال داشتند حرام شمرده و كیفر آن را ) ١٣٠۵(

باوجود این، اسحاق . تكفیر معین كرده بود مبادا كھ چنین تعلیماتي پایھ ایمان دیني ایشان را متزلزل سازد
و تقویم و ) ١٣٢٠(زمانش را در كتابي خالصھ كرد اسرائیلي كھین، اھل تولدو، دانش ستاره شناسي 

عمانوئیل بونفیس، اھل تاراسكون، زیجھاي . گاھشماري قوم یھود را از بینظمي و ابھام بیرون آورد
آبراھام كرسكاس، اھل مایوركا و ملقب بھ . باارزشي ترتیب داد ومقدمھ حساب اعشاري را پي ریزي كرد

، كھ بھ عنوان بھترین )١٣٧٧(یك نقشھ جھان نما ساخت )) لت آراگوناستاد نقشھكشي و قطبنماسازي دو((

pymansetareh@yahoo.com



نقشھ موجود مورد استفاده عمومي قرار گرفت، و چنان اھمیت یافت كھ دولت آراگون نسخھاي از آن را بھ 
این نقشھ ھم اكنون یكي از نفایس ; عنوان ھدیھاي برگزیده براي شارل پنجم، پادشاه فرانسھ فرستاد

  . محسوب میشود)) لي فرانسھكتابخانھ م((

یھوداكرسكاس، پسر آبراھام، نخستین كسي بود كھ بھ سمت ریاست رصد خانھ دریانوردي ھانري 
. دریانورد در شھر ساگرش تعیین شد و در نقشھبرداري از مسافرتھاي دریایي بھ ھانري كمك شایان كرد

ھارد مركاتور و عموم نقشھ سازان اثر پدرو نونش، راه را براي گر) ١۵٣٧(رسالھ درباره كره ارض 
و باالخره، كتاب گفتگو درباره داروھاي طبي، تالیف گارسیاد اورتا، دوره ; بعدي، تا بھ امروز، باز كرد

  . درخشاني در گیاھشناسي بھ وجود آورد و علم پزشكي گرمسیري را پایھگذاریكرد

وي ضمن آنكھ در . اھام زاكوتو بودھاي برجستھ یھودي در زمینھ علم قرن پانزدھم آبر یكي از چھره
ساالمانكا بھ را تالیف كرد كھ زیجھاي آن بھ عنوان راھنماھاي دریانوردي در مسافرتھاي واسكو دوگاما، 

زاكوتو نیز یكي از . مورد استفاده قرار گرفت) ١۴٩۶بعد از سال (كابرال، آلبوكرك، و كریستوف كلمب 
وي بعدا در ; ر پرتغال، بھ طور موقت، مامني براي خود یافتكھ د) ١۴٩٢(یھودیان فراري اسپانیا بود 

مورد نقشھ مسافرت دریایي واسكو دوگاما بھ ھندوستان طرف مشورت دربار قرار گرفت، و كشتیھاي 
شدت آزار و ستم بر  ١۴٩٧اما در سال . واسكو دو گاما با دستگاه اسطرالب تكامل یافتھ وي مجھز شدند

زاكوتو سالھاي دراز در فقر وسرگرداني بھ سر ). ١۴٩٧(تغال نیز بیرون راند یھودیان او را از خاك پر
شاگرد وي یوسف وسینھو، كھ پزشك . برد و نگارش تاریخ ملت یھود را مایھ تسلي خاطر خود قرار داد

مخصوص ژان دوم، شاه پرتغال، بود بھ ساحل گینھ اعزام شد تا در آنجا عرضھاي جغرافیایي و زوایاي 
ھایي كھ بھ دست وي تھیھ شدند در مسافرتھاي واسكو دو گاما  و نقشھ; شیدي را جدولبندي كندمیل خور

وسینھو یكي از اعضاي ھیئتي بود كھ از طرف ژان دوم براي رسیدگي . مورد استفاده بسیار قرار گرفتند
د غربي وتحقیق درباره پیشنھادھاي كریستوف كلمب بھ پیدا كردن راھي از سوي باختر بھ جزایر ھن

ھنوز در اروپا پزشكان . و او نیز در شمار آنھایي بود كھ راي مخالف دادند; )١۴٨۴(انتخاب شده بود 
با وجود آنكھ ایشان در زیر فشار محكومیتھاي دیني . یھودي بیش ازدیگران مورد توجھ و نیاز مردم بودند

ز مسیحیان صاحبمقام را بھ عھده و محرومیتھاي قانوني بھ سر میبردند، و اگر میخواستند درمان یكي ا
. گیرند جانشان در خطر میافتاد، باز ھم پاپھا و پادشاھان درمان خود را بھ دست پزشكان یھودي میسپردند
در این دوره، بھ جز تحقیقات گارسیا داورتا درباره طب گرمسیري، یھودیان بھ پیشرفت پزشكي خدمت 

با شخصیت ممتاز خود نمونھاي از عالیترین سنتھاي حرفھ اما آماتوس لوسیتانوس ; شایان توجھي نكردند
وي كھ از ترس دستگاه تفتیش افكار خاك پرتغال را ترك گفتھ بود، . خصلتھاي قوم خویش را متجلي ساخت

  ). ١۵۴٩حد (و سرانجام در آنكونا سكونت گزید ; مدتي بھ سرگرداني در آنورس، فرارا، ورم بھ سر برد

اي درمان پاپ یولیوس سوم احضار میكردند، واین ھمان پاپي بود كھ براي از بین در آنجا اغلب او را بر
وي تا آخرین روز عمرش میتوانست، و حق داشت، سوگند یاد كند . بردن تلمود كوشش بسیار بھ عمل آورد

را  ھرگز از شغل پزشكي چشم طمع و پاداش نداشتھ، ھرگز ھدایاي گرانبھا از كسي نپذیرفتھ، بینوایان: كھ 
رایگان درمان كرده، در ھنگام انجام وظیفھ خود تفاوت و تبعیضي در میان مسیحي، یھودي، و ترك قایل 

نشده، و بھ خود اجازه نداده است كھ مشكالت دیري وقت و دوري مسافت تاثیري در عیادت وي از 
اوي گزارشھاي وي ح) ١۵۶٣(كتاب ھفتصد درمان پزشكي . بیماران و خدمتگزاري بھ ایشان داشتھ باشد

متن این گزارشھا بعدا چون گنجینھ ; بالیني ھفتصد مورد بیماري بود كھ وي شخصا درمان كرده بود
شاه لھستان از آماتوس دعوت كرد . پرارزشي نگاھداري شد و در سراسر اروپا مورد مطالعھ قرار گرفت

پاولوس چھارم فرمان داد كھ ، وقتي ١۵۵۶اما در سال . كھ مقام پزشك شخصي وي را آنكونا باقي بماند
آماتوس مجبور شد ; كلیھ نو كیشان مارانوھاي ساكن ایتالیا یا باید بكلي بھ دین مسیح در آیند،یا زنداني شوند

  . دوره گردي را از سرگیرد

اینكھ سلیمان بن آبراھام بن آدرت طالب یھودي را تا بیست و پنج سالگي از تحصیل علم و فلسفھ ممنوع 
و ھمچنین تاثیر آن در اسپانیا ; بیشتر در زمینھ علوم اثر زیان آور داشت تا در عالم فلسفھ ساختھ بود،
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نفوذ ابنمیمون ھنوز در میان یھودیاني كھ توانستند بھ زندگي خود در فرانسھ . بیشتر از فرانسھ مشھود بود
منطق وعلم اخالق یوسف كاسپي جرئت كرد رساالتي در موضوع . جنوبي ادامھ دھند شدید و آشكار بود

براي راھنمایي پسرش بنویسد، و از سنت آزادیخواھي فلسفي، كھ نمونھ عالیش را ابنمیمون در كتاب 
این طرز تفكر زمینھ را براي بھ وجود آمدن یك . داللھالحایرین خود عرضھ داشتھ بود، دفاع كند
ت بھ نام گرسونیدس خوانده این شخص كھ در عالم مسیحی. متفكربزرگ یھودي آماده ساخت لویبنقارشون

و در واقع آرزوي بقراط را بھ ; شده است مانند اغلب فالسفھ یھودي از راه پزشكي امرارمعاش میكرد
لوي در شھر بانیول . ظھور افراد كاملي كھ ھم پزشك باشند و ھم فیلسوف در وجود خود متجسم ساختھ بود

ودند زاده شد، تقریباتمام عمر خود را در شھرھاي در خانوادھاي كھ افراد آن ھمھ از دانشوران ب)١٢٨٨(
اورانژ، پرپینیان، وآوینیون گذراند، و توانست در تحت توجھ وحمایت پاپھا تحقیقات خود را با آرامش 

رشتھاي از علوم باقي نماند كھ مورد مطالعھ وي قرار نگیرد، و بحثي از فلسفھ نبود كھ از نظر . دنبال كند
قارشون تلمود شناس متبحري بود كھ ضمن خدمت بھ پیشرفت ریاضیات موسیقي،  .متجسس وي دور بماند

وي در آسمان ریاضیات وستارھشناسي آن عصر از ستارگان قدر اول بھ شمار میآمد و . شعر نیز میسرود
شي از راه استدالل  nبھ روش محاسبھ عده جایگشتھاي )١۶۵۴(وپاسكال ) ١۵٧۵(قبل از مورولیكو 
رسالھ وي در زمینھ مثلثات راه را براي تحقیقات رگیو مونتانوس باز كرد و ). ١٣٢١(ریاضي پي برد 

; چنان مورد توجھ ھمگاني قرار گرفت كھ پاپ كلمنس ششم ھیئتي را مامور ترجمھ آن بھ زبان التیني كرد
را ) )عصاي یعقوب((وي دستگاه ). ١٣۴٢(و بھ آن ترجمھ نام درباره منحني، وتر، وقوس دایره داده شد

و این اختراع تا دو ; اختراع یاعمالتكمیل كرد تا بتواند ارتفاع ستارگان را بھ طور دقیق اندازھگیري كند
قارشون مدتھا بھ مطالعات . قرن بھ عنوان یكي از ابزارھاي سودمند دریانوردي مورد استفاده قرار داشت

تادي، برھیئت بطلمیوسي ایراداتي ستاره شناختي ورصد كردن اجرام آسماني پرداخت وسپس، با كمال اس
  . وارد آورد

را مورد بحث و تردید قرار داد، و با لحني كھ گویي در آن زمان نظریھ )) خورشید مركزي((فرضیھ 
را تكمیل كرد و آن را ھمراه با )) اطاق تاریك. ((مزبور اندك پیرواني پیدا كرده بود آن را مطرود شمرد

ھ علم لوي بن قارشون متاثر از ریاضیات و ستاره شناسي عربھا بود، ھمچنانك)) عصاي یعقوب((دستگاه 
در فاصلھ . فلسفھ وي نیز مبتني بود بر شرحھا و تفسیرھایي كھ ابن رشد در معرفي آثار ارسطو نوشتھ بود

، لوي براین شرحھا شرحھاي تازھاي نوشت و كلیھ مباحثي را كھ ارسطو در ١٣٢١تا  ١٣١٩سالھاي 
ده بود منطق، فیزیك، ستارھشناسي، ھواشناسي، گیاھشناسي، جانورشناسي، روانشناسي رساالت خود آور

ھاي ابنمیمون نقل  و طبعا در موارد بسیار زیادي از افكار و نوشتھ; وفلسفھ مابعدالطبیھ از زیر نظر گذراند
ا نظرات فلسفي وقسمت عمده كشفیات علمي وي در اثري بھ زبان عبري، بھ نام جنگھاي خد. كرد

این كتاب در زمینھ فلسفھ قرون وسطایي یھودیان، از لحاظ اھمیت و . ، جمع شده است)١٣١٧١٣٢٩(
اعتبار، مافوقي جز داللھ الحایرین ندارد، و بھ دنبال طرز تفكر ابن میمون سعي میكند اندیشھ یوناني را 

ظھ كنیم كھ ابن رشد و چون مالح. گرچھ كفھ ایمان را خیلي سبكتر میگیرد - باایمان یھودي تلفیق كند 
توماس آكویناس نیز نظیر ھمین كوشش را بھ كار میبردند تا اولي اسالم را با ارسطو سازش دھد و دومي 

مسیحیت را، آنگاه در مییابیم كھ چگونھ نفوذ و استیالي فلسفھ ارسطو بر االھیات قرون وسطي موجب 
. ساخت)) عصر خرد((را تبدیل بھ )) ایمان عصر((تجزیھ شدن و فروریختن عقاید دیني شد، و در نتیجھ 

قارشون براي آرام كردن مخالفان دینیش اعالم میداشت كھ اگر ثابت شود عقایدش برخالف گفتار كتاب 
با این . ھاي اكثر فالسفھ مدرسي بود و این یكي از حیلھ -مقدس است حاضر است فورا آنھا را طرد كند 

خلقت، ابدیت جھان، و بقاي روح پرداخت و چون نتایجي كھ بھ  مقدمھ، وي بھ بحث مشروح درباره خدا،
دست آورد با كتاب مقدس متناقض در آمد، چنان بااعتراض و پرخاشجویي گفتار كتاب مقدس را مورد 

. نامیدند)) جنگھاي ضد خدا((شرح و تفسیر قرار داد كھ منتقدان وي نام كتابش را تغییر دادند و آن را 
و )) از حركت بازماندن خورشید بھ دست یوشع((وید كھ ما نباید داستانھایي چون قارشون در جایي میگ

محتمال حوادثي )) معجزات((امثال آنھارا بھ ظاھر كالم معني كنیم و بپذیریم، بلكھ باید بدانیم این گونھ 
یروي خود و سرانجام وي پ. طبیعي بودھاندكھ علل و قوعشان یا فراموش شده یا برآدمیان مجھول ماندھاند

تورات نمیتواند ما را از پذیرفتن آنچھ عقلمان بھ حقیقي : ((را از خردگرایي بیپرده چنین اعالم میدارد
لوي بن قارشون دلیل اثبات وجودخدا را از آنچھ بعدھا اولباك ملحد بھ نام .)) بودنش حكم میكند مانع شود
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است كھ )) عقل ((ون و نظام عالم مظھر آن خواند استنباط كرد، و معتقد بود كھ قان)) دستگاه طبیعت((
در طبیعت زنده : و در این جا مانند عالمان االھي چنین اقامھ برھان میكند ; برجھان ھستي حكومت میكند

بھ نظر میرسد كھ ھر چیز بھ مثابھ وسیلھاي در خدمت غایتي خلق شده، و پروردگار بھ ھر موجودي 
عالم، بھ عنوان جھان ھستي . تولید مثل كردن را عطا كرده استامكانات صیانت از نفس و رشد یافتن و 

  . یانظم كلي، در زمان خلق شده، ولي از ھیچ بھ وجود نیامده است

در فاصلھ میان خداوند و اشكال خلق شده نیروي واسطي است كھ قارشون، بھ پیروي از ارسطو و ابن 
وند است كھ كلیھ موجودات را رھبري میكند و و این تشعشع عقل خدا; مینامد)) عقل فعال((رشد، آن را 

و در آن ; انسان بھ صورت روح در میآید، تا آنجا كھ روح وابستھ بھ نفسانیات فردي است، میرنده است
مرحلھاي كھ بھ ادراك مفاھیم كلي و دریافتن نظام و وحدت عالم ھستي توانایي مییابد، جزئي ھوشیار از 

  . است، میشود كھ جوھري جاوداني)) عقل فعال((

فلسفھ قارشون مطرود یھودیان قرار گرفت زیرا آن را در اساس منشعب از فلسفھ ابن رشد یا نوعي از 
گرچھ متفكران مسیحي آثار . روش فلسفي خردگرایي میدانستند كھ نیتجھ نھایش از بین بردن ایمان دیني بود

تاثر شد، اما باید گفت كھ روحیھ یھودیان وي را مطالعھ میكردند، و نیز اسپینوزا از افكار وي شدیدا م
متفكر با واقعیت و وفاداري بیشتري در آثار حسداي بن آبراھام كرسكاس كھ روش محافظھ كارانھ سلیمان 

در  ١٣۴٠حسداي كرسكاس در سال . بن آبراھام بن آدرت را شعار خود ساختھ بود، منعكس شده است
میتیسم بھ سر برد، بھ جرم بیحرمتي بھ نان مقدس دستگیر و كمي بارسلون بھ دنیا آمد، در دوران اوج آنتیس

، بھ )١٣٩١(بعد آزاد شد، و پسرش در ھمان شبي كھ میخواست عروسي كند، در واقعھ كشتار یھودیان 
آزار و ستم بر یھودیان ایمان حسداي را راسختر ساخت، زیرا فقط با ایمان داشتن بھ خدایي . شھادت رسید

. داش دھنده میتوانست كراھت چنان زندگاني پر از رنج و خالي ازعدالتي را تحمل كندعادل و بھشتي پا
حسداي كرسكاس ھفت سال پس از شھادت پسرش رسالھاي بھ زبان اسپانیایي منتشر ساخت و در آن 

. یدكوشید تا بھ مسیحیان توضیح دھد كھ چرا نباید از یك نفر یھودي انتظار داشتھ باشند كھ بھ دین مسیح درآ
وي با نھایت تواضع و مدارا مدلل ساخت كھ اصول عقاید جزمي مسیحیان مانند ھبوط، تثلیث، آبستني 

معصومانھ، تجسم مسیح، كفاره شدن مسیح، و قلب ماھیت، بزرگترین تناقضھا و سختترین محاالت عقلي 
پرداخت ) ١۴١٠( ر خدا با وجود این، ھنگامي كھ وي بھ تالیف اثر مھم خودبھ نام نو. را بھ بار میآورند

بھ عبارت دیگر :موضعي در پیش گرفت كھ مسیحیان از آن موضع مي توانستند از این نظریات دفاع كنند
گرچھ وي رسما ربي نبود، اما با این عقیده .عقل را ترك گفت وآن را در مقابل ایمان بھ زانو در آورد

آن ھم ; ل مي شد تنبیھي بود از جانب پروردگارایشان موافقت داشت كھ بالیاي مكرري كھ بر قوم یھود ناز
در ازاي این گناھشان كھ مي خواستند دین مكشوف شده بر موسي رابا استدالالت عقالني مخلوط و آلوده 

اگر خود اوكتابي در زمینھ فلسفھ مینوشت نھ از آن جھت بود كھ آن را با ارزش و معتبر میدانست، . كنند
وي . فلسفھ وعقل را علني سازد و حقانیت ایمان را بھ ثبوت رساند بلكھ میخواست ضعف و نارسایي

كوششھاي ابن میمون و قارشون را براي سازش دادن میان یھودیت و ارسطو، مطرود میشمارد و بھ 
باعقیده )) كیست این یوناني كھ خداوند مجبور است با او توافق نظر داشتھ باشد:((اعتراض میگوید 

صفت خدایي را دانش میدانست مخالف بود و عقیده داشت كھ عالیترین صفت ارسطویي كھ عالیترین 
خدایي عشق اعتراف میكرد كھ عقل نمیتواند میان دو عقیده متناقض، یعني علم غیب خدایي و اختیار بشري 

ما باید بھ خاطر . بنابراین ما نباید منكر اختیار شویم، بلكھ باید عقل را طرد كنیم; آشتي برقرار سازد
آرامش روح و سالمتي اخالقیمان بھ خداوند و اختیار بشري و بقاي روح ایمان داشتھ باشیم، و ابدا الزم 

ما باید در میان عقل خودستا و . نیست كوشش كنیم كھ عقاید فوق را با دالیل عقالني بھ ثبوت برسانیم
م رباني، كھ تنھا مایھ تسلي ضعیفمان، كھ موجب تزلزل ایمان و تولید یاس میشود، و ایمان خاضعانھ و كال

  . ما در مقابل بیدادگریھا و زبونیھاي زندگي است، یكي را انتخاب كنیم

كرسكاس آخرین فرد از سلسلھ درخشان فالسفھ یھودي در قرون وسطي بود، اما در زمان حیاتش مورد 
جذابتر خود بھ نام و این شاگرد او، یوسف آلبو، بود كھ با كتاب ; تحسین و احترام مردمش قرار نگرفت

این كتاب تلفیقي بود از افكار ابن میمون و . اقانیم توجھ مغزھاي فلسفي را بھ خود جلب كرد و شھرت یافت
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و نتیجھ آن از عقاید ھر دو حكیم نامبرده با یھودیت اصیل آیین، كھ بھ ھیچ ; كرسكاس، با روشي التقاطي
یھودیان ) ١۴۴۴(پس از مرگ آلبو . ر و ھمگامتر بودوجھ غیر عقالني بودن ایمان را نمیپذیرد، سازگارت

كشتارھا، بي . تقریبا تفرس در عالم فلسفھ و تاریخ را از دست گذاردند تا نوبت بھ اسپینوزا رسید
سروساماني، تنگدستي، و محرومیت از داشتن خانھ و شغل روحیھ یھودیان را در ھم شكستھ و عده ایشان 

مطرودترین و خوارترین گروه . میالدي كاھش داده بود ٧٠مقدس در سال را بھ حداقل پس از سقوط بیتال
ھا جستند، و در امید  آدمیان پناه بھ سرودھاي غم افزاي دیني بردند، تسلي خود را در مالزمت كنیسھ

. بخشایش االھي و اثبات حقانیت خویش در زندگي زمیني و نیل بھ سعادت جاوداني عمر بھ سر كردند
دي خود را در اوراق تلمود مدفون ساختند و نیروي تفكرشان را بھ تفسیر شریعت موسي دانشمندان یھو
در حالي كھ عده دیگري از ایشان براي پي بردن بھ اسرار االھي چنان در رازوري مغروق ; محدود كردند

ز شعر یھودي ا. شدند كھ مراحل تیرھروزي خود را چون نردبان صعود بھ آسمان در نظر متجلي ساختند
و یا ; تغزل افتاد و فقط پیكر ناتواني از آن گھگاه در مقابل انقالب زمان سر بھ عصیان بر میداشت

دیگر تا زماني كھ آن یھودي فروتن . ھاي زندگي را با شوخ طبعي خود مالیم و قابل تحمل میساخت طعنھ
تداللي دكارت، معجوني آمستردامي قد بر افراشت تا، با مخلوط ساختن یھودیت، فلسفھ مدرسي، و روش اس

و ; عالي از دین و علم بھ وجود آورد قوم یھود از خواب طوالني و در عینحال شفابخش خود سربر نداشت
با ظھور شخصیتي چون اسپینوزا بود كھ یھودیان توانستند بار دیگر جاي خود كتاب چھارم پشت صحنھ 

  فصل سي و سوم  ١۵١٧١۵۶۴

  

  زندگي مردم 

١۵١- ١٧۵۶۴  

I  -اقتصاد  

سرگذشت كشمشكھاي دیني، سیاسي، و نظامي كھ جبھھ قرن شانزدھم را پر میساخت، بھ یك اعتبار، 
ھا و مناظر  سطحي بود، زیرا منشا آن از سرگذشت اساسیتر و عمیقتري مایھ میگرفت كھ در پشت صحنھ

زانھ و دایمي نوع و آن عبارت بود از سرگذشت مبارزات رو; چشمگیر تاریخي بھ سیر خود ادامھ میداد
در واقع باید دید توقیعات پایھا، تندبادھاي خشم پروتستانھا، . بشر با زمین، عناصر طبیعي، فقر، و مرگ

رقابتھاي احمقانھ خرافاتي كھ منجر بھ آدمكشي میشدند، و خرامیدن، جلوس، نقرس، و سیفیلیس پادشاھان و 
بھ دست آوردن غذا، پناھگاه، پوشش، و حفظ امپراطوران در مقابل كوشش سخت و لجوجانھ بشر براي 

سالمت و ھمسر و فرزند یعني بھ طور خالصھ تامین زندگي فردي چھ اھمیتي میتوانست داشتھ باشد در 
ھاي كشورھاي اروپایي مجبور بودند شب و روز كشیك بدھند تا از حملھ گرگھا و  سراسر این دوره دھكده

در آن . ا و خانھ ھایشان را تھدید میكردند جلوگیري كنندھ گرازھاي وحشي و خطرھاي دیگري كھ گلھ
عصر كشاورزي، ھنوز از جھاتي، بشر در مرحلھ شكارگري باقي مانده بود، بھ طوري كھ آدمیان 

ھزاران نوع حشرات و ددان جنگلھا و پرندگان آسمان با دھقان در مبارزه . میبایست یا بكشند یا كشتھ شوند
ھ او را از چنگش بربایند و، در ھمان حال، بیماریھاي اسرارآمیز گلھ ھایش را بودند تا حاصل رنج ساالن

ھر زمان بیم آن میرفت كھ بارانھاي سیل آسا كشتزارھا را در خود . گروه گروه بھ خاك ھالكت میانداخت
وع بشویند، طغیانھاي عظیم ھمھ چیز را مغروق و معدوم كنند، و یا خشكسالي آن قدر ادامھ یابد كھ ھر ن

  . حیاتي را بر روي زمین پژمرده نماید
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گرسنگي و قحطي ھمیشھ در گوشھ نزدیكي كمین میكرد و خوف از آتشسوزي ھرگز ازخاطرھا دور 
  . نمیماند

تقریبا ھر دھسالي كھ میگذشت ; بیماري وقت و بیوقت سر میرسید و پزشك دور از دسترس بود
ھا را، كھ وجودشان در دلھا عزیز و براي كار  ادهیكبارطاعون شیوع مییافت و بسیاري از افراد خانو

از ھر پنج فرزندي كھ در خانوادھاي بھ دنیا میآمدند، دو نفر . مزرعھ ضروري بود، از میان برمي داشت
دست كم در ھر نسل یكي از پسران نیز تحویل مامور . در كودكي و یكي قبل از سن بلوغ میمردند

ھا ر امي سوزاندند و مزارع را لگدمال  و لشكریان دھكده; ي شودسربازگیري میشد تا وارد خدمت لشكر
از محصولي كھ پس از آنھمھ آسیبھا بھ دست میآمد، یك دھم، یا كمي بیشتر، بھ مالك میرسید و یك . میكردند

اگر شادي كودكان و بازیھاي سرشب و تسلي آواز خواني و سرمستي میخانھ و . دھم سھم كلیسا میشد
مشكوك و نیمھ تعبدي بھ دنیاي پر بخششتر آن سوي مرگ در میان نبود، زندگي دھقاني  امیدواري نیمھ

بھ این ترتیب آذوقھ تولید میشد تا خاوندان . بیش از اندازه براي روح و جسم آدمي شاق و طاقت فرسا میشد
ن، ھنرمندان، قصرھا، پادشاھان دربارھا، كشیشان منبرھا، و بازرگانان و پیشھ وران شھرھا، و نیز پزشكا

تمدن ھمواره . شاعران، دانشمندان، فیلسوفان، و در آخر، و كمتر از ھمھ، خود بردگان زمین را تغذیھ كند
  . انگل مرد بیل زن بوده است

با تبدیل مزارع كوچك بھ امالك وسیع، محصوالت . پیشرفت علم كشاورزي موجب تحول دوران شد
ر بازرگانان و سرمایھ داران كھ امالك وسیع را در تصاحب طبقھ نوظھو. كشاورزي افزایش عمده یافتند

داشتند، با رواج دادن حرص سودجویي در زندگي را كد نواحي روستایي، ھم مقدار تولید را زیادتر كردند 
بازرگانان با جرئت كودتازھاي را كھ داراي مقدار زیادي فوسفات و ازت . و ھم بر فقر عمومي افزودند

. این كود از مدفوع پرندگاني كھ در سواحل پرو زندگي میكردند بھ دست میآمد; دندبود وارد اروپا كر
كھ سیب زمیني، درخت ماگنولیا، ; انواعي از گیاھان بومي آسیا و امریكا در خاك اروپا اھلي و بارور شدند

، فلفل، یكنوع گیاه گرمسیري امریكا با برگھاي ضخیم و دراز بھ نام گیاه برگ خنجري یاصباره مكزیكي
از مكزیك بھ اسپانیا رسید و یك سال بعد از  ١۵۵٨توتون در سال . از آنجملھاند... گل كوكب، و گل الدن

و ; ھاي آن را براي كاترین دو مدیسي ھدیھ فرستاد آن ژان نیكو، سفیر فرانسھ در لیسبون، مقداري از دانھ
  . تاریخ نیز بھ پاداش این خدمت نام وي را بھ آن سم داد

افزایش جمعیت، كار ماھیگیري توسعھ یافت، اما اصالح دیني با مجاز داشتن صرف گوشت در با 
باروي كار آمدن سازمان . روزھاي جمعھ ضربھ سخت، لیكن زودگذري، بر تجارت شاه ماھي وارد آورد

شھر نیوكاسل زغالسنگ صادر  ١۵۴٩در سال . سرمایھ داري، صنعت استخراج معادن توسعھ سریع یافت
خاندان فوگر با بھ وجود آوردن نظم جدید، باال بردن بازده كار، و تكمیل روشھاي تصفیھ مواد كاني . ردمیك

گئورگ آگریكوال ما را با خود بھ تماشاي یكي از معادن . توانستند محصول معادن خود را چند برابر سازند
  :آلمان در قرن شانزدھم میبرد

ن، بیل زنان، كارگران چرخ چاه، باربران، جفت و جور كنندگان، اقسام عمده كارگران عبارتند از معدنچیا
بیست و چھار ساعت شبانھ روز بھ سھ كشیك ھفت ساعتي تقسیم ... شست و شو دھندگان، و تصفیھ كنندگان

  . میشود

  . و سھ ساعت اضافي در فاصلھ میان ھر كشیك صرف خروج یك دستھ كارگر و ورود دستھ بعدي میشود

color="#CCCCCC"<دومي در ساعت دوازده شروع و ; آغاز میشود و تا ساعت یازده ادامھ مییابد
سومي كشیك شب است ; در ساعت ھفت بعد از ظھر بھ پایان میرسد این دو كشیك صبح و بعد از ظھراند

شھردار اجازه نمیدھد كھ این كشیك شبانھ بر . كھ از ساعت ھشت شب تا ساعت سھ بامداد طول میكشد
كارگران در نور چراغھا بیدار ... حمیل شود، مگر آنكھ ضرورت ایجاب كند، در آن صورتكارگران ت

میمانند و براي آنكھ بر اثر خستگي یا دیر بودن وقت بھ خواب نروند، كار طوالني و پرمشقت خود را با 
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ي از شھرھا در بعض. آواز جمعي، كھ بھ اندازه كافي تمرین شده و دلنشین است، سبك و قابل تحمل میسازند
زیرا غالبا اتفاق میافتد كھ از . بھ یك نفر معدنچي اجازه داده نمیشود كھ در مدت دو كشیك متوالي كار كند

  ... شدت خستگي در تونل معدن بھ خواب میرود

; اما در برخي شھرھاي دیگر این اجازه را بھ معدنچیان میدھند تا بتوانند معاش خانواده خود را تامین كنند
  ... در مواقعي كھ قیمت خواربار باال میرودبخصوص 

ھمچنین معموال در . كارگران روزھاي شنبھ را تعطیل میكنند و دنبال خرید لوازم زندگیشان میروند
با ; روزھاي یكشنبھ و اعیاد سالیانھ دست از كار میكشند و وقت خود را صرف انجام وظایف دیني میسازند

زیرا گاھي ھجوم آب، یا ریزش معدن، آنھا را ... استراحت نمیكند اینھمھ، اگر ضرورت پیش آید، كارگر
و در چنین مواردي كاركردن در ایام تعطیل عملي برخالف دین محسوب ... مجبور بھ كار اضافي میسازد

  . بھ عالوه، عموم افراد این طبقھ كارگراني قوي ھستند كھ از ابتداي تولد بھ سختي خو گرفتھاند. نمیشود

تعیین شد، و پس از چندي اقامت ) یوآخیمشتال(آگریكوال بھ سمت پزشك شھر یا خیموف  ١۵٢٧در سال 
سپس با ھمت و اشتیاق تام بھ تحصیل تاریخ و اصول . در آن شھر معدني، یكي از كانیشناسان بنام شد

در متالیكا را بھ  استخراج معادن و فنون تصفیھ فلزات پرداخت و پس از بیست سال تحقیق كتاب خود بھ نام
این كتاب در نوع خود یكي از آثار كالسیك بھ شمار میآید و در اھمیت و اعتبار از ). ١۵۵٠(پایان رساند 

وي در كتابش . شاھكارھاي كوپرنیك و وسالیوس، كھ در ھمان دھسالھ تالیف شدند، دست كمي ندارد
را بھ دقت شرح داد و، براي وضوح  ھا و روشھاي استخراج معادن و تصفیھ فلزات ابزارھا و دستگاه

آگریكوال نخستین بار ثابت كرد . بیشتر، نقاشاني را بھ كار گرفت تا ھمھ چیز را در آن با تصویر نشان دھند
و ; و در حدود بیست نوع ماده كاني جدید را باز شناخت; كھ بیسموت و آنتیموان حقیقتا دو عنصر فلزیند

ھاي مواد كاني در بسترھاي تختھ سنگي را معلول رسوب فلزاتي دانست  نیز اولین كسي بود كھ تشكیل رگھ
  . میگذاردكھ جریان آبھاي زیرزمیني از خود برجاي 

نخستني راه آھنھا را . استخراج معادن، فلز گري و نساجي در آن عصر از لحاظ فني پیشرفت بسیار یافت
، یوھان یورگن چرخ ریسندگي ١۵٣٣در سال . ھاي حامل مواد كاني كار گذاردند معدنچیان در زیر ارابھ

دن دست پیشھ ور، و در نتیجھ آزاد مان; را با ركابي مجھز ساخت تا بھ جاي دست با حركت پا بچرخد
ضمنا رسم شد كھ، بھ ; محصول كارش وقت تكامل یافت، در حالي كھ رفتھ رفتھ حجمش كوچكتر میشد

ھنري ھشتم . اشكال گوناگون، ساعتھا را با حكاكي، قلمزني، میناكاري، و ترصیع بھ جواھرات زینت دھند
رین ساعت آن زمان تا پانزده دقیقھ با اینھمھ دقیقت. ساعت كوچكي داشت كھ فقط ھفتھاي یك بار كوك میشد

  . در روز پس و پیش میرفت

در قرن . وسایل ارتباط و حمل و نقل بھ دنبال پیشرفت تجارت صنعت لنگ لنگان قدم برمي داشتند
انقالب . ھاي شخصي نیز معمول شد شانزدھم، سازمان پستي تدریجا توسعھ یافت، تا جایي كھ رساندن نامھ

كف كشتیھا را نازكتر و گودتر ساختند و، بدین ترتیب، بر ; نعت كشتي سازي شدتجارتي باعث پیشرفت ص
و ھمچنین عده دكلھا را از یكي بھ سھ تا، و عده بادبانھا را بھ پنج تا و شش ; سرعت و استقرار آنھا افزودند

  . تا رساندند

خر میكردند، بلكھ از فرانسواي اول و ھنري ھشتم نھ تنھا در جنگ، عشق، و لباس پوشي بر یكدیگر تفا
در . جھت ساختن كشتیھاي بزرگ و متعدد، كھ مظھري از غرور و قدرتشان بود، نیز با ھم رقابت داشتند

اوایل قرن شانزدھم، سرعت كشتیھایي كھ در آبھاي مدیترانھ حركت میكردند، در ھواي مساعد، بھ ساعتي 
یمودن اقیانوس اطلس ساختھ شده بودند، در ولي كشتیھاي سنگینتري كھ براي پ; شانزده كیلومتر میرسید

در روي زمین . شرایط كامال مساعد، بیش از دویست و ده كیلومتر در شبانھ روز طي طریق نمیكردند
; كیلومتر راه میپیمود ١۴٠سریعترین مسافرت بھ توسط چاپارپستي صورت میگرفت كھ روزانھ با اسب تا 

. ول میكشید تا خبر مھمي از ونیز بھ پاریس یا مادرید برسدبا وجود این، معموال ده الي یازده روز ط
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مسافرت زمیني بیشتر با اسب انجام میگرفت و بھ ھمین سبب در ورودي ھر خانھ داراي یك حلقھ كلفت 
ھا ھنوز نكوبیده و خاكي  دلیجانھا تكثیر مییافت، اما جاده. آھني بود كھ تسمھ افسار اسب را بھ آن میبستند

بھ ھمین جھت، ھر دلیجان ; وسایل چرخ دار بر روي آنھا بھ دشواري انجام میگرفت بودند و حركت
و ; ھا عبور دھند میبایست شش تا ھشت اسب داشتھ باشد تا بتوانند آن را از میان گل و الي اجتنابناپذیر جاده

اران حمل تخت روانھایي كھ بردوش خدمتك. این دلیجانھا روزانھ بیش از سي و پنج كیلومتر نمیپیمود
اما مردم عادي در سراسر اروپا پیاده مسافرت ; میشدند ھنوز مورد استفاده بانوان دولتمند قرار داشتند

  . میكردند

ھاي  بھ عقیده اراسموس مسافرخانھ. ھا، مسافرت رواج بسیار داشت ھا و مسافرخانھ با وجود مشكالت راه
چون ((و )) میخندند و شوخي و طنازي میكنند، دختران خدمتكار((فرانسھ قابل تحمل بودند، بخصوص كھ 

اما از مسافرخانھ ; ))تازه ھمھ چیز ھم آن قدر ارزان((و )) ;میخواھید آنجا را ترك كنید، شما را میبوسند
  : داران آلماني مذمت میكند و آنھا را بدرفتار، بدخو، تنبل، و كثیف میخواند

گل، و ھمھ چیز خود وارد تاالر اجاقدار میشوید، زیرا وقتي اسب خود را در محلي بستید با بار، چكمھ، 
ھاي خود را بیرون میآورید و كفشتان را میپوشید، و اگر بخواھید  آنجا محلي عمومي و درش اجاقدار چكمھ

و دیگري آروغي با بوي سیر ... و در آن تاالر یك نفر سرش را شانھ میزند. ... پیراھنتان را عوض میكنید
تنوع زبانھایي كھ در آنجا حرف زده میشود بھ اندازه تعداد زبانھاي مختلف كارگراني  ....بیرون میدھد

بھ نظر من، ھیچ چیز بھ اندازه جمع شدن این ھمھ افراد در آن ھواي پردود و . است كھ برج بابل را ساختند
یم از بگذر. ... بخار خطرناك نیست، بخصوص وقتي كھ بدنھاي عرق كرده خود را بیرون میاندازند

و بي شك بسیاري از آنھا آبلھ اسپانیایي یا چنانكھ . ... نیز میاندازند و دھانشان بوي عفونت میدھد... اینكھ
  .)) میگویند آبلھ فرانسوي دارند، گرچھ این بیماري گریبانگیر عموم ملتھا شده است

ن را بر بازرگانان دوره گردي ھا واقعا بدین منوال بوده باشد، باید پارھاي از گناھا اگر اوضاع مسافرخانھ
ھاي اقتصادي و مرتبط ساختن روستاھا و مردمان بھ یكدیگر تن بھ  كھ با كوشش خود در توسعھ دادن شبكھ

با گذشت ھر ده سال جاده تجارتي تازھاي باز میشد در روي زمین، بھ دست . آن سختیھا میدادند ببخشاییم
شایالك، شخصیت . ھزاران مسافر و كاشف متھورریچارد چانسلر در روسیھ و در دریا، بھ ھمت 

نمایشنامھ تاجر ونیزي شكسپیر، پیوستھ میان انگلستان، لیسبون، طرابلس غرب، مصر، ھندوستان، و 
ھاي تجارتي در دریاي سیاه، ارمنستان، سوریھ، فلسطین، و  جنووا پایگاه. مكزیك در رفت و آمده بود

بست و بھ تركان عثماني، كھ با مسیحیان در جنگ بودند، اسلحھ اسپانیا داشت، با باب عالي پیمان صلح 
 ١۵۶٠فرانسھ بھ این نكتھ پي برد و با سالطین عثماني پیمانھاي دوستي بست تا توانست، از سال . فروخت

بند آنورس از ھمھ جا كاال وارد میكرد و بھ ھمھ جا كاال . بھ بعد، بر تجارت دریاي مدیترانھ حكومت یابد
براي برآوردن یك چنین اقتصاد دامنھ داري، بانكداران سازمانھا و روشھاي فني خود را اصالح . میفرستاد

  . و تكمیل كردند

زیرا، در دروران ; با افزایش ھزینھ جنگھا، دولتھا مجبور شدند مبالغ ھنگفتي از بانكھا وام بگیرند
و شمشیرھاي خود را ھمراه داشتند بھ ; فئودالیسم، خاوندان ھر ناحیھ افراد خود را، كھ تیر و كمان، نیزه

و حال آنكھ اكنون دیگر ھر دولتي میبایست ارتش منظم خود را داشتھ باشد و نفرات ; میدان جنگ میآوردند
در آن احوال، رونق كار یا ورشكستگي شركتھاي . مزدور آن را با سالحھاي آتشین و توپخانھ مجھز سازد

مردم پس . انند بھره وام خود را بپردازند یا از پرداخت آن خودداري كنندمالي بستھ بھ آن بود كھ دولتھا بتو
ھاي خود را با دریافت بھرھاي بھ بانكھا میسپردند، و بانكھا آن سرمایھ را در معامالت بزرگ  اندازه

  . تجارتي و صنعتي بھ كار میانداختند

نرخ بھره بیشتر تابع اعتبار وام . ندبرات و حوالھ جانشین ارسال پول یا كاال، كھ كاري دشوار بود، شد
بدین ترتیب كھ مثال شھرھاي آزاد آلمان كھ تجارتشان در دست بازرگان ; گیرنده بود تا طمع وام دھنده

خوش حساب و معتبر بود تنھا پنج درصد بھره میپرداختند، و حال آنكھ فرانسواي اول با نرخ ده درصد، و 
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كھ از معادن آلمان، مجارستان، اسپانیا، مكزیك، و پرو استخراج شارل پنجم بانرخ بیست طال و نقرھاي 
این منابع جدید فلزات قیمتي خیلي بموقع . میشدند رواج سكھ را بآساني، و بھ مقدار فراوان، تامین میكردند

بھاي . ھا افزایش یافتھ بود بھ دست آمدند، زیرا چندي میگذشت كھ مقدار كاالھا بمراتب بیشتر از سكھ
و بھ ھمین سبب ; از واردات آسیایي با صادرات جبران میشد، و باقي با طال و نقره پرداخت میگشتبخشي 
پس از رونق كار . ھاي قبل از سفر كریستوف كلمب قیمتھا تنزل یافتند و بازار معامالت را كد شد در دھھ

دار تولید كاالھا افزوني معادن اروپا و ورود نقره و طال از افریقا و امریكا، ذخیره فلزات قیمتي بر مق
چنین اقتصادي، كھ مبتني بر گردش پول بود، بساط . در نتیجھ، قیمتھا باال رفت و تجارت گرم شد; یافت

  . اقتصاد كھن را، كھ متكي بر زمینداري یا تسلط اصناف بر صنعت بود، از میان برچید

آمدند كھ شھرداریھا خود مختاري  اصوال اصناف از زماني بھ وجود. سازمان اصناف رو بھ انحطاط گذارد
در واقع، اصناف تشكیالت خاصي براي تھیھ . یافتند و صنایع داخلي را در زیر حمایت خود قرار دادند

سرمایھ، یا خرید كلي كاال از منابع دور افتاده، یا بھ كار بردن روشھاي كارخانھاي و تقسیم كار، و یا دست 
از قرن سیزدھم بھ بعد، اصناف نوعي امتیاز . صوالت خود نداشتندیافتن بھ بازارھاي دور براي فروش مح

ھاي خصوصي تشكیل دادند و چنان عرصھ را بر پیشھ وران  اشرافي بھ دست آوردند و براي خود جرگھ
روز مزد تنگ كردند كھ ایشان مجبور شدند، براي یافتن كار، خود را بھ دست و پاي كافرمایان سرمایھ 

این را نیز میدانست كھ چگونھ پس اندازھاي خود ; اصلي سرمایھ دار جلب منفعت بودھدف . دار بیندازند
را تبدیل بھ سرمایھ ھنگفت كند، از كجا و بھ چھ نحو ماشینھا و مواد خام را بخرد، چگونھ معادن را راه 

راه بھ  ھا را دایر، كارگران را استخدام، و كار را تقسیم و طبقھ بندي كند، از چھ اندازي، كارخانھ
. بازارھاي خارج دست یابد، انتخابات را باپشتیباني مالي بھ میل خود بگرداند، و در دولتھا نفوذ یابد

و طالي امریكایي ; ھاي جدید طال و نقره زمینھ را براي سرمایھ گذاریھاي پرسود آماده میساختند ذخیره
، بازار رقابت رونق گرفت، معامالت در نتیجھ روي كار آمدن نظام سرمایھ داري. سرمایھ اروپایي میشد

در این ; ھاي اقتصادي تولید و تقسیم كاال آغاز شد بھ جنبش در آمدند، و جستجوي تب آلودي براي یافتن راه
شرایط دیگر براي خودنمایي صنفھاي مختلف كھ در مسیرھاي محدود قدیمي بزحمت گام برمي داشتند، 

یث كمیت محصوالت، و نھ از جھت كیفیت، بر روشھاي روش اقتصادي نوین از ح. محلي باقي نماند
قدیمي برتري بسیار داشت، و بازرگانان پیوستھ درصدد تھیھ مصنوعات بیشتري بودند تا با صدور آنھا 

  . بھاي كاالھاي وارد شده از مشرق زمین را بپردازند

داران، و ھمدستان ایشان  ثروت روز افزون تازه، بھ طور عمده، در دست بازرگانان، بانكداران، كارخانھ
معدودي از نجباي زمیندار ھنوز با تصاحب اراضي وسیعي كھ صدھا نفر اجاره . در مقامات دولتي بود

اما بھ طور كلي اشرافیت زمیندار در میان . ھاي قابل مالحظھ در دست داشتند نشین در آنھا نساجي، سرمایھ
از سوي دیگر فشرده شده و كم كم نفوذ سیاسي خود دو جبھھ پادشاھان از یك سو و شھرھاي تجارت پیشھ 

را از دست داده بود، و چارھاي جز آنكھ دل بھ شجره نامھ خانوادگي خود خوش دارد، برایش باقي نمانده 
 ١۶٠٠تا  ١۵٠٠از سال . زیانھاي ناشي از تورم مالي بھ یك سان گریبانگیر كارگران و اشراف شدند. بود

درصد، و در آلمان  ٢٠٠درصد، در فرانسھ  ١۵٠تھیدستان بود، در انگلستان  قیمت گندم، كھ تنھا آذوقھ
قیمت ھمان ; بھاي ده دوجین تخم مرغ چھار پني بود ١٣٠٠در انگلستان سال . درصد ترقي یافت ٣٠٠

بھ چھل و دو  ١۵٧٠بھ ھفت پني، و در سال  ١۵٠٠بھ پنج پني، در سال  ١۴٠٠تعداد تخم مرغ در سال 
. مزد نیز پیوستھ افزایش مییافت، اما با كندي بیشتري، زیرا كھ تنظیم آن در دست دولتھا بودكار. پني رسید

دالر، كمك  ١٢، دستمزد سالیانھ یك نفر دھقان اجیر شده معادل ١۵۶٣در انگلستان، براساس قانون سال 
خرید پول در  اگر حساب كنیم كھ قدرت. دالر تعیین شده بود ٢۵,٧دالر، و دھقان زیر دست  ۵,٩دھقان 

بوده است، حد متوسط حقوقھاي نامبرده بھ حدود  ١٩۵۴بیست و پنج برابر بیشتر از سال  ١۵۶٣سال 
اما باید در نظر داشتھ باشیم كھ در تمام موارد مذكور، عالوه بر دستمزد، غذا و ; دالر در سال میرسد ١٨٠

شانزدھم طبقات زحمتكش را نسبت بھ رویھمرفتھ تحوالت اقتصادي قرن . مسكن نیز بھ كارگر داده میشد
با صدور كاالھایي كھ كارگران تولید میكردند، مقدار . گذشتھ تنگدستتر، و از لحاظ سیاسي ضعیفتر نمود

  . زیادي اشیاي تجملي وارد میشد تا گروه معدودي از دولتمندان بتوانند در خوشي و فراواني زندگي كنند
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و ; قیام سپارتا كوس در روم، نظیر آن در تاریخ اتفاق نیفتاده بودجنگ طبقاتي چنان شدت یافت كھ، پس از 
از نتایج آن، وقایعي چون انقالب اھالي كمونھاي اسپانیا، جنگ دھقانان در آلمان، و قیام رابرت كت در 

اعتصاب كارگران بكرات اتفاق میافتاد، اما معموال بھ علت ائتالف میان . انگلستان را متذكر میشویم
صنف پارچھبافان انگلستان، در زیر نظارت صاحبان  ١۵٣٨در سال . یان و دولت سركوب میشدكارفرما

كارخانھ، قانوني گذراندند كھ اگر كارگر مزدوري از كار كردن در شرایطي كھ بھ توسط كارفرما وضع 
ان در زم. شده است امتناع ورزد، جزاي تمردش اول بار زندان، و در صورت تكرار تازیانھ وداغ است

بھ اندازھاي ستمگرانھ بود كھ ھیچ كارگري جرئت )) قانون مجازات ولگردان((ھنري ھشتم وادوارد ششم 
در یكي از مواد قانوني تصریح شده بود كھ اگر شخص  ١۵۴٧در سال . نمیكرد كار خود را ترك كند

ند و او را براي داغي برسینھاش بزن Vتندرستي كارش را ترك كند و بھ ولگردي بپردازد، باید با حرف 
آب، كمي شراب، و آشغال )) نان((مدت دو سال چون بردھاي بھ یكي از اھالي محل بسپارند تا تنھا با 

بر روي گونھ یا  sو اگر این ولگردي بار دیگر تكرار شود باید با حرف ; او را تغذیھ كند)) گوشت
مایھ سربلندي ملت انگلستان اندك . زندپیشانیش داغي بگذارند و او را براي تمام عمر محكوم بھ بردگي سا

اما بھ ھر حال قوانین فوق بخوبي نشان میدھند كھ حكومتھاي قرن شانزدھم داراي چھ ; مدتي منسوخ میشد
گئورگ، دوك ساكس، مقرر ساخت كھ در حوزه فرمانرواییش دستمزد معدنچیان . روحیھ خشني بودند

و ھیچ كارفرمایي نتواند ; باشد محل كار خود را تغییر دھدافزایش نیابد، ھیچ یك از معدنچیان حق نداشتھ 
كار كردن . كارگري را كھ یك بار در معدني موجب اخالل و نارضایي شده است بھ استخدام خود در آورد

در فالندر صنعت توربافي كال در دست . كودكان صریحا، یا بھ طور ضمني، مجاز و قانوني شمرده میشد
از طرف دیگر . تران بیش از دوازده سال را از شركت در آن شغل ممنوع میداشتكودكان بود و قانون دخ

قوانیني كھ برضد انحصارات و احتكار و رباخواري وضع شده بودند یا پشت گوش انداختھ میشدند و یا بھ 
  . نیرنگي از اجرایشان شانھ خالي میشد

كھ كلیساي كاتولیك روحا با ھر نوع جنبش اصالح دیني ھواخواه تجارت و اقتصاد نوین بود، و حال آن
چنانكھ بھره را حرام میدانست، تنگدستي را مقدس میشمرد، ثروت را تكفیر ; ناسازگاري داشت)) معاملھ((

میكرد، براي اصناف حرمت دیني قابل میشد، و بھ اندازھاي بر تعداد تعطیالت دیني كارگران افزوده بود 
میتوان گفت ھمین وضع . نھ صد و پانزده روز بیكاري داشتندكشورھاي كاتولیك ساال ١۵۵٠كھ در سال 

عالمان االھي مداخلھ . در كندي صنعتي شدن و افزایش ثروت كشورھاي كاتولیك تاثیري بسزا داشتھ است
براي نیازمندیھاي روزانھ مردم الزم میشمردند )) قیمتھاي عادالنھ((كلیسا را در وضع قوانیني جھت تثبیت 

توماس آكویناس كوشش در بھ دست آوردن ثروت بیش از نیاز شخصي را . میكردندو از آن حمایت 
بھ موجب ناموس طبیعي، ((خواند، و حكم داد كھ ھر نوع ملك و مال اضافي،)) آزمندي گناھكارانھ((

لوتر نیز با این عقاید موافق بود، اما رشد عمومي آیین .)) میبایست در راه دستگیري مستمندان صرف شود
در ; تعطیالت منسوب بھ قدیسان منسوخ شدند. ستان، ندانستھ، با انقالب سرمایھ داري ھمكاري میكردپروت

بازرگانان و بانكداران از آیین پروتستان پشتیباني میكردند و، بھ . نتیجھ، كار و سرمایھ افزایش یافتند
مقام یافت، مال اندوزي ثروت ارج و . جبران آن، آیین نوین نیز جانب احترام ایشان را نگاه میداشت

خصلتي پسندیده شد، كار كردن از شرایط پرھیزگاري شناختھ شد، و بھره وام بھ عنوان پاداش قانوني در 
  . ازاي بھ خطر انداختن نقدینھ شخصي حالل بھ شمار آمد

II -قانون  

ور، عصر شقاوت بود و قوانین آن بھ تبعیت از اقتصادي بیرحم وضع شده بودند وعصر فقري ننگ آ
  . ھنري تیره و اندوھبار، و االھیاتي كھ خدایش مسیح را مطرود ساختھ بود

اشخاص مھم دشنھ بھ كمر میبستند و تنھا . آدمكشي در میان عموم طبقات رواج داشت. عادي محسوب میشد
 جنایت بھ. طبقھ ضعیف و وامانده بود كھ براي دادخواھي، از بیدادگریھاي زمانھ، بھ قانون پناه میجست

و ھر اتللویي كھ بھ ; ھاي شكسپیر علت بدگماني در زندگي مردم بھ ھمان اندازه فراوان بود كھ در نمایشنامھ
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مسافران حملھ راھزنان را . ھمسرش بدگمان میگشت و از كشتن وي عدول میكرد نامرد خوانده میشد
ھنوز شب را با تاریكي بھ  در شھرھایي كھ. كاري عادي میدانستند و دستھ جمعي پا در راه سفر میگذاشتند

در . و خانھ مردم میبایست چون دژي با حفاظ باشد; روز میرساندند، دزد ھمان قدر زیاد بود كھ روسپي
مردم پاریس را در وسط روز لخت )) پسران شریر((اوج عظمت فرانسواي اول، دستھاي از دزدان بھ نام 

  . میكردند

جیب برھا ((، نقل میكند كھ زماني شارل نھم خواست بفھمد برانتوم، بنابر روایات معموال بیاساس خود
و بھ ماموران شھرباني دستور داد كھ ده نفر از آن ھنرمندان را )) چگونھ تردستیھاي خود را انجام میدھند،

در پایان ضیافت، آن ده نفر را احضار كرد تا غنایم بدست آورده را . بھ مجلس رقص شاھانھ دعوت كنند
ر و پوشیدني بر وي عرضھ دارند، و چون دید قیمت آن دستبردھاي پنھاني بھ چندین ھزار از پول و جواھ

برانتوم اضافھ میكند كھ شارل بھ ایشان اجازه داد ثمره .)) پادشاه نزدیك بود از خنده بمیرد((دالر میرسد،
باشد كھ ; ندتمرینھاي طوالني خود را تصاحب كنند، اما امر كرد كھ از آن پس وارد خدمات لشكري شو

اگر جا زدن كاالھاي تقلبي، دغلكاري و كالھبرداري تجارتي، رشوھگیري . جنگ آنھارا از میان بردارد
درباریان، غصب امالك كلیسایي، و تجاوز از مرزھا بھ زور سر نیزه را از جملھ جرایم بدانیم، باید بگوییم 

تنھا بتوانیم بخشي از روحانیان و پارھاي  و شاید; از ھر دو نفر اروپایي آن عصر یكیشان دزد بوده است
اگر بر این زمینھ اجتماعي موارد . از پیشھ وران درستكار را در گوشھ و كنار از این اتھام معاف داریم

فراوان آتشسوزیھاي عمومي، تجاوزات جنسي، و خیانتھا را بیفزاییم، آنگاه درك میكنیم كھ نیروھاي 
  . مسائل و مشكالتي مواجھ بودھاندانتظامي و قانوني آن زمان با چھ 

این سازمانھاي انتظامي و قانوني بیشتر بھ منظور كیفر دادن بھ جرایم و جنایات بھ وجود آمده بودند تا 
در بعضي شھرھاي بزرگ، مانند پاریس، افراد لشكري مامور حفظ آرامش . براي جلوگیري از وقوع آنھا

داراي پاسبانان و پاسداران بود، اما رویھمرفتھ نیروي و امنیت میشدند، و گرچھ ھر شھر و قصبھاي 
سیاستمداران و قانونگذاران، كھ از مبارزه با خوي . انتظامي آن زمان سازمان صحیح و افراد كافي نداشت

بشري بھ ستوه آمده بودند، سھولت كار خود را در آن میدیدند كھ با وضع قوانین بیرحمانھ تبھكاران را 
كیفر بیست نوع جرم و جنایت . را با تماشاي شكنجھ و اعدام ایشان بھ عبرت وادارند كیفر دھند و مردم

قتل نفس، خیانت، بدعتگذاري، توھین بھ مقدسات، جادوگري، دزدي، جعل و اسناد، : اعدام تعیین شده بود
ر مواد ، دست بردن در اوزان و مقادیر، تقلب د))درنده خویي((، ھمجنسگرایي،)قلب زني، قاچاق، مییافت

اعدام . خوراكي، خسارت رساندن بھ مال غیر در شب، فرار از زندان، و باالخره عدم توفیق در خودكشي
ممكن بود فقط بھ وسیلھ عمل نسبتا كم آزار قطع سرانجام بگیرد، اما این مجازات معموال امتیازي بود كھ 

چوبھ دار بود، بدعتگذاري و شوھر  و كیفر آدمھاي بي سر و پا; بھ زنان و مردان نجیبزاده ارزاني میشد
كشي را با توده آتش پاسخ میدادند، و قاتالن بھ نام ر ابھ اسب میبستند، بر زمین میكشاندند، و سپس چھار 

قانوني گذراند كھ بھ موجب آن میتوانست براي تنبیھ  ١۵٣١ھنري ھشتم در سال ; شقھ شان میكردند
اري كھ ما مردم خوش طینتتر امروزي با صدف خوردني ھمان ك; زندانیان ایشان را در آب بجوشاند

كسي كھ جعل اسناد میكند باید :((یكي از شھردارھاي سالزبورگ فرماني صادر كرد بھ این مضمون. میكنیم
و كسي كھ سوگند دروغ میخورد باید زبانش را از پشت ; بر توده آتش بسوزد یا در آب جوش بمیرد

ا دختر، یا ھمسر، و یا خواھر اربابش زنا كند باید سرش را قطع كنند و نوكري كھ ب; گردنش بیرون آورد
ژولین رابو كھ كودك خود را پس از زایمان سخت و دردناكش كشتھ بود، در شھر .)) یا بھ دارش بیاویزند

و اگر بتوانیم گفتھ بودن را بپذیریم، در ھمان شھر چندین نفر را بھ گناه اینكھ . آنژه بر توده آتش سوخت
و آنھایي كھ توبھ كردند فقط بھ ; وز جمعھ گوشت خورده و از توبھ استنكاف كرده بودند زنده سوزاندندر

تا آنكھ كركسان ; معموال جسد مردگان را، براي عبرت زندگان، بردار باقي میگذاردند. دار آویختھ شدند
زیانھ زدن مرد یا زن مجرم براي جرمھاي كوچكتر نیز ممكن بود بھ تا. گوشت آن را میدریدند و میخوردند

یا از یك و یا ; گاھي نیز یكي از اعضاي بدن، چون پا، گوش، دماغ، و حتي سرشان راقطع كنند; اكتفا كنند
خالفكاریھاي كوچكتر را با زنداني . و یا با آھن سرخ شده داغشان بزنند; ھر دو چشم نابینایشان سازند

ھایي چون در پیلوري  ھ تا سیاھچال، و ھمچنین با شكنجھكردن در شرایط مختلف، از زندان تادیبي گرفت
در سراسر اروپا . گذاشتن، بھ ارابھ بستن و تازیانھ زدن، و با طناب در آب غوطھ ور ساختن، كیفر میدادند
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رویھمرفتھ قوانین جزایي قرن . زنداني كردن كساني كھ از عھده پرداخت وام خود بر نمیآمدند معمول بود
  . نین قرون وسطي سختگیرتر، و انعكاسي بودند از آشفتگي اخالقي آن زمانشانزدھم از قوا

ھا  مردم از این كیفرھاي وحشیانھ مشمئز نمیشدند، و چھ بسا كھ از شركت در تماشاي اعدامھا و شكنجھ
ھنگامي كھ مونتھ كوكولي در زیر . و گاھي نیز دست كمك بھ سوي جالدان دراز میكردند; لذت میبردند

عتراف كرد كھ بھ فرانسوا، پسر عزیز كرده فرانسواي اول، سم داده یا قصد داشتھ است سم بدھد، شكنجھ ا
چنانكھ روایت ; )١۵٣۶لیون، (دست و پاي او را بھ چھار اسب بستند و از چھار سو بدنش را شقھ كردند 

اسھ درآوردند، مردم بقایاي جسدش را ریزریز كردند، دماغش را بریدند، چشمھایش را از ك: ((شده است
، افزوده شده بود كھ ))قوانین آبي((فكھایش را خرد كردند، و بر این قوانین جزایي مجموعھ دیگري، بھ نام 

براي جلوگیري از تفریحھایي كھ ظاھرا بھ عنوان تخلف از دینداري یا تخطي از عرف و عادات عمومي 
ز جمعھ، كھ از قوانین كلیسایي و عمومي خوردن ماھي در رو. تلقي میشدند، بھ مورد اجرا گذارده میشد

كشورھاي كاتولیك بود، در انگلستان پروتستان، در زمان ادوارد ششم، بھ صورت یكي از قوانین دولتي 
و حتي با جلب عالقھ مردم بھ كار دریا بالمآل ; درآمد تا بدین وسیلھ از صنعت ماھیگیري پشتیباني شود

. ازي ھمواره عملي نامشروع و، در عین حال، رایج بوده استقمارب. نیروي دریایي كشور تقویت شود
ھا  ھاي خوشگذراني را خوب میشناخت، فرمان داد تا عموم افرادي را كھ در میخانھ فرانسواي اول، كھ راه

اما بعدا اجازه داد كھ سازماني عمومي ; )١۵٢۶(ھا با ورق و طاس بازي میكردند دستگیر كنند  و قمارخانھ
بدمستي بندرت مورد تعقیب و مجازات قانوني قرار میگرفت، ). ١۵٣٩(مایي تاسیس شود براي بخت آز

ھمچنین، قوانیني وجود داشتند كھ طبقھ تازه بھ . اما بیكاري جرمي تقریبا مستوجب اعدام محسوب میشد
تي دوران رسیده را در تظاھر بھ مالداري، پوشیدن لباسھاي فاخر، داشتن تجمل و اثاثھ گرانبھا، و ح

و بدین ترتیب پارھاي امتیازات طبقاتي براي اشراف محفوظ ; غذاخوردن و مھماني دادن محدود میكردند
بھ طوري ; ھنگامي كھ من پسر بچھاي بودم، انواع بازیھا و تفریحھا ممنوع بودند: ((لوتر میگوید. میماند

ھ در اجراي آیینھاي مقدس كھ بھ ورق فروشھا، ني زنھاي دوره گرد، و بازیگران اجازه داده نمیشد ك
و نیز آنھایي كھ ورق بازي میكردند یا بھ تماشاي نمایشھا و لودگیھا میرفتند، بعدا، براي پاك ; شركت كنند

بیشتر این گونھ ممنوعیتھا تا بعد از دوره اصالح دیني دوام آورد .)) كردن گناه خود، بھ توبھ متوسل میشدند
  . ي شدت خود رسیدو در اواخر قرن شانزدھم بھ حد اعال

مایھ تسلي این بود كھ قوانین مزبور بھ ھمان سختي و جدیتي كھ وضع شده بودند بھ مورد اجرا در 
  . نمیآمدند

فرار از زیر آنھا آسان بود و قاضي یا ھیئت منصفھ با اندكي مھرباني، رشوه، و یا تھدید چنان نرم میشدند 
قوانین كلیسایي، تا . صر یا جریمھ مالي رھا میساختندكھ بسیاري از مجرمان بزرگ را با گوشمالي مخت

و گرچھ از یك طرف در تنفیذ قوانین جاري اھمال ; زمان ھنري ھشتم، ھمچنان بھ قدرت خود باقي ماندند
میشد، اما از طرف دیگر، براي وادار كردن متھمان دیني بھ اعتراف یا گواھي مورد نظر، انواع 

ر این مورد با آنكھ قوانین ھنري ششم در تاریخ انگلستان سختگیرترین د. ھاي سخت اجرا میشدند شكنجھ
زیرا شكنجھ دادن را بكلي ممنوع ; مجموعھ قوانین بھ شمار میآمدند، باز ھم پیشرفتھتر از زمان خود بودند

تاخیر دردادرسي متھمان نیز خود نوعي . میكردند، مگر در شرایطي كھ صلح و امنیت ملي بھ خطر میافتاد
چنانكھ یكي از شكایات كورتس اسپانیا بھ شارل پنجم این بود كھ حتي افرادي كھ مرتكب ; نجھ بودشك

و تازه جریان ; جرمھاي كوچك شده بودند غالبا تا ده سال در زندانھاباقي میماندند تا نوبت دادرسیشان برسد
اینان . فزوني گرفت دادرسي ممكن بود انحطاط نفوذ كشیشان، حقوقدانان روي كار آمدند و عده شان

ھاي قضایي و مراتب باالتر دیواني را از وجود خود پرساختند و بھ عنوان نمایندگان طبقات متوسط  دادگاه
و حتي اشراف و روحانیان نیز در مسائل مربوط بھ ; در انجمھاي ملي و پارلمانھاي ایالتي شركت جستند
)) نجباي قلم((یا )) نجباي ردا((بدین ترتیب، یك طبقھ  .قوانین مدني از آنھا استمداد و راھنمایي میطلبیدند

در كشورھاي پروتستان قانون . مینامید در فرانسھ بھ وجود آمد)) ھاي خز پوشیده گربھ((كھ رابلھ آنھا را 
در . ، جانشین االھیات شد))ابزار مقاومت((ھا علم حقوق، بھ منزلھ  كلیسایي از میان رفت، و در دانشگاه

یني، حقوق رومي دوباره رواج یافت و در قرن شانزدھم آلمان را ھم بھ زیر سلطھ خود كشورھاي الت
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اما در فرانسھ، بھ موازات آن، مجموعھ قوانین محلي نیز بھ حیات خود ادامھ میداد، در انگلستان ; گرفت
اي در بھ وجود تا اندازھ)) قانون نامھ یوستینیانوس((بر حقوق رومي برتري یافتند، اما )) قوانین عمومي((

با این حال، در دربار ھنري ھشتم، قاضي . آوردن و برقرار داشتن حكومت استبدادي ھنري ششم موثر بود
بر این بحث متكي ساخت كھ ) ١۵٣٧حد (عسكر شاه، تامس ستاركي، موضوع اصلي دیالوگ خود را 

دشاھان اصوال باید با آراي عمومي و ھمچنین، پا; قوانین باید اراده پادشاه را در قبضھ اختیار داشتھ باشند
كشوري كھ در آن ھمھ چیز بھ اراده فردي : فقط براي یك دوره بھ پادشاھي برسند، و یا احیانا معزول شوند

است كھ نھ از راه آراي عمومي بلكھ براساس قانون طبیعي وراثت بھ فرمانروایي رسیده است نمیتواند دیر 
زیرا بندرت دیده شده است ; ر باشد و در نظم كامل بھ سر بردزماني از نعمت حكومتي صالح برخوردا

آنھایي كھ بنابر قانون وراثت بھ پادشاھي و فرمانروایي میرسند شایستگي چنان مقام شامخي را داشتھ 
چھ چیز از این ناسازگارتر با طبیعت كھ ملتي بزرگ در زیر تسلط اراده شاھزادھاي قرار ... باشند
این متناقضتر با موازین عقلي كھ ھمھ افراد یك ملت بھ فرمان كسي باشند كھ معموال چھ چیز از ... بگیرد

این از قدرت بشري خارج است كھ از شخصي كھ در حال عادي فاقد درایت است ... خود فاقد عقل است
صي را اما افراد بشر این توانایي را دارند كھ، با آراي عمومي، شخ.... فرمانروایي با فھم و درایت بسازد

كھ ھم عاقل و ھم عادل است انتخاب كنند و فرمانش را گردن نھند، آن دیگري را كھ جبار است از 
  . فرمانروایي معزول سازند

سال پیش از چاپ آن، برخالف انتظار بھ مرگي  ٣٣۴تامس ستاركي یك سال پس از نگارش دیالوگ، اما 
  . طبیعي درگذشت

III - اخالق  

; مردم جھان مسیحیت التیني چگونھ رفتاري داشتند ادعاھا و تبلیغات دیني آنھا نباید ما را بھ اشتباه بیندازند
چھ اینھا بیشتر از روي شدت كینھ بودھاند قدمي كھ میتوانستند بھ آن شدت ایمان بیاورند، میتوانستند بھ 

رم مقابل پیكره مریم زانو میزدند، در ھا با شرم و آز ھمان شدت ھم كفر بگویند، دختراني كھ یكشنبھ
ھاي خود را بھ امیدھایي سرخاب میمالیدند و بسیاري از آنان چنان آماده فریب  روزھاي دیگر ھفتھ گونھ

بكارت میبایست با انواع تدابیر . خوردن بودند كھ ھمان نخستین وعده ازدواج را بھانھ انحراف قرار میدادند
موضوع ((انون، دین، نفوذ پدر ساالري، تربیت، و باالخره بھ عنوان و قیود، مانند عرف، اخالق، ق

براي . و با اینھمھ محافظان، باز قادر بود كھ بھ نیرنگي خود را برباد دھد; ، حفظ و حراست شود))آبرو
سربازاني كھ در لشكركشیھا جز شراب و شھوت مایھ دلخوشي دیگري نداشتند، در بازگشت بھ شھرھا، 

طالب . بود كھ بتوانند خود را با محیط تازه تطبیق دھند و راه امساك و اعتدال در پیش گیرندبسیار دشوار 
در تمرینھاي جنسي بھ مقام استادي میرسیدند و فریاد برمیآوردند كھ بایستي زنا از گناھان بخشودني 

ف میكند كھ رابرت گرین آشكارا اعترا. محسوب شود، و مورد اغماض قانونگذاران روشنفكر قرار گیرد
غالب اوقات .)) گل جوانیم را در مصاحبت یاوه سرایاني، بھ ھرزگي خودم، پژمرده ساختم((در كیمبریج 

و ظاھرا این نمایش یكي از ; میرقصیدند)) كامال برھنھ((ھا در روي صحنھ، یا محلھاي خصوصي،  رقاصھ
بھ روابط جنسي بي اعتنا بودند، و  ھنرمندان نسبت بھ قوانین و قیود مربوط. كھنھترین تازگیھاي دنیاست

در میان بزرگان قوم این مقررات : ((بھ گفتھ برانتوم. نجبا و بانوانشان نیز نظر ھنرمندان را تایید میكردند
چقدر دوشیزگان طبقات باال را میشناسم كھ پرده عفاف . ... و خرده بینیھا درباره بكارت مورد استھزاست

قبال اشاره كرده بودیم كھ مارگریت دوناوار نازنین چگونھ !)) كشاندھاندخود را تا بھ سراپرده زفاف ن
ھاي شھوت انگیزي بود كھ  كتابفروشیھاي كوچك پر از نوشتھ. داستانھاي ھرزه را بدون سرخ شدن میشنید

پیترو آرتینو در پاریس ھمان قدر شھرت یافت كھ در . قیمتھاي گرانشان را خریداران حریصانھ میپرداختند
فرانسوا رابلھ كشیش حماسھ غول آساي خود، گاگانتوا، را با چنان ھرزه گوییھایي آلوده نمود كھ ممكن . رم

و با این رفتار ابدا نگراني نداشت كھ از عده خریداران ; بود خواندن آنھا آرتینو را از خجالت آب كند
حتي تصاویري كھ انحرافات  نقاشان بازار خود را براي نمایش مجالس شھوتانگیز، و. كتابش كاستھ شود

و شاھكارھایي از این قبیل توسط ولگردان و نامھ رسانان و ; جنسي را بي پرده نشان میدادند، گرم مییافتند
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ھمھ نوع انحرافات جنسي در این دوره . بازیگران دوره گرد، حتي دربازارھاي مكاره، بھ فروش میرسیدند
  . یان صفحات اشرافي پسند كتابھاي برانتوم دیده میشدندھمان طور كھ در م. جاي خود را بازمییافتند

و در این دوره بود كھ عمال آن بھ نام ; فحشا ھم از جھت درآمد و ھم از لحاظ حیثیت اجتماعي رونق گرفت
بعضي سرداران . بود خوانده شدند) درباریھا(كھ مونث واژه كورتیجاني ) ھا فاحشھ(ایتالیایي كورتیجانھ 

شده از دستبرد افرادشان در براي سپاھیان خود عدھاي فاحشھ استخدام میكردند تا زنان شھرھاي اشغال 
امان بھ اندازھاي زیاد شدند كھ تقریبا بھ صورت واگیري طاعون در آمدند، حكومتھا یكي پس از دیگري 

لوتر در عین حال كھ بھ طبیعي بودن غریزه . تیره روز وضع كردند)) دختران شادكامي((قوانیني بر ضد 
و بر اثر پافشاري وي بسیاري از شھرھاي ; بگیرد جنسي فتوا میداد، كوشش بسیار كرد تا جلو فحشا را

اوپیتال، صدراعظم فرانسھ، قوانین /، میشل دول١۵۶٠در سال . آلمان لوتري فحشا را اكیدا ممنوع ساختند
  . لویي یازدھم برضد این آفت اجتماعي را بھ مرحلھ اجرا در آورد

ا بھ كشش عمیق روح بھ سوي روح در خالل آن احوال بود كھ وسوسھ سخیف جسم براي جسم جاي خود ر
ھاي  ھاي دزدیده، نامھ نگاه. واگذارد، و آنھمھ زیورھا و لطایف دلباختگي و عشق و رمانتیك بھ وجود آورد

ھاي امید بخش، و دیدارھاي پنھاني با تار و پود وجود آدمي  عاشقانھ، غزل و ترانھ، تصنیف و سرود، ھدیھ
را كھ )) عشق افالطوني((گروھي از زنان عاشق پیشھ، سرگرمي برخي از طبایع حساس، و یا . درآمیخت

در این راه و رسم عاشق پیشگي ممكن بود بانویي با . ارمغان ایتالیا و كاستیلیونھ بود با آغوش باز پذیرفتند
دلباختھ خود چون دو دوست نزدیك و ملتھب از عشق بھ سر برد و، در عین حال، پاكدامني خود را با كمال 

مردان با بیپروایي شھوتران ; اما این خودداري سكھ رایج آن عصر نبود. شھامت محفوظ بدارد غیرت و
  . منظومھ عشقھاي پاك بھ بازار آمد، كھ آن ھم مقدمھ وصال بود. بودند و زنان ایشان را چنین میپسندیدند

ندان خود را بھ دست اما نھ مقدمھ ازدواج، والدین ھنوز بیش از آن حسابگر بودند كھ اختیار ھمسري فرز
اراسموس كھ فریفتھ زیباییھاي زن . و در نظر ایشان ازدواج عبارت بود از تزویج داراییھا; عشق بسپارند

بود، نھ ھواخواه ازدواج، بھ جوانان پند میداد كھ بھ میل و صالحدید بزرگترھاي خود ازدواج كنند و توكل 
و رابلھ نیز با او ; دایمي بشكفد، نھ آنكھ از سیري بپژمردبر آن داشتھ باشند كھ گل عشقشان بر اثر موانست 

آلبره بر ضد ازدواج بھ خاطر / با وجود این تاییدات، عده روز افزوني از جوانان، مانند ژان د. ھمعقیده بود
دوره ما : ((راجر اسكم، مربي شاھزاده خانم الیزابت، بھ شكوه چنین مینویسد. مال و جاه طغیان كردند

آن انضباط و اطاعت دیرین بھ دور افتاده كھ اكنون نھ تنھا مردان جوان، بلكھ دوشیزگان نورسیده چنان از 
علي رغم پدر، مادر، خدا، نظم اجتماعي، و ھر چیز دیگر، با ھر كھ بخواھند، ازدواج ... نیز جرئت میكند

براي خود انتخاب كرده، لوتر از شنیدن این خبر كھ پسر مالنشتون بدون مشورت با پدرش نامزدي .)) كنند
زیرا مصلح ; و قاضي جواني در شھر ویتنبرگ نیز آن نامزدي را قانوني شمرده است، سراسیمھ شد

وي درباره دانشگاه . بزرگ معتقد بود كھ انتشار خبر آن واقعھ شھر ویتنبرگ را بھ بدنامي خواھد كشاند
  ): ١۵۴۴ژانویھ  ٢٢(چنین نوشتھ است 

ي از جوانان كشورھاي مختلف داریم، دخترانمان نیز روز بھ روز گستاختر در اینجا ما گروه بزرگ
  شدھاند، بھ طوري كھ بھ دنبال پسران 
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و من خبر دارم كھ بسیاري از ; و عشق رایگان خود را تقدیمشان میدارند. دیگري كھ بتوانند، میروند
زیرا میپندارند كھ ما میخواھیم حلقھ ازدواج را بھ دور ... والدین پسران خویش را بھ خانھ احضار كردھاند

دم كھ از ھمان راه و روش یكشنبھ گذشتھ وعظ موثري كردم و بھ مردان سفارش كر... گردنشان بیندازیم
مثال اینكھ والدین باید با دور اندیشي و خیر . ... عمومي، كھ از آغاز جھان معمول بوده است، پیروي كنند

خواھي براي فرزندانشان ھمسري اختیار كنند، نھ آنكھ فرزندان از پیش نامزدي براي خود تعیین كرده 
است كھ بر اثر تلقینات ابلیس میخواھد سلطھ والدین را، كھ  این گونھ نامزدیھا اختراع پاپ منفور... باشند

. موھبتي االھي است و تا این اندازه مورد تایید دیني قرار گرفتھ، منھدم و نابود كند

قرار ازدواج ممكن بود براي پسران و دختران سھ سالھ در میان والدینشان گذارده شود، اما این گونھ 
سن قانوني ازدواج معموال براي پسران . ملغا میشدند و بھ انجام نمیرسیدندپیمانھا در بسیاري از موارد 

رابطھ جنسي پس از نامزدي و پیش از ازدواج مورد اغماض . چھارده و براي دختران دوازده سال بود
ھاي اروپایي در امریكا، حتي پیش از  در سوئد، ویلز، و بعدھا در پارھاي از مستعمره. قرار میگرفت

بدین ترتیب كھ جفت دلباختھ با ھم بھ بستر ; مجاز بود)) ھمخوابگي با مانع((اسم نامزدي، اجراي مر
در كشورھاي پروتستان ازدواج از . میرفتند، ولي مكلف بودند كھ شمدي در میان خود حایل داشتھ باشند

كشیش انجام  بھ بعد نكاح مدني جانشین نكاح كلیسایي شد كھ بھ توسط ١۵٨٠اعمال دیني مجزا، و از سال 
لوتر، ھنري ششم، اراسموس، و پاپ كلمنس ھشتم دو گاني را در شرایطي خاص مجاز میشمردند، . گرفت

مجتھدان آیین پروتستان كم كم . بخصوص در موردي كھ با این قرار از طالق جلوگیري بھ عمل میآمد
این جرم ظاھرا در . در میان باشدآماده میشدند كھ طالق را قانوني سازند، اما ابتدا در صورتي كھ پاي زنا 

عشقھاي نامشروع جزو . فرانسھ رواج بسیار داشت، با آنكھ در آن كشور رسم بود زوجھ زناكار را بكشند
 . زندگي عادي زنان طبقات باالي فرانسھ محسوب میشدند

یھ نقل شده خانواده سھ نفري، مانند آنچھ درباره زندگي ھانري دوم، كاترین دو مدیسي، و دیان دو پوات
بھ عبارت دیگر، زن شرعي كھ بر حسب شایستگي مقام انتخاب شده بود با ; است، فراوان وجود داشت

تبسمي ساختگي غمض عین میكرد و موقعیت خود را محفوظ میداشت چنانكھ امروزه نیز گاھي نظیر آن 
  . در فرانسھ دیده میشود

  . ھاي بود و پس از ازدواج خدمتكار خانھ زدواج االهبھ غیر از آنچھ در میان اشراف معمول بود، زن پیش ا

ھا مادر شدن را مایھ سربلندي خود میدانستند، بھ زیادي فرزندانشان میبالیدند، و كوشش داشتند كھ  زوجھ
اینھا مخلوقات نیرومندي بودند كھ عادت داشتند از بام تا شام . افراد خانواده خود را بخوبي نگھداري كنند

بیشتر لباسھاي خانواده را خودشان میدوختند و گاھي ھم از سرمایھداران كار . مشغول باشند بھ كار سنگین
دستگاه بافندگي یكي از لوازم اصلي ھر خانھ بھ شمار میآمد، و در انگلستان عموم زنان بدون . میپذیرفتند

ایشان را تشویق  نخریسي میگذراندند، زنان دربار فرانسھ از قماش دیگري بودند، زیرا فرانسواي اول
میكرد كھ قبل از ھر چیز زیبایي تن و جامھ خود را جلوه گر سازند، و حتي اگر بتوانند با ھدفگیري 

یك نھضت پشتیبان زنان از ایتالیا . موشكھاي دلبري خود جریان سیاست ملي را بھ جھت دلخواه بگردانند
ھ بخوبي میدانستند كھ قدرت و تسلط ایشان زیرا زنان فرانس; بھ فرانسھ رسید، و بزودي نیز از میان رفت

; بسیاري از زنان طبقھ اعیان فرانسھ باسواد و تربیت شده بودند. نیازي بھ پشتیباني سیاستھا و قوانین ندارد
متداول شده بود، این )) سالون فرانسوي((و از ھمان زمان در فرانسھ و بعضي از كشورھاي دیگر تشكیل 

نوان فرھنگ دوست برپا میشدند محل اجتماع و گفتگوي سیاستمداران، محافل ھنري كھ در خانھ با
گروه دیگري از زنان فرانسوي كھ . شاعران، نقاشان، دانشمندان، نخست كشیشان، و فیلسوفان بودند

، آن دو برتاني، كلود، و رنھ را بھ عنوان نمونھ ذكر كنیم در )آن دو فرانس(میتوانیم اسامي آن دو بوژو 
بھ طور كلي اصالح دیني، . وب شھوت پرستي، با كمال آرامش، بھ پاكدامني خود ادامھ میدادندمیان آن آش

كھ جنبشي توتوني بود، مقام زن را در راس خانواده قرار داد، و سرانجام او را چون مظھر زیبایي و عامل 
ین اغماض كلیسا جنبش اصالح دیني ھمچن. متمدن كننده مردان بر تخت فرمانروایي دنیاي رنسانس نشاند
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نسبت بھ سرگرمیھاي جنسي را مورد اعتراض قرار داد و، پس از مرگ لوتر، زمینھ را براي جمود فكري 
  . پیرایشگران آماده ساخت

اینك . با رواج روحیھ تجارت پیشگي و متروك ماندن كارھاي خیریھ، اخالق اجتماعي رو بھ انحطاط گذارد
شده بود نادرستي فطري بشري در موقعیتھاي تازه و بھ شكلھاي كھ اقتصاد پولي جانشین روش فئودالي 

دولتمندان نوخاستھ كھ بھ جاي زمین سھام و بروات در دست داشتند، و بندرت با . نوین خودنمایي میكرد
افرادي كھ سود دسترنجشان را از چنگشان میربودند در تماس بودند، دیگر پایبند ھیچ گونھ سنن جوانمردي 

تجارت و صنعت قرون وسطایي . آنچنانكھ در میان خاوندان توانگر رواج داشت، نبودندو نوعپرستي، 
قیود اخالقي را بھ شكل مقررات صنفي، شھري، و دیني پذیرفتھ بودند، اما سرمایھ داري نوین این قیود را 

وش بھ دور انداختھ و مردمان را چنان سرگرم رقابت مصرانھ ساختھ بود كھ اصول اخالقي را پشت گ
  . میانداختند

ھاي روزانھ آن زمان پر بود از  ھا و نوشتھ نامھ. دغلكاریھاي تجارتي جاي دغلكاریھاي دیني را گرفتند
. گزارشھاي شكوھآمیز درباره جازدن محصوالت خوردني و كاالھاي تقلبي توسط بازرگانان عمده فروش

خاكھ آجر بھ زنجبیل میزنند و مواد ((شكایت میكرد كھ بازرگانان وارد كننده ) ١۵١٨(دیت اینسبروك 
فروشندگان این حقھ را یاد گرفتھ بودند كھ ادویھاي چون : ((لوتر مینویسد.)) ناسالم با فلفل مخلوط میسازند

ھیچ . فلفل، زنجبیل، و زعفران را چندي در سردابھاي مرطوب نگاه دارند تا بروزن آنھا افزوده شود
سناي و نیز بر مجموعھ بار یك .)) براي این گونھ تقلبھا حدي نیست. كاالیي نیست كھ بازرگانان با نبرند

  . كشتي كھ محتوي اشیاي پشمي انگلیس بود از كلیھ جھات وزن و جنس و اندازه مھر تقلبي زد

ھاي اعیان  خانواده. امور خیریھ ھنوز در كشورھاي التیني با ھمان خوشرویي قرون وسطایي رواج داشتند
شھر لیون از قرن پانزدھم . ید خود را بھ عنوان ھبھ و صدقھ در راه خدا میدادندقسمت بزرگي از عوا

بھ )) با دست و دل باز((سازمان متشكلي از امور خیریھ شھرداري را بھ ارث برده بود كھ اھالي ھمواره 
انھاي بھ لوتر كوشش مرد. در آلمان و انگلستان دستھاي دھنده آن قدرھا باز نبود. آن كمك مالي میرساندند

كاربرد تا سازمانھاي خیریھ را، كھ بر اثر غصب اموال مراكز دیني بھ دست شاھزادگان متروك و بیمایھ 
وي بھ . اما خود وي اعتراف كرده است كھ اقداماتش بھ جایي نرسیدند; مانده بودند، دوباره برقرار سازد

طر صدقھ میدادند، اما حاال، در دوره در دوره پاپھا مردم نیكوكار بودند و بھ طیب خا: ((شكوه میگوید
ھیچ كس پول سیاھي .... رواج نص انجیل، ھیچ كس صدقھ نمیدھد، و ھر كس میخواھد دیگري را بدوشد

لندن ھرگز چنین پلید نبوده : ((گزارشي نظیر آن داده است ١۵۴٨التیمر نیز در سال .)) كمك نخواھد كرد
مقادیر ھنگفتي از راداییش وقف كمك بھ ... نگران میمرددر زمانھاي گذشتھ وقتي یكي از توا.... است

كاردینال پول بھ اھالي لندن خاطر نشان .)) امروزه دست نیكوكاري چسبناك شده است.... مستمندان میشد
و جیمز فرود چنین نتیجھ ; ساخت كھ دو تا از شھرھاي ایتالیا بیش از تمام كشور انگلستان صدقھ داده بودند

محتمال آیین .)) ترش حقیقت، نیكوكاري و عدالت در انگلستان رو بھ افول گذارده استبا گس:((میگیرد
پروتستان دستي در این كار نداشت، بلكھ خوي تجارت پیشگي و بي ایماني بود كھ حس نیكوكاري را 

  . تضعیف میكرد

ان بیكار مانده، مستاجران اخراج شده، پیشھ ور. گدایي رواج یافت و بھ صورت یك بحران اجتماعي در آمد
ھا بھ پرسھ زني در آمدند یا محالت كثیف شھر را مركز گدایي و  و سربازان از جنگ برگشتھ در جاده

و ; در ھامبورگ یك پنجم; در آوگسبورگ گدایان یك ششم سكنھ را تشكیل میدادند. دزدي خود قرار دادند
چھ بسیارند بینوایان، ! اي خداي بخشنده(( :مصلح دیني، تامس لور، چنین استغاثھ میكند. در لندن یك چھارم

لوتر، !)) كھ در گل والي معابر میخزند و میخوابند... ضعیفان، زمین گیران، شالن، كوران، و بیماراني
كھ قلبي مھربان در پشت زبان خشنش داشت، از نخستین كساني بود كھ میگفت باید دولت اختیار نگاھداري 

وي در نامھ سرگشاده بھ اشراف مسیحي ملت آلمان درباره . یسا بگیردو پرستاري گدایان را از دست كل
ھر شھر میبایست ھزینھ نگاھداري از گدایانش را خود تامین : ((، پیشنھاد كرد)١۵٢٠(اصالح مسیحیت 

در ھنگام غیبت وي از وارتبورگ پیروان ثابت قدمش در ویتنبرگ یك صندوق تعاون اجتماعي، بھ .)) كند
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از كودكان یتیم، دادن جھیزیھ بھ دختران فقیر، پرداختن ھزینھ تحصیلي دانشآموزان  منظور پرستاري
، لوتر طرحي با عنوان ١۵٢٣در سال . ھاي تنگدست، تاسیس كردند بیبضاعت، و دادن وام بھ خانواده

مقررات یك صندوق عمومي ارائھ آن میبایست در ھر بخش اھالي محل بھ ھمراھي روحانیان مالیالي براي 
ھر یك از افراد تعیین و با پرداخت آن بھ یك صندوق مشترك سرمایھاي فراھم كنند، تا از آن بھ افراد 

  . مستمند و عاجز وام بدون بھره داده شود

، مامور كرد تا بر امر كمك و ))حامیان بینوایان((شش نفر را، با نام  ١۵٢٢شھر آوگسبورگ در سال 
و سپس نوبت بھ شھرھاي ; رنبرگ از آن رویھ پیروي كردنو. دستگیري بھ بینوایان نظارت كنند

  . رسید) ١۵٢۴(، راتیسبونا و ماگدبورگ )١۵٢٣(ستراسبورگ و برسالو 

در ھمان سال، خوان لویس ویوس، اومانیست اسپانیایي، رسالھاي بھ نام درباره كمك بھ بینوایان تقدیم 
روز افزون ثروت عمومي شرح داد، و  شوراي شھر بروژ كرد و در آن شیوع فقر را در میان توسعھ

خاطر نشان ساخت كھ تضاد شدید مابین دو انتھاي فقر و ثروت ممكن است موجب بروز انقالبي خانمان 
ھمان طور كھ براي پدر خانوادھاي ننگ آور است كھ، با داشتن : ((وي چنین بیان كرد. برانداز گردد

ر رنج برھنگي یا ژنده پوشي بھ سر برد، شایستھ نیست وسایل آسایش، اجازه دھد یكي از افراد خانھاش د
كھ مقامات مسئول شھري ھم چشم از دیدن اوضاع پریشاني و گرسنگي اھالي فرو بندند و درصدد درمان 

ویوس عقیده داشت كھ كلیھ افرادي كھ قادر بھ كار كردنند باید بھ كاري گماشتھ شوند .)) آن بدبختیھا برنیایند
اما از آنجایي كھ برخي اشخاص واقعا عاجز و ; ایست در عادت بھ تكدي آزاد گذاشتو ھیچ كس را نمیب

ھا، بیمارستانھا، و مدارسي رایگان، كھ ھزینھ شان توسط شھرداریھا تامین  علیلند، میبایست در نوانخانھ
; فراھم شودشده است، بھ آن افراد ماوا و پناه دھند تا بدین ترتیب وسایل تغذیھ و بھداشت و تحصیل آنھا 

ھمچنین براي اشخاصي كھ از حیث قواي عقالني ناقصند میبایست مقررات و تداركات مخصوص در نظر 
و سازمان ) ١۵٢۵(شھر ایپر نظرات ویوس را با رسوم گذشتھ معمول در آلمان تلفیق كرد . گرفتھ شوند

ھ اصلي در میآمد و صندوق تعاون مشتركي بھ وجود آورد كھ در آن كلیھ اعانات بھ صورت یك سرمای
شارل پنجم یك نسخھ از طرح شھر ایپر را خواست و . توزیع كمكھاي مالي بھ اراده یك نفر انجام میگرفت

و ھنري ھشتم نیز ; ) ١۵٣١(فرمان داد تا آن را در تمام شھرھاي امپراطوریش بھ مورد اجرا گذارند 
در كشورھاي كاتولیك كلیسا ; )١۵٣۶( فرماني نظیر آن بھ عموم بخشھاي كلیسایي انگلستان صادر كرد

  . ھمچنان اختیار اداره امور خیریھ را در دست خود نگاه داشت

جاسوسي در ھمھ جا از امور عادي . اخالق سیاسي بھ ھمان نحوھاي كھ ماكیاولي وضع كرده بود باقي ماند
كرات واتیكان را بھ دربار بھ شمار میآمد،چنانكھ انتظار میرفت جاسوسان ھنري ھشتم در رم پنھانیترین مذا

رشوه دادن از سنن قدیمي بود و، پس از نزول باران طال از امریكا، جریان آن . انگلستان گزارش دھند
كشتیھاي تركان و مسیحیان براي . دولتھا بر سر نقض پیمانھا بر یكدیگر پیشي میجستند. آبدارتر شد

یھ گري، اصول اخالقي جنگ بھ سطح دوران نیمھ با انحطاط روحیھ شوال. دریازني با ھم رقابت میكردند
  . بربر تنزل یافت

مقابل محاصره كنندگان تاب پایداري نمیآوردند و تسلیم میشدند بھ باد غارت گرفتھ میشدند یا در آتش 
سربازاني كھ بھ دست دشمن میافتادند قتل عام میشدند، و یا بھ زنجیربردگي در میافتادند تا فدیھ ; میسوختند

آن قوانین و رسوم نزاكت بین المللي، كھ اندكي پیشتر وجود داشتند و بھ موجب آنھا . و آزاد شوند دھند
شاھان مناقشات خود را با تبعیت از حكمیت پاپھا حل و فصل میكردند، رخت از میان بستھ و جاي خود را 

مسیحیان نسبت بھ غیر  .بھ ھرج و مرج برتري خواھیھاي ملي گرایانھ و دشمن تراشیھاي دیني داده بودند
پرتغالیھا . مسیحیان بھ ھیچ وجھ رعایت مقررات اخالقي را نمیكردند، و تركان نیز معاملھ بھ مثل میكردند

و فاتحان اسپانیایي اھالي بومي امریكا را چپاول میكردند، بھ ; سیاھان افریقایي را اسیر و برده میساختند
آنكھ در دعوي پرافاده خود بھ مسیحي ساختن دنیاي جدید اندك  اسارت میبردند، و بھ قتل میرساندند، بدون

زندگي در زیر سلطھ اسپانیاییھا چنان بر سرخپوستان امریكایي تنگ و تلخ شده بود كھ . تخفیفي قایل شوند
حتي در جھان مسیحیت نیز میزان خودكشي در این دوره بھ طرز . ھزاران نفرشان دست بھ خودكشي زدند
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برخي از اومانیستھا خودكشي را معذور و مجاز میدانستند، اما كلیسا تصریح . یش یافتشگفت آوري افزا
و بدین ترتیب آنانكھ در این اقدام كامیاب میشدند از ; میكرد كھ خودكشي فرد را مستقیما بھ دوزخ میبرد

  . ماھیتاوه بھ آتش میافتادند

ا را بھبود بخشید، اما موقتا پایھ اخالق رویھمرفتھ، اگر چھ اصالح دیني سرانجام اوضاع اخالقي اروپ
پیركھا یمر و ھانس زاكس، كھ ھر دو از ھواخواھان لوتر بودند از اینكھ بھ دنبال . عمومي را متزلزل كرد

لوتر در . انحطاط قدرت كلیسا اصول اخالقي دچار ھرج و مرج و بي اعتباري شده بود تاسف میخوردند
  :با كمال صداقت اظھار نظر میكنداین باره نیز، چنانكھ عادتش بود، 

اكنون كامال روشن است كھ تا چھ حد تعداد . ... ھر چھ ما در راه خود پیشتر میرویم، دنیا فاسدتر میشود
ما آلمانیھا . ... آزمندان، سنگدالن، بیشرمان، گستاخان، و تبھكاران از دوره تسلط پاپھا بیشتر شده است

اقوام قرار گرفتھایم، بھ طوري كھ ما را چون خوكي پست و پلید امروزه مورد استھزا و تحقیر كلیھ 
  . ... میشناسد

زیاده از اندازه میخوریم و میآشامیم، و خود را بھ دست ھمھ گونھ فساد ... ما دزدي میكنیم و دروغ میگوییم
ھاند، و شكایت عمومي این است كھ جوانان امروزي ما بكلي فاسد و بي انضباط شد. ... اخالقي میسپاریم

زنان و دختران ویتنبرگ شروع كردھاند بھ اینكھ از پس و پیش . ... حاضر نیستند دیگر چیزي بیاموزند
   .و كالم خداوندي بھ تمسخر گرفتھ میشود; برھنھ بگردند، و كسي نیست آنھا را اصالح و تنبیھ كند

ان قرن پانزدھم بھ طرز ، در مقایسھ با آلم)١۵۶٠(آندرئاس موسكولوس واعظ لوتري، زمانھ خود را 
كالون بھ نالھ . و بسیاري از پیشوایان پروتستان نیز با او ھمعقیده بودند; وصف ناپذیري تبھكار میخواند

اگر خداوند از آسمان بھ زمین نیاید، شك نیست كھ ; آینده مرا بھ وحشت میاندازد، فكر كنم: ((میگفت
لھ از اسكاتلند نیز بھ گوش میرسد، و ھمچنین از این نا.)) بربریتھا ما را در خود غرق خواھد كرد

  : فرود، طرفدار دو آتشھ ھنري ھشتم، منصفانھ چنین نیتجھگیري میكند. انگلستان

از آن عاید شده، كشور ) ١۵۵٠(نھضتي كھ بھ دست ھنري ھشتم شروع شد، با مالحظھ نتایجي كھ تاكنون 
مان اعتقاد بھ موھومي را كھ، در غایت افراط مرد. را بازیچھ دست گروھي از ماجراجویان ساختھ است

خود، دست كم موجب برانگیختن حس احترام و اطاعت میشد با اعتقاد بھ موھوم دیگري عوض كردھاند 
در زیر این نفوذ زیان . كھ اطاعت و تمكین را از بین برده و بحث و مشاجره را بھ جاي آن نشانده است

گذشتگي، بلكھ عادیترین وظایف اخالقي و درستكارانھ نیز از میان  آور، نھ تنھا عالیترین خصایص از خود
زندگي خصوصي افراد چنان آلوده بھ ناپاكي شد كھ ھرزگي روحانیان كاتولیك در . آدمیان رخت بربستند

در میان خوباني كھ از آلودگیھا بر كنار مانده بودند، ھنوز بھترینشان ... برابر آن چون معصومیت مینمود
  . ودند كھ از جنبش اصالح دیني پیروي میكردندآناني ب

ما نمیتوانیم مسبب این انحطاط اخالقي در آلمان و انگلستان را لوتر بدانیم، بھ عذر اینكھ او غریزه جنسي 
ھمچنانكھ نباید شھوتراني و ; را مورد تحقیر قرار داد)) نیكوكاریھاي اجتماعي((را از زنجیر رھا كرد یا 
و بھ عنوان مقایسھ البتھ از ; شتم را عامل رواج فساد در انگلستان بھ حساب آوریمسنگدلي شخص ھنري ھ

جھاتي محدودتر یادآور میشویم كھ در زمان پاپھاي دوره رنسانس در ایتالیاي كاتولیك، و ھمچنین در زمان 
در محتمال علت اصلي فساد اخالق . فرانسواي اول در فرانسھ كاتولیك، ھمھ نوع آزادي وجود داشت

یك علت عمده دیگر بھ تبھكاریھا دامن میزد سست شدن پایھ ایمان بود . اروپاي باختري افزایش ثروت بود
آندرئاس موسكولوس بھ تاسف . نھ فقط ایمان بھ اصول آیین كاتولیك، بلكھ بھ طور كلیتر بھ مباني مسیحیت

ي بھ خدا و شیطان ھیچ كس اھمیتي براي دوزخ و بھشت قایل نیست، و ھیچ كس ذرھا: ((میگفت
در مورد این گونھ بیانات پیشوایان دیني باید در نظر داشتھ باشیم كھ آنھا چون عموما از بیاثر .)) نمیاندیشد

بودن تعالیم و مواعظ دینیشان در زندگي اخالقي مردم سرخورده میماندھاند، طبعا راه اغراق گویي 
م، باید بگوییم كھ آدمي قبال در ھیچ دورھاي چندان اگر بھ سخنان واعظان دیني اعتماد كنی. میپیمودھاند
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بھ عبارت دیگر، میتوانیم ھمھ . بھتر نبوده، و در آینده ھم در ھیچ دورھاي چندان بھتر نخواھد شد
گناھكاریھاي قرن شانزدھم را در عصر كنوني، و انواع گناھكاریھاي زمان حاضر را در آن قرن، البتھ بھ 

  . اشتند، بیابیمتناسب وسایلي كھ در دست د

در خالل این احوال ھر دو آیین كاتولیك و پروتستان دو كانون احیاي اخالقي را پایھ گذاري و تقویت 
یكي از آن دو بھبود رفتار كشیشان بھ جھت كسب اختیار در امر ازدواج یا خودداري از ازدواج ; كردند

در طول زمان ثابت شد . ایمان و پاكدامني و دیگري تاكید اھمیت خانواده بھ عنوان آخرین دژ حفاظت; بود
و زماني رسید كھ مردان و زنان با نگاھي حسرتبار و پنھاني بھ ھمان ; كھ جنبش اصالح آنھم بھ حد افراط

  . قرن شانزدھمي كھ مردمانش آن قدر بدكار ولي آزادمنش بودند مینگریستند

IV - آداب  

و در ھر جامعھ گناھاني كھ با ; مردم آن زمان ھم، مانند امروز، بیشتر در بند آداب بودند تا در پي اخالق
در این مورد نیز ایتالیا مانند . حداقل سخافت و حداكثر ظرافت بھ انجام میرسیدند بآساني بخشوده میشدند

  . ھر زمینھ فعالیت دیگري، بھ جز توپخانھ و االھیات، پیشقدم بود

در مقایسھ با ایتالیاییھا، عموم مردم شمال آلپ، جز قشر نازكي از طبقھ باالي فرانسھ و انگلستان، خشن و 
ایتالیاییھا آن مردمان را بربر میخواندند، و بسیاري از فرانسویان ھم كھ لذت . بي ادب بھ نظر میآمدند

ولي این بربرھا شوق . پیروي میكردند فتوحات رزمي و بزمي خود در ایتالیا را زیر دندان داشتند از ایشان
درباریان و روسپیان، شاعران و سم سازان فرانسوي، ھمھ، از سرمشقھاي . زیادي بھ كسب تمدن داشتند

) ١۵٢٨(كتاب درباري كاستیلیونھ . و انگلیسیھا نیز لنگ لنگان از پي ایشان میرفتند; ایتالیایي تقلید میكردند
بھ انگلیسي ترجمھ شد، و محافل محترم در تعریف لغت نجیب  ١۵۶١ال بھ فرانسھ، و در س ١۵٣٧در سال 

كتابھاي آداب معاشرت پرفروشترین كتابھاي سال شدند، و اراسموس ھم . زاده بھ بحث و مناظره پرداختند
  . یكي از آنھا را تالیف كرد

محاوره عادي در فرانسھ، و كمي بعد در میخانھ مرمید لندن، بھ صورت ھنري ظریف درآمد، و مسابقھ 
محاوره . ھاي آلپ عبور كرد حاضر جوابي، تقریبا ھمزمان با فن شمشیر زني، از ایتالیا برخاست و از كوه

را با بذلھ گویي از پا در  آلمانیھا حریف خود. عادي در فرانسھ آراستھتر و صیقل خوردھتر بود تادر آلمان
آزادي سخن مایھ زندگي . میآورند، و حال آنكھ فرانسویان او را با لطیفھ گویي سوراخ سوراخ میكردند

  . بخش آن عصر بود

از آنجا كھ خوشنما ساختن ظاھر آسانتر از آراستن باطن است، طبقات متنعم در این سیر ترقي، كھ شمال 
توده مردم لباسھاي ساده . ا توجھ زیاد بھ آرایش لباس خویش پرداختنداروپا را در خود گرفتھ بود، ب

كالھي بھ شكل جام، پیراھن گشاد با : ھاي پرجمعیت بروگل مشاھده میكنیم میپوشیدند چنانكھ در پرده
آستینھاي پف دار، شلوار تنگ با برگردان زمختي در جلو شكم كھ گاھي نیز كیف چرمي بدریختي روي آن 

ھاي  مردان پولدار آلمان ھیكل ستبر خود را در چین و الي فراوان پارچھ. ، و كفشھاي گشادآویزان بود
اما زنان ; ھاي مطبق میمانست بر سر میگذاشتند ھاي پھني كھ بھ كلوچھ سنگین مستور میكردند و كاله

ز زنان بھ سر در انگلستان نیز مردان بیش ا. آلماني ظاھرا حق نداشتند چیزي جز لباس آشپزي بر تن كنند
و وضع خود میپرداختند، تا آنكھ ملكھ الیزابت با تجمل درباریش بر مردان پیشي گرفت و ھزار گونھ 

ھنري ھشتم افراط پیمود، بھ طوري كھ ھرتكھ از ھیكل گوشتالوي . ھاي فاخر زنان را رایج ساخت جامھ
  . خود را با رنگي و زیوري و پارچھ گرانبھایي میآراست

جامھاي سوزن ((ھالینشد، در عروسي شاھزاده آرثر با كاترین آراگوني، دیوك آو با كینگم بنابھ روایت 
بھ موجب قوانین مربوط بھ ) دالر ٠٠٠,١۵٠.)) (پوند ۵٠٠,١كاري و خزدوزي شده بھ تن داشت قیمت 
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زنان . دھاي پرتجمل افراد باالتر از خود تقلید كنن عرف عمومي، مردان بدون عنوان نمیتوانستند از جامھ
. انگلیسي اندام خود را در جامھاي سرتاسري، از پشت گردنشان تا روي زمین میرسید، تنگ میپوشاندند

كمر لباسشان پھن بود و با قالب . آستینشان تا مچ دست بلند بود و بر لبھ آن نواري از خز دوختھ میشد
رویھمرفتھ زنان كمتر از . آویزان بودھاي تسبیح مانندي بر آن  فلزي تزیین مییافت كھ نگیني درشت یا دانھ

  . مردان بھ خود جواھر میبستند

در زیر نگاه تحسینآمیز فرانسواي اول، زنان فرانسھ باالتنھ خود را باز كردند، برجسستگي پستانھایشان را 
اگر سینھ شان . عرضھ داشتند، و جامھ خود را در پشت تا حدود آخرین مھره ستون فقرات شكاف دادند

لباس بانوان در . ھ پسندیدني بود برجستھ نمیماند، در زیر سینھ بند پستانھاي مصنوعي كار میگذاشتندچنانك
; آستین با موجھاي بزرگ بھ پایین میافتاد; زیر پستانھا تنگ بود و در ناحیھ كمر بكلي باریك و فشرده میشد

و كفشھاي پاشنھ بلند راه ; اشتندفنرھاي نازك پنھاني دامن را در پھلوھا و پشت چون چتري باز نگاه مید
بانوان اشرافي و نھ دیگران مجاز بودند كھ دنبالھ بلندي بر پشت دامن خود . رفتن را سبك و طناز میساختند

اگر اشرافیت مالك قرار میگرفت، درازي دنبالھ . و ھر چھ مقامشان باالتر، دنبالھ شان بلندتر; داشتھ باشند
و در این حال، دخترك یا پسرك خدمتكاري پشت سربانو حركت ; برسددامن میتوانست بھ شش مترونیم 

در یك سبك دیگر، بانوان یقھاي پرچین و آھاردار، كھ بھ كمك . میكرد و و دنبالھ جامھ را باال نگاه میداشت
ھاي فنري شق میایستاد، بھ دور گردن نصب میكردند و مردان نیز در موارد رسمي با ھمان گونھ  میلھ

، سروتوس چنین نوشتھ ١۵٣۵در حدود سال . مل گردن خود را در پیلوري شكنجھ میگذاردنداسباب تج
زنان اسپانیا رسمي دارند كھ محتمال در نظر فرانسویان وحشیانھ مینماید، بدین معني كھ گوش خود : ((است

اما در سال .)) را سوراخ میكنند و حلقھاي طالیي، كھ معموال مرصع بھ جواھرات است، از آن میگذارنند
جواھر ھمواره ھمان مقام شامخ خود . بانوان فرانسوي، و حتي مردانشان، گوشواره بھ خود آویختند ١۵۵٠

  . را محفوظ نگاه داشتھ بود

ھاي خود را با گذاشتن الیي  شانھ. مردان فرانسوي پیراھن ابریشمي با سردستھاي مخملي میپوشیدند
شلوارھاي رنگي چنان فرو میكردند، و آلت مردي خود را در  برجستھ میساختند، پاھاي خود را در غالف

حاال دیگر برخالف . پس برگدران جلو شلوار، كھ غالبا مزین بھ نوارھا و جواھرات بود، مستور میداشتند
موي زنان چنان آرایشھاي گوناگون و پرساز و برگ . قرن پانزدھم موي كوتاه و ریش بلند مورد پسند بود

در موي مصنوعي داخلش میكردند، با گل و جواھر زینت میدادند، با روغنھاي داشت كھ بھ وصف 
مخصوص عطر آگین میساختند، بھ رنگھایي كھ مد روز بود در میآوردند، و باالخره آن را بھ شكل برج و 

حاال دیگر آرایشگر مو براي بانوان مدپرست از ملزومات حتمي بود، . ھرم بر باالي سر سوار میكردند
  . ایشان پیر بھ نظر رسیدن را سرنوشتي شومتر از مردن میدانستندزیرا 

كتاب راھنما بانوان جوان، متعلق بھ قرن . ببینیم بدنھا در پشت توریھاي ظریف تا چھ اندازه تمیز بودند
توجھي بھ پاكیزگي بدن خود ندارند، مگر در آن قسمتھایي كھ از ((شانزدھم، از زناني گفتگو میكند كھ 

بنا بھ ضرب .)) و بقیھ بدنشان كھ در زیر پوش پنھان است كثیف نگاھداري میشود... رون میمانندلباس بی
المثل ھرزھاي كھ در آن زمان گفتھ میشد روسپیان تنھا زناني بودند كھ، عالوه بر دست و صورت، 

ت، زیرا بھ نسبت شاید پاكیزگي بدن ھمراه با فساد اخالق افزایش یاف. قسمتھاي دیگر بدنشان را ھم میشستند
آنكھ زنان بدن خود را بھ مقدار بیشتر، و بھ افراد بیشتر، عرضھ میداشتند، نظافت بر وسعت قلمرو خود 

حاال كم كم استحمام مكرر، و بھ ترجیح در آب عطرآگین، بخصوص در فرانسھ، جزو آداب . میافزود
بیشتر شدند، عده حمامھاي  ھر چھ حمامھاي خصوصي در منازل. پسندیده زندگي اعیان شمرده میشد

اما این حمامھاي خصوصي ھنوز آب جاري نداشتند و عبارت بودند از مقدار معیني . عمومي كاھش یافت
آب در لگن یا طشتي بزرگ، حمامھاي بخار كھ از قرن سیزدھم، با بازگشت صلیبیون، در اروپاي باختري 

  . دامھ دادندمتداول شده بودند در سراسر قرن شانزدھم بھ رواج خود ا

پدر خانواده، بھ جاي . در كشورھاي پروتستان، خانھ بھ عنوان كانون پرستش دیني تقریبا جانشین كلیسا شد
كشیش، رھبري مراسم نمازگزاردن و خواندن دعاھاي روزانھ، كتاب مقدس و سرودھاي دیني را بر عھده 
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بقات متوسط آسایش زندگي مالزم با در میان ط. داشت، و مادر تعلیمات دیني را بھ فرزندان میآموخت
ھاي صاف ساختھ  در این دوره، بھ جاي میزھایي كھ از یك خرك زیرین و رویھاي از تختھ. دینداري بود

ھاي  نیمكتھاي چوبي با مخده; میشدند، میزھاي یك تكھ سنگین با چھارپایھ استوار مورد استفاده قرار گرفتند
و تختخوابھاي سقف دار، كھ پردھایي بر ; وزي شده در آمدندجدا بھ صورت مبلھاي یك نفره پارچھ د

اطرافش آویختھ میشدند و چوبش مزین بھ كنده كاریھاي ظریف بود، نشانھ متانت اخالقي و موفقیت مالي 
ھاي پیش بخاري، و اسباب آشپزخانھ چنان ساختھ  حاال دیگر اثاثھ خانھ، ظروف، سھ پایھ. ھا شد خانواده

دوریھاي فلزي جانشین سینیھاي . دوام بیاورند و حتي چشمھا را بھ خود خیره سازندمیشدند كھ نسلھا 
  . چوبي، و قاشقھاي قلعي و نقرھاي جانشین قاشقھاي چوبي شدند

زنان تقریبا ساالنھ در حال حاملگي بھ سر . ھا وسعت یافتند تا تكافوي افراد زیاد خانواده را بكنند خانھ
جان . زیرا آمار مرگ نوزادان بسیار زیاد بود; ماھھ شان بي ثمر میماند میبردند و غالبا ھم زحمت نھ

آنتون كوبرگر، چاپخانھدار . كولت در میان بیست بھ سن سي و دو سالگي رسید، ھمھ آنھا تلف شده بودند
دورر یكي از . شھر نورنبرگ، بیست و پنج فرزند داشت، و در مدت حیاتش دوازده نفر از آنھا مردند

براي تكمیل این . دك خانوادھاش بود، كھ ظاھرا از آن گروه تنھا سھ نفر بھ سن بلوغ رسیدندھجده كو
فھرست خانوادگي باید نام جانوران دست آموزي كھ در آن زمان در ھر خانھاي تقریبا بھ فراواني كودكان 

میكردند تا در طوطي را از جزایر ھند غربي و میمون را از ھندوستان وارد . بودند را نیز اضافھ كرد
نشریات فراواني نیز وجود داشتند كھ طرز پرستاري از سگھا و پرندگان را . ھا دستآموز و اھلي شوند خانھ

انواع سبزیھا چندان . در ھر وھلھ، غذاي روزانھ بھ وفور مصرف میشد. بھ زنان و كودكان یاد میدادند
تدریجا خوردن كلم، ھویج، كاھو، . ز میكردندمورد التفات عمومي نبودند و خیلي بكندي جایي براي خود با

غذاي عمده شبانھ روز ناھار بود كھ . ریواس، سیب زمیني، توت فرنگي، و یك نوع لوبیاي پھن معمول شد
در ساعت یازده صبح صرف میشد، و شام تا ساعت ھفت شب بھ تاخیر میافتاد و ھرچھ درجھ اشرافیت 

  . باالتر میرفت، شام دیرتر خورده میشد

تامس مور فخر میكرد بھ اینكھ . آبجو و شراب آشامیدني عمومي در موقع صرف غذاھا و حتي صبحانھ بود
قھوه ھنوز از ; ، اسپانیاییھا كاكائو را از مكزیك بھ اروپا آوردند١۵۵٠در حدود سال . فقط آب مینوشد

برلند بھ ھر یك از ، در خانھ دیوك آو نورثام١۵١٢در سال . عربستان بھ آن سامان راه نیافتھ بود
در شھر كاونتري، در قرن . خدمتكاران، حتي پسرھاي ھشت سالھ، با ھر وعده غذا یك لیتر آبجو داده میشد

. شانزدھم، مصرف روزانھ آبجوي ھر مرد، زن، و كودكي بھ طور متوسط نزدیك بھ یك لیتر بود
ن ھمواره بھ نیكي یاد میشد، تا مستي در انگلستا. آبجوفروشیھاي مونیخ از قرن چھاردھم شھرت داشتند

اما در آلمان مستي ھمیشھ محبوبیت خود را محفوظ ; آن را مورد غضب قرار داد)) ماري خون آشام((آنكھ 
  . در فرانسھ، كھ ھوا آن قدرھا سرد نبود، مردم با متانت بیشتري مشروب مینوشیدند. نگاه داشت

حتي مستمندان نیز . ایذ ھنوز در زندگي باقي مانده بودندبا وجود تنگدستي و بیدادگري، بسیاري از نعم و لذ
توسط بوزبك، سفیر خاندان  ١۵۵٠گل اللھ كھ در حدود سال . از لذت تماشاي باغچھ گل برخوردار میشدند

ھاي ییالقي  ساختن خانھ. ھاپسبورگ در قسطنطنیھ، بھ اروپاي باختري آورده شده بود معشوقھ ملت ھلند شد
ھا ھنوز جشنھاي فصلي خود، مانند  اھالي دھكده. انسھ جنبھ خوشایندي بھ خود گرفتدر انگلستان و فر

جشن بھاري، جشن برداشت محصول، روز ھمھ قدیسین، عید میالد مسیح، و بسیاري دیگر، را برپا 
و حتي خود پادشاھان در ھنگام جشن بھاري بھ دشت و صحرا میرفتند و از گلھاي نو دمیده تاجي ; میداشتند

ھاي پر دبدبھاي را از پیش  خوشگذرانیھاي توانگران گاھي اوقات نمایشھاي سیار و رژه. سر مینھادند بر
). ١۵۴٨(مانند ھنگامي كھ ھانري دوم بھ دعوت رسمي وارد شھر لیون شد ; نظر عامھ مردم میگذراند

اي تشریفات دیني، با ھ دستھ. ھمچنین، مردم نیزه بازي سواره را در خالل برگزاري تور نواھا تماشا كنند
و ; گذشت زمان و نزدیك شدن دوره ھنري ھشتم بھ عصر الیزابت، بیشتر صورت غیردیني بھ خود گرفتند
در بر اروپا، بیقیدي اخالقي اجازه داد كھ در ھنگام جشنھا و نمایشھاي عمومي زنان برھنھ شخصیتھاي 

د كھ از تماشاي چنین نمایشي در سال دورر اعتراف میكن. تاریخي و خدایان اساطیري را تجسم بخشند
  . در آنورس حظ وافر برده است ١۵٢١
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رابلھ با ذكر نام بازیھاي حقیقي و خیالي فصلي را . اضافھ بر آنچھ گذشت، بازیھاي زیادي جریان داشتند
گاوبازي، جنگ . پرساختھ است، و برو گل نزدیك بھ صد نوع بازي را در پردھاي مجسم كرده است

فوتبال، گوي بازي، مشت . جنگ میان سگھاي شكاري و خرسھا براي مردم تفریح بزرگي بودخروسھا، و 
در قرن شانزدھم، . زني، و كشتي عامھ مردم را بھ تمرین بدني و دفع ارواح پلید از درون خود وا میداشتند

دم شكار و ھمھ طبقات مر. ھاي خود آماده داشت زمین تنیس براي اعیانزاده ٢۵٠شھر پاریس بھ تنھایي 
عدھاي از بانوان طاس میانداختند، و اسقفھایي بودند كھ سر پول ورق بازي ; قمار را دوست میداشتند

شكلك سازان، بندبازان، و بازیگران بھ اطراف میرفتند و براي اشراف و خانواده سلطنتي نمایش . میكردند
  . بسیاري بازیھاي دیگر سرگرم میساختندھا، مردم خود را با ورق، شطرنج، تختھ نرد، و  در خانھ. میدادند

بعد از شام ھمھ : ((چنانكھ رابھ نقل میكند; در میان این تفریحھا، رقص بیش از ھمھ مورد عالقھ مردم بود
حاضران بھ سوي بیدستان میدویدند و بر روي چمن سبز آن بھ آھنگ ني لبكھاي نشاطانگیز و ني انبانھاي 

ھمچنین .)) د كھ حركاتشان بھ نظر چون ورزشي لطیف و آسماني مینمودخوش نوا چنان دلبرانھ میرقصیدن
كھ بانوارھا و رنگھاي دالنگیز )) دیرك بھار((ھا بھ دور  در انگلستان، در روز جشن بھاري، اھالي دھكده

و چنین ; ھاي سرورانگیز آھنگھاي روستایي بھ پایكوبي میپرداختند تزیین شده بود، گرد میآمدند و با ضربھ
رمیآید كھ پس از آن بھ سبك رومیان قدیم در ھنگام جشن فلورا، االھھ گلھا، دو بھ دو بھ معاشقھ مشغول ب

كھ اصل موري (در زمان ھنري ھشتم یكي از بازیھاي جشن بھاري معموال رقص ماریس . میشدند
. رسیده بود بود كھ ھمراه با رقص فاندانگوي اسپانیایي، كھ با قاشقك اجرا میشد، بھ انگلستان)داشت

دانشجویان آكسفرد وكیمبریج چنان با ھیجان و ھیاھو میرقصیدند كھ ویلیام آو ویكم مجبور شد از وقوع آن 
لوتر رقص را مجاز میدانست و بخصوي . حالت جذبھ در نزدیكي نمازخانھ جلوگیري بھ عمل آورد

بسیار دوست )) انگیزش رقص چھار گوش را با تعظیمھاي مودبانھ و بغل گیریھا و چرخشھاي نشاط((
در قرن شانزدھم در الیپزیگ پدران شھر مجلس رقص ساالنھاي . مالنشتون موقر نیز میرقصید. میداشت

دختران محترم و زیباي سناتورھا، اعیان، و ((برپا میكردند تا بھ پسران دانشجو فرصتي داده شود كھ با 
و در اواخر عمر ; ص ایتالیایي را بھ فرانسھ آوردشارل ششم غالبا رق.)) دیگر شارمندان آشنایي پیدا كنند

ژان تابورو . آن ملكھ مادر تیره بخت بود كھ رقص در دربار فرانسھ شكل اشرافي تازھاي بھ خود گرفت
رقصیدن بھ :((ھا درباره یكي از كھنترین ھنرھاست، میگوید در كتاب خود، كھ یكي از كھنسالترین نوشتھ

در پایان رقص آقا . فت عاشق و معشوق سالم و شایستھ یكدیگر ھستند یا نھخاطر آن است كھ معلوم شود ج
بدین . اجازه دارد بانوي شریك رقص خود را ببوسد تا مطمئن شود كھ دھان وي رایحھ خوش میدھد

بر اثر مالزمت رقص، موسیقي از قیود تكسرایي و .)) رقص الزمھ نظم و برقراري جامعھ است... ترتیب

فصل یافت و در شكل موسیقي سازي راه ترقي پویید و بھ مقام ھنر واالي امروزي ھمسرایي رھایي 
  سي و چھارم

  

  موسیقي

١- ١٣٠٠۵۶۴  

I -  سازھا  

رواج موسیقي در قرنھاي اخیر حالت غمزدھاي را كھ تاریخ خواستھ است بھ این قرنھا بدھد از میان برده 
. چنانكھ گاه بھ گاه، در خالل ھیجان و تلخكامي حاصل از انقالب دیني، مردماني را آوازخوان مییابیم; است
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... و غذا و عشق ندارم، تنھا موسیقي من اعتنایي بھ لذات قمار: ((اتین دولھ، ناشر احساساتي چنین مینویسد
از نت ساده فلوتي خوش .)) مرا اسیر خود میسازد، تنگ در برم میگیرد، و وجودم را در جذبھ فرو میبرد

ساز یا صداي دوشیزگان، تا موسیقي چند صدایي دپره یا پالسترینا، ھر ملت و طبقھاي توانستھ است بھ 
. و از سوي دیگر ایمان دیني عصر را از زوال نجات بخشدبركت موسیقي از یك سو غریزه سودپرستي 

در آن زمانھا نھ فقط ھر كسي آواز میخواند، بلكھ چنانكھ فرانچسكو الندینو بھ شكایت گفتھ است ھر كسي 
ھا را شادي یا اندوه میبخشیدند، و  در فاصلھ میان آوازھاي عامیانھ كھ دلھاي اھالي دھكده. آھنگ میساخت

در مراسم قداس با شكوه تام در كلیساھا اجرا میشدند، صد گونھ موسیقي وجود داشت كھ  مسھاي بزرگ كھ
آواي خود را، بھ مناسبت حال، در خدمت رقصھاي محلي، رقصھاي ضیافتھا، عشق بازیھا، مراسم 

  . دنیا در آواز بود. ھاي دیني، نمایشھاي سیار، بازیھا، و دعاخوانیھا میگذارد درباري، حركت دستھ

. زرگانان آنورس ھمھ روزه بھ ھمراھي یك دستھ از نوازندگان نظامي بھ محل بورس مشایعت میشدندبا
شاھان موسیقي را، نھ بھ عنوان تفنني زنانھ یا مكانیكي، بلكھ بھ منزلھ مظھر و منبعي از تمدن، مورد 

ر آوازھایي را كھ در آلفونسو دھم شاه اسپانیا، با كوشش و اشتیاق بسیا. مطالعھ و تمرین قرار میدادند
جیمز چھارم شاه اسكاتلند، نداي عشق خود را بھ . ستایش حضرت مریم خوانده میشدند جمع آوري میكرد

لویي دوازدھم در میان ھمسرایان دربار بھ صداي بم مردانھ آواز . كمك كالویكورد و لوت بھ ھمراه میبرد
میدان ((م و فرانسواي اول ھنگام مالقات در ھنري ھشت. ھاي فرانسوي میساخت لئو دھم ترانھ. میخواند

ھمسرایان دربار خود را ھمراه میبردند تا با ھنرنمایي آنھا شكوه درباري و امتیازات خود )) قماش زرین
)) دریایي از موسیقي((، كشور پرتغال را چون ١۵۴٠لویس دمیالن، در سال . را بھ رخ یكدیگر بكشند

نوس در بودا گروه ھمسرایاني داشت كھ ھمطراز گروه ھمسرایان دربارماتیاس كوروی. وصف كرده است
در زمان جواني . و در دوران سیگیسموند دوم یك ھنرستان موسیقي در شھر كراكو تاسیس شد; پاپ بودند

  . لوتر سراسر كشور آلمان غرق در آواز بود

گاني داریم كھ رھبرشان ما در ھایدلبرگ خوانند: ((چنین نوشتھ است ١۴۴٠آلكساندر آگریكوال در سال 
در ماینتس، نونبرگ، آوگسبورگ، و .)) براي آنھا آھنگھایي شامل ھشت تا دوازده صداي مختلف میسازد

ھاي  بھ كار خود، كھ عبارت بود از زینت بخشیدن بھ ترانھ) استادان آواز(شھرھاي دیگر مایستر زینگرھا
در میان . شكوه الفاظ و طنین آواھا ادامھ میدادند مردمي و قطعات آوازي برگرفتھ از كتاب مقدس، بھ وسیلھ

در ھمھ جا موسیقي چون محرك . كشورھاي اروپایي، آوازھاي عامیانھ آلمان محتمال از ھمھ زیباتر بودند
  . ایمان و چاشني عشق بھ كار میرفت

اندازه  گرچھ در آن عصر اساس موسیقي برآواز قرار داشت، اما عده سازھاي ھمراھي كننده تقریبا بھ
، )چنگ(پسالتریون، ھارپ : سازھاي زھي عبارت بودند از. سازھاي اركستري امروزي متنوع بود

فلوت، اوبوا، باسون، ترومپت، ترومبون، كورنت و : سازھاي بادي; ، و ویول)عود(دولسیمر، شاوم، لوت 
: ه سازھاي شستي دارو باالخر; )قاشقك(طبل، زنگ، كالپر، سنج، و كاستانیت : سازھاي كوبي; ني انبان

باز بسیاري از سازھا وجود داشتند كھ در كشورھا . ارگ، كالویكورد، كالوسن، سپینت، و ویرژینال
ھر خانواده تربیت یافتھاي . وادوار مختلف بھ اشكالي جالب و گوناگون در میآمدند و چندي معمول میشدند

ھا گنجھ مخصوصي براي نگاھداري  خانھو در بسیاري از ; دست كم با یكي دو نوع ساز سرو كار داشت
غالبا این سازھا با شكلھاي بدیع و نقوش و كنده كاریھاي ظریف ساختھ . انواع سازھاي نفیس موجود بود

برخي از . ھا بھ یادگار میماندند، و از نسلي بھ نسل دیگر میرسید میشدند، چون نفایس ھنري در خانواده
جامع گوتیك با تجمل و تزیینات میساختند و نام صنعتكاراني كھ ارگھا را بھ اندازه سر در كلیساھاي 

ارگ . ارگھایي براي كلیساي زبالدوس و كلیساي لورنتس در نورنبرگ ساختند تا یك قرن بعد زنده ماند
فلوت، ني، طبل، ترومبون، و حتي تمبال را ; مھمترین، اما نھ تنھا، سازي بود كھ در كلیسا نواختھ میشد

  . دیني بھ كار میبردند نیز در مراسم

لوت مانند انواع دیگر سازھاي زھي . مناسبترني ساز براي ھمراھي با صداي آواز خوان لوت بود
در آنجا بھ نام ویخوئال ارزش و مقام ساز تنھایي ; خاستگاه آسیایي داشت كھ ھمراه مورھا بھ اسپانیا رسید
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معموال بدنھ لوت را از چوب و . نیایي تنظیم شدندرا یافت كھ براي آن آھنگھاي قدیمي در یاد مانده اسپا
لوت شش . عاج و بھ شكل گالبي میساختند و روي شكمش را، بھ طرح گل سرخ، سوراخ سوراخ میكردند

  . جفت و گاھي دوازده جفت زه داشت كھ با نوك انگشت بھ صدا در میآمد

جود میآوردند تقسیم بندي میشد، و جا دستھ لوت با مفتولھاي سیمي بھ فواصل معیني كھ پرده ساز را بھ و
اشكال بزرگ این . آن از انتھاي دستھ، با زاویھاي بھ طرف پشت ساز، میخمید) جعبھ پیچھاي كوك(گوشي 

ھا باعث تاب برداشتن بدنھ لوت میشد و كوك را برھم  ساز نگھداري كوك آن بود، زیرا كشش دایمي زه
  . میزد

یكي از لوت زنان قدیمي شصت سال از ھشتاد سال زندگیش را : است چنانكھ شوخ طبعي در این باره گفتھ
  . صرف كوك كردن ساز خود كرده بود

فرق میان ویول با لوت در این بود كھ سیمھاي ویول از روي خركي رد میشدند و با كشیدن آرشھ بھ صدا 
بھ لرزش در آوردن سیمھاي كشیده شده و بھ طنین انداختن : اما اساس كار ھر دو یكي بود; در میآمدند

یكي : مختلف بودند ویولھا بھ سھ اندازه. صداي حاصل از آن بھ وسیلھ جعبھ صوت یا شكم توخالي ساز
ویول بزرگ باس، بھ نام ایتالیایي ویوال داگامبا، كھ میان دو زانو گرفتھ میشد و جانشین امروزیش ویولنسل 

دومي ویول كوچك تنور، و بھ نام ایتالیایي ویال دا براتچو، كھ روي بازو گرفتھ میشد و در قرن ; است
ویول از قرن ھجدھم بھ بعد متروك . ول سوپرانوو سومي وی; شانزدھم بھ صورت ویولن امروزي در آمد

  . ماند

در این خانواده از سازھا بھ جاي . تنھا خدمت مھم اروپاییان در زمینھ سازھا، اختراع ساز شستي دار بود
. آنكھ سیم با انگشت یا آرشھ بھ صدا درآید، بھ طریق غیر مستقیم، با مضراب یا چكشي بھ صدا در میآمد

كالویكورد بود كھ در قرن دوازدھم حیات خود را آغاز كرد و تا زمان یوھان سباستیان قدیمترین شكل آن 
كھنھترین نمونھ موجود این ساز متعلق بھ . تعبیھ كرد، باقي ماند)) كوك اعتدال یافتھ((باخ، كھ براي آن 

كاملتر از  در قرن پانزدھم نوع محكمتر و. نیویورك محفوظ است)) موزه ھنري مترپلیتن((در  ١۵٣٧سال 
  . آن ساز بھ نام كالوسن بھ وجود آمد

. در این دستگاه ممكن بود، با كم و زیاد كردن فشار روي سیمھا، تغییرات مورد نیاز را بھ دانگ صدا داد
و ھمچنین با تعبیھ ; ھاي آن افزوده شد بعدا با اضافھ كردن یك ردیف دیگر از شستیھا بر وسعت یا عده پرده

سپینت نوع . یوندھاي مخصوص خاصیت تولید الحان دلنشین و سحرانگیز بر آن بخشیدندھا و پ كردن دگمھ
این سازھاي شستیدار نیز مانند ویول ولوت، ھم بھ . ایتالیایي و ویرژینال نوع انگلیسي ھمین ساز بودند

خاطر نواي خوش و ھم بھ خاطر ظرافت ساختشان، مورد پسند بودند و در خانھ توانگران چون شیئي 
  . نفیس براي زینت اطاقھا بھ كار میرفتند

با تكامل یافتن سازھا، ھم از نظر وسعت و ھم از جھت كیفیت صدا، بر دشواري نواختن آنھا افزوده شد، 
نیز . بطوري كھ رفتھ رفتھ لزوم تعلیم و تمرین طوالني براي مھارت در زدن آن سازھا بیشتر شد

غمھ یك یا چند ساز بدون آواز گوش بدھند، و در نتیجھ نوازندگان شنوندگاني یافت شدند كھ میل داشتند بھ ن
ارگ نواز نابیناي نورنبرگ آن قدر از درباري ) ١۴٧٣' ف(زبردستي براي نواختن ارگ و كونراد پاومان 

بھ دربار دیگر رفت و بھ استادي ارگ نواخت كھ بھ دریافت عنوان مفتخر شد، این احوال زمینھ را براي 
تا قرن پانزدھم تقریبا تمام موسیقي . ن آھنگھایي كھ تنھا با سازھا اجرا شوند آماده ساختبھ وجود آمد

; سازي ظاھرا در خدمت آواز و رقص بود و بھ خاطر ھمراھي با آنھا مورد پژوھش و اجرا قرار میگرفت
كھ آواز یا رقصي لیكن نقاشیھایي از ھمان قرن پانزدھم برجاي مانده كھ تنھا عدھاي نوازندگان را، بدون آن

كھنھترین اثر موجود در زمینھ موسیقي سازي قطعھاي است بھ نام . در میان باشد، مصور ساختھاند
كاركونرادپاومان كھ در اصل بھ منظور سرمشقي براي نواختن ارگ ) ١۴۵٢(فوندامنتوم ارگانیزاندي 

ذكاوت اوتاویانودپتروتچي در بھ . ساختھ شده بود، اما حاوي قطعاتي براي اجرا با سازھاي تنھا نیز بود
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قیمت چاپ آثار موسیقي را ) ١۵٠١(كار بردن حروف قابل انتقال فلزي براي چاپ كردن عالیم موسیقي 
موسیقي رقص در ھر مورد و موقعیتي بھ طور مستقل قابل اجرا بود، و بھ ھمین سبب . بسیار پایین آورد

موسیقي، كھ ھر )) موومان)) (حركت((نتیجھ توالي چند  در. انواع آن در موسیقي سازي نفوذ بسیار یافتند
كدام براي رقص خاصي تركیب شده بودند، زمینھ براي بھ وجود آمدن سمفوني و موسیقي كوارتت مجلسي 

ھاي موسیقي بھ نام رقص  و چنانكھ مشاھده میشود در موارد بسیار قسمتھایي از این گونھ ساختھ; آماده شد
لوت، ویول، ارگ، وكالوسن براي تكنوازي و یا ھمنوازي با سازھاي دیگر  .خودشان خوانده شدھاند

آلبرتوداریپا لوت نواز دربار فرانسواي اول و ھانري دوم چنان . بسیار مناسب و مورد پسند عمومي بودند
  . ھا سرودند در كار خود شھرت یافت كھ چون بدرود حیات گفت شعراي فرانسھ بر جنازھاش مرثیھ

II -  ١۵٩٠- ١۴٣٠: فالندریھابرتري   

ھاي  ھا و رقصھاي مردم سرچشمھ پایان ناپذیري بودھاند كھ انواع موسقي غیر كلیسایي حاالت و مایھ ترانھ
و چھ بسا كھ بعضي از مسھا نیز از مایھ آوازھاي سادھاي چون بدرود بر عشقھایم ; خود را از آن گرفتھاند

تصنیفھایتر و بادورھا شروع، و بھ آوازھاي چند صدایي و در از )) ھاي فرانسوي ترانھ. ((بھ وجود آمدھاند
  . ھم پیچیده گیوم دوماشو و ژوسكن دپره ختم میشد

بھ  ١٣٢۵ي بود كھ فیلیپ دو ویتري در سال )) موسیقي نو((علمدار آن نھضت ) ١٣٠٠١٣٧٧حد (ماشو 
ھ مورد قبول كلیسا قرار ، ك))موسیقي كھن((در این شیوه نو عالوه بروزن سھ تایي . وجود آورده بود

ماشو شاعر، دانشور، موسیقیدان، و یكي از كانتھاي كلیساي . گرفتھ بود، وزن دوتایي نیز بھ كار برده میشد
و شاید در عین حال طبعي پرشور و گداز داشت، زیرا بعضي از سرودھاي عاشقانھ وي ھنوز ; رنس بود

ین مسھاي چند صدایي كھ توسط یك نفر ساختھ شده یك از قدیمتر; گرمي خود را از دست مھارت تام داشت
اگر چھ خود وي یكي ا ز خدام كلیسا بود، اما با جنبش نوین جدا ساختن موسیقي چند . منسوب بھ اوست

صدایي از تبعیت كلیسا ھمكاري كرد، و كوشش بسیار بھ كاربرد تا موسیقي را از بند وزنھاي سنتي موتت 
  . ھ صورت آزادتر و شكل پذیرتر آھنگھاي عمومي در آوردو مس بزرگ رھا سازد و آن را ب

ھاي خوش بھ پاي  گرچھ در ساختن نغمھ. در آن روزگاران انگلیسیھا مردمي موسیقي دوست بودند
و در موسیقي چند صدایي نیز تاب رقابت با فالندریھا را نداشتند، اما ) كیست كھ برسد(ایتالیاییھا نمیرسیدند 

آوازخوانان انگلیسي در . ھاي فرانسوي لطیف و پرحال بود بھ اندازه عمیقترین ترانھآوازھاي ایشان گاھي 
مراسم برپایي شوراي كنستانس مورد توجھ و تمجید خاص قرار گرفتند، و در ھمان سالھا ھنري پنجم، 

 .آن ھنوز محفوظ ماندھاند)) سانكتوس((و )) گلوریا((قھرمان نبرد آژنكور، یك مس ساخت كھ دو قسمت 
و ھمین آثار در بھ وجود ; را از اسكاتلند تا رم میخواندند) ١۴۵٣- ١٣٧٠حد (ھاي جان دانستبل  ساختھ

  . آوردن مكتب فالندري در موسیقي سھمي داشتند

ھمان طور كھ سرزمین فالندر آفریننده و پیشواي نقاشي رنگ روغن در قرن پانزدھم بود، یكي از 
دامن آن محیط، كھ محل زندگي اشراف ھنردوست و شھرنشینان ھاي موسیقي نیز در  پرمایھترین دوره

امروزه ما عالوه بر عده : ((چنین نوشتھ است ١۴٩٠یوھانس ورور در سال . توانگر بود، پرورش یافت
  ... زیادي آواز خوان مشھور

ند، و من در خوشنوایي بھ حد اعال رسیدھا)) كھ آثارشان((گروه تقریبا بیشماري آھنگساز بھ بار آوردھایم 
محتمال مردم آن عصر .)) ھا را میشنوم، یا بر آنھا نگاه میكنم، غرق در لذت میشوم ھرگاه این ساختھ

آھنگسازاني چون دوفھ، اوكگم، و دپره را از نظر نبوغ ھنري و ارزش اجتماعي ھمپایھ نقاشاني بھ منزلت 
موسیقي چند صدایي فالندري بود كھ  در. یان وان آیك، كلوس سلوتر، و روژه وان در وایدن قرار میدادند

اروپاي باختري آخرین مرحلھ تجلي روحیھ گوتیك در عالم ھنر را بھ سر برد روحیھاي كھ از ایمان محكم 
دیني و نشاط رقیق دنیوي بھ وجود آمده بود و، در زمینھ ھنر، شكلھا و آثاري بارور میساخت كھ پایھاي 
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. از لحاظ گسترش تخیل و زینت ظاھري محدود و نحیف بودندمحكم و ساختماني استوار داشتند، گرچھ 
حتي ایتالیا، كھ آن قدر با ھنر گوتیك ناسازگار بود، در قبول برتري موسیقي فالندري با اروپاي باختري 

ھماواز شد و استادان موسیقي فالندر را براي رھبري ھمسرایان در كلیساھا و یا نواختن در دربار 
امپراطور ماكسیمیلیان اول كھ از موسیقي بروكسل حظ فراوان برده بود، در . لبیدشاھزادگان بھ خدمت ط

شارل پنجم موسیقیدانان فالندري را بھ اسپانیا . وین گروه ھمسرایاني بھ سبك فالندري براي خود تشكیل داد
ي موسیق.)) پست بومان است; مھیندوك فردیناند گروھي از آنان را در اتریش بھ خدمت گرفت; برد

حرفھاي، بھ تبعیت از این برتري فالندریھا، خود را از تنگناي ملي گرایي آن عصر رھانید و بھ ھمھ جا 
  . اشاعھ یافت

، در كلیساي )١٣٩٩حد (وي در شھر انو بھ دنیا آمد . گیوم دوفھ در قلمرو موسیقي مقام پیشوایي داشت
یافت، و زماني براي آوازخواني در ھاي گروه ھمسرایان تربیت  كامبره بھ عنوان یكي از پسر بچھ

نمازخانھ سیستین بھ رم احضار شد، اما پس از چندي دوباره بھ كامبره بازگشت و با كوشش خود گروه 
چنانكھ مسھایي كھ وي میساخت در تمام مراكز موسیقي ; ھمسرایان این كلسیا را بھ شھرت جھاني رسانید

البتھ بعضي از آثار دوفھ كھ تاكنون باقي ماندھاند بھ . شدنددنیاي مسیحیت التیني بھ مورد اجرا گذارده می
گوش مردم معتاد بھ سرعت و سبكي زندگي امروزي بسیار كند و سنگین میآیند، اما باید انصاف داد كھ 

اما . براي مراسم با شكوه كلیساي آن زمان، یا گروه ھمسرایان پرابھت دربار پاپ، بسیار مناسب بودھاند
ذوق دوره حاضر جور در میآید، آوازي است بھ نام روز بھ خواب میرود كھ بھ شیوه  آنچھ بیشتر با

شاید بتوانیم منظره ھمسرایان لباده پوشي . موسیقي چند صدایي ساختھ شده و بیاني مالیم و حزنانگیز دارد
ن و دیژون را كھ مشغول خواندن چنین آوازي در تاالر كلیساھاي گوتیك كامبره، ایپر، بروكسل، بروژ، گا

بودھاند در ذھن خود مجسم سازیم، و در آن حال متوجھ میشویم كھ معماري، نقاشي، لباس، موسیقي، و 
آداب آن عصر پر جالل و رنگین و گرمي بخش، با ھم، مجموعھ ھنري تعادلي را بھ وجود میآوردھاند و 

  . ھمھ آن مظاھر تمدن از منبع ایماني باطني سرچشمھ میگرفتھاند

دوفھ توسط افرادي كھ شاید بتوان گفت با نفوذترین مربیان موسیقي در ھر عصر و زماني روشھاي 
و ) ١۴٣٠حد (یوھانس او كگم در فالندر تولد یافت . بودھاند تكامل یافتند و در سراسر اروپا متداول شد

عشق )) ونكان((وي با ساختن . بیشتر عمر خود را در دربار فرانسھ بھ ترویج و تعلیم موسیقي گذارند
فراوان داشت كانو شكلي از موسیقي است كھ در آن نغمھ و كالمي كھ توسط خواننده نخستین اجرا شده 

است، پس از چند ضربھ یا فاصلھ موسیقي، با صداي خواننده دوم، سپس با صداي خواننده سوم، و الي آخر 
كھ در ھم پیچیدگي برتكلف آن بھ تكرار میشود، و با این تركیب سیلي مواج از كنترپوان بھ وجود میآید 

آھنگسازان از . ھاي است كھ محكي واقعي براي مھارت خواننده و ابتكار سازندھاش بھ شمار میآید اندازه
كشورھاي پیرو كلیساي كاتولیك رومي بھ نزد وي میشتافتند تا ھنرش را بیاموزند و با خود بھ ارمغان 

شاگردانش مھارت وي در ساختن كانونھا و بھ كار : ((ینویسدچنانكھ یكي از تاریخنویسان متاخر م. ببرند
بردن اصول كنترپوان در موسیقي چند صدایي را بھ عموم كشورھاي اروپایي منتقل ساختند، و بحق باید او 

اما از آنجا كھ نوشتھ فوق .)) را پایھگذار كلیھ مكاتب موسیقي، از زمان خودش تا عصر حاضر، دانست
است، دیگر نمیتوان او كگم را در بھ یاد بود وي مو تتھا ساختند، اراسموس نیز  ١٨٣٣متلعق بھ سال 

  . نیز بر آب حك شده است)) بیمرگان((حتي نام . اي نامش سرود))مرثیھ((

ژوسكن د پره، كھ از انو بھ پاریس آمده بود، سالھا را بھ . شاگردان وي پیشوایان موسیقي نسل بعد شدند
وي . كرد، سپس در فلورانس، میالن، و فرارا رھبر گروه ھمسرایان كلیسا شد درك تعالیم او كگم صرف

آھنگي براي مزمور پنجاھم ساخت كھ بزودي در سراسر اروپاي باختري شھرت یافت، و آن را بھ اركولھ 
پس از شش سال ھمكاري با گروه ھمسرایان نمازخانھ سیستین با پاریس . اول، دوك فرارا، تقدیم كرد

یكي از نخبھترین آثار وي . و بھ سمت متصدي نمازخانھ لویي دوازدھم منصوب شد) ١۴٩۴(بازگشت 
ژوسكن دپره تا چندي، بھ . مرثیھ ایست بھ نام سوگواري بریوھانس اوكگم كھ براي استاد فقید خود ساخت

حاسبھ پیروي از استاد، مسھا و موتتھایي بھ سبك كانون ساخت، در حالي كھ صداھاي خوانندگان را با م
وقتي . دقیق اصول ھارموني وتوالي اصوات بر روي ھم میانباشت و از آن بنایي شكوھمند بھ وجود میآورد
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مھارتش بھ حد اعال رسید و برتریش در ھنر موسیقي مسلم شد، دیگر از بھ كار بردن اشكال دشوار خستھ 
در این آثار، موسیقي وي كھ . شد و موتتھا و سرودھاي دیني و آوازھاي غیردیني بھ سبك سادھتر ساخت

ھا و براي روشن كردن مفھوم آنھا بھ كار  براساس ھارموني سادھتري پي ریزي شده بود بھ ھمراھي واژه
ھنگامي كھ استاد و شاگرد دارفاني را . میرفت و از ھر نوغ تعقید یا كشش زاید ھجاھا پرھیز میجست

  . ناتلو، و دپره را میكالنژه عالم موسیقي بنامند بدرود گفتند، رسم عمومي بر این شد كھ او كگم را دو

یك فرشینھ خوش نقش، متعلق . دربار فرانسھ موسیقي را چون زیباترین گل ثروت و قدرت پرورش میداد
نگاھداري میشود، تصویر چھار زن، سھ )) پاریس. موزه گوبلن((كھ اكنون در  ١۵٠٠بھ حدود سال 

یكي از ; كھ در باغي بھ دور حوضچھ فواره داري گرد آمدھاندجوان، و یك راھب طاس را نشان میدھد 
شاعران فرانسھ اشعار غنایي . پسرھا لوت میزند، دختري ویول، وزن موقر دیگري ارگ دستي مینوازد

یكي ازآكادمیھاي دربار فرانسھ مسئولیتي جز این نداشت ; خود را بھ نیت آنكھ بھ آواز خوانده شود میساختند
. امروزه نیز ھنوز یكي از این دو، بدون دیگري. موسیقي ھماھنگي و وحدت برقرار سازدكھ میان شعر و 

ھاي وصفي مھارت بسیار داشت و  كلمان ژانكن، یكي از شاگردان د پره، در ساختن ترانھ. ناقص مینماید
  . ھنوز در چند قاره جھان در زمزمھ است) ١۵٢١(آوازه كاكلي وي 

این ھنر كھ از منابع عربي، ایتالیاي، پرووانسي، . از ایمان و دالوري مردمشموسیقي اسپانیا انعكاسي بود 
فرانسوي، و فالندري مایھ گرفتھ بود بھ اندازھاي وسعت داشت كھ از یك سو بھ آوازھاي موریسكویي 

حزنانگیز، از نوع موسیقي تك صدایي، میرسید و از سوي دیگر شامل مسھاي چند صدایي با شكوه، بھ 
یكي از بزرگترین آھنگسازان قرن شانزدھم اروپا كریستوبال و مورالس . قي فالندري، میشدسبك موسی

در . اسپانیایي بود بھ اوج كمال رساند و ھنرش را بھ شاگرد الیقش، توماس لویس د ویكتوریا، تحویل داد
وت بسیار جھت دیگر، میراث عربي موسیقي اسپانیا رگھ ھایي را بھ وجود آورد كھ براي نواختن با ل

لویس د میالن و میگل د فوئنالنا آھنگھایي براي اجرا با ویخوئال ساختند و نواختند كھ در . مساعد بودند
  . قدرت و وسعت با آوازھاي عامیانھ آلماني برابري میكردند

ن ھاینریش ایزاك پس از آنكھ ف. تسخیر ایتالیا توسط موسیقیدانان فالندري تا ظھور پالسترینا ادامھ داشت
كنترپوان را از استادان فالندري بخوبي فرا گرفت بھ توسط لورنتسو د مدیچي بھ فلورانس دعوت شد تا 

. ھاي لورنتسو موسیقي ساخت وي چھارده سال در آنجا ماند و براي ترانھ. فرزندان آن جناب را تعلیم دھد
; بھ خدمت ماكسیمیلیان اول درآیدتھاجم فرانسویان بھ خاك ایتالیا سبب شد كھ وي بھ اینسبروك فرار كند و 

در ; در آنجا، وي با چند تن از موسیقیدانان دیگر در راه شكل دادن بھ آوازھاي عامیانھ آلماني ھمكاري كرد
بھ ایتالیا بازگشت تا از مقرریھایي كھ امپراطور و شاگرد قدیمي خودش، پاپ لئو دھم، براي  ١۵٠٢سال 

مسھا، موتتھا، آوازھاي ھاینریش ایزاك، و باالتر از ھمھ اثر مھم  .وي تعیین كرده بودند برخوردار شود
وي بھ نام كورالیس كونستانتینوس محتوي پنجاه و ھشت آھنگ چھار قسمتي، مخصوص اجراي مراسم 

  . ھاي موسیقي آن عصر شناختھ شدھاند قداس طي یك سال دیني در ردیف عالیترین ساختھ

بھ اوج عظمت رساند و در دوره خدمت افتخارآمیز خود مقام اورالندو دي السو مكتب فالندري را 
زادگاه وي نیز شھر انو بود، و از ھمان زمان . اجتماعي و شھرت موسیقیدانان رنسانس را باال برد

ھاي گروه ھمسرایان كلیسا آواز میخواند چنان شنوندگان را مفتون صداي خود  كودكیش كھ ھمراه پسر بچھ
. كساني كھ میخواستند ھنر او را وسیلھ بھرھبرداري خود قرار دھند ربوده شدساخت كھ دوبار بھ دست 

. والدینش فردیناند گونتساگا را مامور كردند كھ او را بھ ایتالیا ببرد) ١۵۴۵(چون بھ پانزدھسالگي رسید 
ل در سا. اورالندو در بیست و سھ سالگي رھبر گروه ھمسرایان كلیساي سان جوواني التران در روم شد

شھر آنورس را مسكن خود قرار داد و مجموعھاي از آثار خویش را بھ نام نخستین جزوه  ١۵۵۵
مادریگالھاي ایتالیایي منتشر ساخت مجموعھاي از اشعار غیردیني كھ با انواع ریزھكاریھاي فن كنترپوان 

ھاي  رانھدر ھمان سال مجموعھ دیگري از ت. فالندري بھ صورت موسیقي چند صدایي در آمده بودند
در این مجموعھ . ھاي فرانسوي و چھار موتت مذھبي منتشر كرد ، ترانھ)از نوع تصنیفھاي ناپلي(روستایي 

با در . نوسان خردمندانھ اورالندو دي السو میان استغفار دیني و التذاذ دنیوي بخوبي مشھود است
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ري بھ كاردینال گرانول، نماینده نظرآوردن این كھ اورالند دي السو موتتي بھ كاردینال پول و موتت دیگ
فیلیپ دوم در شوراي دولتي ھلند، اھدا كرده بود، میتوانیم بھ موقعیت اجتماعي و معاشرتھاي وي در 

محتمال كاردینال گرانول بود كھ ترتیب استخدام آھنگسازان جوان را بھ باواریا بھ اندازه . آنورس پي ببریم
ھمسر باواریایي و نام ایتالیایي وي ; مت دوكھاي باواریا باقي ماندایتالیا پسندید،و تا رسیدن مرگ در خد

  . موید عشق یكسان او بھ این دو سرزمین است

ساختھ موتسارت قرن ھجدھم اثر موسیقي  ۶٢۶این موتسارت خوشبخت قرن شانزدھم بھ اندازه دو برابر 
ري آفرید، ودر ھر نوع شھرت وي در انواع اشكال موسیقي معمول آن زمان آثا. از خود بر جاي گذاشت

از مطالعھ آثارش چنین معلوم میشود كھ ما در یگالھاي لطیف عاشقانھ . كارش سراسر اروپا را فراگرفت
. ھاي سبك عشقي، یا مسھاي عمیق و پر از ایمان را را بھ ھمان رواني و سھولت میساختھ است كھ ترانھ

مزمور ((در آن ھنگام براي متن ھفت . شدرھبر گروه ھمسرایان كلیسا  ١۵۶٣اورالندو در سال 
دوك باواریا آن آثار را مورد تمجید بسیار . موسیقي ساخت و آنھا را بھ آلبرت پنجم ھدیھ كرد)) توبھآمیز

قرار داد و ھنرمنداني گماشت تا آنھا را روي پارشمن منتقل سازند، با تذھیبكاري زینت دھند، و با چرم 
و اكنون این دو در میان نفیسترین داراییھاي كتابخانھ ; گ صحافي كنندقرمز رنگ در دو مجلد قطع بزر

  . دولتي شھر ھنردوست مونیخ نگھداري میشوند

) ١۵٧١(وقتي اورالندو دي السو وارد پاریس شد. ھمھ اروپا آرزوي دیدار این ستاره نوظھور را داشت
دالر نزد خود نگھدارد، اما ) ٠٠٠,٣٠(لیور  ٢٠٠,١شارل نھم خواست او را با حقوق ساالنھاي بھ مبلغ 

ھاي فرانسوي خود را تقدیم  اورالندو نپذیرفت و در مقابل بھ شارل و كاترین دو مدیسي جزوھاي از ترانھ
یكي از این . كردكھ، بھ گفتھ برانتوم، از خوش نغمھترین آھنگھایي بود كھ پاریس تا آن زمان شنیده بود

شھر عاشق عدالت و صلحجویي میستود و این درست یكسال قبل از  ھا پایتخت فرانسھ را بھ عنوان ترانھ
در بازگشت بھ مونیخ، اورالندو مجموعھاي از موتتھاي التیني، . واقعھ كشتار سن بار تلمي بود

در سال . ھاي فرانسوي بھ خاندان فوگر تقدیم كرد مادریگالھاي ایتالیایي، و آوازھاي عامیانھ آلماني، و ترانھ
در آنجا جزوھاي از مسھاي خود را بھ پاپ گرگوریوس ; دوك آلبرت بھ رم مسافرت كرد بھ خرج ١۵٧۴

حتي خداوند نیز حق ارزش آثار . دریافت داشت)) نشان مھمیز طالیي((و در ازاي آن ; سیزدھم اھدا نمود
) ١۵٨۴(چنانكھ یك بار در ضمن مراسم كلیسایي روز كورپوس كریستي ; اورالندو را بھ جا میآورد

وفاني شدید برخاست و نزدیك بود بساط دستھ دیني را كھ میبایست طبق معمول ساالنھ در خیابانھاي ط
مونیخ حركت كند بكلي بر ھم بزند، اما با آغاز موتت اورالندو بھ نام بچشید و ببینید كھ خداوند چقدر بنده 

و ; از پشت ابرھا بیرون آمدنواز است، توسط گروه ھمسرایان خودش اجرا میشد، باران ایستاد و خورشید 
  . از آن سال بھ بعد در روز عید جسد ھمیشھ ھمان آواز خوانده میشود تا مساعدت ھوا تضمین شده باشد

اورالندو دي السو، كھ پیر و نادم شده بود، پنجمین جزوه مادریگالھا رامنتشر ساخت كھ در  ١۵٨۵در سال 
ھاي وي شناختھ شده  جموعھ از تاثر انگیزترین ساختھو این م; آن بھ مضمونھاي روحي و دیني شكل داد

سرانجام اضافھ . پنج نمیآورد و سخني جز مرگ، واپسین داوري، و اضافھ حقوق بر زبان نمیراند. است
  ). ١۵٩۴(حقوق را دریافت كرد و باپیروزي و جنون از این دنیا رخت بربست 

III - موسیقي و اصالح دیني  

  . جنبش اصالح دیني در موسیقي نیز، مانند االھیات، مراسم كلیسایي، اخالقیات و ھنر، انقالبي بوجود آورد

آداب نماز و دعا در كلیساي كاتولیك رومي اصوال روش اشرافي داشت و مشتمل بود بر مراسم پر 
چون زبان، لباس و تشریفات و با شكوھي كھ بر طبق سنتي نقض نشدني اجرا میشد، و از جھات مختلفي، 

در این احوال . تز ئینات، رمزھاو نمادھا، و موسیقي، در سطحي باالتر از ادراك عامھ مردم قرار داشت
بود كھ روحانیون خود را مظھر كلیسا میدانستند و مردم را چون گلھاي میشناختند كھ میبایست بھ دست 
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نواع ھنرھا، بھ سوي اخالق و رستگاري ایشان نگھداري، و كمك اسطوره، افسانھ، مواعظ، تئاتر، و ا
در آن زمینھ روحي، اجراي مراسم قداس بھ منزلھ یكي از آیینھاي سریي بود كھ بھ . جاوداني رھبري شوند

و از این رو، مسھا در كلیسا توسط ; وسیلھ آن رابطھاي معجزه آسا میان كشیش و خداوند برقرار میشد
اما در . جدا از گروه نیایشگران قرار داشتند، خوانده میشد كشیش و گروه ھمسرایان مرد، كھ در محلي

جریان جنبش اصالح دیني طبقات متوسط مردم ارزش وجودي خود را ثابت كردند و خود بھ جاي 
. روحانیان نیز بھ صورت مشاوران و اداره كنندگان مراسم دیني درآمدند; روحانیون مظھر كلیسا شدند

و موسیقي آن میبایست با [ نھ زبان التیني]ست ھمان زبان محلي و ملي باشد حاال دیگر زبان كلیسایي میبای
و نیز در انجام آیین كلیسایي میبایست گروه نیایشگران سھمي فعال، و ; فھم و ذوق عامھ مردم جور در بیاید

  . سرانجام حتي نقش رھبري را بھ عھده داشتھ باشند

وي در سال ; و فن كنترپوان رادر موسیقي میپسندید لوتر موسیقي را دوست میداشت و اصل چند صدایي
  :مشتاقانھ چنین نوشتھ است ١۵٣٨

ھنگامي كھ موسیقي طبیعي بھ وسیلھ ھنر بشري زیور و جال مییابد، شخص با حیرت پي بھ عقل كامل و 
چھ زیباست ھنگامي كھ یك صدا آواز . بي انتھاي خداوندي میبرد كھ این موھبت شگفتانگیز را آفرید

ت وخیز كردن، سادھاي را سر میدھد و گرداگرد آن سھ، یا چھار، و یا حتي پنج صداي دیگر، در حال جس
چرخ زدن و زروزیور آراستن بھ آن نغمھ اصلي، مثل آنكھ در آسمانھا بھ رقص چھار گوش برخاستھ 

آن كس كھ موسیقي را چون معجزه وصفناپذیر الھي نشناسد، در حقیقت . باشند، بھ آواز خواني در میآیند
  . كلوخي بیش نیست و ارزش آن را ندارد كھ در شمار آدمیان در آید

عین حال لوتر خواھان نوعي موسیقي دیني بود كھ بتواند، باجوش دادن آواز بھ ایمان، روح شنونده را در 
بھ خردمند، برگزیننده ساكس، ھمكاري كرد و نخستین سرودنامھ پروتستاني را بھ وجود آورد كھ بعدا در 

مختلف از سرودھاي  ھاي این سرودنامھ بھ نسبتھاي واژه. ضمن چاپھاي مكرر توسعھ یافت و تصحیح شد
دیني كاتولیكي، آوازھاي مایستر زینگرھا، تراوشھاي قلم نیمھ شاعرانھ خود لوتر، و آوازھاي عامیانھ كھ 

در مورد اقتباس از آوازھاي عامیانھ لوتر گفتھ . بھ صورت مضامین دیني درآمده بودند گرفتھ شده بودند
اما موسیقي این مجموعھ، .)) ود اختصاص دھدشیطان حق ندارد تمام آھنگھاي دلنشین رابھ خ: ((است

قسمتي توسط لوتر و قسمت دیگري توسط والتر ساختھ شده بود، و نیز مقداري از آن ھم از روي آھنگھاي 
كلیساھاي لوتري تقریبا تا یك قرن پس از آغاز جنبش . معمول در مراسم كلیساي كاتولیك اقتباس شده بود

لیكن تدریجا زبان التیني جاي خود را بھ زبانھاي ; صدایي ادامھ میدادنداصالح دیني بھ اجراي مسھاي چند 
بومي ھر ملت داد، اھمیت مسھا تقلیل یافت، شركت جمعیت نیایشگران در خواندن آوازھاي كلیسایي 

متداولتر شد، و قالب كنترپوان آوازھاي ھمسرایان جاي خود را بھ ھارموني سادھتري سپرد كھ در آن 
از موسیقي ھمسرایي كھ توسط لوتر . ھا نداشت جز پیروي كردن حاالت و تفسیر معاني واژهموسیقي ھدفي 

و ھمكارانش براي ھمراھي با روایات انجیل تنظیم شده بود، موسیقي عالي كلیساي پروتستان در قرن 
یھاي ھایي چون اوراتوریوھاي ھندل و مسھا، و اوراتوریوھا، و ھمسرای ھجدھم بھ وجود آمد و با ساختھ

  . یوھان سباستین باخ بھ اوج كمال و زیبایي خود رسید

تسوینگلي، با آنكھ خود . اما ھمھ بانیان آیین پروتستان بھ اندازه لوتر بھ موسیقي روي خوش نشان ندادند
و كالون فرمان داد كھ ; موسیقیدان بود، اجراي موسیقي را در ھنگام دعا و مراسم دیني بكلي ممنوع ساخت

اما وي . ز خواني ھمدانگ گروه نیایشگران كلیسا ھیچ نوع موسیقیي در كلیسا نواختھ نشودبھ جز آوا
ھا مجاز شمرد، و باید گفت كھ پیروان وي در فرانسھ، ھوگنوھا، سھم  اجراي آواز چند صدایي رادر خانھ

ادگیشان بزرگي از نیرو و شھامت خود را مدیون خواندن ھمین سرودھاي دیني و مزامیر در مجالس خانو
وقتي كلمان مارو آن مزامیر را بھ شعر فرانسوي برگردانید، كالون چنان از نتیجھ حاصل خشنود . بودند

و ; گشت كھ خطاي كلود گودیمل را در ساختن قطعات موسیقي چند صدایي براي آن مزامیر نادیده گرفت
رسید ارزش تقدسآمیز جزوه  بارتلمي بھ قتل- در عین حال این حادثھ كھ آھنگساز نامبرده در كشتار سن

صد سال پس از مارو یك اسقف كاتولیك غبطھ خود را بر سھم بزرگي كھ . مزامیر وي را دو چندان ساخت
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ھا و موسیقي ھمراھشان در پدید آوردن جنبش اصالح دیني در فرانسھ داشتند چنین علني  این ترجمھ
یگانگي و ھمدلي است، و در شھرھایي كھ عده  در میان ھوگنوھا از بر دانستن این مزامیر نشانھ: ((ساخت

.)) ھا از دھان كشتگران بھ گوش میرسند ایشان نسبتا زیاد است این آھنگھا از دھان پیشھوران، و در دھكده

- ١۵٢۶: پالسترنیا -IVعمومي كردن موسیقي كلیسایي، سرزمینھاي مقر اصالح 
١۵٩۴  

ھاي آلپ،  در شمال كوه. انند دیگر ھنرھا، باقي ماندكلیساي كاتولیك رومي ھمواره مشوق اصلي موسیقي، م
ھمین . موسیقي كاتولیكي در طول مسیرھایي كھ مكتب فالندري وضع كرده بود بھ پیشرفت خود ادامھ میداد

یكي از . سنت موسیقي در اتریش بھ وسیلھ ایزاك و در باواریا بھ توسط اورالندو دي السو تثبیت شده بود
او را از اینكھ در مونیخ ) ١۵٣٠(اي لوتر كھ خطاب بھ لودویگ زنفل نوشتھ شده بودھ منصفانھ ترین نامھ

مشغول ساختن موسیقي بود مورد تحسین قرار میداد، و ھمچنین بھ دوكھاي كاتولیك آنجا مدح و درود 
گروه ھمسرایان .)) ایشان موسیقي را پرورش میدھند و حرمتش را نگاه میدارند: ((میفرستاد، زیرا

خانھ سیستین ھنوز نمونھ و سر مشقي بودند كھ عموم شاھان و شاھزادگان در قرنھاي چھاردھم نماز
حتي در میان . وپانزدھم گروه ھمسرایان نمازخانھ خصوصي خود را بھ تقلید از آن دایر میساختند

مي و ھنگا. پروتستانھا عالیترین شكل موسیقي ھمان آواز و موسیقي خاص مراسم قداس، یعني مس، بود
باالترین آرزوي ھر . تاج افتخار بر فرق آن گذارده میشد كھ بھ توسط گروه ھمسرایان پاپ اجرا شود

آوازخوان این بود كھ بھ آن گروه بپیوندد، وبدین ترتیب خوش صداترین مردھاي اروپاي باختري در گروه 
در میان  ١۵۵٠نخستین بار در حدود سال  آواز خوانرسم اختھ كردن پسران . ھمسرایان پاپ جمع میآمدند

اختھ كردن . ھمسرایان نماز خانھ سیستین معمول شد، وكمي بعد در دربار باواریا نیز نظایر آن اجرا شدند
كرده بودند كھ صداي زیر پسرانھ از  درمورد پسران داوطلبي معمول میشد كھ براثر تلقینات قبلي قبول

خاصیت باروري مردانھ یعني خاصیت سخیفي كھ ھمواره عرضھاش بیش از مقدار تقاضایش بوده است 
  . براي ایشان مفیدتر خواھد بود

كلیسا نیز، مانند ھر سازمان پیچیده كھنسال دیگر، از ترس آنكھ مبادا براثر یك نو آوري نابجا و شكستپذیر 
ود را از دست بدھد اصوال روشي محافظھ كارانھ داشت، و حتي در مورد اجراي آداب كلیسایي ھمھ چیز خ

اما برعكس، آھنگسازان چنانكھ طي دورانھاي مختلف نشان . بیش از اعتقاد بھ مباني دین سختگیري میكرد
نبش زندگي دادھاند، از قالبھا و سرمشقھاي كھنھ خستھ میشدندو ھر نوع تجربھ تازھاي را بھ منزلھ ج

در سراسر این چند قرن مورد بحث، كلیسا در پي آن بود كھ از تصنعي بودن .ھنري خود میدانستند
و ریزھكاریھاي كنترپوان فالندري جلوگیري كند، و براي این منظور ھمواره كوشش )) موسیقي نو((

و دوم فرمان اكیدي  ، پاپ یوآنس بیست١٣٢٢در سال . بكاھد)) مس بزرگ((میكرد كھ از اھمیت و اعتبار 
مبني بر ممانعت از ھر گونھ نو آوري و زینتكاري در موسیقي صادر كرد، و دستور داد كھ موسیقي مس 
نیز باید در ھمان قالب قدیمي آواز ھمدانگ تنھا ھارموني سادھاي در آن بھ كار برده شود كھ براي عامھ 

این فرمان . كز سازد، نھ اینكھ آن را پراكنده كندنیایشگران قابل فھم باشد تا نیروي ایمان ایشان را متمر
بدین نحو كھ رسم ; مدت یك قرن نافذ ماند، اما بعدا پارھاي از موسیقیدانان شانھ از تبعیت آن خالي كردند

بم ((شد قسمتي از گروه ھمسرایان نواي بم آھنگ رایك اكتاو از آنچھ نوشتھ میشد باالتر بخوانند، واین 
  . ه كاریھاي مورد عالقھ آھنگسازان فرانسوي شدیكي از ریز)) غلط

دراین قالب موسیقي پنج، شش ویا ھشت . پیچیدگیھاو پركاري موسیقي مس بار دیگر رو بھ فزوني گذاشت
قسمت متمایز بھ شكل فوگ یا كنترپوان توسط صداھاي مختلف خوانده میشدند و در مسیر مواجي كھ بھ 

ي ھمدیگر میگذاردند و در یك توالي بھ ھم آمیختھ، و در عین حال ھاي مقدس سر بھ پا وجود میآمد واژه
و گاھي نیز در پیچ وخم تحریرھا و ھنرنماییھاي آزاد سرانھ ; متكي بھ اصول فني، بھ تك و دو در میآمدند

عادت بھ اقتباس از آھنگھاي عامیانھ براي ساختن مسھاي باشكوه طبعا موجب . آوازخوانان مغروق میشدند
بعضي از مسھا بھ نام منابع غیر دیني خود . ھاي كفرآمیز نیز بھ متون دیني راه یابند ھ واژهآن شد ك
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اراسموس آزاد اندیش چنان از . معروف شدھاند، مانند مس بدرود بر عشقھایم ومس در سایھ بوتھ زار
ید تصحیح شده تصنع مسھاي ھنرمندانھ بیزار شده بود كھ در یكي از یادداشتھاي الحاقیش بر كتاب عھد جد

  :خود چنین زبان بھ اعتراض گشود

موسیقي كلیسایي جدید بھ نحوي تنظیم شده است كھ نیایشگران كلیسا قادر بھ شنیدن یك كلمھ واضح از 
  . ... حتي خود آواز خوانان ھم نمیفھمند چھ میخواھند. مضمون آن نیستند

در زمان ما . دیني بھ وضوح ادا میشدند ھاي در زمان بولس حواري موسیقي كلیسایي وجود نداشت و واژه
مردم كار خودشان را میگذارند و بھ كلیسا میروند تابھ سروصدایي، خیلي . ... ھا معنایي ندارند دیگر واژه

در كلیسا باید پول جمع آوري شود تا . بیشتر از آنچھ در تئاترھاي یوناني و رومي بر پا میشد، گوش بدھند
  . ي جیغ كشیدن تربیت كنندارگ بخرند و پسران را برا

جیبرتي، اسقف ورونا، . در این باره كاتولیكھاي طرفدار اصالحات كلیسایي نیز با ارسموس موافق بودند
و ; ھاي مردمي را در كلیساھاي اسقف نشینھاي خود ممنوع ساخت استفاده از آوازھاي عاشقانھ و نغمھ

ھایش  آن نوع موسیقي را كھ مضامین و مایھیعني )) زینتي((مورونھ، اسقف مودنا، انواع موسیقي 
در شوراي ترانت، كاتولیكھاي طرفدار اصالحات . پرورانده میشوند و زیور وآرایش مییابند حرام شمرد

پافشاري كردند كھ موسیقي چند صدایي بكلي از مراسم كلیسایي حذف شود و بھ جاي آن ھمان تلحین 
لبستگي پاپ پیوس چھارم بھ مسھاي پالسترینا بود كھ شاید د. گرگوریوسي تك صدایي بكاربرده شود

جوواني پیر لویجي .موسیقي چند صدایي كلیساي كاتولیك را از خطر فراموشي ونیستي نجات داد
داپالسترنیا اسم خود را از شھر كوچكي واقع در كامپانیادي رما، كھ در ایام باستاني با نام پرائنستھ وارد 

ھنوز . لویجي ماریامادجوره در رم وارد شده است ١۵٣٧در سال . است صحنھ تاریخ شده بود، گرفتھ
با بھ دست آوردن این . بیست و یكسال نداشت كھ رھبر گروه ھمسرایان كلیساي زادگاھش، پالسترینا، شد

ھنگامي كھ ). ١۵۴٧(موقعیت زني نسبتا متمول، بھ نام لوكرتسیادي گوریس، را بھ عقد خود در آورد
رینا، با نام یولیوس سوم، پاپ شد، رھبر گروه ھمسرایان كلیساي خود را نیز بھ رم برد و اسقف شھر پالست

كلیساي سان پیترو منصوب كرد تا چنانكھ معمول بود خوانندگاني )) ریاست نمازخانھ جولیاي((او را بھ 
اھدا كرد آھنگساز جوان نخستین جزوه مسھاي خود را بھ پاپ جدید .براي نمازخانھ سیستین تربیت كند

ساختمان یكي از این مسھا عبارت بود از تركیب سھ صدا كھ بر اساس كنترپوان بھ ھم آمیختھ ). ١۵۵۴(
آثار پالسترینا . میشدند و صداي چھارمیني را، كھ آوازي بھ تلحین گرگوریوسي میخواند، ھمراھي میكردند

. وه ھمسرایان سیستین منصوب كردبھ اندازھاي مورد پسند پاپ قرار گرفتند كھ وي او را بھ عضویت گر
اما در میان آن گروه كشیشان میان سر تراشیده، قیافھ پالسترینا كھ مردي زندار و اھل دنیا بود سخت 

پالسترینا در صدد تھیھ و تقدیم جزوه تازھاي از . ناجور مینمود، و مورد اعتراضاتي قرار گرفت
  ). ١۵۵۵(مادریگالھاي خود بود كھ پاپ یولیوس سوم در گذشت 

آھنگساز ما بھ نام وي مس پاپ ماركلوس . ماركلوس دوم پس از ارتقا بھ مقام پاپي فقط سھ ھفتھ زنده ماند
بھ چاپ رسید، و عنوان فوق نیز ھمان زمان بر آن  ١۵۶٧كھ در سال ) ١۵۵۵(معروف خود را ساخت 

سھ نفر اعضاي متاھل پاپ پاولوس چھارم كھ در اصول اخالقیش متعصب و سختگیر بود . گذاشتھ شد
. گروه ھمسرایان سیستین، و از آن جملھ پالسترینا، را اخراج و براي ھر كدام مقرري ناچیزي تعیین كرد

عایدي این .بزودي پالسترینا بھ مقام رھبري گروه ھمسرایان نمازخانھ سان جوواني التران منصوب شد
ار نمیساخت كھ بتواند شخصا ھزینھ چاپ آثار شغل گرچھ قاتقي براي نانش بود، اما وي را آن قدر مایھ د

، پالسترینا دوباره مشمول عنایات )١۵۵٩(با جلوس پیوس چھارم بر مسند پاپي . موسیقیش را تامین كند
قرار گرفت و ساختھ تازه وي،ایمپروپریا، مورد توجھ خاص پیوس چھارم واقع شد، بھ طوري كھ فرمان 

مبارك در نمازخانھ سیستین اجرا شود گرچھ زن داشتن پالسترینا داد آن آھنگ ھمھ سالھ در دعاي جمعھ 
ھنوز مانع پذیرفتھ شدن وي بھ گروه ھمسرایان سیستین میشد، اما با انتصابش بھ رھبري گروه ھمسرایان 

  . مقام وي ترقي كرد) ١۵۶١(كلیساي سانتا ماریا مادجوره 
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یسایي با روحیھ اصالحطلبي نوین را مورد سال بعد شوراي مجدد ترانت مسئلھ انطباق دادن موسیقي كل
پیشنھاد افراطي در منع ھر نوع موسیقي چند صدایي بشدت رد شد، و سرانجام چنین . بررسي قرار داد

كھ حالت شھواني و شیطاني دارد از مراسم دیني طرد ... توافق شد كھ مقامات كلیسایي ھر نوع موسیقي را
. در اسقف نشین رم ساخت. استھ خانھ خدا بھ حقیقت خانھ نیایش ك... سازند، تا بھ رایالعین دیده شود

روایت شیریني چنین میآورد كھ ھنگامیكھ ھیئت مزبور تصمیم بھ تحریم كردن موسیقي چند صدایي 
میگرفت یكي از اعضاي آن، كاردینال كارلو بورومئو، دست بھ دامن پالسترینا زد تا اثري بسازد كھ مظھر 

رینا دست بھ كار شد، و گروه ھمسرایان براي پالست; سازش كامل موسیقي چند صدایي با ایمان دیني باشد
ھا اتحاد عمیق در  در این ساختھ. ھیئت كاردینالھا سھ مس اجرا كرد كھ یكي از آنھا مس پاپ ماركلوس بود

میان علو ایمان دیني و ھنرنمایي پرھیزگارانھ موسیقي بھ پایھاي بود كھ موسیقي چند صدایي را از 
ناگفتھ نماند مس پاپ ماركلوس ده سال پیشتر ساختھ شده بود، و تنھا .ادمحكومیت بھ طرد و نیستي نجات د

ارتباطي كھ میان پالسترینا و ھیئت نامبرده برقرار شد این بود كھ توسط ایشان پرداخت مقرري وي چندي 
ھاي ھمسرایان رم  اما آنچھ حایز كمال اھمیت است این است كھ موسیقي پالسترینا كھ بھ گروه. تمدید یافت

ھاي غیر دیني، و قرار دادن ھنر موسیقي  ھا، اجتناب از مایھ عرضھ شد از بركت وفاداري بھ مفاھیم واژه
در خدمت محتواي مذھبي در تصمیم شوراي كاردینالھا بھ مجاز شمردن موسیقي چند صدایي سھمي 

  . بزرگ داشت

مساعد میساخت این بود كھ علت دیگري كھ زمینھ را براي پذیرفتھ شدن موسیقي چند صدایي پالسترینا 
شیوه ((ھاي كلیسایي وي عاري از پیرایھ ریزه كاریھاي سازي بود، و در اساس خود بھ  تقریبا كلیھ ساختھ

  . یعني تنھا براي صداي آواز خوانان تنظیم یافتھ بود)) نمازخانھاي

منصوب شد و تا ، پالسترینا بار دیگر بھ شغل رھبري گروه ھمسرایان نمازخانھ جولیا ١۵٧١در سال 
در آن سالھا با باروري بي حد و بند بھ ساختن موسیقي پرداخت و . ھنگام مرگش در آن مقام باقي ماند

موتت، و مزامیر، و تعداد زیادي مادریگال از خود بر جاي  اوفرتوري، آنثیفون، ۴٨۶مس، ٩٣مجموعا 
بعضي از این آثار با استفاده از آھنگھاي ملي ساختھ شده بودند، اما پالسترینا با اندوختن سالھا . گذارد

نخستین جزوه مادریگالھاي . ردتجربھ حتي شكل آن نوع آھنگھا را در خدمت مضامین دیني بھ كار ب
شاید مصایب . حاوي پارھاي از زیباترین آوازھایي بود كھ از خود بھ یادگار گذاشت) ١۵٨١(روحي وي 

پسرش، آنجلو، فوت  ١۵٧۶در سال . زندگي شخصیش در حالت و بیان موسیقیش تاثیر شدید گذارده بودند
. و این دو كودك نیز پس از چند سالي درگذشتند ;كرد و سرپرستي دو نوه محبوبش را بھ گردن او انداخت

مرگ ھمسرش چنان وي را  ١۵٨٠زندگي را بدرود گفت، و در سال  ١۵٧٩پسر دیگرش در حدود سال 
با این ھمھ ھنوز سالي نگذشتھ . اندوھگین ساخت كھ بھ فكر افتاد دست از دنیا بشوید و بھ راھبان بپیوندد

  . بود كھ دوباره ازدواج كرد

ي و خاصیت شگفتانگیز آثار پالسترینا وي را بھ مقام پیشوایي موسیقي ایتالیا، اگر نگوییم موسیقي فراوان
، )١۵٨۴(آثارش از قبیل مجموعھ غزل غزلھاي سلیمان مشتمل بر بیست ونھ موتت . ھمھ اروپا، باال برد

زوالناپذیر نبوغش شھرت او را پایدار و قدرت ) ١۵٩٠(، ستابات ماترو سرود مریم )١۵٨٨(مراثي ارمیا
در سال، رقیبان ایتالیاییش باھم دست اتحاد دادند و مجموعھ مزامیر شامگاھي خود را بھ . را تثبیت كرد

 ١۵٩۴در اول ژانویھ . تجلیل كردند)) پدر مشترك ھمھ موسیقیدانان((وي تقدیم داشتند و او را بھ عنوان 
ھیندوشس توسكان، اھدا كرد و در آن بار دیگر دومین جزوه مادریگالھاي روحي خود را بھ كریستینا، م

یك ماه بعد، در شصت و نھمین سال عمرش، . احساس عمیق دیني را با استادیش در موسیقي در ھم آمیخت
روي سنگ قبرش، زیر نام وي، لقبي را كھ در طول زندگي با كوشش مداوم بھ دست . چشم از دنیا بست

  ) . )امیر موسیقي: ((آورده بود حك كردھاند

با آنچھ گذشت نباید انتظار داشتھ باشیم كھ امروزه بتوانیم از شنیدن آثار پالسترینا لذت وافر ببریم، مگر 
آنكھ در حال نیایش عمیق فرو رفتھ باشیم و موسیقي او را در محیط و شرایطي مناسب، و بھ عنوان جزئي 

ھاي فني آثار وي بیشتر ما را بھ  است جنبھحتي در چنین موقعیتي ممكن . از یك آئین دیني با شكوه، بشنویم
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اما حقیقت این است كھ آن محیط و شرایط غیر قابل بازگشت . شگفتي اندازند تا بھ ھیجانمان در آورند
نیستند، زیرا آن موسیقي خاص نھضت اصالحات كاتولیكي بود، یعني نغمھ اندوھبار واكنشي سخت بر ضد 

بارت دیگر، این دورھاي بود كھ میكالنژ را بھ جاي رافائل، بھ ع)). رنسانس مشترك((شادي شھواني 
پاولوس چھارم را بھ جاي لئو دھم، ایگناتیوس لویوالیي را بھ جاي پیترو بمبو، و كالون را بھ جاي لوتر 

باید اذعان كرد كھ پسندھاي كنوني ما مالك پا بر جا و معتبري ندارند و ذوق فردي مردم امروزي، . نشاند
مي كھ عاري از ادراك مبادي رازوري و خالي از حس مسئولیت و گناه دینیند، عاجزتر از بخصوص مرد

با این وجود ھمھ، میتوانیم . آن است كھ بتواند براي داوري درباره موسیقي و االھیات محك و معیاري باشد
یز، مانند بیشتر وي ن. قبول كنیم كھ پالسترینا موسیقي چند صدایي دیني زمان خود را بھ اوج كمال رساند

ھنرمندان طراز اول جھان، در راس نمودار تكاملیي كھ بر دو محور احساس ھنري و مھارت فني رسم 
انظباط و نظم را پذیرفت و بھ كمك ; پالسترینا سنتي را كھ تحویل گرفتھ بود تكمیل كرد. میشود قرار داشت

تغییر و انقالب بناي مستحكمي مبتني بر  یعني در مقابل طوفانھاي; آن ساختمان موسیقیش را استوار كرد
ھم اكنون میتوان پیش بیني كرد كھ در آیندھاي نسبتا نزدیك، ھنگامي كھ گوشھا از . اصول فني برپا ساخت

ھنگامھ صداي دریده سازھا و سستي رمانسھاي اپرایي خستھ شوند، طبع آدمیان بار دیگر تشنھ صمیمیت 
; و در طلب آن سیالن ھماھنگي عمیق و آرامشبخش در خواھد آمداحساس موسیقي پالسترینا خواھد شد، 

زیرا این موسیقي براي بیان حال بشریتي كھ روحش از آلودگي بھ غرور بر عقل و توانایي خویشتن پاك 

فصل شده، و بار دیگر با خضوع و دلھره در مقابل نامتناھي خلقت سر فرود آورده است، از ھر 
  سي و پنجم

  

  رابلھ ادبیات در عصر

١۵١-  ١٧۵۶۴  

I -چاپ كتاب  

بعد از گوتنبرگ غریزه خودنمایي بشري شكل تازھاي براي تظاھر پیدا كرد، و آن عبارت بود از آرزوي 
حق چاپ ((زیرا . برآوردن این آرزو در آن زمان خیلي گران تمام میشد. شھرت یافتن در جھان مطبوعات

یا كلیسایي، براي  ، كھ از طرف مقامات مدني))امتیازي منحصر بھ فرد((تنھا عیارت بود از )) قانوني
اعطاي این امتیاز امري استثنایي بود، و بدون وجود آن ناشران حتي در . چاپ كتاب معیني صادر میشد

داخل یك كشور روي دست ھم بلند میشدند و ھر طور دلشان میخواست كتابي را، بدون اجازه نویسنده آن، 
اما ; ال حق تالیفي بھ نویسنده میداداگر كتاب خوب بھ فروش میرفت، ناشر معمو. بھ چاپ میرساندند

رویھمرفتھ تنھا نشریاتي كھ بازار گرم داشتند و سود قابلي نصیب ناشر میكردند عبارت بودند از رمانھاي 
ھاي مجادلھآمیزي كھ ھر چھ با لحن تندتر و  ھاي جادوگري و عجایب مخلوقات، و رسالھ مردم پسند، قصھ

آثار علمي و فلسفي اگر خیلي موفق از آب در . فروش میرسیدند توھین آمیزتر نوشتھ میشدند بھتر بھ
  . میآمدند، تنھا ھزینھ چاپ خود را در میآوردند

ھاي خود را بھ دولتمردان، یا روحانیان عالیرتبھ،  ناشران مولفان این گونھ آثار را تشویق میكردند كھ نوشتھ
ایشان بھ خاطر تجلیلي كھ از شخصیتشان بھ عمل یا قضات متنفذ، و یا صاحبان عناوین اھدا كنند، تا شاید 

  . آمده است دست كرمي دراز كنند
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كار چاپ و نشر كتاب عموما در یك شركت انجام میگرفت، فرد یا خانوادھاي كھ چنین شركتي تاسیس 
اما شھرت تنھا از . میكرد در شھر خود شھرت بسیار مییافت و از عناصر مھم اجتماع خود محسوب میشد

حروف ((مثال كلود گارامون، اھل پاریس، با منسوخ كردن . پ نشریات بندرت بھ دست میآمدراه چا
و با طرح ریزي  -ھاي خطي اقتباس كرده و رایج ساختھ بودند  كھ چاپچیان آلماني از روي نسخھ)) گوتیك

ر كھ د -از روي حروف تحریري كارولنژیان )) حروف رومي((حروف چاپي تازھاي بھ نام ) ١۵۴٠حد(
. شھرت بھ دست آورد -قرن نھم متداول شده و توسط اومانیستھاي ایتالیایي و چاپخانھ آلدینھ تكامل یافتھ بود 

چاپچیان ایتالیایي، فرانسوي، و انگلیسي حروف رومي را پذیرفتند، حال آنكھ آلمانیھا تا قرن نوزدھم بھ 
)) حروف گارامون((ھنوز بھ نام  بعضي از انواع حروف چاپ. استفاده از حروف گوتیك ادامھ دادند

  . خوانده میشوند

در شھرھاي بال، ستراسبورگ، آوگسبورگ، . آلمان در كار چاپ، رھبري دنیا را در دست داشت
نورنبرگ، ویتنبرگ، كولوني، الیپزیگ، فرانكفورت و ماگدبورگ شركتھاي فعال بھ كار چاپ و نشر 

بفروشان در بازار مكاره فرانكفورت گرد میآمدند و بھ ھر سال دوبار ناشران و كتا. كتاب مشغول بودند
، یكي از ناشران فرانكفورت نخستین ١۵۴٨در سال . خرید و فروش كتاب و تبادل افكار میپرداختند

و در ھمان بازار مكاره . روزنامھ را، كھ عبارت بود از یك صفحھ حاوي تازھترین اخبار، چاپ كرد
، )١۵۵۵(پالتین صحافي كوچك خود را تبدیل بھ یك شركت چاپ كردھنگامي كھ كریستوف . منتشر میكرد

شھر آنورس بھ صورت یكي از مراكز مھم نشر كتاب درآمد، بھ طوري كھ دو سال بعد وي توانست 
در فرانسھ شھر لیون كانون تجارت كتاب شد، و . جلد كتاب بھ بازار مكاره فرانكفورت بفرستد ١٢٠٠

فرانسھ )) پایتخت فكري((موسسھ چاپ خود، پاریس را در احراز مقام  ٢٠٠زماني رسید كھ این شھر، با 
  . بھ مبارزه میطلبید

وي كھ زاده اورلئان . اتین دولھ، اومانیست و چاپچي معروف فرانسوي، آتشپاره شھر لیون شناختھ شده بود
من تنھا عیسي و سیسرون را بر : ((و درس خوانده پاریس بود، فریفتھ آثار سیسرون شد، چنانچھ میگفت

اد میزید،خود را شتابان بھ بھ طرزي استثنایي آز)) اندیشھ((وقتي شنید كھ در شھر پادوا .)) حق میشناسم
در شھر تولوز سر . آنجا رساند و با شكاكیون پیرو ابن رشد بھ مبادلھ لطیفھ گوییھاي ھجوآمیز پرداخت

و چون ; سلسھ و روح گروھي از آزاد اندیشان شد كھ پیروان پاپ یالوتر را یكسان بھ باد تمسخر میگرفتند
اما، در ; سرودن شعر شھرتي براي خود دست و پا كرد از آنجا اخراج شد، در لیون با نوشتن مقالھ و

در آنجا، . و ناچار شد بھ پاریس پناه برد; جریان درگیري، نقاشي را بھ دوئل و سپس بھ خون كشید
  . مارگاریت دو ناوار فرمان عفو او را از پادشاه گرفت

; پس بھ لیون بازگشت ;دولھ با مارو و رابلھ دوست شد، اما پس از چندي كار را بھ مجادلھ كشاند
دستگاه تفتیش افكار وي را . چاپخانھاي دایر كرد، و در انتشار آثار بدعتگذارانھ تخصص و شھرت یافت

دولھ از زندان گریخت، اما در ھنگام مالقات پنھاني با فرزندش دوباره ; احضار، محاكمھ، و زنداني كرد
  . آتش سوخت ، اتین دولھ زنده در توده١۵۴۶در سوم اوت . دستگیر شد

سلسلھاي كھ در صنعت چاپ بھ ھمان اندازه پا ; برجستھترین ناشران فرانسھ افراد خاندان استین بودند
چاپخانھ خود را در  ١۵٠٠ھانري استین در حدود سال . برجا و بادوام بود كھ خاندان فوگر در عالم تجارت

ھاي  فرانسھ نفیسترین نسخھ. ھ دادندپاریس ساخت، و پسرانش فرانسوا، روبر، و شارل كار وي را ادام
روبر فرھنگي بھ نام . چاپي خود از آثار بزرگان كالسیك روم و یونان را بھ این چھار نفر مدیون است

تالیف كرد كھ تكیھگاه كلیھ فرھنگھاي التیني فرانسویي شد كھ بعدا انتشار ) ١۵٣٢)) (گنجینھ زبان التیني((
اندان استین بود، بھ طوري كھ میان خود معموال بھ زبان التیني گفتگو زبان، التیني زبان دوم خ. یافتند

فرانسواي اول كار خاندان استین را مورد تحسین قرار داد، مارگریت را تشویق كرد كھ در برابر . میكردند
دانشگاه سوربون از ایشان پشتیباني كند، و یك بار نیز درمحفل دانشوراني كھ در موسسھ انتشاراتي روبر 

حتي مشھور است كھ پادشاه با كمال بردباري منتظر ماند تا روبر نمونھ . استین گرد میآمدند شركت جست
روبر با كمك مالي فرانسواي اول گارامون را استخدام كرد تا . چاپي را كھ در دست داشت تصحیح كند
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یل از كار در آمدند و حروف گارامون بھ اندازھاي شك; حروف یوناني تازھاي را طراحي و قالبریزي كند
) ١۵٣٩(كھ سرمشق بیشتر آثاري قرار گرفتند اعتراض كرد، و یكي از استادان آنجا بھ پارلمان تذكر داد

، چنانكھ ))انتشار آثار یوناني و عبري جز نابود كردن ھر نوع ایمان دیني نتیجھ دیگري نخواھد داشت((كھ 
ثبوت رسیده است كھ ھر كسي زبان عبري میآموزد  این مطلب بھ: ((راھبي در مورد زبان عبري گفتھ بود

روبر پس از مدت سي سال كھ مورد طعن و تعقیب سوربون قرار داشت، .)) بزودي بھ دین یھود در میآید
شاھد مرگش بود، تمایالت  ١۵۵٩و در آن شھر، كھ بھ سال ) ١۵۵٢(چاپخانھ خود را بھ ژنو منتقل كرد

پسرش، ھانري . كالون، آشكار ساخت)) مبادي((ن، با چاپ و نشر باطني خود را نسبت بھ آیین پروتستا
استین دوم، با انتشار مجلدات نفیسي از آثار كالسیك و ھمچنین با تالیف فرھنگي در پنج مجلد بھ نام 

، كھ ھنوز كاملترین فرھنگ یوناني باقي مانده است،شھرت خاندان خود )١۵٧٢)) (گنجینھ زبان یوناني((
خویشتن را مورد قھر و ) ١۵۶۶)) (دفاع از ھرودوت((وي نیز با انتشار كتاب . داشت را برقرار نگاه

غضب سوربون قرار داد، زیرا در آن شباھتھاي اساسي موجود در میان معجزات مسیحي و عجایب 
او نیز ابتدا بھ شھر ژنو پناه برد، اما بزودي . باورنكردني معتقدات یوناني را بھ خوبي وصف كرده بود

  . افت كھ كالونیھا نیز مانند سوربونیھا كوتھ نظر و سختگیرنددری

ھاي برجستھ از صنایع چاپ، گراوورسازي، و صحافي بھ شمار  بسیاري از نشریات این دوره نمونھ
  . میآیند

جلدسازي سنگین و نیمھ فلزي قرن پانزدھم جاي خود را بھ جلدھاي سبكتر و ارزانتر، از جنس چرم و 
 ٣٠٠٠دستور داد تا نزدیك بھ  ١۵٣۴ژان گرولیھ دو سرویر، خزانھ دار فرانسھ، در سال . پوست داده بود

جلد كتابش را با تیماج خاوري چنان بھ ظرافت صحافي كردند كھ ھنوز ھم از زیباترین مجلدات بھ شمار 
ر ھاي عمومي د ھاي خصوصي از شمارش گذشتھ بود، و كتابخانھ اكنون دیگر تعداد كتابخانھ. میآیند

در عھد ). ١۵٣٨(، نورنبرگ )١۵٢٩(، ھامبورگ )١۵١٧(بسیاري از شھرھا دایر شده بودند كراكو 
فرانسواي اول كتابخانھ سلطنتي قدیمي، كھ توسط شارل ھشتم گردآوري و تاسیس شده بود، از لوور بھ 

این كتابخانھ . شد ھاي تازه و صحافیھاي نفیس بھ مراتب غنیتر فونتنبلو انتقال یافت، و با افزایش مجموعھ
ھاي  بسیاري از كتابخانھ. در آمد)) كتابخانھ ملي((سلطنتي پس از انقالب كبیر فرانسھ بھ صورت و نام 

اما تعدادي نیز بھ تصاحب اشخاص در آمدند، و ; ھا در اغتشاشات دوره اصالح دیني از میان رفتند صومعھ
خیلي چیزھا در تاریخ گم . زن ملي پیدا كردھر كدام كھ از جھتي ارزش داشت راه خود را بھ سوي مخا

  . شده، اما آنقدر نفایس محفوظ مانده است كھ صد طول عمر ھم براي مطالعھ آن كافي نیست

II -مدارس  

زیرا آن ; طبیعي بود كھ انقالب دیني تارو پود روش آموزش و پرورش اروپاي باختري را از ھم میگسست
د، و بر انداختن نفوذ روحانیون اصیل آیین، تنھا از راه درھم روش تقریبا بكلي در انحصار كلیسا بو

لوتر مدارس زبان التیني زمان خود را . شكستن تسلط آنھا بر روش آموزش و پرورش عمومي میسر میشد
جز قدري زبان التیني ناقصي كھ بتواند كشیش شود و ((متھم میكرد بھ اینكھ بھ شاگرد چیزي نمیآموختند 

و، با این حال، چنان در تمام عمر نادان بماند كھ نھ مستعد قدقد كردن باشد .... س را بخواندادعیھ مراسم قدا
  . و نھ الیق تخم گذاردن

ھیچ چیز از ((; ھاي فساد میماندند ھا در نظر وي بھ جایگاه جانیان، یا معابد مولك، و یا كنسینھ اما دانشگاه
تنھا ((ھا  و نتیجھ میگرفت كھ دانشگاه)) ;ز نخواھد شدیا ھرگ... بر روي زمین ظاھر نشد... آن جھنمیتر

ھا  مالنشتون بھ این سبب با وي موافق بود كھ اعتقاد داشت دانشگاه.)) قابل آنند كھ با خاك یكسان شوند
تسویكاو، و آناباتیستھا مبني بر رستگاري )) پیامبران((عقیده كارلشتات، . دانشجویان را كافر بار میآورند

. مورد قبول والدیني كھ میل نداشتند ھزینھ تحصیلي فرزندانشان را بھ گردن گیرند واقع شداست بخوبي 
بعضي از ایشان استدالل میكردند كھ چون تحصیالت عالي بیشتر بھ خاطر آن است كھ دانشجویان را براي 
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غیر منطقي  كشیش شدن آماده سازد، و حال آنكھ دیگر در آن زمان كار كشیشھا از رونق افتاده بود، بس
  . ھا بفرستند است كھ فرزندان خود را بھ دانشگاه

ھاي كلیسایي كھ توسط دولت ضبط شده بودند  مصلحان دیني انتظار داشتند كھ قسمتي از عواید موقوفھ
ھا از بین رفتھ بودند را  صرف تاسیس مدارس نویني شود، تا جبران مدارسي كھ بر اثر بستھ شدن صومعھ

امور خطیري در انبار  امیران و صاحب عناوین چنان سرگرم:(( اما چنانكھ لوتر بھ شكایت گفتھ است. بكند
تا در راه كمك بھ تربیت ))شراب، آشپزخانھ، و خوابگاه خود بودند كھ دیگر فرصتي برایشان باقي نمیماند

در ایاالت آلمان عموم مدارس رو بھ ((چنین نوشت  ١۵٢۴وي باز در سال . ھمنوعان صرف كنند
در . ھاي آلمان افسوس میخوردند نشگاهلوتر و مالنشتون بر انقراض دا ١۵٣٠در سال .)) اضمحالل میروند

 ٣۴و بھ  ١۵٢١نفر در سال  ١٢٠بھ  ١۵٢٠نفر در سال  ١٣١١دانشگاه ارفورت نامنویسي دانشجویان از 
نفر در  ١۵بھ  ١۵١٧نفر در سال  ٣٠٠در روستوك شماره دانشجویان از ; تنزل یافت ١۵٢۴نفر در سال 

ه استادان دانشگاه از دانشجویان بیشتر بود، در سال در ھایدلبرگ، در ھمان سال، عد; رسید ١۵٢۵سال 
  . فقط پنج تن از طالبان علم در دانشگاه بال نامنویسي كردند ١۵٢۶

از ) ١۵٢۴(لوتر در نامھاي بھ شھرداران . لوتر و مالنشتون براي ترمیم این زیان كوشش بسیار كردند
، یعني خیلي پیشتر از زمانش، ١۵٣٠ل در سا. مقامات كشوري تقاضا كرد كھ مدارس را برقرار سازند

بھ ھمت . پیشنھاد كرد كھ آموزش ابتدایي اجباري باشد و ھزینھ آن با كمكھاي مالي ملت تامین شود
كتاب ((ھا تدریجا رونق گرفتند، لوتر برنامھ درسیي توصیھ كرد كھ بیشتر متكي بر  پروتستانھا دانشگاه

وناني، عبري، و آلماني، حقوق، پزشكي، تاریخ را نیز در بر اما تدریس زبانھاي التیني، ی. بود)) مقدس
مالنشتون احیاي آموزش و )). مسیحي و كافر... شرح احوال شاعران و سخنوران((داشت، و ھمچنین 

پرورش را اھداف اصلي زندگي خود قرار داد، و بھ بركت ھدایت و فعالیت وي مدارس بسیاري بنیاد 
وي طرحي براي سازمان مدارس . مدرسھ وجود داشتند ٣٠٠ر قرن شانزدھم یافتند، چنانكھ در آلمان اواخ

كتابھایي براي آموزش دستور زبان التیني و یوناني و علم معاني و بیان، ; )١۵٢٧(ھا تھیھ كرد و دانشگاه
 ھاي نو بنیاد و نیز ھزاران معلم براي مدارس و دانشگاه; منطق، روانشناسي، اخالق، و االھیات تالیف نمود

  . داد)) مربي آلمان((كشورش از روي حقشناسي بھ وي لقب . تربیت كرد

، ماربورگ، )١۵٢٢(ویتنبرگ: ھاي آلمان شمالي یك یك بھ زیر نظارت پروتستانھا در آمدند دانشگاه
و استادان و ; )١۵۵٨(،ینا) ١۵۴۴(، كونیگسبرگ )١۵٣٩(، الیپزیگ )١۵٣۵(توبینگن ) ١۵٢٧(

مخالف بودند از )) عقیده راست و درست انجیلي((با ) لریش، دوك و ورتمبرگبھ گفتھ او(دانشجویان كھ 
پیروان كالون را از مدارس لوتریھا اخراج میكردند، و پروتستانھا ھنوز . آن مراكز دانش بیرون رانده شدند

بھ طور عموم ) ١۵۵۵)) (پیمان صلح آوگسبورگ((پس از . در دست كاتولیكھا بودند راه نمیدادند
ویان ھر یك از ایاالت آلمان اجازه نداشتند در مدارس وابستھ بھ آییني غیر از آیین رسمي فرمانرواي دانشج

  . خود تحصیل كنند

، بھ پیشرفت )١۵٣٨(در ستراسبورگ ) مدرسھ متوسطھ)) (ژیمنازیوم((یوھانس شتورم، با تاسیس یك 
شایستھ ((سالھ موثري با عنوان و در ھمان سال نیز بھ ر; روش نوین آموزش و پرورش كمك بزرگي كرد

شتورم نیز، مانند بسیاري از رھبران فكري اروپاي . منتشر ساخت)). است كھ مدارس ادبیات باز شوند
وي بھ لوون و پاریس مسافرت، و در شھر . كسب دانش كرده بود)) برادران ھمزیست((مركزي در نزد 

اره آموزش و پرورش ممكن است انعكاسي از نامھ معروف گارگانتوا درب. اخیر رابلھ را مالقات كرد
  . برخورد افكار این دو با یكدیگر بوده باشد

میدانست، براي تحصیل زبان )) ایجاد حس دینداري عاقالنھ((شتورم در عین آنكھ ھدف اصلي آموزش را 
ر كالسیك و ادبیات التیني و یوناني نیز اھمیت روزافزون قایل بود، و ھمین توجھ بھ تدریس و اشاعھ آثا

یونان و روم بعدا بھ ژیمنازیومھاي آلمان منتقل، و سبب شد كھ سپاھي از دانشوران و محققان بھ وجود آیند 
  . تا، در قرن نوزدھم، جھان باستان را جوالنگاه پژوھش خود قرار دھند و غنایم بسیار از آن بھ چنگ آرند
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در آن حدت و حرارت حملھ بر . سیب دیدندمدارس انگلستان از این تحول دیني بیش از مدارس آلمان آ
ھا، اصناف، و مدارسي كھ  زیاده رویھا و سودجوییھاي كلیسا، مدارس وابستھ بھ كلیساھاي جامع، صومعھ

ھا از  چون بیشتر شاگردان دانشگاه. ھاي كلیسایي نگھداري میشدند ھمھ آب شدند و از بین رفتند با موقوفھ
نفر لیسانسیھ زبان و  ١٧٣آن سرچشمھ كور شد، دانشگاه آكسفرد فقط این مدارس بیرون میآمدند، وقتي 
و  ١۵۴٧در سالھاي . بیرون دادند ١۵۴٨نفر لیسانسیھ در سال  ١٩١ادبیات، و دانشگاه كیمبریج فقط 

ھنري ھشتم مشكل را دریافتھ بود، لیكن . آكسفرد اصال فارغ التحصیل زبان و ادبیات نداشت ١۵۵٠
وافر، براي ارضاي جنگجوییھا و كامجوییھایش، دست او را در تاسیس كالج ترینیتي نیازمندي وي بھ پول 

در دانشگاه كیمبریج و حق التدریس دادن بھ استاداني كھ بھ فرمان شاھانھ مامور تدریس االھیات، زبان 
ي اما در این دوره افرادي از روي بشردوست. عبري و یوناني، پزشكي، و حقوق میشدند، باز نمیگذاشت

اقدام بھ تاسیس كالجھاي كورپوس كریستي، كرایست چرچ، ترینیتي، و سنت جانزكالج را آكسفرد و كالج 
ھیئت بازرسي سلطنتي كھ از طرف كرامول بھ آكسفرد و كمبریج اعزام شد تا . ماگدالن در كیمبریج كردند

ظارت بر آنھا را دست دولت ھا و اختیار ن برنامھ) ١۵٣۵(امتیازات و موقوفات آن دو دانشگاه را ضبط كند
در نتیجھ، دوران فلسفھ مدرسي در انگلستان بھ سر رسید آثار دانزسكوتس دستخوش تطاول زمان . سپرد

و ; مطالعھ زبانھاي التیني و یوناني رواج و رونق یافت; قرار گرفت، قوانین كلیسایي بھ یك سو افكنده شدند
در . اما تعصب در عقاید دیني بر جاي ماند; ذ دین بیرون آمدبھ طور كلي برنامھ آن دو دانشگاه از زیر نفو

عموم داوطلبان اخذ دانشنامھ پایان دوره لیسانس، بھ موجب قانون، مجبور بودند نشریھ مذھبي  ١۵۵٣سال 
ھا موقوفات و  در فرانسھ و فالندر كاتولیك، دانشگاه. را مشترك باشند)) مقاالت درباره آیین انگلیكان((

در رنس ،دوئھ، .ود را محفوظ نگاه داشتند، اما قدرت و آزادي زندگي فكري را از دست دادندشاگردان خ
و ) نفر۵٠٠٠(دانشگاه لوون از لحاظ كثرت تعداد شاگردان . ھاي تازھاي باز شدند لیل و بزانسون دانشگاه

نفر  ۶٠٠٠تا . میكرددفاع از اصیل آییني، كھ حتي در نظر پاپھا افراطي مینمود، با دانشگاه پاریس رقابت 
نامنویسي میكرد، اما دیگر شاگردان خارجي را چندان بھ سوي خود جلب نمیكرد و، برخالف روش دوران 

ھاي وابستھ بھ  دانشكده. عظمتش در قرن سیزدھم، دیگر محركین افكار نو و پرشور را بھ خود راه نمیداد
د كھ تقریبا نام سوربون جانشین نام خود آن چنان در زیر سلطھ دانشكده االھیات سوربون قرار داشتن

مونتني آموزش االھیات و منتخب آثار كالسیك را كھ در دانشكده سوربون تدریس میشد . دانشگاه پاریس شد
رابلھ ھرگز از ھجو مقررات خشك مدرسي و منطق بافیھاي . سطحي و یكنواخت و طوطي وار میدانست

ر مباحثي كھ با كمال دقت دور از نیازمندیھاي زندگي سوربون، و ھمچنین تلف شدن عمر شاگردانش د
من حاضر بودم از سھم جاودانم : ((كلمان مارو فریاد بر میآورد. واقعي دستچین شده بودند خستھ نمیشد

تمام نیرو و .)) جواني مرا تباه نكرده بودند((یعني استادان )) چشم بپوشم، بھ شرط آنكھ ددان بزرگوار
ا بر ضد پروتستانھاي فرانسھ، بلكھ بر ضد علماي اومانیست آن كشور نیز بھ كار سلطھ دانشگاه نھ تنھ

فرانسواي اول، كھ شراب ایتالیا را چشیده بود، و كشیشھاي خیس خورده در ادبیات یونان و روم . میرفت
سلطھ  باستان را بھ چشم دیده بود، ھر چھ در توانایي داشت كوشید تا روحیھ دانشپژوھي فرانسھ را از زیر

براثر تلقینات گیوم بوده، كاردینال ژان دوبلھ، و مارگریت دو . ارتجاعي و دلسردكننده سوربون برھاند
مدرسھاي مستقل از دانشگاه، و  ١۵٢٩ناوار خستگیناپذیر فرانسوا ھزینھاي تامین كرد و در سال 

و نفر براي تدریس زبان د)) استاد سلطنتي((ابتدا چھار . مخصوص علوم مربوط بھ اومانیسم، تاسیس كرد
و سپس كرسیھاي تدریس ; یوناني و دو نفر براي تدریس زبان عبري تعیین شدند و شروع بھ كار كردند

این . در آن مدرسھ تعلیمات رایگان بود. زبان التیني، ریاضیات، پزشكي، و فلسفھ بر آن منضم شدند
، كانون گرمابخش اومانیسم فرانسھ شد و خوانده شد)) كولژ دو فرانس((مدرسھ سلطنتي كھ بعدا بھ نام 

  . اندیشھ آزاد اما با انظباط فرانسوي را در دامان خود پرورش داد

 ١۵۵٣ھایي عالي داشت كھ تعدادشان در سال  اسپانیا با آنكھ متعصبانھ پایبند مقررات دیني بود، اما دانشگاه
دانشگاه ساالمانكا . و غرناطھ از آن جملھ بودندھاي نو بنیاد تولدو، سانتیاگو،  بھ چھارده رسید، كھ دانشگاه

. شاگرد داشت، با ھر دانشگاه معتبر دیگري برابري میكرد ۶٧٧٨ھفتاد استاد و  ١۵٧۴كھ در سال 
پنجاه و  ١۵۴٣ھاي ایتالیا نیز بھ توسعھ و رونق خود ادامھ میدادند، چنانكھ دانشگاه بولونیا در سال  دانشگاه

بیات، سي و ھفت استاد در دانشكده حقوق، و پانزده استاد در دانشكده پزشكي ھفت استاد در دانشكده اد
لھستان عصر طالیي خود را، با . و دانشكده پادوا زیارتگاه طالب متھور آن سوي آلپھا شده بود; داشت
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در پوزنان مدرسھ لوبرنسیانوم، كھ ; شاگرد در دانشگاه كراكو، در تاریخ بھ ثبت رساند ١۵٣٣٨نامنویسي 
توسط اسقف یان لوبرانسكي تاسیس یافتھ بود، بھ تحقیقات علوم مربوط بھ اومانیسم  ١۵١٩در سال 

ھاي كشورھاي كاتولیك كمتر از  رویھم رفتھ باید گفت، در این قرن انقالبي، دانشگاه. اختصاص داده شد
  . پروتستان آسیب دیدند

)) كالج سلطنتي((استادان . باري كم بوداھمیت معلم درست بھ جا آورده نمیشد و حقوق وي بھ طرز رقت
در . دریافت میداشتند، و تازه این مواجبي كامال استثنایي بود) دالر ۵٠٠٠(سالیانھ دویست كراون 

ساالمانكا رسم چنان بود كھ داوطلبان مقام استادي، پس از شركت در یك دوره تدریس آزمایشي، توسط 
بھ روش سخنراني انجام میشد، و گاھي نیز شاگردان خود انتخاب میشدند، تدریس عموما 

color="#CCCCCC"<فرھنگھاي لغت كمیاب بودند، و ; موارد جاي كتاب درسي را میگرفت
مگر براي كیمیا گران، شاگردان در اتاقھاي سرد و محقر بھ سر میبردند، و . آزمایشگاه اصال وجود نداشت

بسیاري از شاگردان بیبضاعت با كار كردن . میشدند غالبا بر اثر خوردن غذاھاي نامناسب یا آلوده بیمار
  . در كالجھا دوره تحصیلي خود را طي میكردند

مقررات انضباطي . كالسھا در ساعت شش صبح شروع میشدند و ساعت پنج بعد از ظھر پایان مییافتند
. میداشتندبسیار سخت بودند، چنانكھ حتي دانشجویان سال آخر دانشگاه را ھم از شالق خوردن معاف ن

شاگردان براي گرم كردن خود، یا در خیابانھا بھ جان یكدیگر میافتادند و یا بھ ھر مي و محبوبي كھ بھ 
چنگ میآوردند پناه میبردند و سرانجام با ھر حال و روزگاري بود تحصیالت خود را، تا حد گرفتن 

  . دانشنامھاي، بھ پایان میرساندند

ھا  بیسواد میماندند، بسیاري از دختران طبقات متوسط در راھبھ خانھھاي پایین بكلي  دختران خانواده
ھلند بھ داشتن زناني فخر . ھاي اعیان معلم سرخانھ داشتند تعلیمات مقدماتي میگرفتند، و زنان جوان خانواده

ن و در آلمان زوجھ پویتینگر و خواھرا. میكرد كھ میتوانستند مغازالت عاشقانھ را بھ زبان التیني بفھمند
در فرانسھ زنان دربار فرانسواي اول طنازیھا و عشق بازیھاي . دختران پیركھایمر شھرت علمي داشتند

در انگلستان بانوان ادب دوست مانند دختران . خود را بھ زیور نقل قولھایي از بزرگان كالسیك میآراستند
جستھاي از زنان با فضل و دانش ھاي بر ، و ملكھ الیزابت نمونھ))ماري خون آشام((مور، لیدي جین گري، 

  . بودند

كتابي با  ١۵٣١كم اھمیتتر آن دو سرتامس الیت بود كھ در سال . دو معلم مشھور متعلق بھ این دورھاند
در روش تربیت فرزندان نجبا براي آنكھ آماده زمامداري كشور شوند، بھ )) كتابي موسوم بھ حاكم((عنوان 

دا جھل و بیمایگي نجباي انگلیسي را بشدت مورد مذمت قرار داد و آن الیت در ابت. رشتھ نگارش در آورد
را نقطھ مقابل دانش و ارزش سیاستمداران یونان و روم باستان دانست، و از قول دیوجانس، حكیم كلبي 

بنگرید كھ چگونھ سنگي بر سنگي .... وقتي جاھلي را بر سنگي نشستھ دید، گفت((یونان چنین آورد كھ 
بھ نظر وي، پسر باید در ھفتسالگي تحت تعلیمات معلم خصوصیي كھ با دقت تام . رفتھ استدیگر جاي گ

در چھاردھسالگي . انتخاب شده باشد قرار گیرد و مبادي موسیقي، نقاشي، و مجسمھ سازي را یاد بیاموزد
; را فرا بگیرد باید علم ھیئت، منطق، تاریخ، و فنون كشتي، شكار، تیر اندازي با كمان بلند، شنا، و تنیس

در آن چیزي جز خشم وحشیانھ و آزار جسماني وجود ((اما نھ فوتبال را كھ در خور توده مردم است و 
ھر پسري باید در تمام مراحل پرورش خود آثار بزرگان كالسیك را مطالعھ كند ابتدا آثار شاعران، . ندارد

سوفان، و در آخر، مثل آنكھ ناگھان بھ یادش بعد سخنوران و بعد تاریخنویسان، بعد سران سپاه، و سپس فیل
  . را نیز بھ آنھا اضافھ میكند)) كتاب مقدس((آمده باشد، 

را )) كتاب مقدس((بدین ترتیب مالحظھ میشود كھ وي نقشھ تعلیمات لوتر را تقریبا وارونھ ساختھ و تعلیم 
تراضاتش، آثار بزرگان كالسیك را در واقع الیت، با وجود اع. در انتھاي برنامھ درسي خود قرار داده است

اي خداي بزرگ، چھ حالوت بیمانندي در افكار و : ((ترجیح میداده است)) كتاب مقدس((بھ مراتب بر 
گفتار افالطون و سیسرون گنجانده شده، و تا چھ اندازه وقار، حظ روحي، اندیشھ واال، فصاحت الھي، 
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تنھا ھمان آثار براي بھ بار ((تا آنجا كھ )) م آمیختھاند،تقواي مطلق و خوشي باور نكردني در آثارشان بھ ھ
اما آن معلم پر اھمیتتر یعني خوان ویوس، كھ از !)) آوردن یك فرمانرواي الیق و كامل تقریبا كافي است

وي كھ زاده واالنس بھ . ھمھ اومانیستھا اومانیستتر بود، عالیتر داشت و در مسیري دامنھ دارتر قدم گذاشت
در پاریس مدت زماني كافي . بود در ھفدھسالگي اسپانیا را ترك كرد و دیگر ھرگز آن را ندید ١۴٩٢سال 

در بیست و . تحصیل كرد تا شوق فلسفھ را در دل گیرد، و طوق فلسفھ مدرسي را از گردن بھ دور افكند
)) مقام فلسفھدرباره پیدایش، مكاتب، و ((شش سالگي نخستین تاریخ فلسفھ را بھ سبك امروزي بھ عنوان 

ھا را بر ضد  در ھمان سال، با اعتراض شدید بھ روش تدریس فلسفھ با اسلوب مدرسي، دانشگاه. تالیف كرد
در نظر وي تشكیل جلسات مناظره براي تقویت قواي فكري دانشجویان حاصلي جز مشاجره . خود شوراند

ین خواند، و آن را بھ تامس مور اراسموس بر كتاب ویوس آفر. بیھوده بر سر مباحثي بینتیجھ نمیداشت
  ... ویوس((توصیھ كرد، و با كمال ادب اظھار بیم كرد كھ مبادا 

شاید بر اثر نفوذ اراسموس بود كھ ویوس بھ مقام استادي .)) در سایھ خود محو میكند... اراسموس را
زھاي از بر اثر ترغیب اراسموس وي چاپ تا). ١۵١٩(كرسي انسانیات در دانشگاه لوون منصوب شد

; قدیس آوگوستینوس را با حواشي مشروح منتشر ساخت و آن را بھ ھنري ھشتم اھدا كرد)) مدینھ االھي((
تامس مور و ). ١۵٢٣(و چنان جواب دوستانھاي از وي دریافت داشت كھ راه انگلستان را در پیش گرفت 

او را یكي از معلمان  ملكھ كاترین، ھموطنش، از او استقبال گرمي بھ عمل آوردند، و ھنري ھشتم
در ((ظاھرا بھ عنوان راھنمایي آن شاھزاده خانم بود كھ كتاب . خصوصي شاھزاده خانم ماري ساخت

ھمھ چیز بر وفق مراد بود تا آنگاه كھ بر تقاضاي ھنري ھشتم ). ١۵٢٣(را نگاشت )) پرورش كودكان
را قطع كرد و او را براي مدت  ھنري مقرریش. مبني بر الغاي ازدواجش با ملكھ كاترین اعتراض كرد

و بقیھ ) ١۵٢٨(ویوس پس از آزادي، بھ بروژ بازگشت . شش ھفتھ در خانھاش تحت نظر نگاه داشت
  . سالھاي عمرش را در آنجا بھ سر برد

ویوس كھ در سي و ھفت سالگي ھنوز متفكري ایدئالیست بود رسالھاي بھ روش فكري اراسموس، در لزوم 
ھماھنگي و تضاد در میان ((ي بین المللي براي جلوگیري از ظھور جنگ با عنوان برقراي یك مرجع داور

را منتشر )) درباره انتقال تعالیم((دو سال بعد، اثر مھم خود، . تالیف و بھ شارل پنجم اھدا كرد)) نوع بشر
 ھدف وي در. ساخت كھ پیشروترین رسالھ در زمینھ آموزش و پرورش دوره رنسانس شناختھ شده است

افراد را براي نیازمندیھاي زندگي آماده ((این رسالھ رسیدن بھ روشي در آموزش و پرورش است كھ 
سازد، فكر و جسم ایشان را تا حد ممكن رشد دھد، و حس احترام را در وجودشان بپروراند و افزایش 

ھ پرستشگاھي گویي قدم ب: ((ویوس عقیده دارد كھ دانشجو باید بھ طرزي وارد مدرسھ شود كھ.)) بخشد
گذاشتھ است، اما تحصیالتش را در آنجا باید او را چون شارمندي با ادب و مفید بھ حال جامعھ بار )) مقدس
این تحصیالت باید در سراسر زندگي فرد ادامھ داشتھ باشد و بھ نحوي آموختھ شود كھ اثر و . بیاورد

كتابھا باید مورد تفرس و پژوھش علمي قرار طبیعت نیز مانند . ارتباط آن در زندگي روزانھ پایدار بماند
بگذارید دانشجو رگھا، عصبھا، استخوانھا و دیگر قسمتھاي . گیرد، زیرا اشیا بیش از نظرات آموزندھاند

با دھقانان، شكارچیان، چوپانان، و باغبانان ; بدن را در ضمن عمل و ھنگام كالبد شكافي بھ چشم خود ببیند
وراجیھایي كھ بھ نام منطق ((زیرا این خوشھ چینھا از آن ; ش آنھا را فرا بگیردو دان.... وارد گفتگو شود

آثار كالسیك بھ صورت .)) ھاي دانش بشري را فاسد ساختھاند سودمندتر خواھد بود مدرسي، عموم رشتھ
منقح باید ھمواره قسمت عمدھاي از برنامھ درس جوانان را تشكیل دھند، اما تاریخ و جغرافیاي معاصر 

زبانھاي بومي باید دوش بھ زبان التیني آموختھ شوند، و آن نیز . نیز باید مورد مطالعھ آنان قرار گیرد
ویوس چنان در افكار خود پیشتاز بود كھ عصر وي بزودي او . منحصرا با روش مستقیم گفتگوي روزمره

  . ندگي كاتولیك باقي ماندوي تا پایان ز. را از نظر گم كرد، و بھ حال خودش واگذاشت تا در عسرت بمیرد

III  - دانشوران  
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ھا، آكادمیھا، و اومانیستھا در دوره رنسانس این بود كھ آثار بزرگان یونان و روم  كار برجستھ دانشگاه
این وظیفھ كامال انجام شد و كشف دنیاي كالسیك بھ حد ; باستان را ترجمھ كنند و تحویل اروپاي جدید بدھند

  . كمال رسید

گیوم بوده پس از آنكھ . نام دو نفر را باید بھ عنوان سروش این دوران پر اكتشاف در خاطر نگاھداشت
شصت و دو سال از عمر خود را در این آرزو بھ سر برد كھ پاریس را تنھا وارث اومانیسم ایتالیا سازد، 

بوده تحصیالت . لطنتي كردھنگامي آرزوي خود را بر آورده دید كھ فرانسواي اول اقدام بھ تاسیس كالج س
قانون نامھ ((عالي خود را با فرا گرفتن علم حقوق آغاز كرد و تقریبا مدت ده سال خود را در مجلدات 

براي آنكھ این متون را كھ الفاظشان التیني بودند اما مفاھیمشان بیشتر جنبھ . مغروق ساخت)) یوستینیانوس
السكاریس بھ فراگرفتن زبان یوناني پرداخت و چنان با جان  بیزانسي داشتند بھتر درك كند، در نزد یوانس

و دل در تحصیل آن زبان كوشید كھ معلمش،در ھنگام وداع از دنیاي فاني، مجموعھ گرانبھاي كتابھاي 
حواشي بر بیست و چھار دفتر ((ھنگامي كھ بوده در چھل و یك سالگي كتاب . یوناني خود را بھ وي بخشید

را منتشر ساخت، براي اولین بار در دوره رنسانس علم قانونشناسي، ) ١۵٠٨)) (ا نوسقانون نامھ یوستینی
بھ جاي آنكھ مانند گذشتھ توسط مفسران لغوي تغییر ماھیت یافتھ باشد، مفھوم واقعي خود و ارتباط با 

 شش سال بعد اثر بزرگ دیگري از نتیجھ تحقیقات عمیق خود بیرون داد، با. محیطش را بھ دست آورد
ھا و اوزان و مقادیر قدیمي، اما در  ، كھ در ظاھر بحثي بود درباره سكھ))واحد پول و اجزاي آن((عنوان 

تفسیر ((از آن مھمتر كتاب . حقیقت بررسي دقیقي از رابطھ میان ادبیات كالسیك و زندگي اقتصادي بود
چنان در توجیھ و تفسیر وي است كھ گرچھ از لحاظ مطالب بي نقص نیست، اما ) ١۵٢٩)) (زبان یوناني

. لغوي غني است كھ بھ تنھایي قابل آن بود كھ مقام مولف خود را در راس ھلنیستھاي اروپایي قرار دھد
اراسموس . رابلھ نامھاي تجلیآلمیز برایش او نوشت، و اراسموس تعارفات حسادتآمیزي بھ وي تقدیم داشت

ش را تشكیل میداد، و حال آنكھ در نظر بوده دانش و مرد دنیا بود كھ اشتغال بھ دانش فقط بخشي از زندگی
علم لغتشناسي مدتھاي دراز ندیم، شریك، و معشوقھ من ((بوده مینویسد . زندگي یك حقیقت محسوب میشدند

اما من ناگزیر شدم كھ پیوندھاي چنین عشق ... بوده و با ھمھ پیوندھاي محبت بھ وجودم بستگي داشتھ است
تاسف بوده در این بود كھ میبایست .)) زیرا آن را براي سالمتیم زیانبخش یافتم... لمآتشیني را از خود بگس

  . مقداري از وقت مطالعاتش را براي خوردن و خوابیدن بدزدد

تك چھرھاي كھ ژان . بوده، در لحظات غفلت از كار عقالني، ازدواج كرد و یازده فرزند بھ وجود آورد
اما ; او را با حالتي گرفتھ و بد بین نشان میدھد) ھنري مترپلیتن نیویوركدر موزه (كلوئھ از او كشیده است 

گویا فرانسواي اول از شور و شوق زندگي چیزي در وي سراغ كرده بود كھ او را كتابدار 
color="#CCCCCC"<در یكي از این سفرھا بود كھ بوده . سالخوده را در مصاحبت خود داشتھ باشد

و بھ آرامش ; تور اكید داد كھ مراسم تدفینش را در كمال سادگي انجام دھنددچار تب شدیدي شد، وي دس
  . كولژ دو فرانس بناي یادبود و آرامگاه وي شد). ١۵۴٠(چشم از دنیا بست 

اومانیسم در فرانسھ نزدیك بھ . پاریس ھنوز تا آن زمان زندگي فكري فرانسھ را در خود جذب نساختھ بود
بورژ، بوردو، تولوز، مونپلیھ، و باالتر از ھمھ لیون شھري كھ در آن تركیب  دوازده پایگاه داشت، مانند

در آژن كھ یكي دیگر از این . عشق و اومانیسم و زبان و ادبیات معجون روحپروي بھ وجود آمده بود
ھا بود، یعني شھري كھ ھیچ انتظار نمیرفت امپراطوري در آن بھ ظھور برسد، ژول سزار سكالیژر  پایگاه

وي كھ محتمال در پادوا بھ دنیا . كمال تحكم، پس از مرگ بوده، بر قلمرو لغتشناسي فرمانروایي یافتبا 
در چھل و یك سالگي بھ شھر آژن نقل مكان كرد و تا پایان عمر در آنجا باقي ) ١۴٨۴. (آمده بود

. حاطھ كامل داشتھمھ دانشوران از او در وحشت بودند، زیرا بر زبان دشنامآمیز التیني ا). ١۵۵٨(ماند
سكالیژر با اعتراض تند خود علیھ اراسموس، كھ طرفداران شیوه سخنوري سیسرون بھ زبان التیني را 

وي نخست رابلھ را بھ باد انتقاد گرفت، و سپس دولھ را . مورد تحقیر قرار داده بود، شھرتي بھ دست آورد
درباره ((ك مجلد از مقاالت ادبي خود، كتاب زماني دیگر، در ی. از این رو كھ از رابلھ انتقاد كرده بود

جرونیمو كاردان را مورد موشكافي قرار داد و ھمت بر آن گماشت كھ ثابت كند در آن كتاب )) دقایق فكري
)) وضع زبان التیني((كتاب مھم سكالیژر، بھ نام . ھر چھ اثبات شده باطل و ھر چھ نفي شده حق است
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شرحھایي كھ وي بر بقراط و ارسطو . بر اصول علمي مبتني شده بود نخستین دستور زبان التیني بود كھ
ژول داراي پانزده . نوشت، ھم از حیث زیبایي بیان و ھم از جھت پژوھش علمي، مقامي برجستھ داشتند

وي، كھ چھار سال پس از )) فن شعر((كتاب . فرزند بود كھ یكي از ایشان بزرگترین دانشمند نسل بعدي شد
یافت، ھمراه با نفوذ آثار پسرش و ھمچنین بھ علت رسوخ افكار ایتالیاییھایي كھ در التزام مرگش انتشار 

كاترین دومدیسي بھ فرانسھ آمده بودند سبب شد كھ توجھ اومانیستھاي فرانسھ از پژوھش در تمدن یوناني 
  . بار دیگر بھ سوي تمدن التیني انعطاف یابد

زندگیھاي مقایسھ ((یوناني بھ دست آمد، ترجمھ آمیو از كتاب  یكي از ھدایاي نفیسي كھ از احیاي تمدن
، اثر پلو تارك، بود ژاك آمیو یكي از صدھا حمایت شدگان مارگریت دوناوار بود كھ بھ كمك وي بھ ))شده

و دیگر )) دافنیس و خلوئھ((ھاي  ترجمھ. مقام استادي زبانھاي یوناني و التیني در دانشگاه بورژ رسید
اشقانھاي كھ از زبان یوناني بھ عمل آورد مورد تمجید قرار گرفتند و، بھ عنوان پاداش، عواید داستانھاي ع

ژاك آمیو، با این بنیھ مالي، . دیر پر ثروتي بھ او بخشیده شد این ھم از خوشمزگیھاي شنیدني آن زمان
وقتي ترجمھ . داد شروع بھ مسافرت در سراسر ایتالیا كرد و ذوق لغتشناسي و عتیقھشناسي خود را تشفي

، مقدمھاي بر آن نوشت و در آن با بیاني فصیح بھ )١۵۵٩(را منتشر ساخت )) زندگیھاي مقایسھ شده((
آمیو، در . بود، برخاست)) بیت المال بشریت((حمایت از لزوم پژوھش در تاریخ، كھ بھ نظر وي چون 

ت، و ترقي و انحطاط سیاسي، براي مقدمھ خود، تاریخ را بھ موزھاي حاوي ھزاران نمونھ فضیلت و رذیل
عبرت نوع بشر، تشبیھ كرد، و نیز مانند ناپلئون، تاریخ را براي آموختن فلسفھ از ھر معلم فلسفھاي برتر 

  . ، كرد))مورالیا((آمیو باز اقدام بھ ترجمھ كتاب دیگري از پلو تارك، بھ نام . شمرد

در ھمان اوقات بھ مقام اسقفي شھر اوسر ارتقا یافت، و ھمانجا در پختگي ھشتادسال عمر چشم از جھان 
زندگیھاي در ھمھ جا دقیق و بي عیب نبود، اما مجموعھ آن اثر بھ ((ترجمھ وي از ). ١۵٩٣(فرو بست 

دامنھ . قت میكردخودي خود ارزش ادبي داشت و سھولت بیان و سادگي سبك آن كامال با متن اصلي مطاب
بار  -مونتني چنان مجذوب و سكر روحپرور آن شد كھ فرانسھ دوران سن . نفوذ این كتاب بي انتھا بود

شكسپیر از روي ترجمھ . تلمي را پشت سر گذاشت و رو بھ سوي آن قدمت برگزیده و عالي منش آورد
كمال مطلوب . امھ اقتباس كردتوانایي كھ سرتامس نورث از ترجمھ آمیو بھ عمل آورده بود سھ نمایشن

پلوتارك در انتخاب قھرمانان بشري انگاره صدھا نمایشنامھ و خصوصیات اخالقي صدھا مرد انقالبي را 
)) حیات مردان نامي((و سرانجام ترجمھ كتاب پلو تارك بھ زبان فرانسھ، با عنوان ; طرحریزي كرد

ي در بر انگیختن خصایل مردانھ روح فرانسوي پانتئوني از مشاھیر بھ آن ملت اعطا كرد كھ عامل موثر
  . بود

IV - رنسانس فرانسھ  

، با تمام غناي معنایي كھ از آن )نوزایي(عادت بر این شده، و نیز قابل قبول است كھ اصطالح رنسانس 
و قتل ھانري ) ١۵١۵(استنباط میشود، در فرانسھ بر فاصلھ، میان جلوس فرانسواي اول بھ پادشاھي 

در حقیقت این شكفتگي پر رنگ و بوي نظم و نثر، آداب و ھنر، و جامھ و . اطالق شود) ١۶١٠(چھارم 
بر اثر پافشاري بردبارانھ . تزئینات، در فرانسھ بیشتر یك نوع پختھ شدن و بھ ثمر رسیدن بود تا نوزایي

یماري مردان و رویش زمین تازه تخم پاشي شده فرانسھ، اقتصاد و روح آن مرزوبوم را از چنگال ب
لویي یازدھم بھ فرانسھ حكومتي متمركز و نیرومند و منظم بخشیده : رھایي یافتھ بود)) جنگ صد سالھ((

نیروي آفرینش دوران . و لویي دوازدھم مدت ده سال كشور را در صلح پر بركتي نگاه داشتھ بود; بود
و نمونھ بارز آن، شخصیت رابلھ  ;گوتیك، با تمام آزادي، فراغ بال، و خیالپرستي خود، پا برجا مانده بود

اما این بیداري . ھاي آنان نقل میكرد بود كھ در شیفتگي خود نسبت بھ بزرگان كالسیك ھمواره از گفتھ
بیشك ادبیات و ھنر فرانسھ بر اثر آشنایي نزدیكتري با فرھنگ . شگرف از جھتي نیز نوعي نوزایي بود

و این موازین سدید و خوي متین كالسیك كھ . یافتھ بود باستاني و قالبھاي ھنر كالسیك تغییر شكل كلي
اصوال عبارت بود از تسلط نظم فكري بر شور عاطفي در عالم تئاتر، شعر، نقاشي، مجسمھ سازي، و 
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: عناصر باروركننده در این نوزایي عبارت بودند از. معماري فرانسھ تا نزدیك بھ سیصد سال بر جاي ماند
ھا، در روشھاي قضایي، و در  كاوش فرانسویان در ویرانھ; دست فرانسویانكشف و تسخیر ایتالیا بھ 

و باالخره باز شدن پاي ھنرمندان و ; آشنایي ایشان با آثار منثور و انواع ھنرھاي ایتالیا; ادبیات روم باستان
در كار در پدید آمدن این دوران شكوفایي چندین عامل دیگر نیز دست . شاعران ایتالیایي بھ خاك فرانسھ

صنعت چاپ، ترجمھ و انتشار متون كالسیك، حمایت و تشویق از دانشمندان و شاعران و ھنرمندان : بودند
ھایشان، مارگریت دو ناوار، و روحانیون و اشراف، و باالخره وجود  توسط پادشاھان فرانسھ، معشوقھ

ھمھ این عوامل در ایجاد . بدانندالھامبخش زناني كھ قادر بودند بجز زیبایي خود زیباییھاي كنند و بر حق 
  . دوره شكوه و درخشندگي فرانسھ دست در دست یكدیگر انداختھ بودند

ھایش شاعري داشت كھ بھ منزلھ تحولي از  فرانسواي اول، كھ وارث این ھمھ بود، در میان غالمبچھ
با قیافھ پسر بازیگوش  كلمان مارو. ادبیات گوتیك بھ ادبیات كالسیك بود یا پل رابطي از ویون بھ رنسانس

ھاي شوخي آمیز و حاضر جوابیھاي  سیزده سالھاي وارد صحنھ تاریخ شد و كارش این بود كھ با قصھ
چون چند سال گذشت، سرگرمي فرانسوا این شد كھ بھ داستانھاي . سرزنده خود پادشاه را بھ نشاط آورد

گوش بدھد و بخندد، زیرا او نیز با مارو ) )ھمھ خانمھاي پاریسي((عشق ورزیھا و ستیزه جوییھاي مارو با 
  :مارو چنین میسرود. در پسندیدن جذابیت زنان پاریسي ھمراي بود

  . راھنماي او لذت است و بھ منفعت اعتنایي ندارد; زن فرانسوي كامل و بیعیب است

  . ھر چھ درباره شان بگویند یا مسخرشان كنند: نتیجھ اینكھ

   .زنان فرانسوي شاھكار خلقتند

این اشعار بندرت عمیق . مارو شعر را بھ رواني چشمھاي جوشان، زمزمھ كنان از دھان بیرون میداد
ھا، ترجیع  اینھا ابیات ارتجالي، قطعات گفتگویي، چكامھ. بودند، اما احساسات رقیق ما را بر میانگیختند

مارو بھ . و مارتیالیس بودند و نیز گزارش احوال دروني بھ سبك اشعار ھوراس. ھا بندھا، غزلھا، یا ھجویھ
وقتي این شلختھ : نیشخند ثابت میكند كھ زنان با الماس پربھا زودتر رام میشوند تا با التماس شعرا

كوچولوھا فاسق دست و دل بازي پیدا كنند كھ الماسي را بھ درخشش در آورد، در جلو چشمان خندان و 
  . از پشت بر زمین پھن میشوند ! زیتوني رنگشان، تلپ

  . این خاصیت بزرگ آن سنگ است! میخندي لعنت بر كسي بھ اینجا اشتباه كند

  . كھ اینطور چشمان را خیره میسازد

  . این گونھ ھدایا و این چنین بخششھا بھتر بھ كار آیند، تا زیبایي، دانش، و حتي التماس

  . مثل اینكھ جادویي در كار باشداین ھدایا خدمتكاران را بھ خواب میفرستند، و درھاي بستھ را باز میكنند، 

  . بینایان را كور میسازند، و سگھا را خاموش میدارند

مارگریت دو ناوار شد و خدمتگزارانھ در دام عشقش )) پیشخدمت مخصوص((مسارو  ١۵١٩در سال 
رگریت اما بھ احتمال قویتر از سخنان ما; ھاي عاشقانھ وي جواب میدھد شایع بود كھ مارگریت بھ نالھ. افتاد

تا حدي )) عشقبازیھایش((در واقع مارو ضمن . چیزي تبلیغ آیین پروتستان نصیب شاعر دلشكستھ نشد
میجنگید، )) بایار((در التزام ركاب فرانسوا بھ ایتالیا رفت و در پاویا مانند . پایبند اصول آیین پروتستان شد

انتظار نمي رفت جان شاعران خونبھایي اما چون ; و افتخار آن را یافت كھ ھمراه پادشاه خود اسیر شود
  . داشتھ باشد، او را آزاد كردند
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در بازگشت بھ فرانسھ عقاید پروتستاني خود را چنان آشكارا اظھار داشت كھ اسقف شارتر او را احضار 
مارو با شفاعت مارگریت از بند خالصي . كرد و در كاخ اسقف نشین خود با كمال مالیمت زندانیش ساخت

. ما اندكي نگذشت كھ بھ جرم كمك در فراري دادن عده اي از زندانیان بار دیگر دستگیر شدیافت، ا
فرانسوا با ضمانت شخصي او را آزاد كرد و ھمراه خود بھ شھر بایون برد تا درباره زیباییھاي شھبانوي 

زیرا در  -دان پس از گذراندن یك دوره اقامت دیگر در زن. جدیدش، الئونوراي پرتغالي، نغمھ سرایي كند
  . ایام روزه بزرگ گوشت خورده بود ھمراه مارگریت بھ كائور و نراك سفر كرد

در این ھنگام بار دیگر انتشار شعارھا و اعالنات پروتستانھاي آلمان موجب تجدید دشمني و حملھ كاتولیكھا 
و فرمان بھ بھ مارو خبر رسید كھ در پاریس خانھاش را جستجو كرده . بھ پروتستھاي فرانسھ شد

از ترس آنكھ مبادا حتي دامنھاي فراخ و پرچین مارگریت ھم براي پنھان ). ١۵٣۵(دستگیریش دادھاند 
دوشس او را چون ویرژیل . داشتن وي كفایت نكنند، بھ ایتالیا گریخت و در فرارا بھ دوشس رنھ پناھنده شد

فتھ بود كھ مارو ھمواره میل دارد نام خود گویي بفراست دریا; فرا رسیده از شھر مانتوا استقبال شایان كرد
و ; یا میكوشد كھ از اشعار ویون چاپھایي بزند; را بھ نحوي با نام پوبلیوس ویرگیلیوس مارو مرتبط سازد

وقتي اركولھ دوم، دوك فرارا، علني ساخت كھ تا چھ . روش زندگي اووید عاشق پیشھ را رونویس كند
در آنجا بھ وي خبر . آمده است، مارو بار سفر بست و بھ ونیز رفت اندازه از دست پروتستانھا بھ ستوه

رسید كھ فرانسوي اول فرماني صادر كرده است كھ براساس آن عموم بدعتگذاراني كھ با قید سوگند بھ آیین 
وي كھ فكر میكرد زنان پاریسي ارزش خواندن دعاي مراسم قداس را . كاتولیك در آیند بخشوده خواھند شد

پادشاه خانھ و باغي بھ او عطا كرد و كلمان ھم كوشید تا . براي سوگند خوردن حاضر شددارند، 
  . باقي بماند)) اصیلزاده تازه بھ دوران رسیده اي((

فرانسوا و اتابل، كھ در كالج سلطنتي زبان عبري درس میداد، مارو را تشویق كرد كو مزامیر را بھ شعر 
مارو تعداد سي مزمور را با . را واژه بھ واژه براي او تفسیر كردفرانسھ درآورد و، بدین منظور، آنھا 

شعري خوشاھنگ بھ فرانسھ برگرداند و آنھا را، ھمراه با اھدا نامھ خردمندانھ اي بھ پیشگاه پادشاه، بھ 
فرانسوا اثر را آنچنان پسندید كھ یك نسخھ خصوصیش را براي شارل پنجم، كھ موقتا با او در . چاپ رساند

  و شارل مبلغ دویست كراون ; و دوستي بود، فرستادصلح 

، ١۵۴٣مارو باز تعداد بیشتري از مزامیر را ترجمھ كرد و، در سال . بھ شاعر صلھ داد) دالر ۵٠٠٠(
چنانكھ قبال اشاره شد گودیمل براي . اھدا كرد)) خانمھاي پاریسي((آنھا را بھ نخستین معشوق خود یعني 

اما چون تصادفا لوتر و كالون ھم . ز مردم فرانسھ بھ خواندن آنھا سرگرم شدندآنھا موسیقي ساخت و نیمي ا
یا شاید ھم مارو با ; سرودھا بدگمان شد)) پروتستان منشي((این سرودھا را دوست میداشتند، سوربون بھ 

 پس اعتراض علیھ. نخوت حاصل از موفقیتھایش بار دیگر بیپروا زمزمھ بدعتگذاري خود را سر داده بود
كلمان مارو بھ ژنو گریخت، اما ھواي االھیات آنجا را براي مزاج خود سخت . او از سرگرفتھ شد

از آنجا خود را بھ ایتالیا رساند و در شھر تورن، در چھل و نھ سالگي، وفات كرد . ناسازگار یافت
  . بود در حالي كھ تنھا دختر نامشروع خود را بھ دست حمایت مارگریت دو ناوار سپرده; )١۵۴۴(

V -رابلھ  

  زندگینامھ- ١

سرگرم كنندھترین و ((نویسنده منحصر بھ فرد، خستگي ناپذیر، شكاك، پرنشاط، دانشمند، و وقیح 
پدرش در . پا بھ عرصھ جھان گذاشت ١۴٩۵در سال )) سودمندترین داستانھایي كھ تا كنون نقل شده است

بھ فرقھ  شھر شینون دفتر خانھ معتبري داشت، و مادرش در ابتداي كودكي او را بھ یك صومعھ متعلق
زنان كھ كودكانشان را : ((كھ از این باب رابلھ بعدھا زبان بھ شكایت گشوده و گفتھ است; فرانسیسیان سپرد
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پس دو ذراع بھ ...نمي توانند وجود آنھا را تا نھسالگي تحمل كنند...نھ ماه در زیر قلب خود نگاه میدارند
وي از نوك سرشان میتراشند و، با خواندن چند كلمھ بلندي لباس ایشان میافزایند و نمیدانم چھ مقدار تار م

یعني میان سرشان را گرد میتراشند و آنھا را )) بیخ گوششان، آنھا را بھ شكل پرندگان آسماني در میآورند
و محتمال، مانند اراسموس، در ; پسر بدین تقدیر تمكین كرد، زیرا آرزوي تحصیل داشت. راھب میسازند

در آنجا بھ دو سھ نفر از راھباني آشنا شد كھ میل داشتند زبان یوناني . كتابھا سپردكتابخانھ صومعھ دل بھ 
زیرا از گستردگي آن دنیاي باستاني، كھ بھ اھتمام دانشوران عصر ھر روز بیشتر بر اذھان ; یاد بگیرند

ص گیوم فرانسوا رابلھ در تحصیالت خود چنان پیش رفت كھ از شخ. مكشوف میشد، بھ ھیجان آمده بودند
 ١۵٢٠و شكاك بزرگ آینده در سال ; ظاھرا اوضاع رو بھ راه بود. بوده نامھ تمجید آمیزي دریافت داشت
اما بعضي از راھبان سالخورده تر صومعھ كھ از لغت شناسي بوي . طي مراسمي بھ سلك كشیشان درآمد

در مقابل بھ موعظھ رفتنھاي  بدعتگذاري شنیدند، ھلنیستھاي جوان را متھم كردند بھ اینكھ پایمردي را كھ
رابلھ و . خود بھ دست میآورند، بھ جاي آنكھ تحویل خزانھ مشترك صومعھ دھند، صرف خرید كتاب میكنند

چند راھب دیگر محكوم شدند كھ در تنھایي بھ سر برند و از خواندن ھر نوع كتاب، كھ برایشان نیمي از 
  معناي زندگي بود، 

   

  

بوده از این فاجعھ باخبر شد و بھ پیشگاه فرانسواي . محروم بمانند. رابلھ: نقاش ناشناسي از قرن شانزدھم
اول دادخواھي كرد، و پادشاه فورا فرمان داد تا دانشوران مغضوب را بھ آزادي و امتیازات عادي زندگي 

رابلھ اجازه میداد منزلگاه و  بعدا، با شفاعت دیگري، دستخطي از جانب پاپ رسید كھ بھ. باز گردانند
و بدین ترتیب رابلھ بھ شھر مایزه رفت و بھ فرقھ ; تابعیت خود را از صومعھ فرانسیسیان تغییر دھد
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استیساك چنان بھ او دلبتسگي یافت كھ اجازه داد براي /در آنجا اسقف ژوفروا د). ١۵٢۴(بندیكتیان پیوست 
  . رابلھ رفت و دیگر فراموش كرد برگردد .ادامھ تحصیالت خود بھ ھر جا میخواھد برود

رابلھ، پس از مطالعھ و بررسي چندین دانشگاه، باالخره مدرسھ پزشكي دانشگاه مونپلیھ را پسندید 
)١۵٣٠ .(  

ظاھرا میبایست رابلھ تحصیالتي قبلي در این رشتھ داشتھ باشد، زیرا، تنھا پس از یك سال ، موفق بھ 
بھ عللي نامعلوم بھ تحصیالت خود براي گرفتن دكتراي پزشكي ادامھ نداد، اما ; دریافت لیسانس پزشكي شد

رابلھ مانند، سروتوس، ضمن . كھ در لیون مستقر شد ١۵٣٢و بار دیگر بھ دوره گري پرداخت، تا سال 
زماني بھ سمت نایب دبیر در چاپخانھ زباستیاین . پزشكي بھ تحقیقات دانشورانھ خود نیز ادامھ میداد

كار كرد، چاپ چندین متن یوناني را تحت نظارت گرفت، كلمات قصار بقراط را بھ التیني گریفیوس 
برگرداند، و نیز مشتاقانھ در نھضت اومانیسم، كھ در آن ھنگام لیون را بھ جنب و جوش درآورده بود، 

یك نسخھ از تاریخ فالویوس یوسفوس را براي راسموس فرستاد،  ١۵٣٢نوامبر  ٣٠در . شركت جست
راه با نامھ مداھنھ آمیزي كھ از جانب مردي سي و ھفت سالھ بھ دور مینمود، اما طعم خاص آن دوران ھم

  : پر شوق و شور را داشت

كھ آن ...و از من خواستھ است...فالویوس یوسفوس را براي من فرستاده)) تاریخ((اخیرا ...آرمانیاك/ژرژ د
موقعیت را مشتاقانھ مغتنم شمردھام تا، باكرنش،  اي شریفترین پدران، من این...را براي شما بفرستم

اما میبایست شما را ! گفتم پدر. سپاسگزاري، احترام عمیق، وفاداري چاكرانھ خود را بھ شما عرضھ دارم
از : آنچھ ما درباره مادرھا میدانیم. مادر خود بخوانم،اگر كھ بزرگواري شما چنین اجازه اي را بھ من بدھد

رحم خود را غذا میدھند، پیش از آنكھ اثري از آن بھ چشم دیده باشند، و حتي پیش از آن ھنگام كھ میوه 
آنكھ بدانند چگونھ موجودي خواھد بود، و بدان نحوه اي كھ آن را در پناه حمایت خود میگیرند و از ھواي 

بر شما نامساعد محفوظش میدارند ھمھ اینھا را شما در حق من انجام دادھاید، براي مني كھ صورتم 
شما مرا بار آوردھاید و با پستانھاي عفیف دانش خدایي . ناشناس بود و نام ناچیزم در نظرم شما بي ارزش

. آنچھ من ھستم، ھر ارزشي را كھ من دارم، ھمھ را تنھا بھ شما مدیونم; خود بھ من قوت و غذا رساندھاید
بار دیگر درود بر شما،اي پدر . شر ھستماگر من این گفتھ را آشكارا ابراز نكنم، حق ناشناسترین فرد ب

  . كھ افتخار كشور خود، تكیھ گاه ادب، و قھرمان شكست ناپذیر عالم حقیقت ھستید! محبوب

 ١٠٠٠(لیور  ۴٠رابلھ را در بیمارستان شھري لیون مییابیم كھ با مواجب  ١۵٣٢در ھمان نوامبر سال 
. د او را یك دانشور یا پزشك بھ طور اخص بدانیماما ما نبای. در سال بھ كار پزشكي مشغول است) دالر

حقیقت این است كھ داشن رابلھ در مباحث مختلف بسیار وسیع بود، و چنین مینماید كھ او نیز مانند شكسپیر 
در زمینھ علوم و فنون عصر خود اطالعات حرفھ اي داشت حقوق، پزشكي، ادبیات، االھیات، آشپزي، 

وي در آثار خود بھ صد افسانھ باستاني اشاره میكند، . سي، واسطوره شناسيتاریخ، گیاھشناسي، ستاره شنا
از عدھاي، نزدیك بھ پنجاه تن، از نویسندگان و بزرگان یونان و روم باستان نقل قول میآورد، و حتي گاھي 

ت رابلھ چنان سرگرم زندگي بود كھ فرص. ھایش علم و اطالع خود را تازه كارانھ بھ رخ میكشد در نوشتھ
ھاي  و حتي آثاري كھ زیر نظرات وي منتشر شدند نمونھ; كافي براي ممارست علمیو پژوھش عمیق نداشت

این از خواص فطري رابلھ نبود كھ وجود و ھم خود را، مانند . خوبي از دقت در كار بھ دست ندادند
یشتر دوست و رویھمرفتھ زندگي را از كتاب ب; اراسموس یا بوده، تماما صرف كوشش و دانش سازد

رابلھ درنظر ما مردي باوقار، بلند باال، خوش سیما، منبعي از دانش، و نور و آتش سخنپردازي . میداشت
اگر بھ خطا او را دایم الخمر معرفي كرده اند، شاید بھ سبب درودھایي بوده است كھ . تصویر شده است

در حقیقت رابلھ پس انداختن یك كودك اما ; نثار میگساران میساختھ یا مدایحي كھ در شان شراب میسروده
حرامزاده كھ آن ھم آن قدر كوتاه زیست كھ گناه كوچكي بیش بھ شمار نمیآید زندگي نسبتا آرام و شریفي 

چنانكھ بارھا مورد تجلیل برگزیدھترین مغزھاي معاصر خود، از جملھ چند تن از روحانیان ; داشت
. یاري از خواص دھقانان فرانسوي را در خود جمع داشتدر عین حال، رابلھ بس. عالیمقام، قرار گرفت

وي از آدمھاي الفزن و دلزنده اي كھ در مزارع یا خیابانھا با او رو بھ رو میشدند بھ گرمیاستقبال میكرد، و 
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و از ھمین رو، بي آنكھ ; ھا، داستانبافیھا، و ھرزه دراییھاي ایشان را دوست میداشت شوخیھا، و قھقھھ
باشد، چنان زیست كھ شھرت اراسموس را در مقابل درخشش نام خود بي رنگ و رو تعمدي داشتھ 

ھا و روایات را جمع آوري میكرد، اجزایش را بھ ھم مرتبط میساخت، آنھا  زیرا وي این قصھ; ساخت
تكمیل میكرد، شاخ و برگ میداد، بھ زیور سخنان و اشارات بزرگان كالسیك میآراست، جنبھ طعنھ 

دیدتر میساخت، و بھ صورت ھجویاتي آموزنده بخصوص لحن بیپروا و اشارات وقاحت آمیزشان را ش
  . آمیز آنھا را ھر چھ دست نخورده تر نگاه میداشت

یكي از داستانھاي شایع آن زمان، در بسیاري از نواحي روستایي، سرگذشت غول مھرباني بھ نام 
ھا و تختھ  بنابھ روایات محلي، تپھ. ماییھایش بودگارگانتوا، و اشتھاي سیري ناپذیر، عشقبازیھا، و زور آز

سنگھایي كھ در گوشھ و كنار بھ چشم میخوردند ھمھ در ھنگام عبور گارگانتوا از درون زنبیل دستیش بھ 
ھاي  ، در كلبھ١٨۶٠ھا حتي تا زمانھاي خیلي بعدتر، یعني تا حدود سال  این افسانھ. زمین ریختھ بودند

نویسنده اي ناشناس یا شاید . ز پاي شھرت رابلھ بھ آنھا نرسیده بود، بازگو میشدندروستایي فرانسھ، كھ ھرگ
خود رابلھ، از سر شوخي و تفنن، از این حكایات را روي كاغذ آورد و در لیون بھ صورت كتابي با عنوان 

چنان با كتاب . بھ چاپ رساند) ١۵٢١(وقایعنامھ كبیر و گرانبھاي گارگانتوا، غول كبیر و عظیم الجثھ 
. رغبت عمومي خریداري شد كھ رابلھ بھ فكر افتاد دنبالھ اي ، درباره پسر گارگانتوا، بر آن منضم سازد

، كتابي بدون نام نویسنده و با عنوان عملیات و دالوریھاي ١۵٣٢بنابراین در بازار مكاره لیون، دراكتیر 
در گذشتھ این نام در بعضي از . دھراس انگیز و محیرالعقول پانتاگروئل مشھور در جھان منتشر ش

سوربون و . نمایشھاي عامیانھ آورده شده بود، اما رابلھ بھ آن وجود غول آسا معني و عمق تازه اي بخشید
فرانسواي اول از خواندن آن . و فروش آن باال رفت; راھبان كتاب را بھ وقاحت و ركاكت محكوم كردند

چھارده سال گذشت تا رابلھ نویسندگي آن كتاب را . آن را چشیدندلذت برد، و عده اي از روحانیان نیز مزه 
  . گردن نھاد، زیرا بیم از آن داشت كھ زندگي یا دست كم شھرتش را بر سر آن بھ باد دھد

رابلھ ھنوز چنان سرگرم كسب دانش بود كھ وظایف خود را در بیمارستان پشت گوش میانداخت، و در 
اگر ژان دو بلھ، اسقف پاریس و یكي از بانیان كولژ دو فرانس، . عزول شدنتیجھ از طبابت در بیمارستان م

ممكن بود ) ١۵٣۴ژانویھ (او را بھ عنوان پزشك شخصي خود را در ماموریتش بھ ایتالیا ھمراه نبرده بود، 
در بازگشت بھ لیون، رابلھ زندگي بسیار ھراس انگیز . رابلھ براي تھیھ قاتق نانش دچار دردسر شود

داستان نامبرده، كھ میبایست كتاب . انتواي كبیر، پدر پانتاگروئل را در اكتبر ھمان سال منتشر كردگارگ
اول كل مجموعھ را تشكیل دھد، حاوي چنان ھجویات شیطنت آمیزي نسبت بھ طبقھ روحانیان بود كھ بار 

ش آن را از ھر اثر بزودي ھر دو داستان با ھم چاپ شدند و مقدار فرو. دیگر از طرف سوربون تكفیر شد
چنانكھ روایت شده است، پادشاه فرانسھ باز . دیگري در فرانسھ، جز كتاب مقدس و تقلید مسیح، فراتر رفت

  . ھم بر آن خندید و نویسندھاش را تمجید كرد

ھایي اھانت آمیز بھ دیوار  با اقدام پروتستانھا بھ چسباندن شعارھا و نوشتھ ١۵٣۴اكتبر  ١٧اما در شب 
اي پاریس، و حتي درھاي كاخ سلطنتي، موقعیت رابلھ، بھ عنوان یكي از مخالفان آیین كاتولیك، بار ھ خانھ

با آنكھ وي باز ھم نام خود را در كتابش ذكر نكرده بود، اما میدانست كھ مورد سوظن . دیگر بھ خطر افتاد
داشت، سر نویسنده ھرزه  و از آن میترسید كھ سوربون، با نفوذي كھ در مقام سلطنت; عمومي قرار دارد

  . درا را از پادشاه بخواھد

آن روحاني باصفا، كھ اینك بھ مقام كاردینالي ارتقا یافتھ بود، دانشور، ; باز ھم ژان دوبلھ بھ رابلھ رسید
از بخت خوش، رابلھ در ). ١۵٣۵(پزشك، و ھرزھنگار ما را از معركھ كھ نجات داد و باخود بھ رم برد 

پاولوس سوم كوتاھي او را در انجام وظایف رھباني و روحانیش معذور . ري ھم كالم شدرم با پاپ روشنفك
، كتاب خود را ))جبران اخالقي گناھانش((رابلھ، براي . داشت و بھ وي اجازه اشتغال بھ حرفھ پزشكي داد

و نیز ; فیح كردبراي چاپھاي بعدي از آن قسمتھایي كھ بھ ذائقھ پیروان اصیل آیین دین مسیح زننده میآمد تن
ھنگامي كھ اتین دولھ نیرنگي بي اجازه، و ھمچنان اصالح نشده، بھ چاپ رساند، رابلھ نام او را از 

در پرتو حمایت كاردینال دوبلھ، رابلھ بار دیگر در دانشگاه مونپلیھ بھ . فھرست دوستان خود حذف كرد
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یھایي براي جمعیتھاي انبوه ایراد تحصیل پرداخت، دكتراي پزشكي خود را گرفت، در ھمان جا سخنران
در ژوئن سال . كرد، و سپس بھ لیون بازگشت تا زندگي خود را بھ عنوان یك پزشك و دانشور از سر گیرد

، دولھ او را در مقام استاد كالبد شكافي، در حال تشریح جسد جاني اعدام شده اي در برابر گروھي ١۵٣٧
  . از دانشجویان، وصف كرده است

. درباره زندگي پرنشیب و فراز رابلھ، جز اطالعاتي پراكنده و ناقص، چیزي در دست نیستاز آن پس 
، رابلھ در التزام پادشاه )١۵٣٨ژوئیھ (مورت  -ھنگام مالقات تاریخي فرانسواي اول و شارل پنجم در اگ 

  . فرانسھ بود

، برادر كاردینال دوبلھ و دو سال بعد او را در شھر تورن مییابیم كھ بھ سمت پزشك مخصوص گیوم دوبلھ
ھاي رابلھ  در ھمان ایام جاسوسان از میان نامھ. سفیر كبیر فرانسھ در ایالت ساووا، مشغول خدمت است

رابلھ شتابان خود را بھ پایتخت رساند، دلیرانھ با آن . موادي استخراج كردند كھ آشوبي در پاریس بھ پا كرد
با آنكھ دو كتاب گارگانتوا و پانتا گروئل ). ١۵۴١(اه برائت یافتغایلھ رو بھ رو شد، و بھ میانجیگري پادش

مكررا توسط اولیاي سوربون تحریم شده بودند، اما فرانسوا نویسنده درمانده را بھ خدمت پذیرفت و شغل 
بھ وي سپرد، و بھ او اجازه رسمي داد كھ كتاب )) ھا مامور رسیدگي بھ عریضھ((دولتي كوچكي، بھ عنوان 

. و رابلھ نیز از راه سپاسگزاري آن را بھ مار گریت دو ناوار اھدا كرد; را بھ چاپ رساندپانتاگروئل دوم 
یك . نده شودانتشار این اثر چنان آشوبي درمیان علماي دین بھ راه انداخت كھ رابلھ صالح دید بھ مس پناھ

لیون را  ١۵۴٨، سپس در سال )١۵۴٧و١۵۴۶(سال در بیمارستان شھري مس بھ كار پزشكي مشغول بود 
باالخره حامیان كلیسایي وي توانستند . بھ پاریس بازگشت ١۵۴٩براي خود جاي امني یافت، و در سال 

تخت، تامین سازند محل خدمتش را بھ عنوان كشیش بخش كلیسایي مودون، واقع در جنوب باختري پای
ظاھرا وي انجام . و آن خرمگس سالخورده آزار كشیده، بار دیگر، جامھ كشیشي بر تن كرد; )١۵۵١(

وظایف شخصیش را بھ عھده زیر دستانش میانداخت و تنھا خرج كردن عواید را در دست خود نگاه 
تقریبا بھ طور گمنام، كتابي را  تا آنجا كھ اطالع داریم ھنوز در مقام كشیشي مودون باقي بود كھ،. میداشت

و آن را بھ اوده، كاردینال دو ) ١۵۵٢(كھ اكنون كتاب چھارم اثر بزرگش محسوب میشود بھ چاپ رساند 
ظاھرا این كار باكسب اجازه قبلي انجام گرفت زیرا در فرانسھ آن زمان نیز، مانند . شاتیون، اھدا كرد

با این ھمھ، كتاب مورد لعن و . دانش دوست یافت میشدند ایتالیاي دوره رنسانس، روحانیان بلندنظر و
. مذمت سوربون قرار گرفت و چشم از دنیا بستھ بودند و رابلھ در نزد ھانري دوم عبوس تقریبي نیافت

و در ھمانجا بود، كھ پس از یك ; چندي از پاریس دوري گزید، اما طولي نكشید كھ بھ آن شھر بازگشت
چنانكھ نقل شده است، وقتي در بستر مرگ از او پرسیدند كھ فكر میكند بھ . تبیماري طوالني، وفات یاف

افسوس كھ این افسانھ اي بیش .)) من بھ جستجوي یك شاید بزرگ میروم: ((كجا خواھد رفت، جواب داد
  . نیست

  گارگانتوا -٢

ي مجموعھ اثر ، در ھمان وھلھ نخست، ماھیت اصل)كھ در اصل كتاب دوم بوده است(پیشگفتار كتاب اول 
  : را آشكار میسازد

زیرا فقط بھ (خطاب بھ شما باده گساران شریف و نامدار، و شما علمفروشان چشم دریده سھ بار آبلھ گرفتھ 
اگر ظاھر سقراط را دیده بودید و میخواستید )...ھاي خودم را اھدا میكنم شما، و نھ بھ ھیچ كس دیگر، نوشتھ
شما اي ... رید، مطمئنا یك پوست پیاز ھم براي او ارزش قایل نمي شدیداز روي آن بھ اھمیت مقامش پي بب

شاگردان بر گزیده من، و شما اي گروه دیوانگان سرخوش و تن پرور، با خواندن مطالب دلنشین بعضي از 
فقط آماده آنید كھ بگویید در این آثار چیزي جز مطایبھ، سخریھ، سخنان شھوت ...آثار تراوش از مغز ما

با اصول عقیده اي ....در ضمن مطالعھ این رسالھ، شما...اما...، و دروغھاي و ھم آمیز یافت نمي شودانگیز
ھمچنین با آنچھ مربوط بھ مذھب ماست، و با بسیاري از مباحث اجتماعي و مسائل ...بسیار عمیق و مجرد
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خودنما از كتاب من بدگویي ھاي  شاید یكي از آن كلھ پوسیده. ... زندگي اقتصادي مواجھ و آشنا خواھید شد
پس حاال پسران من، جست و خیز كنید، قلبتان را بھ نشاط آورید، با ...كرده باشد، كھ بھ حبھ اي نمي ارزد

  ! و جرعھ اي از شراب ناب باال بیندازید... شادي تمام كتاب مرا بخوانید

ترجمھ گاھي لحن اصلي را  گرچھ در. سرتامس اوركرت اثر رابلھ را بھ زبان انگلیسي ترجمھ كرده است
بخصوص در استفاده از عبارات ; تشدید میكند، اما در این سطور كامال نسبت بھ آن وفادار مانده است

ي كھ نقل شد، روحیھ و ][در این دو بند. كوتاه و پرمعني كھ اكنون دیگر در بیان ادبي بھ كار نمي روند
ششي از ھجو، كھ گردن نویسنده را از حلقھ طناب دار انتقاد شدید در زیر پو: مرام رابلھ بھ دست میآید

بھ ھر حال، ما با تقبل ھر گونھ خطر . نجات میبخشد، و یا گاھي آلوده بھ الفاظ مستھجن و ضد عفوني نشده
و لغزشي بھ پیشروي خود در این سرزمین عجایب میپردازیم، و شكر این نعمت را بھ جاي میآوریم كھ لفظ 

  . بدین امید كھ در آن مزبلھ دان در و گھري چند بھ دست خواھیم آورد; مي دھدچاپ شده بوي عفونت ن

پدر غول، گرانگوزیھ، شاه . كتاب گارگانتوا با شجره نامھ اي بیھمتا بھ شكل كتاب مقدس آغاز مییابد
و چون دردھاي ; گارگامل جنین را یازده ماه در رحم خود نگاه داشت. یوتوپیا، و مادرش گارگامل بود

ایمان او شروع شد، دوستانشان گرد آمدند تا بھ نوبھ جرعھ شرابي بنوشند، زیرا معتقد بودند كھ طبیعت ز
با جرئت گوسفند باش و این پسر را بھ عالم : ((پدر درد، ھمسرش را تشویق میكند. از خال نفرت دارد

براي یك لحظھ، .)) بسازیم و یكي دیگر...زندگي گسیل دار، تا ما بھ شتاب ھر چھ تمامتر دست بھ كار شویم
شوي پیشنھاد میكند كھ حاضر است در ھمان . شودزن آرزو میكند كھ شوھرش بھ سرنوشت آبالر دچار 

گارگانتوا، . لحظھ آرزوي او را برآورده سازد و خود را از مردي بیندازد، اما گارگامل تغییر عقیده میدھد
كھ در حال بیرون آمدن از رحم مادر است، چون مجراي خروجي را با شي قابض نابجایي مسدود شده 

از میان حجاب حاجز او رو بھ باال میرود، خود را بھ گردنش ; میشودمادر )) وارد ورید اجوف((مییابد، 
گارگانتوا، بھ محض تولد، با صداي بلندي، كھ تا دو .)) از گوش چپ وي قدم بھ دنیا میگذارد((میرساند، و 

كیلھ شیر براي تغذیھ وي  ١٧٩١٣)) مشروب! مشروب! مشروب: ((ایالت دورتر شنیده شد، نعره كشید
  . ود، اما گارگانتوا از ھمان زمان عالقھ خود را بھ شراب ظاھر ساختآماده شده ب

چون ھنگام تربیت غول جوان رسید، تا آماده شود بھ جاي پدر بر تخت بنشیند، معلمي موسوم بھ استاد 
ژوبلن را براي تدریسش تعیین كردند تا با پر كردن حافظھاش از وقایع مرده، و گیج ساختنش با براھین 

پدر در آخرین درجھ یاس چاره را در آن دید كھ پسرش را . رسي، او را بھ صورت ابلھي درآوردفلسفھ مد
استاد و شاگرد بھ پاریس رفتند تا از آخرین . بھ دست یكي از اومانیستھا، بھ نام پونوكرات، بسپارد

دم شالقیش،  گارگانتوا سوار مادیان عظیم پیكري بود كھ با. ھاي آموزش و پرورش برخوردار شوند شیوه
و بھ ھمین سبب قسمتي از خاك فرانسھ ; در حین حركت، درختان جنگلھاي وسیعي را كالبر زمین ریخت

چون بھ پاریس رسیدند، گارگانتوا در روي یكي از برجھاي كلیساي نوتردام از اسب . تبدیل بھ دشت شد
. تا بھ گردن اسبش بیاویزد دلبستگي شدیدي بھ ناقوسھاي برج پیدا كرد و آنھا را كش رفت; پیاده شد

ھا و مغزش، كھ با  پونوكرات بازآموزي غول بد بار آمده را با خوراندن مسھل فراوان آغاز كرد تا روده
پس از این تزكیھ، گاگانتوا گرم كار شد و با كمال ھمت بھ پرورش . پاك شوند. یكدیگر اتحاد نزدیك داشتند

، و آثار كالسیك ، و انواع ھنرھا را مورد پژوھش قرار كتاب مقدس. جسم، روح، و اخالق خود پرداخت
دو، پرش، كشتي، كوھپیمایي، شنا، سواري، نیزه بازي ; نواختن عود و لذت از موسیقي را فرا گرفت; داد

و براي تقویت ; بھ شكار رفت تا جرئتش زیاد شود; بر روي اسب، و دیگر فنون جنگي را تمرین كرد
ھاي فلزكاران،  گارگانتوا از كارگاه. د كھ تمام پاریس صدایش را شنیدندھاي خود چنان نعره كشی ریھ

سنگتراشان، زرگران،كیمیاگران، نساجان، ساعتسازان، چاپچیان، و رنگرزان دیدن كرد و حرفھ ھر یك را 
وي ھر روز در انجام یكي از كارھاي عملي و سودمند شركت میجست و گاھي نیز . مورد مطالعھ قرار داد

  . حاضر میشد)) مواعظ ارشادكنندگان انجیلي((ھا، و یا  نیدن سخنرانیھاي علمي، یا محاكمھبراي ش

در گیرودار اینھمھ آموزش و پرورش، ناگھان گارگانتوا بھ قلمرو پدرش احضار میشود، زیرا شاه دیگري، 
ز كتاب زندگي چرا رابلھ، با اقتباس داستاني ا. بھ نام پیكروشول، بھ گرانگوزیھ اعالن جنگ داده بود
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پورھوس پلوتارك، نقل میكند كھ چگونھ سرداران پیكروشول الف آن میزنند كھ در زیر لواي پیشواي خود 
سرزمینھاي فرانسھ، اسپانیا، پرتغال، الجزایر، ایتالیا، سیسیل، كرت، قبرس، رودس، یونان، و بیت 

میشد و باد میكند، اما حكیم پیري از پیكروشول از شنیدن آن سخنان شاد . را تسخیر خواھند كرد...المقدس
ما پس از بازگشت : ((پیكروشول پاسخ میدھد)) عاقبت اینھمھ مشقت و آوارگي چھ خواھد بود: ((او میپرسد

اگر تصادفا : ((حكیم خاطرنشان میسازد.)) مستقر خواھیم شد، آسوده خواھیم زیست، و خوش خواھیم بود
چھ آیا بھتر نیست كھ ھم اكنون فرصت را براي استراحت مغتنم از این سفر دراز و پرمخاطره برنگشتید 

ھر كھ مرا ...دیگر بس است، پیش بروید كھ من از ھیچ چیز باك ندارم: ((پیكروشول بانگ میزند)) شمریم
اسب گارگانتوا تقریبا بھ تنھایي جنگ را پیش میبرد، ) . ٣٣فصل  ١كتاب )) (دوست دارد بھ دنبالم بیاید

  . ركت ساده خود ھزاران نفر از سپاھیان پیكروشول را در آب غرقھ میسازدزیرا با ھر ح

وي راھبي بود كھ جنگ آزمایي را از دعا خواني بیشتر . لیكن قھرمان واقعي آن جنگ فرایار ژان بود
دوست داشت و بھ كنجكاوي حكیمانھ خود اجازه میداد كھ خویشتن را بھ درون مھلكترین مسیرھاي فكري 

  . بیندازد

و چون ھر چھ )) دلیل آن چیست كھ رانھاي ھر زن اعیانزاده اي ھمیشھ تازه و خنك است: ((مثال میپرسد
در آثار ارسطو یا پلوتارك جستجو میكند اشاره اي بھ این مسئلھ مھم نمي یابد، خود وي جوابھایي میدھد كھ 

گزاران شاه او را دوست عموم خدمت. پر است از اطالعات فني درباره چگونگي ساختمان ران در بدن
و او را دعوت میكنند كھ خرقھ ; دارند و آنقدر غذا و شراب بھ وي میدھند كھ امعایش اظھار رضایت كنند

اما او میترسد كھ مبادا با درآوردن خرقھ رھباني تندي آتش را ; رھبانیش را درآورد، تا بتواند بیشتر بخورد
روتستان بھ راھبان مسیحي نسبت میدادند بھ قلم رابلھ، در ھمھ عیبھایي كھ مصلحان پ. نیز از دست بدھد

تنبلي، شكمپرستي، : شخصیت این عضو سرخوش آن گروه روحانیان، مورد طنز و طعنھ قرار میگیرند
باده گساري، دعاخواني زیر لب، و دشمني با كلیھ دانستنیھا، جز رشتھ محدود مطالعات و افكار خودشان ، 

) ٣٩، ف ١ك .)) (ر دیر ما، از ترس ابتال بھ اوریون، ھیچ كس مطالعھ نمي كندد: ((فرایار ژان میگوید
چون گارگانتوا میخواھد بھ پاداش دالوریھاي فرایار ژان در جنگ او را رئیس یكي از دیرھاي موجود 

سازد، ژان از او درخواست میكند كھ، در عوض، وسایل الزم را در اختیارش بگذارند تا شخصا دیر تازه 
اوال، در آن دیر دیوارھاي محاصره كننده .)) مقرراتش بر خالف ھمھ دیرھاي دیگر باشد((دایر كند كھ اي 

ثانیا، در آن نباید بھ روي . وجود نداشتھ باشد، و ساكنانش بتوانند بھ دلخواه خود آزادانھ آنجا را ترك كنند
، و سنشان میان ده ))و شیرین رفتارندروشن مو و خوبرو ((زنان بستھ بماند، بلكھ باید آن گروه زناني كھ 

ثالثا، فقط مردان دوازده تا ھجده سالھ باید بھ آن . تا پانزده سال است، حق ورود بھ آن دیر را داشتھ باشند
و كودنھا، ; پذیرفتھ شوند، كھ ایشان نیز باید نیكو منظر، خوش رفتار، و داراي اصل و نسب عالي باشد

نباید )) ریاكاران نوحھ سرا((قضات، محرران، رباخواران، زراندوزان، و خشكھ مقدسھا، گدایان، فقھا، 
رابعا، ھیچ یك از ساكنان دیر نباید سوگند پاكدامني و فقر و فرمانبرداري . داوطلب ورود بھ آن دیر شوند

كار  بلكھ اعضاي آن باید حق داشتھ باشند ازدواج كنند، از دارایي خود بھره مند شوند، و در ھمھ; یاد كند
)). ھر چھ میخواھي بكن((، باشد و تنھا قانونش )) ھرچھ دلت میخواھد((نام دیر باید تلم، یا . آزاد باشند

مرداني كھ آزادند، از نسل خوب بھ وجود آمده اند، خوب پرورش یافتھ اند، و در مجالست مجامعي ((زیرا 
ستند كھ ایشان را بھ انجام اعمال پسندیده از مردم شریف بھ سر برده اند، طبعا، داراي غریزه و داعیھ اي ھ

و ھمین غریزه است كھ شرف نامیده ; وارد میكند و از گرویدنشان بھ سوي پستیھا باز میدارد
گارگانتوا ھزینھ الزم براي ایجاد این ھرج و مرج اشرافي را تھیھ كرد، و ساختمان ). ۴٧،ف ١ك))(میشود

ھا  و جزئیات وصف كرده است كھ معماران از روي آن نقشھ دیر، طبق مشخصاتي كھ رابلھ چنان بھ دقایق
در این ساختمان ، كتابخانھ، تماشاخانھ، استخر شنا، زمین تنیس، میدان فوتبال، . برداشتھ اند، باال رفت

در واقع این یك . اطاق تعبیھ شده بودند ٩٣٣٢نمازخانھ، باغ گل، محوطھ شكار، باغھاي میوه، اصطبلھا، و 
رابلھ فراموش كرد آشپزخانھ اي بھ آن . ي بود كھ در اراضي خالي و وسیع بھ وجود آمده بودھتل امریكای

منضم سازد، و ھمچنین توضیح نداده است كھ كارھاي نظافت و نگاھداري آن بھشت زمیني را چھ كساني 
  . میبایست انجام دھند
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  پانتاگروئل -٣

پس از آنكھ گارگانتوا بھ جاي پدر بر تخت نشست، نوبت او شد كھ دست بھ كار تولید مثل و پرورش فرزند 
  . زند

صاحب پسري بھ نام پانتاگروئل شد، از زوجھ )) چھارصد و چھار بیست و چھارده و چھارسالگي((در
چون ((آن وضع، بر ھمسر خود گارگانتوا، در . خود بادبك كھ ھنگام بھ دنیا آوردن نوزاد خود از دنیا رفت

ھاي غول آسا،  پانتاگروئل، با اندازه.)) چون گوسالھ اي خندید((و بر فرزند نیرومندش )) گاوي گریست
بھ طوري كھ بعدا ; وي یك بار، ھنگام صرف غذا، از روي سھو آدمي را درستھ بلعید. بسرعت رشد كرد

پس از آنكھ . ز ھاضمھ غول جوان استخراج كنندمجبور شدند با عملیات معدنكاوي او را از اعماق جھا
پانتاگروئل براي تحصیالت عالي بھ پاریس رفت، گارگانتوا نامھ اي بھ او نوشت كھ بوي خاص دوران 

  : رنسانس را بھ مشام میرساند

  : فرزند عزیزتر از جانم

كار برد تا مرا از  گرچھ پدر مرحوم من گرانگوزیھ، كھ یادش بھ خیر باد، بیشترین كوشش خود را بھ...
ھر گونھ دانش سیاسي و كمال فكري برخوردار سازد، و الحق زحمت و مرارت من در كسب علوم بھ 

سرحد آرزوي اینھمھ، چنانكھ ممكن است خودت خوب بفھمي، در آن زمان وضع بھ اندازه امروز براي 
یره و تار كرده بودند و طعم زیرا آن زمان ابرھاي جھل ھمھ جا را ت...كسب دانش مناسب و شایستھ نبود

زیرا این قوم ھر جا كھ پا میگذاشت، ھمھ ادبیات ; شوم و مصیبت وجود گوتھا كامھا را تلخ ساختھ بود
عالي را از بین میبرد، كھ بھ لطف االھي در دوران فرمانروایي من دوباره ھمان درخشندگي و شكوھمندي 

نم كھ اكنون چنان رونق و افزایشي در دانش عمومي پدید گر چھ باید اضافھ ك; سابق خود را بازیافتھ است
  .... آمده است كھ دیگر بزحمت ممكن است مرا بھ كالس اول مدرسھ متوسطھ پسران بپذیرند

و علم قدیم، كھ در طول ; حاال مغزھاي آدمیان بھ زیور ھمھ نوع نظم و انضباط آراستھ شده است 
فروزان گشتھ است، حاال دیگر زبانھاي اقوام با فرھنگ، پاكي دورانھاي دراز خاموش مانده بود، دوباره 

كھ انسان بدون دانستن آن شرم دارد از این كھ (دوران نخستین خود را باز یافتھ اند، زبانھایي چون یوناني 
صنعت چاپ نیز حاال مورد استفاده قرار گرفتھ . ، عبري، عربي، كلداني، و التیني)خود را دانشمند بنامد

  ... چنان صحیح و ظریف كھ بھتر از آن بھ تصور در نمي آید است، و

و كاري كني كھ ھیچ واقعھ تاریخي وجود نداشتھ باشد كھ ...تو زبانھا را كامال فراگیري...قصد من آنست كھ
از علوم آزاد ھندسھ و حساب و موسیقي، ھنگامي كھ كودكي بودي، ...تو در حافظھات حاضر نداشتھ باشي

اما در خصوص ستاره شناسي، ھمھ قوانین آن را مطالعھ ...در آنھا پیشروي كن...آموختم بھ تو مقدماتي
درباره حقوق مدني، . كھ چیزي جز فریب آشكار و یاوه گویي نیست...ولي گرد علم احكام نجوم نگرد; كن

  . ..دلم میخواھد كھ كلیھ متون قانوني را از حفظ بداني و بتواني آنھا را با فلسفھ تطبیق دھي

از مطالعھ دقیق آثار پزشكان یوناني، عرب ...میل دارم امور طبیعي را بھ درستي مورد پژوھش قرار دھي
و، از راه تجزیھ و ; و التیني كوتاھي مكن، و نیز تلمودشناسان و قبالھ شناسان را بھ دیده تحقیر منگر

و در ; ت كامل بھ دست آرتشریح مكرر، درباره جھان كوچك یا مظھر كائنات، یعني وجود آدمي، معرف
را بھ )) عھد جدید((ابتدا : بدین ترتیب; كن)) كتاب مقدس((بعضي از ساعات روز فكر خود را متوجھ 

  ... را بھ عبري مورد مطالعھ قرار ده)) عھد قدیم((و سپس ... یوناني 

وجدان روح را بھ اما چون، بھ گفتھ سلیمان حكیم، خرد بھ درون مغز بداندیش راه نمي یابد و علم بدون 
بھ ...تباھي میكشاند، بر تو فرض است كھ خداوند را خدمت كني و مھر و بیم او را در دل داشتھ باشي
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احترام مربیانت را بھ جاي آر و از ; عموم ھمسایگانت نیكي كن و آنھا را چون خودت دوست بدار
واھب و عنایات خداوندي را بھ و مبادا كھ م; مصاحبت آنھایي كھ میل نداري شبیھشان شوي روي بگردان

و ھنگامي كھ دانستي بر ھمھ دانشي كھ در آن سوي دنیا . عبث دریافت داري و جبران ناكرده گذاري
  ... تا من ترا ببینم و پیش از مردنم دعاي خیرت كنم; میتوان كسب كرد دست یافتھاي، بھ آغوش من باز گرد

  پدر تو، گارگانتوا 

تحصیل كرد، و چندین زبان آموخت، و اگر بھ تصادف پانورژ را مالقات نكرده پانتاگروئل با جدیت تمام 
در این مورد ھم مانند حكایت فرایار ژان، و حتي . ھا از آب درآید))كرم كتاب((بود، ممكن بود یكي از آن 

ھمان طور كھ سانچوپانثا ; بیش از آن، یك شخصیت درجھ و برجستھ تر از قھرمان اصلي توصیف مییابد
  . اھي بیش از دون كیشوت میدرخشدگ

رابلھ كھ در گارگانتوا یا پانتا گروئل میدان كافي براي بذلھ گویي بیپروا و لغت پراكني پربلواي خود نمي 
  . یابد

احتیاج دارد كھ فردي چون پانورژ، را كھ ربعي ھرزه ، ربعي حقوقدان، ربعي شاعر، و ربعي فیلسوف 
) است))ھمھ كاره((كھ بھ معني (وي پانورژ را . یات خود قرار دھداست، وسیلھ انتقال ھزلیات و ھجو

مثل ((با طرز راه رفتني بسیار محتاط، : وصف میكند)) چون گربھ اي كھ از گرسنگي دم مرگ است((
كھ ...مبتال بھ یك نوع بیماري((آدمي پردل، اما اندكي شھوت پرست، و ; ))آنكھ روي تخم مرغ راه میرود 

آدمي بھ تمام ...بي سروپایي ھرزه، دغلكار، و دایم الخمر((یك جیب بر واقعي ، ; ))میشود بیپولي نامیده 
رابلھ از دھان ). ١۶و  ١۴، ف٢ك ))(از اینھا گذشتھ، بھترین و با تقواترین فرد جھان((اما )) ;معني فاسد

  . چنین مخلوقي وقیحترین ھزلیات خود را بیرون میریزد

ان پاریس بدش میآمد كھ باال تنھ جامھ شان را از جلو میبستند و از پشت، پانورژ بخصوص از این رسم زن
و بھ این گناه زنان را بھ محاكمھ كشید و چیزي نمانده بود كھ خودش محكوم ; سرتاسر، دگمھ میانداختند

اما تھدید كرد كھ اگر چنین باشد، وي نیز ھمان رسم را در مورد زیر شلواري مردان بھ كار خواھد ; شود
، ٢ك(كھ براثر آن دادگاه راي داد زنان جلو جامھ خود را كمي، ولي بھ مقدار قابل نفوذ، باز بگذارند; برد
یك بار مورد تحقیر زني واقع شد و كینھ او را بھ دل گرفت، و روزي كھ آن زن در كلیسا بھ زانو ).١٧ف

و ; سگ فحل آمده اي آلوده كرد درآمده و مشغول دعا خواندن بود، دامنش را با ترشحات دفع شده از ماده
سگ نر پاریس با اشتیاق، دستھ جمعي، و خستگي  ۶٠٠٠١۴ھنگامي كھ آن بانو از كلیسا خارج شد، ھمھ 

خود پانتا گروئل ھم با تمام وقار شاھزادگیش، براي رفع ). ٢٢و  ٢١، ف ٢ك (ناپذیر بھ دنبالش افتادند
  . ر پناھنده میشد و در ھر سفر او را ھمراه خویش میبردمالل حاصل از مطالعات فلسفي، بھ این پست نابكا

چون داستان تفرج كنان بھ كتاب سوم میرسد، پانورژ با خود و دیگران بھ این بحث میپردازد كھ آیا صالح 
وي دالیل موافق و مخالف خود را درصد صفحھ فھرست بندي میكند، كھ بعضي از . است زن بگیرد یا نھ
و در ھمین صفحات است كھ خواننده با آدمي كھ بھ عمد ھمسري ; شتر شان مالل آورآنھا نشاط بخشند و بی

الل اختیار میكند، و قاضي معروفي كھ با شیر و خط انداختن بھ عادالنھترین داوریھاي خود میرسد، آشنا 
وصف  را در آسمان)) شوراي عالي خدایان((در پیشگفتار كتاب چھارم رابلھ بھ تقلید از لوكیانوس . شود

میكند، در حالي كھ یوپیتر از حدوث ھرج و مرج آسماني بر روي زمین، وقوع جنگھاي سي گانھ در آن 
واحد،نفرت اقوام از یكدیگر، نفاق میان ادیان، صغري و كبري چیني فیلسوفان زبان بھ شكایت گشوده 

پریاپوس بھ )) تھ اندتكلیف ما با این راموس و گاالن چیست كھ پاریس را دچار نفاق فكري ساخ: ((است
و در رابلھ صنعت جناس را از كتاب  ;سازد)) سنگ((را تبدیل بھ )) پیر((یوپیتر نصیحت میكند كھ آن دو

  . مقدس اقتباس كرده است
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را بھ شرح سفرھاي طوالني و سیاحتھاي عجیب و پنجم  در بازگشت بھ زمین، رابلھ كتابھاي چھارم و
او بھ ھمراھي پانورژ و فرایار ژان، و با ناوگان سلطنتي یوتوپیا، بھ . غریب پانتاگروئل اختصاص میدھد

میروند تا بپرسند كھ پانورژ باید ازدواج كند یا نھ پس از گذراندن حوادثي )) معبد بطري مقدس((جستجوي 
ھا روزه بزرگ مسیحیان، پروتستانھاي بدخواه پاپ، خشكھ مقدسان ھواخواه بیست گانھ، كھ در ضمن آن

، فالسفھ مدرسي، و )))ھاي خز پوشیده گربھ(((ھاي تقلبي، حقوقدانان  پاپ، گروه رھبانان،دالالن عتیقھ
 باالي سر در معبد كتیبھ اي. تاریخنویسان را بھ باد طعنھ و تمسخر میگیرد، ھیئت سیاحان بھ معبد میرسند

در چشمھ نزدیك معبد، بطریي .)) حقیقت در شراب است: ((بھ زبان یوناني نوشتھ شده است، بدین مضمون
و با كبوك، كاھنھ معبد، ; ، از آن بیرون میآید))نوش((غوطھ ور است و صدایي غلغل كنان، شبیھ بھ لفظ 

شراب خنك و ... ھ نوشیدننھ خندیدن، بلك((آن صدا را چنین تفسیر میكند كھ شراب بھترین فلسفھ است و 
پانورژ از اینكھ میبیند مطلبي را كھ خودش ھمیشھ .)) وجھ تمیز بشر از دیگر جانواران است...گوارا

میدانست مورد تایید وحي آسماني قرار گرفتھ است خوشحال میشود و تصمیم میگیرد كھ بخورد، بنوشد، و 
)) سرود زفاف((آواز بلند، و با كلماتي بیشرمانھ،  وي بھ. و عواقبش را نیز مردانھ تحمل كند; ازدواج كند

دعا میكنم آن فلك ذھني : ((را میخواند، و سپس با كبوك ھیئت سیاحان را با یك دعاي خیر مرخص میسازد
كھ مركزش ھمھ جاست و محیطش ھیچ جا، و ما او را خدا مینامیم، شما را در پرتو حمایت پروردگاریش 

ترتیب با تركیبي از ھرزگي و فلسفھ كھ مخصوص قلم رابلھ است، این  بدین). ۴٧،ف۵ك))(نگاه دارد
  . سرگذشت بزرگ پایان مییابد

  دلقك شاه -۴

در پس این یاوه سرایي چھ معنایي نھفتھ است، آیا در این پیمانھ، كھ پر است از نشاط شھوت و شراب 
ھاي  ما لوده: ((ھان كتابش میگویدپرستي، ھیچ اندیشھ خردمندانھاي وجود دارد رابلھ از زبان یكي از ابل

رابلھ ). ٧، ف۵ك)) (ھا را از مفصلشان در میكنیم دھاتي آدمھاي بیپروایي ھستیم كھ گاھي با یك تلنگر واژه
ھاست، و با آنكھ مخزني تمام نشدني از آن را در اختیار دارد، باز بیش از ھزار واژه  عاشق ھمین واژه

ھا را از بوتھ ھر حرفھ و شغلي، و از ھر نوع بحث  انند شكسپیر واژهوي م. دیگر نیز از خود اختراع كند
از اسم، صفت، و فعل فھرستھایي میسازد، . و فحص فلسفي، االھي و حقوقي بیرون میكشد و بھ كار میبندند

و خود این درازگویي یكي از فنون ; مثل اینكھ صرفا از مشاھده آنھا لذت میبرد از حشو قبیح فرو میرود
ھمین فن است كھ شوخ طبعي رابلھ را آنچنان محدود . بازیگري فرانسویھا بر روي صحنھ بوده استكھنھ 

و مھار نشدني ساختھ است كھ، در برابر این سیالن شوخ طبعي، حتي بذلھگوییھاي آریستوفان و مولیر نیز 
نشدني است، ركاكت لفظي وي یكي دیگر از خصوصیات این سیالن سد . تراوش قطراتي بیش نمي نمایند

كھ شاید قسمتي از آن نتیجھ واكنشي باطني بر ضد زھد ریاكارانھ راھبان بود، و قمستي دیگر نتیجھ بي 
اعتنایي طبیعي یك پزشك نسبت بھ اعضاي مختلف بدن انسان، و باز قسمتي براي اعتراض بر لغت 

شك نیست . رسم متداول زمان و باالخره باید گفت بیشتر آن تقلیدي بود از; پردازیھاي دقیق فضل فروشان
دوازده صفحھ درباره  - كھ رابلھ این رسم را بھ حد افراط میرساند، زیرا ھر كس طبعا پس از خواندن ده 

. اسافل اعضا، و جزئیات دفع فضوالت و بادھاي دروني ، خستھ میشود و بھ كراھت از آن رو بر میگرداند
یك نسل دیگر برجاي بماند تا بتواند جلو این انفجار سخنان در واقع الزم بود نفوذ ادبیات كالسیك بھ مدت 

  . بي بند و بار را بگیرد و آن را بھ پیروي از موازین ادبي وا دارد

این . ما این معایب را نادیده میگیریم، زیرا سبك نویسندگي رابلھ از حساب خود و خوانندھاش بھ در میرود
یعني درست ھمان وسیلھ اي كھ براي نقل داستاني ; ه و روانسبكي است بي ادعا، غیر ادبي، طبیعي، و ساد

راز گرمي و جذابیت نوشتھ رابلھ در تخیل وسیع، نیز قدرت قلم، بھ عالوه روشني بیانش . بلند مناسب است
چینھاي بیشمار جامھ زنان و جزئیات رفتار و . وي ھزاران چیز میبیند كھ از چشم ما پوشیده اند. است

ن را در خاطر ضبط میكند، آنھا را با نیروي تخیل بوالھوسش بھ ھم میآمیزد، عناصري سخنگوییھاي مردا
مختلط بھ وجود میآورد، و در میدان پر جنب و جوش صفحات كتابش آنھا را دنبال یكدیگر بھ تك و دو 

  . میاندازد
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یر كھ ھر چھ از اما با اتكا بھ این توجیھ شكسپ; از چپ و راست وام میگرفت، چنانكھ رسم آن زمان بود
دیگران میربود بھ وجھ بھتري عرضھ میداشت،رابلھ از خوان ضرب المثلھاي جامع االمثال اراسموس 

سالھا پیش از آنكھ آمیو با . ھا كھ نبرد و ھمچنین از، مدح دیوانگي و مكالمات چھ بھره; صدھا لقمھ زد
بگشاید، رابلھ نزدیك بھ پنجاه قلم از ترجمھ كتاب پلوتارك در آن گنجینھ نفایس را بھ روي دزدان ادبي 

از افكار لوكیانوس در كتاب دیالوگ خدایان و قصھ اي از . موجودي آن را بھ تصاحب خود درآورده بود
درمیان كمدیھاي زمان خود داستان ; فولنگو، كھ در آن گوسفندي خود را غرق میكند، خوشھ چینیھا كرد

و از فابلیوھا و اینترلودھایي كھ ; ان میشود را انتخاب كردمردي كھ از درمان ھمسر الل خود سخت پشیم
و در وصف ; از دوران قرون وسطي در فرانسھ باقي مانده بودند صدھا نكتھ و نیشخند بھ چنگ آورد

با وجود ھمھ این . مسافرتھاي پانتاگروئل از گزارشھاي كاشفان دنیاي جدید و خاور دور استفاده بسیار كرد
و تنھا در آثار بزرگاني چون شكسپیر و سروانتس ; سنده اي چون او نوپرداز نیستدستبردھا،ھیچ نوی

و اما خود . میتوانیم مخلوقاتي خیالي چون فرایار ژان و پانورژ را، با آنھمھ نشاط و جنبش حیاتي، بیابیم
ن، و شخصیت وي مجموعھ اي است از شخصیت پانتاگروئل، فرایار ژا; رابلھ آفریده واقعي كتابش است

موجودي پرگوو پرشور كھ بتھا را : یا بھ بیان دیگر; پانورژ، اراسموس، وسالیوس، و جانشین سویفت
  . میشكند تا زندگي را بپرستد

چون زندگي را دوست میداشت، كساني را كھ سبب میشدند زندگي كمتر دوستداشتني باشد مورد مذمت 
انیستي او را درك نكرده بودند بیش از اندازه بھ شاید نسبت بھ راھباني كھ افكار اوم. شدید قرار میداد

احتمال میرود یكي دو تا از حقوقدانان خراشي بھ وي رسانده بوده اند، زیرا . خشونت و سختي رفتار كرد
این گفتھ : ((كھ میبینیمش، از سر كینھ، خز آنھا را در ھم میدرد و خوانندگان خود را چنین آماده باش میدھد

رید كھ اگر بھ مدت شش دوره المپیاد، بھ عالوه طول عمر دو سگ، بیشتر زنده مرا بھ خاطر بسپا
اما رابلھ، .)) ھاي عابد نما فرمانروایي سراسر اروپا را بھ دست گرفتھ اند بمانید،خواھید دید كھ این گربھ

شنامھ تازیانھ خود را بر گرده قضات و فالسفھ مدرسي، عالمان االھي، تاریخنویسان، جھانگردان، آمرز
در تمام كتاب بزحمت جملھ شفقت آمیزي نسبت بھ زنان پیدا . فروشان دوره گرد، و زنان نیز فرود میآورد

ھایي كھ چون مردي  این شدیدترین نقطھ ضعف رابلھ، و باید گفت نتیجھ آن است كھ وي، در دوره; میشود
  . شان قرار نگرفتھ بودراھب و روحاني و عزب زندگي میكرد، بھ ھیچ وجھ مورد توجھ و دوستي ای

ھاي مختلف بر سر این موضوع كھ آیا رابلھ كاتولیك بوده است، یا پروتستان، یا روشنفكر، و یا ملحد  گروه
و آناتول فرانس، كھ عاشق دلخستھ رابلھ ; كالون او را ملحد میدانست. با یكدیگر بھ منازعھ برخاستھ اند

رابلھ ھر زمان .)) ست كھ او بھ ھیچ چیز اعتقاد نداشتاعتقاد من این ا: ((بود، دربارھاش گفتھ است
وي روزه گرفتن، . موضوع تازھاي را براي سخن پراكني بیپروا و كلبي مشربانھ خود دستچین میكرد

آمرزشنامھ فروشي كلیسا، ماموران دستگاه تفتیش افكار، و فرمانھاي پاپ را تمسخر میكرد، و لذت میبرد 
عقیده بھ ) ۴٨،ف ۴ك (یدن بھ مقام پایي چھ اعضایي از بدن مورد نیازند از این كھ شرح دھد براي رس

با پروتستانھا ھماوا بود كھ حكومت پاپ كاري جز باال كشیدن طالي ملتھا ). ٣٠، ف ٢ك (دوزخ نداشت 
و كاردینالھاي رم عمر خود را جز بھ پرخوري و ریاكاري نمي گذراندند ) ۵٣، ف ۴ك (انجام نمیداد 

با بدعتگذاران فرانسھ ھمدردي میكرد، چنانكھ میگوید پانتاگروئل در تولوز مدت زیادي ). ۶٠-۵٨،ف ۴ك(
ھاي خود را، چون شاه ماھیھاي قرمز، زنده در آتش  نایب السلطنھ((اقامت نكرد، زیرا مردم آن شھر 

، موافقت )۵ف ،٢ك (كھ اشاره اي بھ اعدام عالم حقوقداني كھ بدعتگذار شناختھ شده بود  - .)) میانداختند
از اراسموس با تحسین و احترام  -فكري وي با پروتستانھا بھ افرادي محدود شد كھ پیرو اومانیسم بودند 

بسیار یاد میكرد، لوتر را اندكي میپسندید، اما نسبت بھ سختگیري مذھبي و عقاید جز میكالون تنفر نشان 
نیز مانند اومانیستھا، وقتي قرار بود مرام و وي . ھیچ گونھ تعصبي نداشت، جز تعصب بھ بیتعصبي. میداد

ھا، ھنر، و انجماد فكریش بر آیین پروتستان با  ایماني براي خود انتخاب كند، مذھب كاتولیك را با افسانھ
مكررا ایمان خود را بھ اصول مسیحیت . نظریھ تقدیر ازلي، زھد فروشي، و انجماد فكریش، ترجیح میداد

ظاھرا بھ بقاي روح اعتقاد ). ۴٧، ف۵ك; ١٣، ف٣ك(روي احتیاط بوده است تایید كرده، كھ شاید از 
فارل، از . میداد ، اما اصوال بحث در غایط را بر مبحث غایات ترجیح)٢٧، ف ۴ك ;٨،ف ٢ك (داشت 
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گر چھ در نظر دھنده و گیرنده آن ; ودون را پذیرفتھ بود، او را بیدین خوانده استاینكھ رابلھ مقام كشیشي م
  . شغل معلوم بود كھ عنوان كشیشي مودون صرفا بھانھ اي بود براي امرار معاش

ایمان واقعي رابلھ بھ طبیعت بود، و شاید تنھا در این مورد او نیز مانند ھمسایگان دیندار و با ایمانش 
او عقیده داشت كھ قواي طبیعت، در مرحلھ نھایي خود، بھ . باوري خود را ظاھر میساختاعتماد و خوش

. خوبي مطلق میرسند، گر چھ ممكن است در روابط میان انسان با كیك و ساس مداخلھ اي نداشھ باشند
داشت  یا چون دیگر اومانیستھا یقین; و برخالف لوتر و كالون، بھ خوب بودن نھاد بشري معتقد بود; روسو

او نیز چون مونتني بشر را بھ پیروي از طبیعت . كھ تربیت خوب و محیط خوب افراد خوب بھ بار میآرود
اما چنین وانمود میساخت كھ اگر بر اثر عدم رعایت این دستور بالیایي بر سر تمدن بشري ; تشویق میكرد

ر تلم چنین مینماید كھ رابلھ در مورد توصیف دی. نازل شوند، وي ابدا بھ حال آن دلسوزي نخواھد كرد
طرفدار آنارشیسم فلسفي بود و آن را تبلیغ میكرد، اما در حقیقت قصدش این بود كھ فقط افراد خانواده دار 

را )) آزادي((و تربیت یافتھ و با آبرو را بھ آن دیر بپذیرد، تالیاقت آن را داشتھ باشند كھ مراحل آزمایشي 
  . بگذرانند

نیكخواھي و سازش بردبارانھ با طبیعت و : است)) روش پانتاگروئلي((دي رابلھ آخرین فلسفھ پیشنھا
مردمان، شكر نعمت بھ جا آوردن و بھره گرفتن از ھمھ خوشیھاي زندگي، ھمچنین تسلیم شدن بھ دست 

در یك جا . حوادث و انقالبات اجتناب ناپذیر زمانھ، و خشنود بودن بھ ھر چھ سرانجام زندگي خواھد بود
یك نوع نشاط روحي كھ در شیره بي اعتنایي : ((را چنین تعریف كرده است)) روش پانتاگروئلي((لھ راب

این گفتھ فلسفھ زنون رواقي، فلسفھ ). پیشگفتار كتاب چھارم)) (ھاي زندگي جا افتاده باشد نسبت بھ عارضھ
ش خاطر تحمل كردن، حوادث طبیعي را با آرام: دیوجانس كلبي، و فلسفھ اپیكور را در خود جمع داشت

و از ھر لذت سالمي، ; كلیھ تمایالت و اعمال طبیعي بشر را، بدون احساس شرمندگي و آلودگي، پذیرفتن
ھمھ چیز را از جنبھ خویش تلقي، و ((پانتاگروئل . بدون خودداري زاھدانھ یا ندامت دیني، برخوردار شدن

... را اذیت میكرد و نھ آرامشش را بر ھم میزد نھ خودش; ھر عملي را از راه بھترین معنیش تعبیر میكرد
ارزش آن را ندارند كھ بھ خاطر آنھا خودمان را ناراحت و پریشان ... زیرا ھمھ نعمتھاي روي زمین

ما نباید در این مجموعھ فكري ). ٢،ف ٣ك )) (سازیم، یا روح و حواسمان را بھ تردید و آشفتگي بیندازیم
در واقع آنچھ رابلھ در مدح شراب سروده . آنچھ بوده است بھ حساب آوریمعیار فلسفھ اپیكور را بیش از 

گشاده ((زیرا میبینیم كھ معاصرانش او را مردي ; است بیشتر جنبھ لفظي داشت تا اعتیاد بھ باده گساري
ھمین . شرابي كھ او میستوده شراب زندگي بوده است. وصف كردھاند)) جبین، مھربان، و خوش سیما

پیش كسوتي شراب پرستي تظاھر كرده، یا شناختھ شده است، با جملھاي كھ از دھان گارگانتوا كسي كھ بھ 
علم بدون : ((خارج میسازد بزرگترین پیام اخالقي را، براي دنیاي امروزي ما، در ده كلمھ خالصھ میكند

  ). ٨، ف ٣ك .)) (وجدان چیزي جز تباھي روح بھ بار نمي آورد

در . عزیزتر شمرده است - بھ جز مونتني، مولیر، و ولتر  - كشور فرانسھ رابلھ را از عموم بزرگان ادبش 
در قرن ھفدھم، كھ آداب در زیر فشار . ھمان قرن، اتین پاسكیھ رابلھ را بزرگترین نویسنده عصر خواند

بیات اجباري، رابلھ تا حدي قیطانھاي لباس و كالھگیسھا سفت و سختتر شد و رعایت قالبھاي كالسیك در اد
اما حتي در ھمان زمان مولیر، راسین، و الفونتن معترف بودند ; مقام خود را در خاطره ملت از دست داد

فونتنل، البرویر، و مادام دو سوینیھ عاشق او بودند، و پاسكال تعریقي را كھ ; كھ زیر نفوذ او قرار دارند
ولتر در ابتدا خشونت و درشتي بیان رابلھ را مذموم . ھ كار بردوي درباره ذات خدا كرده بود پذیرفت و ب

با تحول زبان فرانسھ، آثار رابلھ براي خوانندگان فرانسوي قرن نوزدھم . شمرد، اما عاقبت فدایي او شد
و در حال حاضر شاید بتوان گفت كھ رابلھ در دنیاي انگلیسي زبان بیشتر ; تقریبا غیر قابل فھم بودند

سر تامس اوركرت ترجمھاي از  ١۶٩٣و  ١۶۵٣تا در میان فرانسویان، زیرا در سالھاي  شھرت دارد
پیتر . كتاب اول و كتاب سوم را با شیوھاي محكم و پر از لفاظي، مانند متن اصلي، بھ انگلیسي منتشر كرد

و پانتاگروئل آن ترجمھ را تكمیل كرد، و بھ اھتمام این دو تن بود كھ كتاب گارگانتوا  ١٧٠٨موتو در سال 
; سویفت، كھ از خدام كلیسا بود، حقي از آن براي خود قایل شد. یكي از آثار كالسیك در زبان انگلیسي شد
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این یكي از آثاري است كھ نھ تنھا بھ . و الرنس سترن در آن خمیرمایھاي براي شوخ طبعي خویش پیدا كرد
  . ادبیات یك كشور، بلكھ بھ ادبیات ھمھ جھان تعلق دارد

IV  -رونسار و پلئیاد  

در دوران سلطنت فرانسواي اول و . فرانسھ را، در این احوال، موج عظیم شعر در خود فرا گرفتھ بود
پسرانش بالغ بر دویست شاعر بھ وجود آمدند كھ ھیچ كدامشان نوحھسرایان بي نمك وادي گمنامي نبودند، 

كھ خاصیت  -مضمون، یا رونسار و رابلھ بلكھ ھمھ در میدان نبرد ادبي مبارزاني نبردي میان شكل و 
  . اصلي ادبیات فرانسھ را تا دوره انقالب كبیر تعیین كرد

آرزوھایشان آن بود كھ در لطافت سبك و كمال شكل با . حالت جذبھ مختلطي الھامبخش این شاعران بود
ان ایتالیایي شعراي بزرگ یونان و روم، و از لحاظ فصاحت بیان و ظرافت تشبیھات ادبي با غزلسرای

  . رقابت كنند

آنھا ھمھ مصمم بودند كھ آثار خود را دیگر بھ تقلید استادان و دانشمنداني كھ درسشان میدادند، و احیانا 
ترغیبشان میكردند، بھ زبان التیني ننویسند، بلكھ زبان فرانسھ مادري خود را وسیلھ انتقال افكارشان قرار 

  . دھند

ھا، عبارات، تعبیرات،  كم انعطاف بود، آن گروه سعي كردند بھ كمك واژه اما چون آن زبان ھنوز خشن و
. و مضامیني كھ با ذوق و فراست از زبان التیني اخذ كرده بودند زبان بومي خود را غني و آراستھ سازند
بیشكلي و وصلھكاري نوشتھ رابلھ در دیده ایشان چون ظرف سفالین خامي مینمود كھ با دستاني شتابزده 

  . ختھ شده باشد، بي آنكھ رنگامیزي و لعابكاري بر زیبایي و انسجام آن افزوده باشدسا

موریس سو . جھاد بزرگ در راه اعتالي ادبیات كالسیك در شھر لیون، یعني دادگاه خود رابلھ، آغاز شد
بند  ۴۴۶قسمت بزرگي از زندگیش را بھ گمان خود صرف یافتن مقبره الئو، معشوقھ پترارك، كرد، سپس 

. شعر براي محبوبھ خود، دلي، سرود و، با لطافت غمزده شعر خویش، راھي براي رونسار باز كرد
تواناترین رقیب او در لیون زني بود بھ نام لویز البھ كھ با سالح و زره كامل چون ژاندارك تازھاي در 

او را با منش گالیایي خود اما بعدا ازدواج با یك طناب باف كھ عشقھاي فرعي ; پرپینیان، وارد كارزار شد
وي بھ یوناني، التیني، ایتالیایي، و اسپانیایي كتاب میخواند، . نادیده میگرفت، آتش ذوقش را سرد كرد

و پس از مرگ مقداري ; دلبرانھ عود مینواخت، محفلي براي گردآوري رقباي ادبي و عشاقش برپا میداشت
شھرت او را میتوانیم از روي . را از خود بھ یادگار گذاشتاز ابتداییترین و لطیفترین غزلیات زبان فرانسھ 

منظره یك پیروزي واقعي ((بسنجیم كھ بھ گفتھ یكي از وقایعنگاران زمان ) ١۵۶۶(شكوه تشییع جنازھاش 
. جنازه او را، در حالي كھ چھرھاش نمایان بود و تاج گلي زیب سر داشت، در شھر گرداندند; را داشت

ست زیبایي او را دستخوش تطاول خود قرار دھد، و مردم لیون آرامگاه او را با گل حتي مرگ نیز نمیتوان
بھ وسیلھ این شعراي لیوني، سبك ادبي و حالت روحي پترارك بھ پاریس منتقل شد و بھ .)) و اشك پوشاندند

كالسیك بود، كلمھ پلئیاد خود انعكاسي از ادبیات . راه یافت) یا شعراي ھفتگانھ(درون مجمع شعراي پلئیاد 
زیرا در شھر اسكندریھ قرن سوم قبل از میالد نیز مجمعي از شعراي ھفتگانھ وجود داشت كھ بھ نام پلیاد 

و این در اصل نامي بود كھ براي بزرگداشت ھفت دختر اساطیري اطلس و پلیونھ بر ; خوانده میشد
خود رونسار، كھ . شده بود ، كھ متشكل از ھفت ستاره درخشان است، اطالق)ثریا(صورت فلكي پروین 

در میان ستارگان ھفتگانھ آسمان شعر فرانسھ از ھمھ درخشانتر بود، ندرتا اصطالح چون تئوكریتوس یا 
ھاي شھر تورن با ژوآشم دوبلھ آشنا شد، و  بود كھ رونسار در یكي از میخانھ ١۵۴٨در سال . كالیماخوس

پس از چندي، ایشان چھار . شكل شعر كالسیك در آورندآن دو دست بھ دست ھم دادند تا شعر فرانسھ را بھ 
آنتوان دو بائیف، رمي بلو، اتین ژودل، . شاعر جوان دیگر را در نیل بھ این مقصود با خود ھمراه ساختند

و در آخر، ژان دورا، دانشور و تاریخنویسي كھ سخنرانیھایش را جمع بھ ادبیات یونان ; و پونتوس دو تیار
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و كولژ دو كوكره آتش اشتیاق ایشان را نسبت بھ گویندگان شعر غنایي یونان باستان  در كولژ دو فرانس
نامیدند و سوگند یاد ) دستھ سرباز(ایشان ابتدا خود را البریگاد . شعلھور كرده بود، بھ آن گروه ملحق شد

نگاریھاي كردند كھ موز ادبیات فرانسھ را از چنگال خشن ژان دومون، رابلھ، و ھمچنین از خطر سھال
پس روي از آشوبگریھاي لفظي و پندآموزیھاي بیخ گوشي گارگانتوا و ; ویون و مارو رھایي دھند

پانتاگروئل برگرداندند، زیرا در آن نابساماني افعال و صفات، و در آن كشش ھزلیات پرستي بھ ھیچ وجھ 
اشكال دلپذیري كھ در زن، اصول كالسیك رعایت نشده بودند، و ھیچ گونھ احساسي براي درك زیباییھا و 

  . طبیعت و یا ھنر نھفتھاند، وجود نداشت

و پیروزي ; را بر ایشان زد)) پلئیاد((یكي از منتقدان بدخواه، كھ عده آنھا را ھفت نفر یافت، داغ بدنامي 
  . نھایي آن شاعران ھفتگانھ داغ بدنامي را تبدیل بھ پرچم افتخار كرد

، دوبلھ برنامھ زباني گروه البریگاد را در رسالھ اي با عنوان دفاع و تشریح زبان فرانسھ ١۵۴٩در سال 
این بود كھ زبان فرانسھ میتوانست آنقدر وسعت و قدرت بیابد )) دفاع((منظور وي از واژه . اعالم داشت

، این ))تشریح((و مراد وي از ; دكھ ھر چھ در زبانھاي كالسیك ادا شده است در آن زبان نیز بھ بیان در آی
كھ ممكن بود با متروك داشتن نثر ناھموار و اشكال شعري چكامھ، ترجیح بند، و مستزاد متداول در آن 

و نیز با اقتباس اصطالحات كالسیك، و پیروي ; زمان، زبان فرانسھ را جال و زیبایي و رواني تازه بخشید
اكرئون ، تئوكریتوس، ویرژیل، ھوراس، و پترارك، آن زبان را از اشكال ادبي شعرا و نویسندگاني چون آن

زیرا باید گفت كھ پترارك در نظر شعراي گروه پلئیاد در زمره شعراي كالسیك ; آراستھ تر و غنیتر ساخت
  . بھ شمار میآمد، و غزل كاملترین شكل شعري محسوب میشد

وي در . یان كرده بود بر آورده ساختپیر دو رونسار با شعر خود آرزوھایي را كھ دوبلھ بھ نثر ب
فرانسواي اول بود، و پیر )) خوانساالر((پدرش ; خانوادھاي بھ دنیا آمد كھ بتازگي عنوان اشرافي یافتھ بود

در كودكي بھ غالمبچگي ولیعھد و سپس بھ خدمت مادلن، كھ بھ . چندي در آن دربار با شكوه بھ سر برد
ي ھانري دوم، پادشاه آینده ))سپردار((، تعیین شد، و بعدا بھ مقام عقد جیمز پنجم شاه اسكاتلند درآمد

; وي آرزوي خدمات بزرگ لشكري در سر داشت، اما از شانزدھسالگي گوشش سنگین شد. فرانسھ، رسید
بر اثر تصادفي، با آثار ویرژیل آشنا شد، دل . پس شمشیرش را غالف كرد و قلمش را بھ جوالن در آورد

ش را از حیث كمال صوري و التیني بھ یوناني متوجھ ساخت و خواندن آثار آناكرئون، بدو باخت، و شعر
اي استاد، چرا : ((اشیل، پینداروس، و آریستوفان را بھ او پیشنھاد كرد، و شاگرد جوان از شادي فریاد میزد

ات كرد و از آن در بیست و چھارسالگي با دو بلھ مالق)) تا كنون این گنجنیھ را از من پنھان داشتھ بودي
  )). شعر،عشق،و شراب: ((پس اوقات زندگیش را چاكرانھ بھ سھ چیز اختصاص داد

سرودن قصاید . طغیان بر ضد اشعار غنایي را بھ سر حد شدت رساند) ١۵۵٠(،مجموعھ قصاید وي 
عالوه ; گرچھ تقلیدي آشكار از اشعار ھوراس بود، اما وسیلھ اي شد براي راه یافتن قصیده در شعر فرانسھ

بر آن، این مجموعھ از لحاظ شیریني بیان، ظرافت عبارات و مراعات اصول صوري ارزش بسیار داشتند 
غزل، با عنوان  ١٨٣دو سال بعد، در كتابي حاوي . و در ادبیات فرانسھ بر دو پاي خود استوار ماندند

سانید كھ دیگر در شعر عشقھا، از پترارك سرمشق گرفت و لطف و زیبایي غزلسرایي را بھ پایھ اي ر
وي معموال شعري میسرود كھ بھ آساني قابل اجرا با آواز باشد، . فرانسھ چیزي از آن برتر بھ وجود نیامد

و بھ ھمین جھت بر بسیاري از اشعار او، در طول حیاتش، موسیقي گذاشتھ شد، و بخصوص بعضي از 
گرچھ ھنگام عشقبازي با زنان، وي نیز  .آنھا الھامبخش آھنگسازان بزرگي چون ژانكن و گودیمل شدند

ایشان را با ھمان رسم مالوف و مضمون دیرین بھ برخورداري از عشق تا زماني كھ زیباییشان میدرخشد 
چنانكھ در یكي از ; دعوت میكرد، اما باز در این مورد نكتھ بدیعي بھ میان میآورد و نغمھ نویني میسراید

خاطر نشان میسازد كھ روزي سخت پشیمان خواھد شد از اینكھ اشعارش بھ دوشیزه محجوب و محتاطي 
  : فرصت فریب خوردن از شاعري آنقدر مشھور را از دست داده است
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و شب را، در نور شمع و كنار آتش، بھ گفتگو و دوخت و دوز میگذرانید، . ھنگامي كھ كامال پیر شدھاید
آن زمان كھ زیبا بودم، رونسار : خواھید گفت شعرھاي مرا، كھ در یاد دارید، خواھید خواند و شگفتزده

در آن لحظھ ھیچ كدام از خدمتكارانتان نخواھند بود، كھ با وجود خواب آلودگي از . نامم را ستایش میكرد
خستگي كار روزانھ، بھ شنیدن نام رونسار از خواب بیدار نشوند، و نام شما را با ستایش جاودانھ اي 

ر زیر خاك، شبح بي استخواني خواھم بود، و در زیر سایھ درختان مورد، من آنگاه، د. مبارك نخوانند
و شما، كھ پیرزني شدھاید، در كنار آتش اجاقتان چمباتمھ خواھید زد، و بر ; خواب ابدیم را خواھم گذراند

اگر بھ پند من گوش میدھید، خوش . عشق فنا شده من و بي اعتنایي تكبر آمیز خود افسوس خواھید خورد
  . ھاي زندگي را ھم امروز بچینید ید و منتظر فردا نمانید، و غنچھباش

شكوه و رفعت شعر و رونسار شایستھ دربار كاترین دو مدیسي بود كھ در بازگشت از ایتالیا گروھي از 
. اھل قلم آن كشور را كھ آثار پترارك را در میان كتابھاي خود داشتند در التزام ركاب بھ فرانسھ آورده بود

ر مو و ریشي بھ رنگ طال، و چھرھاي بھ زیبایي مجسمھ ھرمس، مصنوع دست پراكسیتلس، داشت، شاع
مورد عنایت خاص كاترین، ھانري دوم، ماري استوارت، و حتي الیزابت ملكھ انگلستان، كھ انگشتر 

ھ جا با اساطیر نیمھ یوناني و نیمھ رومي گروه پلئیاد در ھم. الماسي براي او ھدیھ فرستاد، قرار گرفت
و ھنگامي كھ شاعران از خدایان او لمپ سخن میگفتند، دربار فرانسھ آن عناوین ; آغوش باز پذیرفتھ شدند

ھاي گوژون  بعدا مجسمھ. ھانري یوپیتر شد، كاترین یونو، و دیان دیانا. و احترامات را بھ خود بست
  . مجسمھساز و معمار درباري، ھمین برابریھا را تایید كردند

مرگ ھانري، شارل نھم دوستي با رونسار را ادامھ داد، ولي نتیجھ آن چندان رضایتبخش نبود، پس از 
سلطان ساده . زیرا سلطان جوان از او حماسھ اي در عظمت فرانسھ میخواست كھ بتواند با انئید برابري كند

سار سرودن حماسھ رون.)) من میتوانم بكشم، اما تو میتواني زنده جاودان بسازي:((دل بھ رونسار نوشت
الفرانسیاد را آغاز كرد، اما دریافت كھ موز شعرش نفس بریده تر از آن است كھ بتواند چنین مسابقھ 

وي با . پس بزودي دست از آن كشید و بار دیگر رو بھ سوي عشق و غزل آورد; درازي را بھ انجام رساند
در دین و سیاست روش محافظھ . بود آرامش بھ سن پیري رسید، زیرا از آفت سرو صداي دنیوي بركنار

و ھمھ كس او را عزیز میشمرد، جز مرگ كھ در سال ; مورد تكریم سرایندگان جوان بود; كاري داشت
رونسار در شھر تور بھ خاك سپرده شد، اما پاریس مراسم تشییع جنازه اي درخور . بھ سراغش آمد ١۵٨۵

ال و اعیان پایتخت شركت جستند، تا بھ تلحین اسقفي كھ خدایان اولمپ برایش ترتیب داد، كھ در آن كلیھ رج
  . میخواند گوش دھند)) خطبھ تدفین((

. شاعراني كھ رونسار را رھبر خود مینامیدند دیوانھاي بسیار از اشعار ظریف اما بیجان منتشر ساختند
را تبلیغ میكردند و ھو بیشتر آنھا، مانند استاد خود، كافراني بودند كھ بھ میل خویش اصیل آییني كاتولیكي 

این گروه شاعران ھر چھ جیبشان خالي بود، بھ ھمان اندازه . گنوھاي متعصب را بھ باد تحقیر میگرفتند
رفتار یا احیانا خون اشرافیشان از غرور پر بود و اشعار خود را براي گروه منتخبي مینوشتند كھ فرصت 

با تمسخر كردن فضل فروشیشان، عیبجویي از  رابلھ دشمني ایشان را،. برخورداري از شعر را داشت
ھاي یوناني و رومي، و طعنھ زدن بر اقتباساتشان از  تقلید برده وارشان از اوزان شعري و عبارات و واژه

در آن . مضامین ادبیات باستاني كھ با خود فروشیھا و نوحھ سراییھاي پتراركي ھمراه بود، جواب میداد
شاعران و تراژدي . كالسیك، میبایست سرنوشت ادبیات فرانسھ تعیین شود تضاد میان شیوه طبیعي و شیوه

نویسان جاده مستقیم و باریك كمال صوري و زیبایي تراش خورده لفظي را در پیش گرفتند، و نثر نویسان 
از این رو، شعر فرانسھ . ھدف خود را بر آن قرار دادند كھ منحصرا با قدرت مضامینشان جلب توجھ كنند

زیرا شكل ھنري را نمي توان درھم شكست و سپس، از اجزاي ; ش از انقالب كبیر ترجمھ پذیر نیستتا پی
در فرانسھ قرن نوزدھم جریان بھ ھم در آمیختند، ھمھ حقایق با . آن، شكل نوساختھ دیگري بھ وجود آورد

  . یكدیگر تركیب شدند، شكل با مضمون ازدواج كرد، و نثر فرانسھ بھ اوج كمال رسید

VII - وایت و ارل آوساري  
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ھاي خود بھ پیش میخزد از فرانسھ  نفوذ ایتالیا چون سیالبي خروشان، بلكھ بھ سان رودخانھ اي كھ با پنجھ
و مكاشفت رباني در تمدن ; دانشوري یك نسل الھامبخش ادبیات نسل بعدي شد. گذشت و بھ انگلستان رسید

ھاي پالوتوس در ایتالیا، و  نمایشنامھ ١۴٨۶در سال . یونان و روم باستان كتاب مقدس دوره رنسانس شد
، كاالندرا، اثر ١۵٠٨در سال . كمي بعد در دربارھاي رقابت پیشھ فرانسواي اول و ھنري ھشتم اجرا شدند

، كلئوپاترا در اسارت، ١۵۵٢در سال . بیبینا، زبان كمدي نویسي بھ شیوه كالسیك را در ایتالیا رواج داد
، نیكولس ١۵۵٣و در سال ; راژدي نویسي بھ شیوه كالسیك را در فرانسھ متداول كرداثر ژودل، زبان ت

یكي از منتقدان زمان درباره رالف . یودال نخستین كمدي انگلیسي بھ شیوه كالسیك را بھ نگارش درآورد
دال ھاي یو اما نوشتھ; و این درست بود)) ;بوي پالوتوس را میدھد((الفزن و پرسر و صدا گفتھ بود كھ 

بوي انگلستان و بوي شوخ طبعي خاصي كھ بعدھا شكسپیر در نمایشنامھ نویسي عصر الیزابت بھ كار برد 
  . را نیز میدادند

شیوه قرون وسطایي در . نفوذ ایتالیا در شعر دوره سلطنت خاندان تودور بیشتر از ھمھ آشكار است
اما وقتي شاعراني كھ خود ; دامھ میدادبھ حیات خود ا) ١۵٢١(ھایي چون دوشیزه غیر مو خرمایي  چكامھ

را در آفتاب ھنري ھشتم جوان گرم میكردند بھ سرودن شعر پرداختند، كمال مطلوب و سرمشقشان پترارك 
درست یك سال پیش از جلوس الیزابت بھ تخت پادشاھي انگلستان، . ھا بود و منظومھ مھمش كتاب نغمھ

ا عنوان جنگ، بھ چاپ رساند كھ در آن آثار دو شاعر معتبر دیچارد تاتل ناشر لندني، مجموعھ اشعاري، ب
درباري پیروزي پتراك را برچا سر،یا بھ عبارت دیگر چیره شدن قالب كالسیك را بر پراكنده گویي قرون 

سرتامس وایت، رایزن سیاسي ھنري ھشتم، سفرھاي بسیاري بھ فرانسھ و . وسطایي، آشكار میساختند
چند تن از ھنرمندان ایتالیایي را بھ انگلستان آورد تا او را در كار متمدن ساختن  ایتالیا كرد و ھمراه خود

چنانكھ نقل شده ; وي نیز مانند یك درباري واقعي دوره رنسانس بھ كار دل پرداخت. دوستانش یاري كنند
انداختند او  است وایت از نخستین دلباختگان بولین بود، و حتي ھنگامي كھ ان بولین را بھ زندان برج لندن

  . نیز مدت كوتاھي در توقیف ماند

وایت غزلھاي پترارك را بھ انگلیسي ترجمھ كرد و نخستین كسي بود كھ توانست شعر انگلیسي را بھ آن 
  . شكل فشرده درآورد

وفات یافت، شاعر رمانتیك دیگري در دربار ھنري ) ١۵۴٢(چون وایت بر اثر تبي در سي و نھ سالگي 
ارل آوساري در . ري ھاوارد، ملقب بھ ارل آوساري، چنگ غزل را بھ دست گرفتھشتم بھ نام ھن

ھا سرود، دوشیزگان سركش را مورد سرزنش قرار داد، و نسبت بھ ھر یك از آنھا  زیباییھاي بھار نغمھ
بھ گناه دعوت از شخصي ; در لندن بھ افراط كاریھاي شبانھ سرگرم شد. سوگند وفاداري جاوداني یاد كرد

; چون ھنگام روزه بزرگ گوشت خورده بود، بھ دادگاه احضار شد; دوئل، مدتي در زندان بھ سر بردبھ 
ھاي ساختماني را با كمان فلزیش شكستھ بود دوباره زنداني و  ھنگامي دیگر، كھ از سر شوخي، پنجره

انسھ، با سروصداي در بازگشت از فر. و بھ دلیل میھندوستي، دالورانھ، با فرانسویھا جنگید; سپس آزاد شد
و در عوض، محكوم شد كھ بر چوبھ دار باال ; زیاد، قصد آن داشت كھ بھ تخت سلطنت انگلستان بنشیند

  ). ١۵۴٧(اما طناب بر گردنش پاره شد، و ناچار سر او را بریدند ; رود

ھ ارل آو ساري چند دفتر از حماس. در این زندگي پركوشش و كشش، سرودن شعر یك زینت عارضي بود
انئیدرا بھ انگلیسي ترجمھ كرد، شعر بي قافیھ را در ادبیات انگلیسي وارد ساخت، و بھ غزل صورتي 

شاید بھ پیش بیني اینكھ جاده جاھطلبي بیجا بھ چوبھ دار . بخشید كھ بعدا مورد استفاده شكسپیر قرار گرفت
كھ حاكي از اشتیاق دروني  منتھي میشود، وي خطاب بھ مارتیالیس، شاعر رومي، چكامھ كوتاه زیرا را،

  : وي بھ زندگي و آرام روستایي است، میسراید

ثروتي بھ ارث رسیده، نھ : مارتیالیس، آن چیزھایي كھ زندگي را شیرین میسازند، بھ پندار من، اینھا ھستند
زمیني پر بركت، و خاطري آسوده، رفیقي برابر، نھ دل آزردگي، و نھ ; آنچھ با خون دل بھ دست میآید

و دوام ; زندگي سالم خالي از بیماري; درماندگي، نھ تغییري در قانون، و نھ تعویضي در فرمانروایي
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شبي كھ از ھر ; و خرد واقعي آمیختھ بھ ساده دلي; غذایي سبك، نھ سفره اي رنگین; كانون خانوادگي
و ;خن كوتاه داردھمسري وفادار كھ س; تا در آن نوشیدن شراب موجب آزار خاطر نشود; دغدغھ تھي باشد

نھ آرزوي مرگ میكني و نھ ;بدین گونھ خشنود بھ آنچھ در تملك خودداري; خوابي چنان كھ شب را بفریبد
  . از ھیبتش میھراسي

VIII - ھانس زاكس  

ذھن آلمانیھا، در قرن بعد از جنبش فكري لوتر، دچار مباحثات صد سالھ اي شد كھ زمینھ را براي 
و ; ، نشر آثار كالسیك در آلمان تقریبا متوقف ماند١۵٣٠پس از سال . ساختآماده )) جنگھاي سي سالھ((

توماس مورنر، كھ . ھاي جدال آمیز پر كرده بود كتاب، بھ طور كلي، كمتر بھ چاپ میرسید، از رسالھ
 راھبي از فرقھ فرانسیسیان بود، قلم نیشدارش را بھ كار انداخت و، بھ انتشار سلسلھ مقاالتي درباره اراذل

و ھمھ ...صنف اوباشان و گروه ابلھان عناوین بعضي را مقاالتش بودند - و ابلھان، مردمام را بھ ستوه آورد 
بسیاري از ابلھاني كھ زیر تازیانھ بدگوییھاي وي قرار گرفتند از خدام . تحت تاثیر كشتي ابلھان برانت

ر شناختھ شده بود، تا آنكھ لوتر را بھ در ابتدا، مورنر بھ عنوان یكي از پیروان وفادار لوت. كلیسا بودند
و ھنري ھشتم صد . مفتخر ساخت)) سگ شكاري خونخوار، خدانشناس بیشعور، احمق، و مكروه((القاب 

  . پوند برایش فرستاد

وي كھ در دوره جنبش اصالح دیني او در آوگسبورگ كشیش بود، . زباستیان فرانك از قماش بھتري بود
سھ سال بعد، ). ١۵٢۵(آن جنبش را انقالبي دالورانھ و ضروري خواند و در سلك كشیشان لوتري درآمد 

فرقھ آزار كشیده اظھار زباستیان نسبت بھ آن . با اوتیلي بھام، كھ برادرانش آناباتیست بودند، ازدواج كرد
ھمدردي نمود، تعصب لوتري را مورد مذمت قرار داد، از ستراسبورگ اخراج شد، و ناچار در شھر اولم، 

وي تبیین اصیل آییني را بھ وسیلھ دوكھاي آلمان مورد تمسخر . از راه صابون پزي، امرار معاش كرد
ات كند و جانشینش پیرو اعتقاد نامھ دیگري اگر فرمانروایي وف: ((قرار داد و چنین سخناني ایراد كرد

امروزه تعصب جنون آمیزي گر بیانگیر ((و .)) باشد، فورا آن اعتقادنامھ تازه مظھر كالم خداوندي میشود
كھ خدا تنھا از آن ماست و، جز در فرقھ ما، دیگر ...گویي ما باید یقین داشتھ باشیم; ھمھ مردم شده است

ایمان خود وي یك نوع خداپرستي جھاني بود كھ ھیچ دري .)) ي وجود نداردبھشت و ایمان و عیسي و روح
برادران من در میان تركان، . قلب من با ھیچ كسي بیگانھ نیست. ((را بھ روي كسي بستھ نمي داشت

آزاد، عاري از ...مسیحیت ((آرزوي او این بود كھ .)) یھودیان ، پاپ پرستان، و ھمھ اقوام دنیا پراكنده اند
شھر اولم، كھ . ، حتي خود كتاب مقدس در ھمھ جا اشاعھ یابد))رقھ، و نامتعھد بھ ھر گونھ عامل خارجيتف

زباستیان بھ بال . از آن گونھ تمایالت نامتناسب با زمان منزجر شده بود، زباستیان را نیز نفي بلد كرد
  ). ١۵۴٢(بدرود حیات گفت و ھمانجا، با تھیدستي شرافتمندانھ، ; در چاپخانھ اي مشغول كار شد; رفت

اكنون ، شعر و تئاتر در آلمان چنان آمیختھ با االھیات شده بودند كھ دیگر خاصیت ھنري خود را از دست 
در این منازعھ، ھر نوع یاوه گویي، خشونت، و وقا . داده بودند و چون سالحھاي جنگي بھ كار میرفتند

ھاي  یني، انواع دیگر شعر، در زیر رگباري از قافیھجز آوازھاي عامیانھ و سرودھاي د. حتي مشروع بود
ھاي با تجمل درامھاي دیني كھ در قرن پانزدھم آنقدر رونق  صحنھ. زھرآلود، جان خود را تسلیم كردند

یافتھ بودند، از چشم مردم افتادند و فارسھاي عامیانھ، كھ لوتر یا پاپھا را بھ باد طنز و تمسخر میگرفتند، 
  . دجانشین آنھا شدن

اگر ھانس زاكس فرمان ھیئت قضات . گاه گاه كسي از خشم بر میخاست تا زندگي را بتمامي ببیند
زیرا ھنگامي كھ وي، بدون كسب ; نورنبرگ را اطاعت كرده بود، براي تمام عمر كفشدوز باقي میماند

كرد و بھ وي  را منتشر ساخت، آن ھیئت كتابش را تحریم)) برج بابل((اجازه نامھ، تاریخ مقفایي از 
ھمچنین، بھ او دستور دادند كھ حرفھ كفشدوزي خود ; اطمینان داد كھ سرودن شعر در تخصص او نیست

اما ھانس واجد حقوق و امتیازاتي بود، زیرا وي مراحل عادي را گذارنده و در زمره صنف . را دنبال كند
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كفاشان، كھ وي نیز متعلق بھ آن بود،  اگر بھ یاد بیاوریم كھ صنف نساجان و. مایستر زینگرھا درآمده بود
مرتبا بھ تمرین آوازھاي گروھي میپرداختند و سالیانھ سھ كنسرت عمومي اجرا میكردند، آنگاه این پرسش 

. كھ چگونھ زاكس در عین حال كھ كفشدوزي میكرده شعر نیز میسروده است از ذھنمان بیرون میرود
ھایي ساخت و در این كار از  اسبي، آوازھا و نمایشنامھزاكس براي صنف خود، و نیز در ھر موقعیت من

  . ھیچ دشواریي نھراسید

ما نباید ھانس زاكس را بھ عنوان شاعري بزرگ در نظر آوریم، بلكھ باید او را چون ندایي سالم و 
و ; توجھ اصلي وي بھ مردم ساده بود، نھ بھ نوابغ. شادیبخش، در قرني پر از ھیاھوي نفرت، بدانیم

در این درامھا حتي خداوند نیز چون فرد . ھایش تقریبا ھمیشھ ھمین گونھ افراد بودند اگران نمایشنامھتماش
در زماني كھ دیگر . عامي نیكوكاري وصف میشد، و كالمش بھ مواعظ كشیش دھكده ھمسایھ میمانست

د، ھانس خصلت نویسندگان صفحات آثار خود را با ادویھ بد دھني، ركاكت، و ھرزه درایي چاشني میزدن
وظیفھ شناسي، مھرورزي،ایمان باطني،وفاداري در زناشویي، و عشق بھ پدر و مادر و فرزند را توصیف 

منتشر شد، حاوي افكار و اندرزھایي از این  ١۵١۶نخستین مجموعھ اشعارش، كھ در سال . و تجلیل میكرد
ھمنوعان، تا در توبھ و تقوا بھ سر  دستگیري و راھنمایي((و )) تبلیغ مدح و جالل خداوندي: ((گونھ بود

وي نیمي از كتاب . ھایش را از آغاز تا پایان گرم و گیرا میساخت ھمین دینداري ذاتي بود كھ نوشتھ; ))برند
زاكس لوتر را، بھ . مقدس را بھ شعر درآورد، در حالي كھ ترجمھ لوتر را متن اصلي خود قرار داده بود

كسي كھ میتوانست دین را از آلودگیھا پاك و اصول اخالقي را احیا سازد، و تنھا )) بلبل وینتبرگ((عنوان 
  : مورد تكریم و تھنیت خویش قرار داده است

این بلبل سرافراز است، . برخیز برخیز كھ روز نزدیك میشود، واز درون جنگلھا نغمھ اي بھ گوشم میرسد
; ختر فرو میافتد، و روز از خاور بر میجھدشب بھ با. و نغمھ اوست كھ در پست و بلند دشت طنیني انداختھ

  . سپیده دم فرا میرسد، و بر تیرگي ابرھاي شب گذران روشني میافشاند

بدین ترتیب ، ھانس زاكس شاعر و خنیاگر دوران اصالح دیني میشود و اشتباھات كاتولیكھا را، با 
یي در وصف راھبان ریا كار ھا وي نمایشنامھ. سرسختي لجاجت آمیز، مورد طعنھ و تمسخر قرار میدھد

و ھمچنین نمایشھاي ھجو آمیز و فارسھایي تنظیم كرد ; نوشت و شجره نامھ دودمانشان را بھ ابلیس رسانید
. تا نشان دھد چگونھ كشیشي دوشیزه اي را اغوا كرد، و كشیش دیگري در حال مستي دعاي قداس خواند

م بھ جوآنا را منتشر ساخت كھ حكایتي ساختگي ، منظومھ تاریخ مقفاي پاپ مونث، موسو ١۵۵٨در سال 
از طرف دیگر، وي لوتریھا . بیش نبود، اما بیشتر واعظان پروتستان آن را بھ عنوان تاریخ حقیقي پذیرفتند

با : ((را نیز ھجو میكرد و روش زندگي ایشان را بھ طرز رسواكننده اي برخالف اعتقاد نامھ شان دانست
ھا ، ستیزه جوییھا، تمسخرھا،  نتي كھ نسبت بھ كشیشھا روا میدارید، و با عربدهعادت بھ گوشتخواري با اھا

زاكس نیز .)) ناسزاگوییھا، و ھمھ رفتارھاي ناشایستھ دیگرتان، شما لوتریھا، انجیل را بھ خواري كشیدھاید
. با صدھا نفر از متفكران ھماوا شد و بر فساد اخالق و سودپرستي آن عصر نوحھ سراییھا كرد

رویھمرفتھ،توانیم ھانس زاكس را نمونھ واقعي الفزني، خامي، و در عین حال مھرباني عامھ مردم آلمان، 
او مدت چھل سال از زندگیش را در میان خانواده نیكبختش بھ سر برد . بخصوص آلمانیھاي جنوبي، بدانیم

  . و اشعار آھنگین سرود

گي زن زیباي بیست و ھفت سالھ اي را بھ ، در شصت و ھشت سال)١۵۶٠(وقتي ھمسر اولش فوت كرد 
قرني و . و عمر وي حتي از این آزمایش دشوار ھم موفق بیرون آمد و ادامھ یافت; عقد خود ار آورد

شھري كھ در آن یك كفشدوز میتوانست شاعر، موسیقیدان، و اومانیست شود، كتابخانھ بزرگي براي خود 
بیت شعر بسراید، و در تندرستي  ۶٠٠٠فلسفھ یونان را بیاموزد، ترتیب دھد و از آن استفاده كند، ادبیات و 

و شایستھ آن ; و خوشبختي معتدلي تا ھشتاد دو سالگي زندگي كند خالي از اھمیت و ارزش تاریخي نیست
  . كھ سخني چند درباره آن گفتھ آید
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IX - ١۵۵۵-١۵١۵: موز ایبریایي   

انگیزه ھیجان آور اكتشافات جغرافیایي، . پرتغال بودنیمھ اول قرن شانزدھم، دوره پر جنبش ادبیات در 
افزایش ثروت بر اثر توسعھ تجارت، نفوذ روز افزون ایتالیا، تجمع گروھي از اومانیستھا در كویمبرا و 

لیسبون، و تشویق و سرپرستي درباري فرھنگدوست ، ھمھ ، دست بھ دست ھم داده اند و دوراني شكوفنده 
اثر بزرگترین ) ١۵٧٢)) (لوزیاد((ال بھ وجود آوردند كھ با انتشار منظومھ و جوشان در ادبیات پرتغ

مكتب ((در این دوره، مبارزه پرجار و جنجالي میان . شاعر پرتغال، كاموئش، بھ اوج كمال خود رسید
مردان صد سالھ ((ھا و قالبھاي بومي را عزیر میشمرد و گروه  بھ نمایندگي ژیل ویسنتھ، كھ مایھ)) قدیم

ھاي كالسیك،  كھ، بھ رھبري سادمیراندا، مشتاقانھ از سرمشقھا و شیوه) قرن شانزدھم میالدي ما)) (نزدھمپا
ژیل ) ١۵٣۶-١۵٠٢(در مدت سي و چھار سال . و یا بزرگان ادب ایتالیا، پیروي میكرد در گرفتھ بود

ر صحنھ ادبیات پرتغال ھاي ساده خود ب یافتھ است، با نمایشنامھ)) شكسپیر پرتغال(( ویسنتھ، كھ لقب 
حكومت میكرد، چنانكھ دربار پرتغال با تبسم رضایتمندي از او انتظار داشت كھ ھر یك از وقایع زندگي 

ھنگامي كھ پادشاه منازعھ بود، بھ ژیل اجازه داده شد چنان آزادانھ . شاھان را بھ نمایشنامھ اي در آورد
ئاندرو با تماشاي یكي از آن نمایشھاي انتقادي ویسنتھ در حكومت پاپي را مورد ھجو و تنقید قرار دھد كھ آل

ھاي لوتر گوش  فكر میكردم در وسط ایالت ساكس ھستم و بھ گفتھ:((بروكسل، در یادداشتھاي خود نوشت
این نمایشنامھنویس بارور گاھي بھ اسپانیایي، گاھي بھ پرتغالي، و گاھي بھ ھر دو زبان مینوشت، .)) میدھم

در . ھایي بھ آن چاشني میكرد زبان ایتالیایي، فرانسھ، و التیني كلیسایي روستایي نیز مزهدر حالي كھ از 
ھاي شكسپیر، جریان داستان چندي متوقف میماند تا بازیگران اشعار غنایي  این آثار گاھي، مانند نمایشنامھ

نمایشنامھ نویس و ھم خیل ویسنتھ مانند شكسپیر ھم بازیگر بود، ھم . دلنشیني براي تماشاچیان بخوانند
صحنھ پرداز، و نیز براي آنكھ سنگ تمام در ترازو گذارده باشد، یكي از بھترین زرگران عصر خود بھ 

  . شمار میرفت

از اقامت شش سالھاش در ایتالیا بازگشت و اشتیاق تبالود رنسانس بھ  ١۵٢۴فرانسیسكو سادمیراندا در سال 
او نیز چون رونسار و شعراي گروه پلئیاد در فرانسھ، و مانند . آثار كالسیك را ھمراه خود ھدیھ آورد

سپنسر و سیدني در انگلستان، عقیده داشت كھ باید ادبیات ملي را با پیروي از مضامین، اوزان، و دیگر 
مانند ژوآشم دو بلھ، پترارك را در شمار بزرگان ; خصوصیات سبك كالسیك عمق و عظمت بخشید

مانند ژودل، نخستین تراژدي پرتغالي . غزل را نیز بھ ھموطنانش توصیھ میكرد كالسیك نام میبرد، و شكل
نخستین كمدي منثور زبان پرتغالي در قالب  ١۵٢٧و پیش از سال ) ١۵۵٠(را بھ شیوه كالسیك نوشت 

  . كالسیك را نیز منتشر ساخت

دوست او، برناردیم ریبیرو، بھ سبك ویرژیل اشعار روستایي سرود و، مانند تاسو، زندگي پررنج و 
برناردیم باعشق ورزي خود بھ یكي از بانوان درباري غوغایي برپا كرد و نفي بلد . حرماني را بھ سر برد

  ). ١۵۵٢(و در دیوانگي جان سپرد . شد، اما دوباره مورد بخشش و عنایت پادشاه قرار گرفت

كاسپاركورئا بھ . مكتبي از تاریخنویسان قلم پرداز پرتغالي پیروزیھاي كاشفان جھان را ثبت كردند
در  ١۵۶۵ھندوستان سفر كرد، مقام یكي از منشیان آلبوكرك را یافت، محكوم بھ خیانتكاري شد، و در سال 

  . ماالكا بھ قتل رسید

كھ  -)) تاریخ تسخیر ھندوستان بھ دست پرتغالیھا(( وي در طول زندگي پر از كوشش و تالش خود كتاب
فرنائولوپس مدت نیمي از . را در ھشت مجلد بھ نگارش در آورد - مینامید )) تلخیصي كوتاه((خود آن را 

تاریخ ((عمر متوسط انساني را بھ سیروسیاحت در مشرق زمین گذراند و بیست سال زحمت كشید تا كتاب 
  . را بھ پایان رساند)) پرتغالیھا كشف و فتح ھندوستان بھ دست

pymansetareh@yahoo.com



در لیسبون خدمت كرد، و از اینكھ )) خانھ ھند((ژوآئود باروش مدت چھل سال با مشاغل اداري مختلف در 
. طي آن مدت در از ثروت ھنگفتي براي خود دست و پا نكرده بود، پیشینیانش را بھ نادرستي بدنام ساخت

ركت دسترسي داشت و با گرد آوردن آن منابع تاریخ مفصلي با نام وي بھ بایگاني كلیھ اسناد و دفاتر آن ش
خواند شد، زیرا سھ جلد از چھار ) ھا دھھ)) (دكادس((اما بعدھا این اثر بھ نام ; تالیف كرد)) آسیا((كوتاه 

از . مجلد قطور آن ھر یك شامل شرح سلسلھ حوادثي بود كھ در فاصلھ ھر ده سال بھ وقوع پیوستھ بودند
نظم و دقت و روشني بیان این اثر با ھر یك از تاریخھاي معتبري كھ در آن عصر نوشتھ شده بودند، لحاظ 

گرچھ آن ملت مغرور ممكن است در گفتھ فوق بھ ; جز آثار ماكیاولي و گویتچاردیني، قابل برابري است
ھاي  لھجھ. اسپانیا شد بود میان آوردن استثناھا را قبول نداشتھ باشد و در این موقع لھجھ كاستیلي زبان ادبي

و گالیثیایي زبان ; گالیثیایي، واالنسي، كاتالونیایي، و اندلسي در گفتگوي روزانھ مردم زنده مانده بود
اما استعمال لھجھ كاستیلي بھ عنوان زبان رسمي دولت و كلیسا، در زمان فردیناند ، ایزابل، و . پرتغالي شد

و از آن زمان تاكنون، صوتبندي محكم زبان كاستیلي ; برتري آن شد كاردینال خیمنث، طبعا باعث اعتبار و
بعضي از نویسندگان این دوره شیفتگي مذمومي بھ . ادبیات اسپانیا را بر دوش مردانھ خود حمل كرده است

لفظ پردازي پیدا كردند، و از جملھ آنتونیود گوارا نمونھ اي از نثر تصنعي و سنگین از صنایع بدیعي بھ 
او بھ زبان انگلیسي، توسط ) ١۵٢٩)) (كتاب موسوم بھ ساعت شاھزادگان((آورد، تا آنجا كھ ترجمھ وجود 

، و ھمچنین واژه ))یوفیوئیز((لرد برنرز، زمینھ را براي شیوه نویسندگي پرتكلف جان لیلي در كتابش، 
  . بازیھاي بي نمك شكسپیر در نخستین كمدیھایش، آماده ساخت

شوق و شور براي خواندن رمانھاي شوالیھ اي بھ چنان پایھ . ھ دین، عشق، و جنگ بودادبیات اسپانیایي نغم
كورتس اسپانیا توصیھ كرد ماده اي قانوني از انتشار آن گونھ داستانھا  ١۵۵۵اي رسیدند كھ در سال 

ھم بھ و اگر در اسپانیا ; جلوگیري بھ عمل آورد، و در واقع چنین قانوني در امریكاي اسپانیا نافذ گشت
)) دون كیشوت((مورد اجرا گذارده شده بود، احتمال آن میرفت كھ دنیاي امروز از داشتن شاھكاري چون 

)) دیانا در دام عشق((یكي از رمانھایي كھ از دستبرد حوادث اسپانیا مصون مانده است . محروم مانده باشد
، اثر ساناتسارو شاعر ) ١۵٠۴)) (یاآركاد((، اثر خورخھ دمونتمایور، است كھ بھ تقلید در كتاب )١۵۴٢(

. سر فیلیپ سیدني قرار گرفت)) آركادیا((اسپانیایي ایتالیایي نوشتھ شده بود و بھ نوبھ خود مورد تقلید كتاب 
این رمان،كھ بھ سبكي مخلوط از نظم و نثر نوشتھ است، یكي از ھزاران نمونھ نفوذ ایتالیا در ادبیات 

خوان بوسكان كتاب . بار دیگر مسخر شده مسخر كننده را تسخیر كرده استو در این مورد ھم ; اسپانیاست
كاستیلیونھ را، بانثري در خور متن اصلي، ترجمھ كرد و نصیحت ناواجرو، شاعر ونیزي، را )) درباري((

  . دایر بر ترویج شكل غزل در اسپانیا بھ كار بست

كل شعري نوین را در زبان كاستیلي بھ اوج دوست و ھمكار اوگارثیالوسودالوگا تقریبا بدون وقفھ آن ش
او نیز، مانند بسیاري از نویسندگان اسپانیایي آن دوره، از خانواده اي اعیان بود و پدرش . ترقیش رساند

; ابتدا وارد خدمت لشكري شد; )١۵٠٣(گارثیالسو در تولدو بھ دنیا آمد . سفیر كبیر فردیناند و ایزابل در رم
در  ١۵٣۵در سال ; رون راندن تركھا از وین خود را بھ دالوري ممتاز ساختھنگام بی ١۵٣٢در سال 

چند ماه بعد در لشكر كشي بیھوده شارل پنجم بھ پرووانس ; محاصره شھر تونس دوبار بسختي زخمي شد
در فرژوس داوطلب شد تا فرماندھي حملھ بھ دژ مستحكمي را بر عھده گیرد، و اولین كسي ; شركت جست

و او، در ; یوار دژ باال رفت، اما از ضربھاي كھ بر سرش فرود آمد پس از چند روز جان سپردبود كھ از د
یكي از سي و ھفت غزل او، كھ بھ دوستش بوسكان اھدا شده بود، ھمان . آن زمان، سي و سھ سال داشت

، دامنھ دارتر و اینك نفرین: نغمھ اندوھبار را، كھ در ھر جنگي شنیده شود، بار دیگر بھ طنین در میآورد
و آنچھ پیش از این گذشتھ است بھ تغییر صورت خود ادامھ میدھد، ; از ھمیشھ، بر روزگار ما بال گسترده

و ھر كدام از ما چندش جنگ را حس و ھر كدام از ما تا مغز وجودمان خستھ شدھایم، ; تا از بد بدتر شود
ھ خطار رفتن آن را موجب زنده ماندن خود از اینكھ خون خود را بر در ازاي نیزه اي روان یابیم یا ب

پاره اي از مردمان ھمھ ساز و برگشان را از كف داده اند، و ھر چھ دلخوشي داشتھ اند بر باد فنا . بدانیم
اما فایده اینھمھ چیست اندكي شھرت یا . رفتھ است حتي نام خانھ، خانواده ، ھمسر، و یادبودھایشان

  . تاریخ روزي كتابي نوشتھ خواھد شد، و آنگاه نتیجھ آن را خواھیم دید سپاسگزاري ملت و یا جایگاھي در
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  . ھزاران كتاب از روي مھر و اشتیاق خاطره او را زنده ساختند، اما وي نتوانست چیزي از آنھا را ببیند

اشعارش در مجلدات كوچك دستي بھ ; تاریخنویسان مرگ او را در سرلوحھ وقایع مھم زمان ثبت كردند
آھنگسازان ; و در جیب سربازان اسپانیایي بھ یك دوجین از سرزمینھاي مختلف حمل شدند - سیدند چاپ ر

و نمایشنامھ ; اسپانیایي اشعار غنایي او را بھ صورت مادریگالھایي، براي اجرا با ویخوئال، درآوردند
  . نویسھا از این سرودھاي شباني نمایشنامھ ساختند

  . میگذارند، و نمي دانست كھ بزودي رقیب تئاتر درخشان الیزابتي خواھد شد تئاتر در اسپانیا عمر بھ اھمال

ھایي از رمانھاي مردمي توسط بازیگران  كمدیھاي تك پرده اي ، ساتیرھایي بھ سبك فارس، و یا صحنھ
دوره گرد در میدانھاي عمومي یا پیشخوان مھمانسراھا، و نیز گاھي در مقر امیران و كاخ سلطنتي، اجرا 

ھاي بازیگران جانشین ژیل ویسنتھ شد،  لوپھ دروئذا كھ بھ عنوان تھیھ كننده نمایشنامھ و مدیر گروه. شدندمی
  . شھرتي بھ دست آورد

دنیاي ((گونثالو فرناندث داوویذو بھ فرمان شارل پنجم بھ سمت تاریخنگار . تاریخ نویسان فراوان نبودند
تاریخ عمومي و طبیعي ھندیشمردگان ((امنظم، با عنوان تعیین شد، و با نوشتن كتابي قطور و ن)) جدید

  ). ١۵٣۵)) (باختر

گونثالو در مدت چھل سالي كھ در امریكاي اسپانیا اقامت داشت، از راه . وظیفھ خود را بھ نحوي انجام داد
گزارش مختصري درباره ((بھ ھمین جھت، نسبت بھ كتاب ; استخراج طال، بھ ثروت فراوان دست یافت

، كھ در آن بار تولومھ دالس كاساس روش بیرحمانھ استثمار از بردگان بومي را در ))ھندیشمردگان انھدام
ھمراه كریستوف  ١۵٠٢الس كاساس در سال . نفرت شدید ابراز میداشت. معادن امریكا وصف كرده بود

و غمخواري كلمب بھ راه افتاد، در مكزیك اسقف شھر چیاپا شد، و تقریبا تمام عمر خود را در خدمت 
خود، خطاب بھ دولت اسپانیا، شرح میدھد كھ بومیان ستمدیده )) خاطرات((در كتاب . ھندیشمردگان گذراند

چگونھ دستھ دستھ در زیر شرایط سخت و فشار كار شاقي كھ مھاجران اروپایي برایشان تحمیل میكردند، 
ي خود كارھاي سبك انجام دھند و با این ھندیشمردگان عادت كرده بودند در اقلیم گرمسیر. جان میسپردند

مثال ایشان ھیچ وقت اقدام بھ استخراج طال نكرده بودند، بلكھ تنھا بھ جدا كردن ذرات . غذایي ساده سر كنند
الس . و حاصل دسترنج خود را نیز تنھا در ساختن زینت آالت بھ كار میبردند; طال از خاك قناعت داشتند

كھ ( ٠٠٠,٠٠٠,١٢دیشمردگان امریكا، در مدت سي و ھشت سال، از كاساس حساب كرده بود كھ عده ھن
مبلغان فرقھ دومینیكیان و یسوعیان در . نفر تقلیل یافتھ است ١۴٠٠٠بھ ) بي شك بسیار زیاد تخمین زده بود

فردیناند و كاردینال خیمنث در مورد . اعتراض بھ بردگي ھندیشمردگان باالس آن روش را مذموم شمرد
اما ھنگامي كھ این جوانمردان . یان امریكا در كارھاي سنگین قوانیني نیمھ انساني وضع كردنداستخدام بوم

  . در امواج سیاست اروپایي غوطھور شدند، بیشتر دستورھا و قوانینشان پشت گوش میافتاد

فرانثیسكولویث دگومارا شرح آن دستبرد را، با . مختصر مباحثھ اي برخاست; در مورد تسخیر مكزیك
اما برنال دیاث دل كاستیلیو در مقام اعتراض ; كي كھ باب سلیقھ كورتز بود، بھ رشتھ نگارش درآوردسب

و در آن، ضمن تمجید شایستھ از ; )١۵۶٨(را تالیف كرد )) تاریخ حقیقي تسخیر اسپانیاي جدید((برآمد و 
تصاص داده و چیزي پیروزي كورتز وي را متھم ساخت كھ كلیھ افتخارات و غنایم جنگي را بھ خود اخ

این كتابي است جذاب و لبریز از شوق دالوري و . براي سربازان رشیدي چون برنال باقي نگذارده است
نشاط پیروزي، و ھمچنین آكنده از اعجاب و احترام صادقانھ نسبت بھ ثروت و شوكت تمدن آزتكھا 

كھ آنجا بھشت واقعي رومي زمین  ھنگامي كھ بھ مناظر گرد خود مینگریستم در دل میاندیشیدم((درمزیك، 
كاملترین تاریخ اسپانیا و معروفترین رمان )). كھ ھمھ ویران شده است: ((و سپس میافزاید.)) است

دیگواورتاذو مندوثا، . اسپانیایي، كھ در این دوره بھ رشتھ نگارش در آمدند، منسوب بھ یك نویسنده اند
پدرش ھنگام محاصره غرناطھ . ، در آن شھر زاده شدیازده سال پس از فتح غرناطھ بھ دست فردیناند

مندوثا در شھرھاي . افتخارات بسیار بھ دست آورده و پس از سقوط آن شھر بھ حكومت آنجا تعیین شده بود
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ساالمانكا، بولونیا، و پادوا تحصیل كرد و بر فرھنگ و زبان التیني، یوناني، عربي و ھمچنین فلسفھ و 
ون كالسیك را با پشتكاري كھ خاص شاھزادگان دوره رنسانس بود جمع آوري او مت. حقوق احاطھ یافت

و ھنگامي كھ سلیمان قانوني او را وادار كرد تا در ازاي خدماتي كھ براي باب عالي انجام داده بود ; میكرد
ھ وي در مقام رایزني شارل پنجم ب. پاداشي از او بخواھد، دیگو فقط خواستار چند نسخھ خطي یوناني شد

مرتبھ باالیي رسید، و در ونیز، رم، و شوراي ترانت نماینده خصوصي شارل شد، یك بار كھ پیغام تندي را 
با تمام غرور یك اشرافي . از جانب شارل بھ پاپ پاولوس رساند و، در نتیجھ، مورد توبیخ پاپ واقع شد

سرباز بود، و وظیفھ خود دانم كھ من یك سربازم و پدرم نیز پیش از من یك : ((اسپانیایي بھ پاپ پاسخ داد
اوامر سرور تاجدارم را بھ انجام برسانم، و مادام كھ پاس احترام جانشیني مسیح را، چنانكھ شایستھ است، 

و بھ عنوان نماینده ...من سفیر پادشاه اسپانیا ھستم. نگاه میدارم، ھیچ گونھ بیمي از آن مقام مقدس ندارم
گر چھ عقیده عمومي تا مدتھا بر .)) نودي آن مقام مقدس در امانممخصوص وي از ھرگزندي، حتي ناخش

، نخستین بار در ادبیات ))زندگي و ماجراھاي الثاریلیود تورمس((این بود كھ مندوثا، با نوشتن رمان 
اروپایي دزد بي سروپایي را قھرمان داستان خود قرار داده است، اما تحقیقات اخیر در این باره تردید دارد 

بت دادن این اثر را بھ نویسنده اي چون مندوثا، كھ در مرتبھ اصالت خانوادگي تنھا از خانواده سلطنتي و نس
; پایینتر قرار میگرفت و عالوه بر آن از ابتداي كودكي براي خدمت كشیشي بار آمده بود، نادرست میداند

ند كھ دستگاه تفتیش افكار بخصوص كھ در این داستان روحانیان چنان مورد ھجو و تمسخر قرار گرفتھ ا
راھنمایي گداي  الثاریلیو،. چاپ مجدد آن را منع كرد، مگر آنكھ اھانتھاي آن نسبت بھ روحانیان حذف میشد

سپس در : ب بري و دلھ دزدي را فراگیردكوري بھ استخدام وي درآمده است، در كوچھ و بازار فنون جی
خدمت معتمداني چون كشیش، فرایار، قاضي عسكر، امین صلح ، و آمرزشنامھ فروش دست بھ جنایات 

حتي ھنگامي كھ دزد جوان و مكاري از آب در آمده است، از نیرنگھایي كھ . بزرگتري میزند
باید اعتراف ((; ستند دچار شگفتي میشودآمرزشنامھفروشان دوره گرد براي عرضھ متاع خود بھ كار میب

این .)) كنم كھ من ھم مانند بسیاري از مردم مدتھا فریب اربابم را خوردم و او را معجزه عالم تقدس دانستم
را در زمینھ رمان نویسي  - ) شیاد)) (پیكارو((برگرفتھ از واژه  -داستان پر جنب و جوش سبك پیكار سك 

لیدھاي بیشماري از آن در ادبیات اروپایي بھ وجود آیند، كھ برجستھترین و و موجب شد كھ تق: وارد ساخت
  . ، اثر الن لوساژ، است) ١٧٣۵- ١٧١۵)) (ژیل بالس((مشھورترین آنھا رمان 

مندوثا كھ بھ گناه شمشیر كشي، بھ دنبال یك مشاجره، از دربار فیلیپ دوم بیرون رانده شد، در شھر 
ودن اشعاري بسیار آزاد و بیپروا پرداخت ، كھ در دوران زندگیش چندي بھ سر. غرناطھ گوشھ گرفت

تاریخ جنگ ((را در كتابي با عنوان ) ١۵٧٠-١۵۶٨(و سپس واقعھ طغیان مورھا ; اجازه چاپ نیافتند
نگاشت، اما این اثر نیز بھ اندازه اي بیطرفانھ نوشتھ شده و نسبت بھ مورھا منصفانھ داوري )) غرناطھ

. ، كھ آن ھم بھ طور ناقص، انتشار یافت١۶١٠شري جرئت بھ چاپ آن نكرد، تا در سال كرده بود ھیچ نا
و ھمچنین یكي دو موضوع ; مندوثا سالوستیوس را سرمشق خود قرار داد و كوشید تا با او برابري كند

 جالب ھم از آثار تاسیت اقتباس كرد، اما رویھمرفتھ كتاب او در اسپانیا نخستین تاریخي است كھ از
وقایعنگاري سطحي و تبلیغات مداھنھ آمیز پا فراتر نھاده و با ادراكي فلسفي و بیاني ادبي حقایق تاریخي را 

وي یكي از . ، در ھفتاد و دو سالگي، درگذشت١۵٧۵مندوثا بھ سال . مورد بررسي قرار داده است
  . كاملترین شخصیتھاي دوراني است كھ پر بود از مردان كامل

در این صفحات شتابزده، وجدان نویسنده كھ با زمان مسابقھ گذاشتھ پیوستھ قلم تیزتك را آگاه ساختھ است 
چھ بسیار ناشران، . كھ، چون مسافري عجول ، جز خراشاندن سطح امور كار دیگري از پیش نمي برد

ي نیم قرن كوشش و معلمان، دانشوران، ھنرپروران، شاعران، رمان نویسان، و یاغیان متھوري كھ، در پ
ھاي خطیي  چھ نسخھ! تقال، ادبیاتي را بھ وجود آوردند كھ ما در این مجال تنگ چنین بھ اختصار گذراندیم

كھ ذكر شان نیامد، چھ ملتھایي كھ فراموش شده ماندند، و چھ نوابغي كھ در زمان خود جاویدان شناختھ شده 
مركب قلم خشك میشود و، تا جربان ; در كار نیست چارھاي! بودند و در اینجا عمرشان بھ یك سطر گذشت

آن ادامھ دارد، باید از رشحاتش استفاده كرد و در نظر خواننده تصویري، گرچھ مھ آلود، از مردان و 
زناني مجسم ساخت كھ لحظھ اي از دغدغھ جنگ و االھیات آسوده اند تا مظاھر گوناگون زیبایي و ھنر را 

مردان و زناني كھ افكار و عواطف دروني را بھ ; قت و قدرت پرستش كنندنیز چون عشق بھ سرابھاي حقی
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ھا، و نقاشیھا را بھ ھم در آمیختھ اند، و ادبیات را بھ پایھ اي رسانده اند كھ زبان  شكل ساختمانھا، مجسمھ
گویاي ھر ملتي شده و توانستھ است روح ھر عصر را بھ اشكالي چنان موزون و ذوقپرور در آورد كھ 

  فصل سي و ششم دش زمان ھم آنھا را عزیز بدارد، از میان ھزاران بالیاي گر

  

  ھنر در عصر ھولباین 

١۵١- ١٧۵۶۴  

I  -اصالح دیني، و رنسانسھنره ،  

حتي تنھا بھ این دلیل كھ آیین پروتستان از ده فرمان پیروي میكرد، ھنر میبایست از جنبش اصالح دیني 
صورتي تراشیده و ھیچ تمثالي از آنچھ در باال : ((زیرا مگر نھ آنكھ خداي بزرگ فرموده بود; آسیب ببیند

سفر )) (است براي خودمساز در آسمان است، و از آنچھ پایین در زمین است، و از آنچھ در آب زیرزمین
پس از چنین منع موكدي چگونھ ممكن بود ھنرھاي تجسمي نشوونما یابند یھودیان فرمان ) ٢٠.۴خروج، 

مسلمانان تا حدي رعایت فرمان كردند، ھنر خود را تزییني و مجرد . برداشتند و ھنر را نادیده انگاشتند
نسان، پرداختند، و ھرگز گرد مجسم ساختن معبود خود نگاه داشتند، بیشتر بھ نشان دادن اشیا، و ندرتا ا

آیین . از راه و رسم سامي پیروي كرد; آیین پروتستان، كھ كتاب عھد قدیم را باز یافتھ بود. نگردیدند
رومیش اصل یھودي آن را در زیر سایھ خود پوشانده بود، باگذشت زمان  - كاتولیك، كھ میراث یوناني 

مجسمھسازي گوتیك قدیسان و خدایان را بر سنگ نمایان : ن فرمان باز زدبیش از پیش سر از پیروي آ
و چون نوبت بھ دوره رنسانس رسید، . ھا مجسم كرد ساخت و نقاشي ایتالیایي كتاب مقدس را بر پرده

شاید . فرمان دوم از ده فرمان بكلي پشت گوش انداختھ شد و ھنگامي كھ از انواع ھنرھاي تجسمي برپا شد
ھاي جادویي جلوگیري بھ  یرین بدان جھت بوده است كھ از شبیھ سازي اشیا بھ منظور استفادهممانعت د
و در ایتالیاي دوره رنسانس ھنر پروران آن قدر زیرك بودند كھ بدانند سرپیچي از تحریمي كھ ; عمل آید

  . در آن زمان معني و ارزش اصلي خود را از دست داده بود دیگر تابو بھ شمار نمي آید

كلیسا كھ خود بزرگترین حامي ھنر بود انواع ھنرھاي تجسمي را وسیلھ اي براي آموختن اصول عقاید و 
در نظر روحاني سیاستمدار، كھ این اساطیر را . اساطیر دیني، بھ مردمي كھ عموما بیسواد بودند، قرار داد

ین راه خیر كامال عاقالنھ براي نگاھداري پایھ اخالقي مردمان ضروري میدانست، بھ كار بردن ھنر در ا
لیكن ھنگامي كھ اساطیر دیني نیز مانند آمرزشنامھ فروشي كلیسا مورد سودجوییھاي كلیسا . شمرده میشد

قرار گرفت، مصلحان دیني بحق بر ضد نقاشي و مجسمھ سازي، كھ وسایلي بودند براي رسوخ دادن 
: تر رفتاري معتدل داشت، چنانكھ نوشتھ استدر این باره لو. اساطیر دیني در ذھن مردمان، طغیان كردند

نظر من آن نیست كھ انجیل كلیھ ھنرھا را مطرود شمرده باشد، چنانكھ پاره اي از مردم خرافھ پرست در ((
در خدمت خداوندگاري ...آن اصرار میورزند، برعكس من از دل و جان آرزو دارم كھ ببینم ھمھ ھنرھا

شریعت موسي تنھا ساختن شبیھ خداوند را حرام دانستھ . ارزاني داشتھ استھستند كھ آنھا را آفریده و بھ ما 
ھاي  ضد مسیح رم را با پرده...پرستندگان ((، وي از پیروان خود خواست كھ ١۵٢۶در سال .)) است

  )). نقاشي مورد حملھ و تكذیب قرار دھند

ھا را با شرایط و  ا پیكرهحتي كالون، كھ پیروانش از جدیترین تمثال شكنان بودند، ساختن تمثالھ
اما ...من آن قدر خرده گیر نیستم كھ راي بھ الغاي ھمھ نوع شبیھ سازي بدھم:((محدودیتھایي مجاز میشمرد

از جانب خدا بھ ما میرسد، انگیزه باطنیم آن است كھ آن دو ...چون مشاھده كنم كھ نقاشي و مجسمھ سازي
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بنابراین، بشر نباید از چیزي، جز آنكھ بھ چشم میبیند، . ندھنر منزه و مبتني بر قوانین شرعي باقي بمان
مصلحاني، كھ نھ بھ اندازه لوتر انسان بودند و نھ چون كالون محتاط، ترجیح )). نقاشي كند یا مجسمھ بسازد

دادند كھ نقاشي و مجسمھ سازي مذھبي را یكسره منسوخ دارند و كلیساھاي خود را از انواع تزییناتش پاك 
در انگلستان، اسكاتلند، . را چون كافري نفي بلد ساخت)) زیبایي)) ((حقیقت ((ھ عبارت دیگر، ب; كنند

در ; سویس، و آلمان شمالي انھدام آثار ھنري دیني بھ طور كلي و بدون تمیز و تبعیض صورت گرفت
ھا بھ چنگ ھاي اشیاي متبر كھ و دیگر ظروف فلزي را كھ در كلیسا فرانسھ ھوگنوھا جعبھ عتیقات و كاسھ

باید بھ غیرت و شور مرداني كھ جان خود را در راه جنبش اصالح دیني فدا ساختند . آوردند ذوب كردند
پي برده باشیم تا بتوانیم علت آن ھیجان خشمالودي را كھ، در لحظات پیروزي، ایشان را بھ منھدم ساختن 

یخواستند مظاھر تسلط آمرانھ كلیسا را از زیرا ایشان در واقع م; ھا وامیداشت، درك كنیم تمثالھا و پیكره
گر چھ این انھدام بیرحمانھ و وحشیانھ بود، اما باید خود كلیسا را، كھ قرنھا از بھ . میان برداشتھ باشند

  . وجود آمدن ھر نوع اصالح مقتضي ممانعت بھ عمل آورده بود، نیز تا حدي مسبب دانست

واكنش بر . اصالح دیني تنھا یكي از عوامل آن خلع ید بود ھنر گوتیك در این دوره مخلوع شد، اما جنبش
ضد كلیساي قرون وسطایي طبعا موجب تنفر شدید نسبت بھ سبكھاي معماري و تزییناتیي شد كھ از دیرباز 

اما عالوه بر این، ھنر گوتیك حتي قبل از آنكھ لوتر زبان بھ سخن بگشاید محكوم بھ . وابستھ بھ آن بود
زیرا بیماري دروني، چھ در فرانسھ كاتولیك آیین و چھ در آلمان و انگلستان یاغي مسلك، ; نیستي شده بود

خود )) شعلھ سان((ھاي سبك  و بھ عبارت دیگر ھنر گوتیك در شراره; گریبانش را گرفتھ بود و میبرد
ك مرگ ھمچنین، پیدایش رنسانس نیز بھ اندازه جنبش اصالح دیني براي ھنر گوتی. سوخت و از میان رفت

آور بود، زیرا رنسانس از ایتالیایي سرچشمھ گرفتھ بود كھ ھرگز مھر ھنر گوتیك را بھ دل راه نداد و تقلید 
از طرف دیگر رنسانس بھ طور عمده . مگر پس از تغییر ماھیت بخشیدن بھ آن; از آن را گردن ننھاد

چ وجھ قادر بھ درك ایمان پرشور درمیان افراد با سواد و روشنفكري اشاعھ یافت كھ فكر شكاكشان بھ ھی
با پیشرفت جنبش اصالح دیني، كلیسا، كھ عالیترین بیان . مردم دوره جنگلھاي صلیبي و دوره گوتیك نبود

ھنري خود را در معماري گوتیك یافتھ بود، چنان بر اثر از دست دادن انگلستان، آلمان، و اسكاندیناوي، و 
ھاي كاتولیك بر عوایدش زدند، دچار تنگدستي مالي شده بود كھ نیز بھ سبب دستبردھایي كھ شاھان كشور

یا مسیر سلیقھ عمومي و سبك ; دیگر نمي توانست مانند گذشتھ ھنرھا را در پرتو حمایت خود نگاه دارد
رنسانس كھ با روش خود ھمھ چیز را بھ صورت دنیوي و كفرآمیز . ھنري را، بھ حكم خود، تعیین سازد

ھر روز، پسندھاي خود از شیوه ھنر و آثار كالسیك را بھ جاي سنن مقدس دیني و  درمي آورد، با گذشت
بشر دستھاي بي ایمان خود را از فراز قروني آكنده از ایمان و ھیبت دیني . ھنري قرون وسطایي مینشاند

ر جنگ ب. بھ سوي جھان باستان دراز كرد تا بار دیگر ھمان ھیجانات خاك پرستي دیرین را بھ چنگ آرد
  . ضد سبك گوتیك، یعني ھنر بربرھایي كھ امپراطوري روم را از میان برانداختھ بودند، آغاز شد

; ھاي منھدم شده خود را از نو برافراشتند پرستشگاه; رمیھاي سرخورده دوباره بھ زندگي و قدرت بازگشتند
ایتالیا، و سپس بھ فرانسھ و و ابتدا بھ ; با نبش قبور كھن پیكره خدایانشان را از زیر خاك بیرون كشیدند

. انگلستان، فرمان دادند كھ از آن ھنري كھ شكوه یونان و عظمت روم را در خود جمع داشت پیروي كنند
  . رنسانس گوتیك را مغلوب كرد، و در فرانسھ بر جنبش اصالح دیني چیره شد

II -  ھنر رنسانس فرانسھ  

  ))بیماري ساختن((- ١

  . سبك گوتیك با مبارزه موفقیت آمیزي فرا رسیدن مرگ را بھ تاخیر میانداختدر معماري كلیسایي فرانسھ، 
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از جملھ، كلیساي سن ; برخي از كلیساھاي جامع قدیمي قسمتھاي تازه اي ، بھ سبك گوتیك، بر خود افزودند
و كلیساي جامع بووه بازوي عرضي جنوبیش را بنا ; پیر شھركان جایگاه ھمسرایان خود را تكمیل كرد

  . دكر

، )١۵۵٣(متر بر آن بازوي عرضي برافراشت  ١۵٢ھنگامي كھ ژان واست یك منار مخروطي بھ بلندي 
آن  ١۵٧٣و چون در روز عید صعود سال ; سبك گوتیك واپسین كوشش را براي ادامھ زندگي بھ جا آورد

كمتر، در  بناي رفیع و تاریخ بشر بھ پایان رسید در این دوره، آثاري از معماري گوتیك، باشكوھي
در پاریس، كھ نگاه آدمي بر ھر گوشھاش یكي از . پونتواز، كوتانس، و تعدادي از شھرھاي فرانسھ بنا شد

سنت اتین دومون : شگفتیھاي گذشتھ اي باور نكردني را مییابد، دو كلیساي زیباي گوتیك بھ وجود آمدند
معماري دوره رنسانس بھ  اما حاال دیگر خصوصیات). ١۶۵۴- ١۵٣٢(و سنت اوستاش ) ١۶٢۶-١۴٩٢(

و در ; در سنت اتین دومون شباك سنگي مجلل بر باالي طاق جایگاه ھمسرایان: درون آنھا راه یافتھ بودند
  . سنت اوستاش ستونھاي چھارگوش توكار با سرستونھاي شبھ كورنتي

ل، و ھمچنین جانشیني معماري رنسانس دنیوي بر معماري گوتیك دیني معرفي بود از سلیقھ فرانسواي او
ھمھ آن باروري اقتصادي، ھنر . نشاني از توجھش بھ خوشیھاي زمیني و انصرافش از امیدھاي آسماني

ھاي ھنر را در ایتالیاي دوره رنسانس دام زده بودند  پروري اشرافي، و لذت پرستي كافرانھ اي كھ شعلھ
. ان، و زرگران فرانسوي شده بودنداكنون مایھ تشویق و دلبستگي معماران، نقاشان، مجسمھسازان، سفالگر

ھاي تزییني خود را با اشكال باقیمانده از سبك  ھنرمندان ایتالیایي بھ فرانسھ دعوت شدند تا مھارتھا و نگاره
نھ تنھا در پاریس، بلكھ در فونتنبلو، مولن، تور، بورژ، آنژه، لیون، دیژون، آوینیون، . گوتیك درھم سازند

راحي ایتالیایي و واقع گرایي نقاشي فالندري باسلیقھ فطري و لطف عوالم واكس آن پرووانس درخشش ط
مرد و زني اشرافیت فرانسھ بھ ھم آمیختند و در آن كشور ھنري بھ وجود آوردند كھ برتري ھنري ایتالیا را 

  . بھ مبارزه طلبید و بھ ارث برد

گي، و در عین حال با تمیز و تشخیص، پیشواي این جنبش ھنري در فرانسھ پادشاھي بود كھ ھنر را با دلداد
  . روح سرخوش و خندان فرانسواي اول بر معماري دوران فرمانروا پیش منعكس ماند. دوست میداشت

در واقع، فرانسواي . جملھ اي بود كھ فرانسواي اول بھ ھنرمندانش تلقین میكرد!)) جرئت داشتھ باشید((
بیشتر از ایتالیاییھا، در اقدام بھ تجربیات ھنري تازه آزاد  اول معماران، مجسمھ سازان، و نقاشان را، حتي

  . میگذارد

وي بھ قدرت چھرھسازي در نقاشي فالندري پي برد و ژان كلوئھ را بھ عنوان نقاش درباري در خدمت 
اما در . ھایي از وي و درباریانش نقاشي كند ھمچنین یوس وانكلو را مامور كرد كھ تك چھره; نگاه داشت

فرانسواي اول پس از پیروزي در . ھنرھاي تزییني و طراحي ایتالیا را منبع الھام خود قرار دادانواع 
، از بسیاري از شھرھاي ایتالیا، از جملھ میالن، پاویا، و بولونیا دیدن كرد و و با غبطھ )١۵١۵(مارینیانو 

لیني گفتھ فرانسوا را چ. و اشتیاق بھ مطالعھ در معماري و نقاشي و ھنرھاي فرعي آن شھرھا پرداخت
خوب بھ خاطر دارم كھ كلیھ شاھكارھاي بزرگترین ھنرمندان ھمھ شھرھاي ایتالیا را : ((چنین نقل میكند

و ازاري . كھ اگر گزافھ اي در میان باشد محتمال از آن چلیني بوده است)) ;مورد بررسي دقیق قرار دادھام
بر اثر این كوششھا بود كھ مونالیزاي لئوناردو . ي كردمتجاوز از ده مورد را گزارش داده است كھ خریدار

داونیچي، لداي میكالنژ، ونوس و كوپیدو برونتسینو، مریم مجدلیھ تیسین، و ھزاران گلدن، نشان، طراحي 
  . ھاي آلپ عبور كردند تا زیب و زیور لوور شوند پیكره كوچك نقاشي، و فرشینھ از كوه

زویش بود فرصت مییافت، شاید ھمھ ھنرمندان طراز اول ایتالیا را بھ فرمانرواي ھنر دوست اگر چنانكھ آر
ترا : ((وي یك بار بھ چلیني وعده داد. در این راه، پول بھ طرز وسوسھ انگیزي خرج میشد. فرانسھ میبرد

و بھ اندازه كافي در ) ١۵۴۵-١۵۴١(چلیني بھ دفعات بھ فرانسھ سفر كرد .)) در میان طال خفھ خواھم كرد
دومنیكو . باقي ماند تا شیوه زرگري را، با آن ظرافت طرح و كمال فن، در فرانسھ رایج ساخت آنجا
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فرانسواي اول او را مامور ساختن بناي ھتل ; در زمان شارل ھشتم بھ فرانسھ آمده بود) بوكادور(برنابئي 
حكومت انقالبي . یدو تقریبا یك قرن طول كشید تا ساختمان آن بھ پایان رس; )١۵٣٢(دو ویل پاریس كرد 

اما بار دیگر آن بنا را، برطبق ; آن را بھ آتش كشید و با خاك یكسان كرد ١٨٧١كمون پاریس در سال 
ھمھ بزرگان ; )١۵١۶(لئوناردود داوینچي در سن پیري بھ فرانسھ رفت . ھمان نقشھ بوكادور، برپا ساختند

نجا كھ اطالع در دست است، ھیچ اثر ھنري در اما، تا آ; ھنر و بزرگزادگان آن كشور او را ستایش كردند
; ، و بزودي از آنجا گریخت)١۵١٨(آندرئادل سارتو بھ فرانسھ رفت . فرانسھ از خود برجاي نگذاشت

و تا ھنگام خود كشیش در ) ١۵٣٠(از فلورانس با تطمیع بھ فرانسھ دعوت شد ) ایل روسو(جوواني باتیستا 
سھ دعوتھاي فوري دریافت داشت، ولي جذبھ شھر مانتوا او را پایگیر جولیو رومانو از فران. فرانسھ ماند
پس برجستھترین دستیار ھنریش فرانچسكو پریماتینچو را بھ جاي خویش رھسپار آن دیار كرد ; ساختھ بود

آباتھ، سباستیانو / فرانچسكو پلگرینو نیز بھ فرانسھ رفت، و سپس جاكومو دا وینیوال، نیكولودل ). ١۵٣٢(
در ھمان زمان ھنرمندان فرانسواي نیز شوق آن داشتند . ، و شاید بیش از ده ھنرمند معروف دیگرسرلیو

كھ بھ ایتالیا سفر كنند و از كاخھاي فلورانس، فرارا، و میالن، و ھمچنیني كلیساي نوساز سان پیترو، كھ در 
ملت، از زمان غلبھ ھنر و تبادل خون فرھنگي میان دو . شھر رم برافراشتھ میشد، بازدید بھ عمل آورند

  . اندیشھ یوناني بر روم باستان، ھر گز بدین فراواني صورت نگرفتھ بود

ھنرمندان فرانسوي و فالندري از این دلربایي ھنر ایتالیا دل آزرده بودند، و در حقیقت براي مدت نیم قرن 
گوتیك، كھ در دل ھمگان تاریخ معماري فرانسھ عبارت بود از نبرد شاھانھ اي میان سبك ) ١۴٩٨١۵۴۵(

. ھایي كھ از ایتالیاي شكست خورده پیروز بھ فرانسھ نشت مییافتند ھا و سلیقھ ریشھ مھر دوانده بود، و شیوه
در آن كاخھا سبك گوتیك ھنوز برتري داشت و اثر دست . تصویر این نبرد بر سنگھاي كاخ لوار متجلي بود

بھ عبارت دیگر ھر یك دژي بود كھ شیوه دژھاي فئودالي و ; استادكارھاي گالیایي بر طرح بنا نمایان بود
محاط در خندقي پر آب كھ آن را از ھمھ سمت محفوظ نگاه میداشت، با برجھایي بھ سبك قالع كھ بر ھر 

  ھاي وادار بندي شده بزرگ كھ نور  ھاي بنا با ابھت تام استوار شده بودند، پنجره یك از گوشھ

ھاي شیرواني  دند، بامھاي پرشیب لبھ دار كھ برف را بھ دور میراندند، و پنجرهخورشید را بھ درون میخوان
اما تسخیر كنندگان ایتالیایي اجازه یافتند كھ قوسھاي تیزه . كھ مانند عینك تك چشم سر از بامھا بر میآورند

اھا را با نماي بن; دار سر درھاي گوتیك را فرو خوابانند و بھ شكل قوسھاي رومي پیشین باز گردانند
ھاي مستطیل، و پشتبندي شده با ستونھاي چھار گوش تودار، و سنتوریھاي باالي سر در  دریفھاي از پنجره
و داخل بناھا را با ستونھاي كالسیك، سرستونھا، افریزھا، گچبریھا، قاببندھاي گرد، ; بھ وجود بیاورند

ھا، جانواران نیمتنھ  سنگتراشي شده اي تزیین كند كھ انواع گیاھان، گلھا، میوه كوپیاھايآرابسكھا، و كورنو
از نظر اصول معماري دو سبك گوتیك و كالسیك با ھم . شاھان، و خدایان اساطیري از آنھا بیرون میریزند

; فرانسویان توانست از تلفیق آن دو زیبایي متعادلي بھ وجود آورد ناسازگار بودند، اما قوه تمیز و ذوق سلیم
  . و این یكي از علل عمده اي بود كھ فرانسھ را یونان دنیاي جدید ساخت

، اكنون بر كشور فرانسھ، یا ))بیماري ساختن((تب ساختمان، یا بھ گفتھ یك فرمانده سرگردان فرانسوي 
قسمت شمالي كاخ قدیمي بلوا، براي منزلگاه ملكھ كلود، جناح تازه وي بھ . مزاج فرانسوا مستولي شده بود

معمار آن یك فرانسوي بھ نام ژاك سوردو، و سبك كارش كامال بھ شیوه ; )١۵١۵١۵١٩(اي افزود 
  . معماري رنسانس بود

سوردو كھ ساختن راه پلھ را براي الحاق آن جناح نامناسب یافت، براي حل آن مشكل، یكي از بدایع 
بھ این معني كھ در خارج بنا یك پلكان پیچ تعبیھ ساخت كھ درون ; معماري آن عصر را طراحي كرد

نشستھ بود، برجي ھشت ضلعي تا سھ طبقھ باال میرفت و بھ سرسراي خوش تناسبي، كھ از سقف بنا بیرون 
ھا و سنگتراشیھا تزیین یافتھ  و نیز پلكان در ھر طبقھ بھ بالكانھ اي میرسید كھ با انواع مجسمھ; منتھي میشد

  . بود
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فرانسوا، پس از مرگ ملكھ تیره روزش، ذوق معماري خود را متوجھ كاخ شامبور ساخت كھ در پنج 
در آنجا دوكھاي اورلئان كلبھ اي ; قرار داشت كیلومتري جنوب لوار و شانزده كیلومتري شمال خاوري بلوا

اطاق و اصطبلھایي براي  ۴٠٠مخصوص شكار ساختھ بودند كھ فرانسوا آن را تبدیل بھ كاخي بزرگ با 
معماري آن بیشتر بھ سبك كاخھاي گوتیك و بھ اندازھاي مفصل بود ). ١۵٢۶١۵۴۴(اسب ساخت  ١٢٠٠

طراحان فرانسوي نماي شمالي آن را . ال طول كشیدس ١٢نفر كارگر، مدت  ١٨٠٠كھ ساختمانش، با 
دلفریب اما درھم و آشفتھ از آب درآوردند، زیرا مقدار زیادي برج، كالھك نورگیر، سر مناره، و 

ولي در داخل بنا پلكان پیچ دو سره، یكي براي باال ; سنگتراشیھاي تزییني در ساختن آن بھ كار برده بودند
. مدن، با اسلوبي بسیار باشكوه تعبیھ كردند كھ در نوع خود منحصر بھ فرد بودرفتن و دیگري براي پایین آ

و در آنجا بود كھ درباریانش را با ھمھ ; فرانسوا شامبور را بھ عنوان شكارگاھي پربركت دوست میداشت
  و ھمانجا بود كھ آسایشگاه سالھاي ; تشریفات و تجمالتشان بھ دور خود گرد میآورد

   

  

انتقامجویي بھ تاخیر  ١٧٩٣بیشتر تزیینات داخلي آن كاخ توسط انقالبیون در سال . گرفتپیریش قرار 
یك كاخ دیگر بھ نام مادرید در بوا . افتاده اي از خوشگذرانیھا و زیاده رویھاي شاھانھ منھدم شدند

نماي این بنا . دوبولوني، كھ در تصاحب فرقھ فرانسیسیان مانده بود، در دوره انقالب كبیر بكلي ویران شد
  . كھ با یك نوع سفالینھ لعاب قلعي تزیین یافتھ بود كار جیروالمودال روبیا بود

بسیاري از مقربانش نیز كاخھایي براي خود میساختند كھ . تجمل پرستي منحصرا شیوه خاص پادشاه نبود
لو  - رین آنھا كاخ آزه یكي از كاملت. ھنوز در نظر بینندگان چون وارداتي از سرزمین شاه پریان جلوه میكند

بھ مقام خزانھ ) ١۵٢١(ژیل برتلو پس از ساختن آن كاخ . ریدو واقع در جزیره اي میان رود اندر است - 
ژان ). ١۵١٣(توما بوھیھ، رئیس كل مالیاتھا، در نورماندي كاخ شنونسو را ساخت . داري فرانسھ رسید

یوم دو مونمورانسي كاخ منیعي در شانتیي برپا گ. كوترو، وزیر دارایي، كاخ منتنون را از نو بنا كرد
پسرش، آن دو مونمورانسي، شھربان ) كھ آن ھم یكي دیگر از تلفات انقالب كبیر شد -  ١۵٣٠(ساخت 

كاخ ویالندري توسط ژان لو برتون، ). ١۵٣١١۵۴٠(دني بنا نھاد  -فرانسھ، كاخ اكوان را در نزدیكي سن 
بر این صورت . اسپینھ ساختمان كاخ اوسھ را بھ پایان رساند/رل دو شا. كھ مقام وزارت داشت، مرمت شد

نام كاخھاي واالنسھ و سامبالنسھ در تور، اللمون در بورژ، بور ترولد در روان، و صدھا كاخ و خانھ 
ییالقي دیگر را، كھ ھمھ محصول دوران فرمانروایي این پادشاه بیپروا بود، باید بیفزاییم تا بتوانیم درباره 

  . نگري اعیان و تنگدستي مردم آن زمان داوري كنیمتوا
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فرانسوا كھ احساس میكرد در خانھ راحتي بھ سر میبرد، تصمیم گرفت كاخي را كھ لویي ھفتم و لویي نھم 
تنھا نقطھ اي در قلمرو ((زیرا بھ گفتھ چلیني آن محل ; در فونتنبلو برپا ساختھ بودند تعمیر و تكمیل كند

برج مستحكم استوانھ اي و نمازخانھ را برجا )). دشاه از ھمھ جا بیشتر دوست میداشتپادشاھیش بود كھ پا
مجموعھ اي از . نگاه داشتند و بقیھ بنا را فرو ریختند، و در محل آن، ژیل دو برتون و پیر شامبیژ

)) اي اولتاالر فرانسو((ھاي مجلل بھ سبك معماري رنسانس برپا ساختند، در حالي كھ  ساختمانھا و منزلگاه
  . آنھا را بھ یكدیگر متصل میساخت

شاید بھ این علت كھ پادشاه نیز مانند امیران تجارت پیشھ فلورانس میترسید ; نماي بنا چندان چشمگیر نبود
. كھ مبادا منظره پرشكوه كاخ، در محلي آنقدر نزدیك بھ پایتخت، چشم بد ملت را بھ سوي وي جلب كند

را در تزیین درون كاخ بھ كار انداخت، و بھ این منظور از ھنرمندان  فرانسوا ذوق زیبا پرستي خود
  . ایتالیایي كھ با سنتھاي تزییني استاداني چون رافائل و جولیو رومانو بار آمده بودند كمك گرفت

ایل روسو كھ بھ سبب سرخي چھرھاش چنین لقب یافتھ بود براي تزیین تاالر ) ١۵٣١١۵۴١(مدت ده سال 
خوش ((و ازاري ھنرمند ما را، كھ در آن وقت سي و ھفت سال داشت، مردي . كار كرد فرانسواي اول

  و )) ظاھر با بیاني متین و دلنشین، موسیقیداني نخبھ، فیلسوفي متبحر

   

  

و در حقیقت مردان تمام عیار آن دوره ; وصف میكند)) معماري حاذق، و ھمچنین مجسمھ ساز و نقاش((
ایل روسو دیوارھاي تاالر را بھ پانزده قاببند تقسیم كرد و درون ھر یك . ل بودندرونق و گسترش از این قبی

پاستوني كنده كاري شده و : با تزییناتي بھ شرح زیر پرساخت)) رنسانس مترقي((از آنھا را بھ سبك 
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; ھاي اساطیري و تاریخي فرسكوھایي براي نمایش صحنھ;پوششھاي دیواري خاتمكاري شده از چوب گردو
ھ دوار دور گچبري شده اي از پیكرھاي آدمیان و جانوران، مدالیونھا، انواع سالحھا، تزیینات صدفي، و لب

تركیب ھمھ این عناصر حالتي از . و باالخره سقف قاببندي با قالبھاي گود چوبي; تاجھاي گل و میوه
ه آنھا را پسندید و بھ ایل شا. رنگامیزي گرم، زیبایي جسماني، و خوشي بیشابیھ در بیننده بھ وجود میآورد

عطا فرموده بنا بھ ) دالر ٣۵٠٠٠(لیور  ١۴٠٠روسو خانھ اي در پاریس، با مقرري سالیانھ اي بھ مبلغ 
مانند یكي از اعیان، با خدم و حشم زندگي میكرد و براي دوستانش : ((ھنرمند مزبور; گفتھ و ازاري

جسمھ ساز و نقاش ایتالیایي و فرانسوي را بھ ایل روسو و چندین م.)) ضیافتھایي بزرگ برپا میساخت
در اوج . را تشكیل دادند)) مكتب فونتنبلو((خدمت خود در آورد، و ھمین گروه بودند كھ ھستھ اصلي 

وي یكي از دستیارانش، یعني . موفقیت و شكوه زندگیش بود كھ خوي ایتالیاییش وي را بھ نیستي كشاند
پس از چندي كھ پلگرینو در زیر شكنجھ ماند، . اموالش كرد فرانچسكو پلگرینو، را متھم بھ دزدي

بیگناھیش ثابت شد وایل روسو از شدت خجالت و ندامت شیشھ زھر را سركشید و در پایان نزعي سخت، 
  ). ١۵۴١(در چھل و شش سالگي، چشم از جھان بست 

یما تیتچو، یعني فرانسوا بر مرگ او سوگواري كرد، لیكن در ھمان وقت جانشین وي را در شخص پر
پریماتیتچو . ھنرمندي كھ قادر بود كار ایل روسو را با ھمان تخیل ھوس انگیزش ادامھ دھد، پیدا كرده بود

پادشاه بزودي بھ ; جوان نیكو منظر بیست و ھفت سالھ اي بود) ١۵٣٢(چون قدم بھ خاك فرانسھ گذارد 
برد و گروھي از دستیاران ھنرمند را بھ  استعداد چند جانبھ وي در معماري، مجسمھ سازي و نقاشي پي

و بدین ترتیب اعانات ; ابتدا حقوقي مكفي، و سپس عواید دیري را بھ او اختصاص داد; خدمت او گماشت
ھاي سلطنتي  پریماتیتچو براي فرشینھ. مومنان در راه ھنري صرف شد كھ مایھ بیم و انزجار روحانیان بود

; استادكارانھاي براي اطاق ملكھ الئونورا در فونتنبلو كنده كاري كردبخاري دیواري ; طرحھایي تھیھ نمود
اتامپ در فونتنبلو با پیكرھاي گچبري شده و نقاشیھا مراتب سپاسگزاري /و با مزین كردن اطاق دوشس د

نقاشیھاي وي در ھنگام تعمیرات بعدي كاخ مكررا . خود را نسبت بھ حمایت و ھنر پروري او ابراز داشت
بخصوص پیكرگچي ; انھدام قرار گرفت، اما پیكرھا، با ھمان مجد و جالل خود، برجاي مانده انددستخوش 

زني برھنھ كھ دستھاي خود را بھ سوي قرنیز زیر سقف بلند كرده از زیباترین آثار ھنر پیكر تراشي 
گذشت چگونھ پادشاھي رواداري و غمض عین تلقي میكند ترجیح میداد در . فرانسھ شناختھ شده است

پادشاه شھوتپرست، و جانشیني ھانري دوم سختگیر، موقعیت پریماتیتچو را بھ خطر نینداخت، و حتي سبك 
آباتھ /وي بھ دستیاري فیلیبر دلورم و نیكولو دل ) ١۵۵۶- ١۵۵١(اكنون . ھنري او را تھذیب و تنقیح نكرد

در این تاالر نیز نقاشیھا . و بوددر فونتنبل)) تاالر ھنري دوم((مشغول طراحي، نقاشي، و كنده كاري در 
و دیوار انتھایي ; ھاي زنانھ ھنوز دلبري میكند آسیب دیده و از میان رفتھ اند، لیكن لطف و ظرافت مجسمھ

چنانكھ تاریخنویسان ذكر كرده اند، (از این زیباتر . تاالر پر است از شكوه باوقار عناصر ھنري رنسانس
بوده است كھ توسط پریماتیتچو و دستیارانش با )) تاالر اولیس(() منھدم شده است ١٧٣٨زیرا در سال 

  . صحنھ از كتاب اودیسھ تزیین یافتھ بود ١۶١نقاشي 

ھا و اشیاي  فرانسوا سرسراھاي آن را با مجسمھ. كاخ فونتنبلو نمونھ پیروزي سبك كالسیك در فرانسھ است
با زیبایي و كمال خود پیام ھنر كالسیك را  ھنري نفیسي كھ در ایتالیا خریداري كرده بود، و ھركدامشان

در این ھنگام سباستیانو سرلیو، كھ چندي در فونتنبلو كار ھنري كرده بود، . تكرار میكردند، مزین ساخت
در این اثر، وي پیروي استادش ). ١۵۴٨(كتابي بھ نام اسلوب معماري بھ زبان ایتالیایي منتشر ساخت 

كتاب مزبور بالفاصلھ توسط ژان . ك كالسیك ویتروویوس را تایید كردبالداساره پتروتتسي از اصول سب
)) مكتب فونتنبلو((از . ، بھ فرانسھ ترجمھ شد)١۵۴٧(مارتن، كھ قبال اثر میتروویوس را ترجمھ كرده بود 

آن گروه از ھنرمندان فرانسویي كھ زیردست استاداني چون ایل روسویا پریماتیتچو بار آمده بودند اصول و 
و این اصول، ھمراه با اشكال ادبي ; اسبھاي شیوه كالسیك را در سراسر خاك فرانسھ منتشر ساختندتن
نقاشان و مجسمھسازان فرانسوي، مانند ژاك . مدت چند قرن در آن كشور حكمفرما ماندند)) مكتب پلئیاد((
آمده بودند، براي مطالعھ دو سرسو، ژان بوالن، و دلورم، كھ از تعالیم سرلیو وویتروویوس بھ اشتیاق در. آ

در آثار معماري رومي بھ ایتالیا سفر كردند و در بازگشت رساالتي در بیان اصول و ھدفھاي شیوه كالسیك 
; ھاي ھنري قرون وسطي را بربري خواندند اینان نیز مانند رونسار و دوبلھ شیوه. روم باستان نگاشتند
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بھ كمك این افراد و . ازند و بھ اشكال موزون درآورندتصمیم گرفتند كھ مواد ھنري را تصفیھ و تھذیب س
ھایشان بود كھ معمار بھ عنوان ھنرمندي متمایز از سر بنا یا استاد كار شناختھ شد، و در  كارھا و نوشتھ

دیگر در معماري فرانسھ نیازي بھ ھنرمندان ایتالیایي باقي . سلسلھ مراتب اجتماعي مقامي شامخ یافت
فرانسویان بیش از ایتالیاییھا در قلمرو روم باستان كاوش و پژوھش كردند و الھامات  نماند، زیرا اكنون

و، در نتیجھ ، توانستند از تلفیق و تطبیق روشھاي معماري ; معماري خود را مستقیما از آن منبع میگرفتند
  . كالسیك با سنن و خصوصیات اقلیمي كشور خود تركیبي عالي بھ وجود آورند

امروزه وقتي شخص . فكري و ھنري بود كھ عالیترین بناھاي شھري فرانسھ بھ وجود آمدنددر این محیط 
از كناره چپ رود سن بناي لوور را در نظر میآورد، یا در حیاطھاي با شكوه آن میایستد، یا روزھاي 

اگر  .متوالي درون آن گنج خانھ دنیا را از زیر پا میگذراند، از عظمت و جالل آن دچار شگفتي میشود
. اختیار داشتیم در ھنگام انھدام كره ارض فقط یك بنا را سالم نگاه داریم، میبایست لوور را انتخاب كنیم

نخستین قسمت ساختمان لوور را، بھ عنوان دژ  ١١٩١ابتدا در حدود سال ) فیلیپ دوم(فیلیپ او گوست 
شارل پنجم دو . ود سن بھ پا كردقلعھ اي براي محافظت شھر پاریس در مقابل حملھ بیگانگان، بر كنار ر

،با یك پلكان خارجي كھ امكان داشت سرمشقي براي ساختن پلكان زیباي )١٣۵٧(جناح تازه بر آن افزود 
فرانسواي اول كھ این بناي قرون وسطایي، كھ نیمي بھ شكل كاخ و نیمي چون زندان . كاخ بلوا بوده باشد

سپس پیرلسكو ; یافت، فرمان داد تا آن را از بن ویران كنند بود، را براي زندگي و ضیافتھاي خود نامناسب
سال بعد كھ . تا بھ جایش كاخي شایستھ پادشاه فرانسھ دوره رنسانس برپا سازد) ١۵۴۶(را مامور كرد 

  . فرانسوا وفات یافت، ھانري دوم فرمان بھ ادامھ ساختمان داد

ر، خاوند قریھ كالنیي، رئیس دیر كلرمون، كانن بھ عبارت دیگ; لسكو ھم از اعیان بود و ھم از روحانیان
وي جایگاه پیكره مسیح مصلوب در كلیساي . كلیساي نوتردام، و ھمچنین نقاش، مجسمھ ساز، و معمار بود

; ، و كاخي كھ اكنون ھتل كارناوالھ است را بنا كرد)ویران شد ١٧۴۵كھ در سال (اوسروا /سن ژرمن ل
و نیز ھنگامي كھ كار ; زییني را بھ دوست خود ژان گوژون، سپرداما در ھر دو مورد مجسمھ سازي ت

در سال . ساختمان لوور جدید پیشرفت كافي یافت، ژان گوژون را بھ كمك خواست تا آن را تزیین كند
. لوور را در میان گرفتھ اند)) حیاط چھارگوش((لسكو جناح باختري كاخھایي را بنا كرد كھ اكنون  ١۵۴٨

ھاي مستطیل كھ  سھ ردیف پنجره -زمین تا بام برطبق موازین سبك رنسانس ایتالیایي بود نماي آن از سطح 
با قرنیزھاي سنگ مرمري بھ طور افقي از یكدیگر مجزا میشدند، در حالي كھ ستونھاي كالسیك نیز 

 سھ ورودي سر پوشیده كھ با ستونھاي ساده كالسیك; ھا را بھ طور عمودي از ھم جدا میساختند پنجره
نگاھداري میشدند، و در این میان تنھا بام پر شیب بنا بھ شیوه معماري فرانسوي بود، كھ در آن مورد ھم 

ھایي نمي  اگر گوژون كاو دیوار رواقھا با مجسمھ. باز قالب گیریھا لطف معماري كالسیك را داشتند
ون زینت نمي داد، و بر آراست، و درون سنتوریھا و زیر قرنیز افقي لبھ سقف را با نقوش برجستھ موز

فرق بیرون نشستگي مركزي بنا نشان خانوادگي ھانري و دیان را مصور نمي ساخت، مسلما نماي آن 
تاالر ((در داخل جناحي كھ لسكو ساخت، گوژون . ساختمان قیافھاي خشك و عبوس بھ خود میگرفت

ستون، جایگاه نوازندگان را بر چھار زن كھ، با وقاري خاص چون چھار : را بھ وجود آورد)) كاریاتیدھا
و باز ھم او بود كھ طاق قوسي پلكان بزرگي را كھ بھ اطاق خواب پادشاھان فرانسھ ; سر خود حمل میكنند

كار ساختماني لوور در زمان . منتھي میشد نقاشي و تزیین كرد - از ھانري چھارم تا لویي چھاردھم  - 
ھاردھم، ناپلئون اول، و ناپلئون سوم بھ پیروي از ھمان شارل نھم، ھانري چھارم، لویي سیزدھم، لویي چ

تا امروز كھ آن بناي گسترش یافتھ چون فشرده سرگذشت سیصد ; سبك و اصول لسكو و گوژون ادامھ یافت
و پنجاه سالھ تمدني كھ حاصل دسترنج مردم را بھ صورت نفایس ھنري در میآورد در نظر ما جلوه گري 

دل و منصف بودند، آیا امكان آن میرفت كھ بنایي چون لوور بھ وجود آید فیلیبر اگر طبقھ اشراف عا. میكند
فیلیبر در ھنگام جواني . دلورم براي ھانري دوم و دیان دو پواتیھ كاخھایي با معماریھاي بھشت آسا آفرید

را بسیار دوست گر چھ او این آثار . ھاي باقیمانده از روم باستان را مطالعھ و اندازه گیري كرده بود خرابھ
داشت، اما وقتي بھ فرانسھ بازگشت، اعالم داشت كھ از آن بھ بعد معماري فرانسھ میبایست خاصیت 

روحیھ او، كھ تركیبي بود از پرستش بت كالسیك و عشق بھ فرانسھ، عینا از ھمان . فرانسوي داشتھ باشد
وي پلكان نعل اسبي واقع در . ه بودندبرنامھاي پیروي میكرد كھ شاعران گروه پلئیاد براي خود تعیین كرد
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براي . ي كاخ فونتنبلو، و بخاري دیواري و سقف قاببند تاالر ھانري دوم را طراحي كرد))حیاط بدرودھا((
و در ; )١۵۵٣-١۵۴٨(دیان در آنھ شھري واقعي از كاخھا و باغھاي نقشھ بندي شده بھ وجود آورد 

رجستھ پري دریایي فونتنبلو را ساخت و گوژون با پدید ھمانجا، چلیني درون یكي از سنتوریھا نقش ب
قسمت اعظم . آوردن مجموعھ دیانا و گوزن برتري خود را بر استادان مجسمھ سازي فلورانس آشكار كرد
مدرسھ ((این باغ بھشت آسا اكنون بھ حال خرابھ افتاده و از آنھمھ تنھا یك دروازه ناچیز، كھ در حیاط 

دیان دو ]دلورم براي معشوقھ سفید بخت پادشاه . قرار دارد، بر جاي مانده است)) ھنرھاي زیباي پاریس
ھنگامي كھ كاترین دو مدیسي كاخ را از دست دیان در . كاخ شنونسو را توسعھ داد و تكمیل كرد[ پواتیھ

اري براي مدت زماني سبك معم. ربود، دلورم بھ كار خود در آن ادامھ داد تا شاھكارش را بھ پایان رساند
دلورم از كار كناره گرفت و بھ نوشتن ; وي، كھ زیاده از اندازه جنبھ ریاضي داشت، از محبوبیت افتاد

در ھنگام پیریش، بار دیگر توسط ملكھ . رسالھ اي در معماري، بھ صورت دایرھالمعارف، پرداخت
ي خوانده شد كاترین بھ كار دعوت شد و بناي تازه اي براي او طراحي كرد كھ بھ نام كاخ تویلر

دلورم از حامیان خود . بھ فرمان كمون پاریس ویران شد ١٨٧١این كاخ در سال ; )١۵۶۴١۵٧٠(
در اواخر عمر بھ مقام كشیشي رسید و چندي عھده دار مشاغل . دستمزدھاي ھنگفت دریافت میداشت

در وصیتنامھاش، . ودوفات یافت، و در آن ھنگام كانن كلیساي نوتردام ب ١۵٧٠دلورم در سال . پرفایده بود
  . دارایي خود را براي دو فرزند نامشروعش باقي گذارد

ژان بوالن آخرین فرد گروه سھ نفري معماران مشھوري است كھ در دوره فرمانروایي شوھر و پسران 
وي در سي سالگي با طراحي . كاترین دو مدیسي كشور فرانسھ را بھ زیور آثار معماري خود آراستند

در شصت . منطبق با سبك كالسیك، براي آن دومو نمورانسي شھرتي در اكوان بھ دست آوردكاخي، كامال 
سالگي بھ عنوان جانشین دلورم ادامھ ساختمان كاخ تویلري را بھ دست گرفت و تا ھنگام مرگش بر سر آن 

رسم بر این با گذشت ھر روز طرز مردن را بھتر فرا ((، بھ گفتھ خود وي، ))در حالیكھ(( - كار باقي ماند 
شده است كھ نفوذ سبكھاي ایتالیایي در ساختمانھاي فرانسوي را امري زیانبخش تلقي كنند و بگویند كھ اگر 

سبك بومي گوتیك بر اثر انتشار آن نفوذ از مسیر خود باز نمانده بود، چھ بسا كھ بھ صورت معماري 
رانسویان بھ مراتب سازگارتر شھري پیشرفتھاي نشو و نما مییافت كھ خصوصیاتش با ظرافت طبع ف

اما گوتیك عمرش را بھ سر رسانده، و بر اثر پیري، . میافتاد تا اصول نسبتا سخت و مقرراتي سبك كالسیك
، بھ حال مرگ ))شعلھ سان((یا شاید بھ سبب زیاده روي آخر عمر در پدید آوردن تزیینات توري بافت 

حفظ سادگي، امساك، سكون، و نمایش خطوط پاك و  در آن وضع، تاكیدات سبك كالسیك بھ. افتاده بود
روشن ساختماني براي مصون داشتن ھنر فرانسھ از تمایل طبیعیش بھ فیضان و فراواني، و نیز براي نظم 

درست است كھ آن خاصیت شگفت انگیز معماري قرون . و پختگي بخشیدن بھ آن، كامال بھ جا بود
ود را بھ پایان رسانده بود، و اگر امروزه خصوصیات باید گفت كھ آنھم عمر خ; وسطایي فدا شد

. ساختمانھاي آن دوره بھ نظر تماشایي و جذاب آید بھ ھمین سبب است كھ آن ھنر از میان رفتھ است
ھاي زیر  معماري رنسانس فرانسھ با بھ دست آوردن خاصیت ملي خود، یعني بھ وسیلھ تلفیق پنجره

عناصر معماري ]با ستونھا، سرستونھا، و سنتوریھا [ ماري بوميعناصر مع]شیرواني و بامھاي شیبدار 
و ; ، در مدت سھ قرن آثاري در فرانسھ بھ وجود آورد كھ مورد غبطھ سراسر اروپاي باختري بود[كالسیك

  . ھم اكنون نیز كھ بساط آن سبك معماري از میان برچیده شده، احساس میكنیم كھ چیز زیبایي بوده است

   ھنرھاي فرعي -٢

در این عصر پرنشاط دو پادشاه فرانسواي اول و ھانري دوم ھزاران ھنرمند پیشھ ور در زینت بخشیدن بھ 
دوردگران بھ ساختن و كنده كاري نیمكتھاي جایگاه ھمسرایان . زندگي فرانسویان دست بھ كار بودند

ھاي گوتیك را بھ سبك كلیساھاي بووه، آمین، اوش، و برو مشغول شدند، و حتي جرئت كردند كھ درون بنا
رنسانس با پیكرھاي موجودات اساطیري، مانند فاونھا، سیبوالھا، باكانتھا، ساتیرھا، و نیز گاھي با 

یا براي آنكھ ما را بھ بیماري عتیقھ پرستي . ھاي چوبي ونوس، كوپیدو، و گانومدس تزیین كنند مجسمھ
ھایي پر از حكاكیھاي  خواني، تختخوابھا، و قفسھھاي دعا  دچار كنند ، میزھا، صندلیھا،قابھا، چھار پایھ
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. تزییني ساختند، ونیز گاھي آنھا را با قطعات ظریف فلز، عاج، و یا سنگھاي قیمتي خاتمكاري كردند
فلزكاران، كھ اكنون بھ اوج حذاقت رسیده بودند، با جال دادن و حكاكي روي فلز، ظروف و سالحھاي 

ھا، باغھا،  ھا، نیایشگاه مشبك و توربافتھاي آھني ظریفي براي نمازخانھطارمیھاي ; نفیسي بھ وجود آوردند
یا لوالھایي بھ دقت و خوشكاري لوالھاي در باختري كلیساي نوتردام درست كردند، ; ھا ساختند و مقبره

یل چلیني، كھ عادتا وقتي نیازمندیھاي قا. آنچنان زیبا كھ ایمان دیني آنھا را معجزه دست فرشتگاه میدانست
یا بشقابھایي نظیر آنچھ ژان  -نمي شد، اعتراف كرده است كھ زرگران فرانسوي در ساختن سینیھاي كلیسا 

بھ درجھاي از كمال رسیده اند كھ نظیر آنھا را در ھیچ دیار (( - دوره براي ھانري دوم حكاكي كرده بود 
اتین در  -برو، یا كلیساي سنت شیشھ بند منقوش نمازخانھ مارگارت اتریشي در )). دیگر نمي توان یافت

فرانسوا در . اتین دومون در پاریس، ھنوز ھم، افتخار ھنري خود را از دست ندادھاند -بووه، یا سنت 
ھا، بھ جاي آنكھ مانند گذشتھ در قطعات جداگانھ بافتھ و  فونتنبلو كارخانھاي تاسیس كرد كھ در آن فرشینھ

و ھمچنین تارھاي نازك طال و نقره را در بافتن ; ساختھ میشدندبعدا بھ ھم متصل شوند، بھ صورت یك تكھ 
ھا و مضامین  دیگر انگاره ١۵٣٠بعد از سال . ھاي پشمي و ابریشمي رنگ شده بھ كار میبردند پارچھ

ھاي  ھاي فرانسھ جنبھ گوتیك و شوالیھاي خود را از دست داده بودند و از طراحیھا و مایھ تصویري فرشینھ
  . ایي تقلید میكردندرنسانس ایتالی

ھاي لعاب  ھاي رنسانس، ھنر سفالگري را نیز زیر نفوذ خود قرار دادند، چنانكھ در سفالینھ نقشھا و مایھ
لئونارلیموزن و . قلعي لیون، بدل چینیھاي جنوب فرانسھ، و میناكاریھاي لیموژ نتیجھ آن مشھود است

ھاي دھان گشاد، فنجانھا،  سي، گلدانھا، كوزهدیگران، با رنگھاي شفاف لعاب مینا، بر روي لگنھاي م
نمكدانھا، و دیگر ظروف معمولي خانھ شكلھاي ظریف گیاھان، جانوران، خدایان، مردان، و زنان را نقش 

در این مورد ھم فرانسوا پا بھ میدان گذارد، . كردند و آن اشیاي ناچیز را بھ صورت آثار ھنري در آوردند
پرده دار ((ھ سلطنتي میناسازي در لیموژ گماشت، و بھ او عنوان افتخاري لئونار را بھ ریاست كارخان

ھاي مسین بود، كھ یكي از عالیترین  لئونار متخصص چھره سازي با مینا بر روي ورقھ. عطا كرد)) پادشاه
و بسیاري دیگر كھ ; در موزه ھنري متر پلیتن نیویورك است -ھاي آن تك چھره خود فرانسواي اول  نمونھ

  . تاالر آپولون لوور نگاھداري میشوند و ھركدامشان گواھي است بر آن عصر طالیي در

كدام یك از ایتالیاییھایي كھ بھ . چھره سازي در فرانسھ، پیش از ورود ایتالیاییھا، ھنر تكامل یافتھاي بود
 ١۵٢٠ود سال خاك فرانسھ آمده بودند میتوانستند اثري بھتر از تك چھره گیوم دو مونمورانسي كھ در حد

توسط یك استاد گمنام فرانسوي نقاشي شده بود، و اكنون در موزه لیون است، بھ وجود آورند ایل روسو، 
كار میكردند آنچھ را كھ از رافائل، )) مكتب فونتنبلو((آباتھ، و دیگر ھنرمنداني كھ در / پریماتیتچو، دل 

یین ستونھاي چھارگوش توكار، قرنیزھا، و پرینو دل واگا، جوواني دا اودینھ،و جولیو رومانو در تز
با صور عجایب یا ھیاكل بچھ فرشتگان بالدار، كودكان در حال بازي، و نقوش حلزوني، آرابسك، ...سقفھا

یكي از اعضاي گمنام آن مكتب تصویري از دیان دو . و گیاھان فرا گرفتھ بودند با خود بھ فرانسھ آوردند
. اھري بر سر، نقاشي كرده كھ اكنون در موزه ووستر ماساچوست استپواتیھ، در حال آرایش با تاج جو

  ، عده اي از نقاشان فالندري، از ١۵۴۵بعد از سال 

تا نقاشیھاي كاخ فونتنبلو را مورد مطالعھ قرار دھند، اما سبك نقاشي ایشان عمیقتر و ریشھدارتر از آن بود 
بھ عبارت دیگر قدرت واقعگرایانھ ایشان در چھره ; دكھ تحت تاثیر ایتالیاییھا و شیوه ھنریشان قرار گیرن

  . سازي بر مالحت زنانھ وارثان رافائل برتري داشت

ژان كلوئھ وابستھ دربار . یك خانواده فالندري در فرانسھ، تقریبا بھ تنھایي، مكتبي جداگانھ بھ وجود آورد
از  ١۵٢۵ه اي را كھ در حدود سال ھمھ دنیا تك چھر. فرانسوا بود و در پاریس و تور خدمت وي را میكرد

تابلویي كھ در آن شاه با چھرھاي مغرور ; پادشاه نقاشي كرده است، و اكنون در لوور جاي دارد، میشناسد
پسر ژان، فرانسوا كلوئھ، بھ جانشیني .و پرافاده و خوشبخت، درست پیش از آنكھ سقوط كند، مشاھده میشود

تك . ا رنگ روغن تصویر رجال چھار دوره پادشاھي را ضبط كردپدر نقاش در باري شد و با مداد گچي ی
و از طرف ; چھره ھانري دوم كار فرانسوا، بر تك چھره فرانسواي اول، كھ ژان كشیده بود، برتري یافت
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دیگر، در مقایسھ این دو اثر بھ شگفتي میافتیم كھ چھ شكاف ژرفي در میان آن عاشق پیشھ زنده دل و 
كورني دو لیون چندي در رقابت با خانواده كلوئھ وارد میدان شد و . وجود داشتھ استفرزند افسرده حالش 

ھایي مانند تك چھره مارشال بونیوه، عاشق وفادار مارگریت دو ناوار، از  كارگاه نقاشي دایر كرد و پرده
رانسوا كلوئھ ھایي كھ ف لیكن در آن عصر نقاشي نبود كھ بتواند در مقابل تك چھره. خود بھ یادگار گذاشت
ھایي از كاترین دو مدیسي، ھانري دوم ماري استوارت، الیزابت دو  تك چھره; ساختھ بود برابري كند

كھ قیافھ محجوبش  - والوا، فیلیپ دوم، مارگریت دو والوا ھمسر آینده ھانري چھارم، و شارل نھم جوان 
در این آثار واقع گرایي و . درآید ابدا نشان نمي داد كھ روزي سلطان مخوف كشتار سن بار تلمي از آب

رنگھا مالیم و خطھا ; حقیقت گویي مكتب فالندري با ظرافت و دقت و زنده دلي فرانسوي تركیب شده اند
تنھا انگلستان ; دقیق و محكمند، و عناصر ھر شخصیت بھ درستي دستچین و بھ صورتي واحد بیان شده اند

  . را بداند و از آثارش چنانكھ باید بھره برگیرد)) تاریخ نگار((آشنا بھ آثار ھولباین میتوانست قدر این 

و با این وجود، مجسمھسازان بودند كھ معماري را تا آن اندازه ; مجسمھسازي در مالزمت معماري بود
در واقع اكنون مجسمھسازان فرانسوي شاھكارھایي بھ وجود میآوردند تنھا یك پلھ از . خیره كننده ساختند

. یتراشیدند پایینتر قرار داشتآثاري كھ میكالنژ و دیگر استادان بزرگ ایتالیایي بر سنگھاي معادن كارارا م
ھاي با شكوھي طراحي شدند براي لویي دوازدھم و آن دو برتاني بھ وسیلھ جوواني دي جوستوبتي  مقبره

در كلیساي سن دني، براي دو تن از كاردینالھاي آمبواز، بھ وسیلھ روالن لورو و ژان گوژون در كلیساي 
ھاي  تزیینات مقبره. دو پواتیھ، در ھمان كلیساي جامعو براي لویي دو برزه، شوھر دیان ; جامع روان

كلیساي جامع روان بیش از آنند كھ با دنیاي مردگان متناسب بنمایند، اما مجسمھ كاردینالھا بھ مھارات 
  تجسم یافتھ اند و چھره 
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  موزه . فرانسواي اول: ژان كلوئھ

واقعي ایشان چون حكمراناني مقتدر، كھ در نظرشان دین فقط جزئي از سیاست شمرده میشد، عیان شده 
دني دفن شدند  - فرانسواي اول، ھمسرش كلود، و دخترش شارلوت در مقبرھاي درون كلیساي سن . است

تان بھ وجود ھاي عالي آن را پیر بون كھ نقشھ ساختماني آن كار دلورم و بھ سبك رنسانس بود و مجسمھ
  . آورده بود

در ھمان نزدیكي شاھكار كوچك دیگري از بونتان بھ یادگار مانده كھ عبارت است از خاكسترداني براي 
اكنون دیگر مجسمھسازان فرانسوي براي بھره برداري از میراث ھنر كالسیك روم نیازي بھ . قلب پادشاه

  . سرپرستي ایتالیاییھا نداشتند

نام او را  ١۵۴٠اول بار در سال . و ظرافت شیوه كالسیك را بھ ارث برده بود ژان گوژون بي شك لطف
. جز و صورت ثبت شده براي كار در ساختمان كلیساھاي شھر روان مییابیم)) سنگتراش و بنا((بھ عنوان 

ھاي  ھایي براي مقبره در آنجا وي ستونھاي سنگي حامل ارگ كلیساي سن مالكو را تراشید و مجسمھ
ھمچنین جایگاه پیكره مسیح مصلوب در كلیساي ; الھا، و نیز شاید براي مقبره لویي دو برزه، ساختكاردین

ھاي یونان  ھایي زینت داد كھ ظرافت موزون خطوطشان نقش برجستھ اوسروا را با مجسمھ/ سن ژرمن ل 
اصیت برجستھ كار خ. باستان را بھ یاد میآورند كھ قسمتي از آنھا اكنون در موزه لوور نگاھداري میشود
لسكو )) چشمھ بیگناھان((گوژون نمایش لطف و ظرافت زنانھ بود، و در مجموعھ پریان دریایي كھ براي 

ھا را زیباترین آثار  چنانكھ برنیني این مجسمھ; ساخت این خاصیت را بھ سر حد كمال رساند) ١۵۴٧(
ي مھم گوژون نام بردیم و بھ قبال دیانا وگوزن درآنھ را جزو كارھا. ھنري شھر پاریس میدانست

ھاي رب النوعھا و زنھاي عریاني كھ گوژون در حد كمال  مجسمھ. ھایش در كاخ اشاره كردیم مجسمھ
ساختھ است براي فرانسھ بھ منزلھ مظاھري از پیروزي نھضت رنسانس بر جنبش اصالح دیني، یا 

، ١۵۴٢در حدود سال . طاییش میباشندپیروزي افكار گوتیك، و یا پیروزي زن بر اھانت كنندگان قرون وس
گوژون بھ جرم شركت در مجلس وعظ یكي از مبلغان لوتري محكوم شد كھ یكتا پیرھن در خیابانھاي 

، گوژون فرانسھ ١۵۶٢در سال . پاریس بگردد و شاھد سوختن یكي از وعاظ پروتستان بر توده آتش شود
در شھر بولونیا بھ گمنامي درگذشت، و حال آنكھ  ١۵۶٨وي قبل از سال . را ترك كرد و بھ ایتالیا رفت

  . چنین فرجامي كمتر شایستھ كسي بود كھ ھنر دوره رنسانس را در فرانسھ بھ اوج كمال خود رسانده بود

III - ١۵۶٩- ١۵٢٠: پیتر بروگل   

نقاشي میان دو . بھ جز وجود پیتر بروگل و فرشینھ، ھنر پست بومان در این دوره دچار بیحاصلي بود
بھھ نوسان میكرد، یكي ھمچشمي با ایتالیاییھا در بھ كارگرفتن تكنیك ظریف، رنگامیزي در پرمایھ ، ج

ھایي از آثار معماري رومي و دیگري ذوق  موضوعھاي اساطیري كالسیك، بدن برھنھ زنان، و پس زمینھ
  ملي بھ ترسیم خصوصیات واقعي شخصیتھاي برجستھ، از طریق چھره سازي، و 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

تشویق و حمایت از ھنر فقط از جانب دربار، . موزه نمایش زندگي روزمره. پریان دریایي: ژونژان گو
كلیسا، و اشراف بھ عمل میآمد، بلكھ ھمچنین بھ طرزي روزافزون بھ كرم كیسھ بازرگانان توانگري 

ندگان صورت میگرفت كھ میل داشتند ھیكلھاي تنومند و غبغبھاي آویزانشان را از نظر تحسین آمیز آی
ھاي  ھاي خانگي و مناظر روستایي را آنچنانكھ در زندگي واقعي وجود داشت در پرده بگذرانند، و یا صحنھ
در آثار نقاشان فالندري یك نوع شوخ طبعي، و گاھي عجایب پسندي، جانشین حالت . نقاشي منعكس یابند

كھ در نظر وي فاقد متانت و بزرگ  میكالنژ ھنر فالندري را،. وقار و بزرگ منشي استادان ایتالیایي میشد
در فالندر تنھا براي آن نقاشي میكنند كھ چشم : ((منشي بود، با این كلمات مورد انتقاد قرار داده است

  ... چیزھایي كھ آدم را شاد میكند; بیروني را بھ سیرو تماشا مشغول دارند

... ر ھر جاي دیگر كھ یافت شوند و خردھریزھایي د... ھا  علف مزارع، سایھ درختان، پلھا، رودخانھ
در نظر میكالنژ ھنر عبارت بود از انتخاب عناصر مھم و معني دار .)) بدون توجھ بھ امر انتخاب و حذف

طبع موقر وي كھ درون . براي نشان دادن عظمت، نھ عرضھ داشتن واقعیات موجود بدون تمیز و تشخیص
بیزاریش بھ جامعھ بشري، جایگزین شده بود از وسوسھ  ھاي از پا درنیامدني،و در انزواي حاصل از چكمھ

  . فریبندگي دشتھاي سرسبز و دلبستگیھاي كنار اجاق خانوادگي بركنار بود

بھ یوآخیم :اما ما بھ سھم خود در مقابل نقاشان فالندري از روي سپاسگزاري سر تعظیم فرود میآوریم
خود )) قدیس ھیرونوموس((شیوه داوینچي در پرده  دپاتینیر، حتي اگر فقط بھ خاطر منظره اي باشد كھ بھ

و بھ یوس وان كلو براي مھارتي كھ در نقاشي چھره زیباي الئونورا، ملكھ پیشین پرتغال، بھ ; ساختھ است
در موزه پرادو، و ھمچنین طراحي )) خانواده مقدس((و بھ برنارت وان اورلي براي پرده ; كار برده است
و بھ لوكاس وان الیدن كھ در عمر ; د منقوش كلیساي سن گودول در بروكسلھا و شیشھ بن روي فرشینھ

و بھ ; كوتاه سي و نھ سالھاش آنھمھ گراوورھاي استادانھ بر روي سرب و چوب از خود بھ یادگار گذاشت
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كھ آن قدیسھ را در حال نوازش كردن كوزه دھنیاتي كھ با آن )) مریم مجدلیھ((یان وان سكورل براي پرده 
ھاي محكم و  و باالخره بھ آنتونیس مور تعظیم میكنیم براي تك چھره; مسیح را شستھ بود نشان میدھد پاي

نافذي كھ از دوكھ دآلوا، كاردینال دو گرانول، فیلیپ دوم، ماري تودور، و ھمچنین از خودش، كھ دست 
  . كمي از آن دیگران ندارد، نقاشي كرده است

یوس وان كلو مقداري از . ھا دست بھ دست میگشت شي در خانوادهمالحظھ میكنید كھ چگونھ حرفھ نقا
و او پیش از آنكھ دیوانھ شود، چند تك چھره بسیار خوب ; مھارت خود بھ ارث بھ پسرش كورنلیس، داد

یان ماسیس كھ كارگاه پدرش، كونتین ماسیس، را بھ ارث برده بود ساختن بدنھاي برھنھ، مانند . نقاشي كرد
و پسرش كونتین ماسیس دوم، نیز ; ، را پیشھ خود قرار داد))شوشناو شیوخ((و )) ودیتیھ((ھاي  پرده

در حالي كھ برادر وي، كورنلیس ماسیس، ھنر خود را بھ انگلستان برد و ; ھمان نوع نقاشي را ادامھ داد
وس پیترپورب. ھنري ھشتم را در سن پیري، با چھره چین و چروك خورده و مكروھش،بر روي پرده آورد

و پسر فرانس، بھ نام فرانس ; ھاي دیني ساختند ھا و پرده و پسرش، فرانس، در شھر بروژ تك چھره
نیز خانواده بروگلھا وجود داشت كھ ھمھ افراد . ھایي نقاشي كرد پوربوس دوم، در پاریس و مانتوا تك چھره

شش، پسرانش، پیتر بروگل ھمسر نقاشش، مادرزن نقا)) جني((پیتر بروگل : آن دست در كار نقاشي بودند
  ..... ھاي نقاشش ھا و نتیجھ ، و نوه))مخملین((و یان بروگل )) دوزخي((

پیتر بروگل مھین، كھ ذكر شھرتش از رسوم اجتناب ناپذیر طبقھ روشنفكر امروزي شده است، محتمال نام 
ھا در  ز آن دھكدهیكي ا. خود را از یكي از دو دھكده موسوم بھ بروگل، واقع در برابان، گرفتھ است

و مسلما بروگل در كلیساھاي آن شھر ; نزدیكي سرتوخنبوس، معني زادگاه ھیرونیموس بوس، قرار داشت
. ھاي بوس را، كھ پس از طبیعت بزرگترین تاثیر را در نقاشیھاي او برجا گذارند، دیده بود تعدادي از پرده

و با ; آنورس بھ شاگردي پیتر كوك درآمد جالي وطن كرد و در)١۵۴۵حد (بروگل در بیست و پنج سالگي 
. ھاي چوبي كوك از مناظر طبیعي عشق نقاش جوان را بھ مزارع، جنگلھا، آب، و آسمان برانگیختند سمھ

این پیتر كم شھرت دختري داشت، بھ نام ماریا، كھ در ھنگام كودكي میان بازوان بروگل راه رفتن را بھ 
، بروگل،بھ پیروي از رسم مالوف ١۵۵٢در سال . ي انتخاب شدیاد گرفت و چون بزرگ شد بھ ھمسري و

ھنرمندان آن زمان، براي مطالعھ نقاشي بھ ایتالیا رفت و با دفتر طراحي ضخیمي پر از طراحیھاي مناظر 
ایتالیا، اما بدون پذیرفتن تاثیري از استادان ایتالیایي، بھ آنورس بازگشت و تا آخر عمر تكنیك برجستھ 

در آنورس، چندي با بانوي . روشن سازي، و رنگامیزي استادان جنوبي را نادیده انگاشت نمایي، سایھ
صاحبخانھاش روابط عشقي برقرار ساخت، در حالي كھ بھ او وعده میداد كھ ھرگاه دروغگوییش را كنار 

زن و براي نگاھداشتن حساب این دروغگوییھا، ھر بار كھ ; بگذارد، او را بھ عقد خود درخواھد آورد
اما چون چوبي براي اندازه گیري گناھان خود ; دروغي میگفت روي یك قطعھ چوب دراز شیاري میكند

بروگل در سنین . نداشت، وقتي شیارھا بھ انتھاي چوب رسیدند، آن زن را ترك كرد و پي كار خود رفت
و خواھش او را  ماریا كوك را، كھ اكنون ھفدھسالھ شده بود، عقد درآورد) ١۵۶٣(میانھ چھل و پنجاه 

گرچھ آثار بروگل . حاال تنھا شش سال دیگر از عمر وي باقي مانده بود. پذیرفتھ بھ بروكسل نقل مكان كرد
لقب دھند، ولي در حقیقت او مرد با دانش و )) بروگل دھاتي((بھ شیوه خاصي بود كھ موجب شد او را 

كارل . ھم اراسموس را مطالعھ میكرد فرھنگي بود كھ كارھاي ھومر، ویرژبل، اووید، رابلھ، و شاید
آرام، منظم، كم حرف، و با این حال خوش ((خوانده شده است، او را شخصي )) و ازاري ھلند((ماندر، 

و شاید بھ ; وصف كرده است)) با داستانھاي ارواح و اجنھ لذت بسیار میبرد...مشرب، كھ از ترساندن مردم
شوخ طبعیش سر بھ ھجاگري . را ھم بر نام او افزوده اند)) يجن((ھمین سبب بوده است كھ لقب دوستانھ 

یك گراوور سربي آن عصر . لیكن او با، حس غمخواري فطري، تندي نیشخندھایش را تعدیل میكرد; میزد
گاھي اوقات او . وي را با ریشي انبوه و صورتي كھ خطوط افكار عمیق بر آن حك شدھاند نشان میدھد

در . ندگي را چون تكاپوي شتابزده اكثریت ارواح براي رسیدن بھ دوزخ میدیدنیز، بھ پیروي از بوس، ز
در پرده ; پرده دول گریت، دوزخ را بھ اندازه آثار وھمانگیز بوس كریھ و آشفتھ تصویر كرده است

پیروزي مرگ، مرگ را نھ چون خواب طبیعي ھیاكلي فرسوده، بلكھ بھ صورت مخوف بریدگي جوارح و 
اسكلتھایي كھ كاردینالھا، سردارھا، و دھقانان را با تیرو تبر و سنگ و : ر آورده استقطع حیات در نظ

جانیاني كھ سر از تنشان جدا شده است یا بھ دار آویختھ و یا بر چرخ شكنجھ بستھ ; داس حملھ قرار داده اند
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از تجلي آن  این نیز نمونھ دیگري است. و سرھاي بریده و اجسادي كھ بر ارابھاي سوارند; شده اند
  . كھ بالھاي شوم خود را بر سراسر ھنر آن روزگار تیره بختي گسترده بود)) رقص مرگ((

بلكھ تنھا ; ھاي ایتالیاییند آنھا فاقد عظمت و لطف آسماني پرده. ھاي دیني بروگل ھمھ حالتي جدي دارند پرده
جامھ مردم آن سرزمین، بازگو داستانھاي كتاب مقدس را، با تعبیر تازه فالندري و با عالیم صورت و 

ھا بندرت حس دیني را آشكار میسازند، و بیشترشان تنھا بھانھ اي ھستند براي نشان دادن و  این پرده. میكنند
مردمي كھ ھمدیگر را ; حتي چھره این مردم حاوي احساسي نیست. ھاي انبوھي از مردم تركیب بندي گروه

ظاھرا كسي توجھي بھ شدت رنج وي ندارد، بلكھ ھمھ ; ببینندپس میزنند تا مسیح را در حال حمل صلیبش 
ھاي وي تمثیلھاي كتاب مقدس بھ كار رفتھ  در بعضي از پرده. فقط در پي آنند كھ صحنھ را بھتر تماشا كنند

پاره اي دیگر، بھ تقلید از بوس، ضرب المثلھا را موضوع اصلي ; اند، مانند پرده معروف بھ بذرافشان
پرده كوري عصاكش كوري دیگر ردیفي از دھاتیان را نشان میدھد، با چشماني بیفروغ . اند خود قرار داده

و پرده ضرب المثلھاي ھلندي ; ھایي بشدت كریھ، كھ بھ دنبال یكدیگر بھ درون گودالي فرو میروند و چھره
حھ اي از نزدیك بھ صد پند و ضرب المثل جاري را در یكجا جمع و تركیب كرده است، در حالي كھ رای

  . بوستان افكار رابلھ را بھ مشام میرساند

طبیعتي كھ با نیكوكاري یا  -ھاي طبیعي بود  ھاي انبوه دھاتیان و منظره دلبستگي عمده بروگل بھ گروه
شاید . زیانكاري كوركورانھ خود زمینھ اي براي كوششھاي بیھوده و قابل بخشش بشري بھ وجود میآورد

ت بود، و در این صورت دیگر احتیاجي نداشت كھ چھره افراد را از یكدیگر در نظر او امنیت در جمعی
وي ھرگز حاضر نبود شخصي را در مقابل . متمایز سازد، یا بدنشان را بھ طور كامل و برجستھ نشان دھد

ن خود بنشاند و چھره او را براي ھنر، یا براي تاریخ، نقاشي كند، بلكھ ترجیح میداد مردان و زنان و كودكا
را در حال راه رفتن، پریدن، رقصیدن،و بازي كردن، یعني در ھمھ حاالت جنبش و زندگي طبیعي، 

ھاي ایام كودكیش برمي گشت و زا تماشاي مجالس جشن، شادي، موسیقي، و عروسي  بھ صحنھ. بنمایاند
لباس دھقانان  بروگل و یكي از دوستانش بارھا خود را بھ. دھقانان، و یا شركت در آنھا، حظ وافر میبرد

در میآوردند و در بازارھاي مكاره و جشنھاي عروسي شركت میجستند و، در حالي كھ خود را از بستگان 
  . معرفي میكردند، ھدایایي براي عروس و داماد میآوردند

بیشك، در ضمن این گردشھا، پیتر دفتر طراحي خود را ھمراه داشت، زیرا در میان آثار وي تعداد زیادي 
وي ذوقي بھ نقاشي كردن چھره اشراف از . ھاي زندگي روستایي یافت میشود ھا و صحنھ از چھرهطراحي 

خود نشان نمي داد و سفارشي ھم از جانب ایشان، كھ آنقدر در نظر نقاشاني چون مودر و تیسن پرسود 
  مینمود، 
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و حتي سگھایي كھ نقاشي میكرد سگھاي بازاري و بي نژادي بودند كھ در ھر ; ھایش میآورد بر روي پرده
جنبھ تلخ و تاریك زندگي دھقاني را میشناخت و . كوي و برزني، و كنار ھر كلبھ روستایي، یافت میشدند

تر از ھمھ دوست داشت اما باال. گاھي آن را چون انبوه درھمي از گروه دیوانگان در نظر مجسم میساخت
كھ بازیھاي كودكان روستایي، رقص بزرگترھایشان، و آشوب و سرمستي مجالس عروسیشان را تصویر 

در پرده سرزمین كوكاني دھقاني فرسوده از كار، یا عشق، یا باده روي سبزه دشت پھن شده اند و بھ . كند
ھقان است كھ میداند چگونھ بازي كند و گویي بروگل میخواھد بگوید تنھا د. میاندیشند)) آرمانشھر((

. بخوابد، بھ ھمان نحو كھ میداند چگونھ كار كند، جفتي براي خود بگیرد، و بمیرد

در برابر مرگ، تنھا یك راه تسلي نشان میدھد، و آن اینكھ مرگ جزئي جدا نشدني از ھمان طبیعتي است 
منظره . تجدید و تحولش میپذیرفت و میپسندید كھ وي با كلیھ مظاھر زیبایي و ھولناكي، رویش و فساد، و

تا آن زمان، . بیھودگي جز در شكوه كل بخشوده میشود; سراسري طبیعت، ناچیزي بشر را جبران میكند
منظره بھ عنوان ضمیمھ و زمینھاي براي ھیاكل انساني و حوادث تاریخي بھ كار برده میشد، اما بروگل 

در پرده سقوط . آدم را چون عارضھ یا حادثھ اي ناچیز بر آن افزود منظره را اصل نقاشي خود قرار داد و
ایكاروس، آسمان، دریا، كوھستان، و خورشید تمام توجھ نقاش، ھمچنین توجھ افراد روي پرده ، را بھ خود 

جلب كرده اند،و خود ایكاروس عبارت است از دو ساق پاي ناچیز كھ بھ شكل مسخره اي در حال فرو 
 . دریاست رفتن بھ درون

ھمچنین در پرده طوفان، ھیكل آدمي بزحمت دیده میشود، زیرا وجود ناتوانش در نبرد با طبیعت و در 
  . نیروي عناصر طبیعي محو گشتھ است

ھنر و دیدگاه فلسفي بروگل در پنج اثر وي، كھ باقیمانده یك سلسلھ نقاشیھایي است كھ در نظر داشت براي 
پرده خرمن گندم، بھ طور خالصھ، درو و . ، بھ حد اعالي خود میرسندنمایش حاالت مختلف سال بسازد

ھاي گندم، ناھار خوردن یا چرت زدن كارگران در زیر گرما، و سكون مشھود ھواي  خرمن كردن دستھ
ھاي پاییزي را  در خرمن یونجھ خشك ، دختران و پسران زنبیلھاي پر از میوه. تابستان را مصور میسازد

میكنند، دھقاني داسش را تیز میكند، زنان خوش بنیھ یونجھ را درو میكنند، و مردان آن روي سرشان حمل 
. اسبان نیز با استراحت كوتاه خود علوفھ میخورند; ھا سوار میكنند را بر باالي توده عظیم بار ارابھ

ھاي خود آسمان تیره و تار شده است و رمھ بھ سوي آغل; بازگشت رمھ فرارسیدن زمستان را خبر میدھد
ھا با  زمین خانھ; بامھا و زمین سفید شده اند: از ھمھ اینھا عالیتر پرده شكارچیان در برف است. باز میگردد

مردان روي یخ سر میخورند، و ھاكي ;ھا و ھموارھا قرار گرفتھ است دورنمایي شگفت آور در طول پشتھ
ھ خارج دھكده گذارده اند تا طعمھ اي بھ شكارچیان و سگھایشان روي ب; بازي میكنند، و بھ زمین میافتند

پرده روز افسرده . درختان خشك و برھنھ اند، اما پرندگان بر شاخسار آنھا وعده بھار میدھند; چنگ آورند
  نمایش زمستاني است كھ با حالتي گرفتھ 
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ي خود رسید و ھا بھ اوج استاد بروگل در این پرده. موزه بدرود میگوید. شكارچیان در برف: پیتر بروگل
  . ھاي برفي در ھنر آینده پست بومان بھ وجود آورد مالك و معیاري براي ساختن منظره

چنین بھ نظر . ھا را داوري كند تنھا یك نفر نقاش یا ھنرشناس میتواند تكنیك كار و ماھیت ھنري این پرده
ز حاضر نیست با سایھ رسد كھ بروگل از مصور ساختن ھیاكل آدمي در دو بعد كامال راضي است، و نی

بلكھ قوه تخیل تماشاگر را آزاد میگذارد كھ اگر الزم بداند بعد ; زدن بدنھاشان خود را در زحمت بیندازد
ھاي انبوه مردم دلبستگي دارد كھ بھ ھر یك از  بروگل بیش از آن بھ گروه. سومي برد و بعد وي بیفزاید

ھاي بیریختي از  قانانش را یك شكل، یعني چون تودهو تقریبا ھمھ دھ; افرادشان توجھ مخصوص نشان دھد
عادتا بھ اندازه اي آدم و حادثھ . وي مدعي واقعگرایي نیست، مگر بھ طور كلي . جسم آدمي، مجسم میسازد
لیكن در عوض، ; ھایش گنجاند كھ بھ نظر میآید وحدت ھنري را فدا ساختھ است ضمني در ھر یك از پرده

  . وھي از مردم، و موجي از زندگي را بر پرده ضبط میكندوحدت باطني یك دھكده، گر

عجیب و غریبي بھ )) تربچھ قاچ خورده((این مرد میخواھد چھ بگوید آیا تنھا میخواھد بشر را، بھ سان 
تمسخر بگیرد، و یا زندگي را، بھ عنوان خراش احمقانھ اي بھ سوي پوسیدگي، مورد ریشخند قرار دھد او 

ص دھقانان غرق لذت میشد، با رنج سخت كاریشان ھمدري میكرد، و با شوخ از چرخش پر نشاط رق
اما بروگل ھرگز از زیر نفوذ بیماریبخش بوس . طبعي اغماضگر خود بر خواب مستانھ شان مینگریست 

  . رھایي نیافت

 و واماندگي و. ھاي تلخ كمدي بشري افلیجھا، و جائیھا مانند آن ناقدیس ھیرونیموس از توصیف جنبھ
گویي عمدا دھقانان . وقاحت، و سلطھ نرم نشدني مرگ لذتي آمیختھ بھ نیش تمسخر در خود احساس میكرد

كریھ المنظر را دستچین میكرد تاكاریكاتور آنھا را بسازد، لیكن ھرگز بھ آنھا اجازه تبسم كردن و خندیدن 
بود از بیقیدي ابلھانھ، یا و اگر میخواست بھ صورتھاي خامشان حالتي ببخشد، بي شك حالتي ; نمي داد

وي از مشاھده بي اعتنایي . حساسیتي كھ با ضربات تازیانھ زندگي از كالید وجودشان بیرون رانده شده بود
نیكبختان نسبت بھ رنج و فالكت تیره بختان، و نیز از دیدن اینكھ زندگان با چھ شعف و شتابي مردگان خود 
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بروگل از وسعت ژرفانمایي طبیعت بھ . ب و انزجار میشدرا بھ دست فراموشي میسپارند، دچار اعجا
و فضیلت و رذیلت، ; آن پھناي بیكران آسمان كھ در زیرش كلیھ وقایع بشري ناچیز مینمایند: خفقان میافتاد

رشد و فساد، و بزرگ منشي و بدنامي، در برابر آن، ارزش و معناي خود را از دست میدھند منظره 
  . ا در عظمت خود فرو میبلعددنیایي كھ افراد آدمي ر

ما نمي دانیم كھ آنچھ در فوق گذشت فسلفھ واقعي بروگل بوده است یا صرفا نتیجھ بازیگوشي قلم 
  . ھنرمندش

ھمچنانكھ نمي دانیم چرا آن قدر زود دست از پیكار خود كشید، زیرا در چھل نھ سالگي زندگي را بدرود 
وي یك از نقاشیھاي . وانست خشم او را اندكي فرونشاندشاید گذشت سالھاي بیشتري میت; )١۵۶٩(گفت 

در این پرده، كھ رنگھاي سبز درخشان . خود، بھ كھ داراي موضوعي ابھام انگیز است بھ ھمسرش بخشید
با آبیھاي دور افتاده بھ طرز استادانھ اي تركیب شده اند، گروھي از دھقانان را مشاھده میكنیم كھ در 

بھ پایكوبي مشغولند، در حالي كھ زاغي سیاه، كھ نشانھ زبان یاوه سراست، بر سر نزدیكي چوبھدار دھكده 
  . چوبھ دار نشست است

VI-  كراناخ و آلمانیھا  

دیگر ھیچ كلیساي تازه اي براي تجلیل ھنر . معماري كلیسایي آلمان در دوره اصالح دیني بھ تاریكي گرایید
م ماندند، و بسیاري دیگر بكلي ویران شدند تا با سنگھاي آن بسیاري از كلیساھا ناتما. یا دین برپا نخاست

; كلیساھاي پروتستان ھدف خود را صرفا معطوف بھ سادگي و بیپیرایگي ساختند. دژھاي امیران برپا شوند
و حال آنكھ كلیساھاي كاتولیك، گویي از روي اعتراض، دست بھ افراط كاري در انواع زینتھا زدند، و 

چون دوكھا جانشین اسقفھا شدند، معماري بناھاي . رنسانس نیز بھ سبك باروك گرایید ھمین زمان بود كھ
. و دولت سازمان دیني را در حیطھ خود آورد; شھري و كاخھا نیز جاي ساختمان كلیساھاي جامع را گرفت

ھاني برخي از بناھاي شھري كھ از آن زمان بھ یادگار مانده بودند و ارزشي داشتند جز و تلفات جنگ ج
) تاالر شورا(آلتھاوس در برونسویك، خانھ صنف قصابان در ھیلدسھایم، و بناي راتھاوس ; دوم در آمدند

پر ادعاترین معماري آن عصر، و دوره بعدیش، بھ شكل دژھاي بسیار بزرگ در قلمرو امیران . در نیمگن
) دالر ٠٠٠,۵٠٠,٢(فلورین  ٠٠٠,١٠٠دژ درسدن كھ براي مردم آن ایالت بھ مبلغ : محلي برپا شد، مانند

و كاخ دوك كریستوفردر شتوگارت كھ آنچنان در تھیھ اثاثیھ، چلچراغھا،و تزیینات آن راه اسراف ; تمام شد
پیموده شد كھ ھیئت قضات شھر بھ دوك اخطار كردند كھ تجمل و شوكت دربارش بھ طرز رسوا كننده اي 

دلبرگ، كھ در قرن سیزدھم بناي آن آغاز شده بود، در و نیز دژ وسیع ھای; با تنگدستي ملتش در تضاد است
دوباره بھ شیوه رنسانس ساختھ شده، و در جنگ جھاني دوم قسمتي از آن آسیب  ١۵۶٣تا  ١۵۵۶سالھاي 

ھنرھاي صنعتي كمال خود را در خدمت بھ شاھزادگان، اعیان، بازرگانان، و صرافان محفوظ نگاه . دید
عاج تراشان، حكاكان، مینیاتورسازان، نساجان، آھنگران، سفالگران،  گنجھسازان، درودگران،. داشتند

زرگران، سالحسازان، و جواھرسازان ھمھ مھارتھا و فنون قرون وسطایي را بھ ارث برده بودند، گر چھ 
. اكنون تمایل عمومیشان بر این بود كھ سلیقھ و اشكال ھنري را فداي پیچیدگي و وفور تزیینات كنند

ھاي چوبي ترسیم كردند، و در این كار بھ ھمان اندازه دقت بھ  قاشان طرحھایي براي باسمھبسیاري از ن
باسمھ كاراني مانند ھانس لوتسلبرگر، اھل بال، با ھمان ; كار میبردند كھ در ساختن تك چھره پادشاھان

مونیخ، و وین زرگران نونبرگ، . ایمان و عالقھ استاد بزرگي چون دورر بھ حرفھ خود اشتغال میورزیدند
در حدود . چنانكھ و نتسل یا منیتسر قادر بود كھ استاد چلیني را بھ مبارزه طلبد; سرآمد رقباي خود بودند

، پیشھوران ھنرمند آلماني نقاشي روي شیشھ را با رنگھاي مینایي متداول ساختند و بدین ١۵۴٧سال 
و بورژواھاي ; متنوع، تزیین یافتندھا با نقوش و تصاویري، گر چھ خام لیكن  ترتیب ظروف و پنجره

  . توانگر توانستند تصویر خود را جوش خورده بر شیشھ پنجره خانھ شان محفوظ نگاه دارند

  . ھا و نقوش برجستھ فلزي ترجیح دادند مجمسھسازان آلماني ھمان روش دیرین خود را در ساختن مجسمھ
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اورفئوس ((پتر كھین صفحھ اي برنزي با نقش برجستھ : پسران پترفیشر حرفھ او را دنبال كردند
را براي حیاط تاالر عمومي شھر )) حوضچھ آپولون((ھانس طرح زیباي ; را قالبریزي كرد)) وائورودیكھ

ا از چوب ر)) حضرت مریم نورنبرگ((پاول، چنانكھ معروف است، پیكره زیبایي ; نورنبرگ ارائھ نمود
ھاي عالي رشك، عدالت، ساتورنوس، و موز رقص را  پتر فلوتنر، اھل نورنبرگ، نقش برجستھ. ساخت

یكي از جالبترین نفایس موزه لوور مجسمھ نیمتنھ اوتوھاینریش، كنت كاخنشین، است كھ . قالبریزي كرد
ت ھیكل فربھش نیز تقریبا بلندي آن نزدیك بھ ھفده سانتیمتر است و ضخام; توسط یوآخیم دشلر ساختھ شد

این نمونھ بارزي از . بھ ھمین اندازه میرسد، با چھره اي كھ پرورده سالھا خوش اشتھایي بوده است 
  . حداكثر شوخ طبعي آلماني است

لوكاس ; ھولباین كھین در استادي ھمردیف دورر بود. اما افتخار ھنر آلماني ھمواره بر نقاشیش متكي ماند
و بالدونگ گرین، آلتدورفر، و آمبرگر گروه معتبري از ; پشت سرایشان قرار داشت كراناخ بال فاصلھ

ھانس بالدونگ گرین با نقاشي محجر محراب كلیساي فرایبورگ . نقاشان دست دوم را بھ وجود میآوردند
است كھ )) حضرت مریم با طوطي((اما اثر جذابتر او پرده ; ایم برایسگاو شھرت خود را بھ دست آورد

ھایش نوك  توتوني فربھ و سرخ و سفیدي را با موي طالیي نشان میدھد، در حالي كھ طوطیي بھ گونھ زن
; ))تك چھره شارلف پنجم((از جملھ ; كریستوفرآمبرگر چند تك چھره ظریف و با سلیقھ نقاشي كرد. میزند

و ; كار میسازددر موزه لیل، كھ حالت صمیمت، ذكاوت، و در عین حال تعصب پنھاني وي را بخوبي آش
كھ در آن صورتي نجیب و مھربان با قلمي محكم و )) موسسھ ھنري شیكاگو((در )) تك چھره یك مرد((

ھاي پرشكوھي كھ ساختھ در میان این گروه نقاشان مقام  آلبرشت آلتدورفر با منظره. دقیق ترسیم شده است
دھا در میان انبوه درختان، كھ ، مرد سلحشور واژ))قدیس جورج((در پرده ; شامخي احراز كرده است

گروه رزم آوران را در وفور )) نبرد آربال((حتي پرده ; پرده را پر كرده اند، تقریبا از نظر پنھان میمانند
  . ھا، آبھا، ابرھا، و خورشید گم میسازد برج و باروھا و فراواني كوه

، از نخستین ))نگام فرار بھ مصراستراحت در ھ((این دو اثر آلتدورفر، بھ اضافھ پرده دیگري بھ نام 
  .منظره سازیھاي واقعي در نقاشي امروزي بھ شمار میآیند

. لوكاس كراناخ مھین نام خود را از زادگاھش كروناخ، كھ شھري بود در فرانكونیاي علیا، گرفتھ است
بھ سمت درباره زندگي وي تقریبا ھیچ اطالعي در دست نیست، مگر از آن ھنگام كھ در سي و دو سالگي 

كراناخ مقام ). ١۵٠۴(نقاش درباري در ویتنبرگ بھ خدمت فردریك خردمند، برگزیننده ساكس، در آمد 
لوتر را . خود را در دربار ساكس، یا گاھي در وایمار، براي مدت نزدیك بھ پنجاه سال محفوظ نگاه داشت

ھاي وي را با كاریكاتور  نوشتھمالقات كرد، او را پسندید، بارھا چھرھاش را نقاشي كرد، و پاره اي از 
ھایي از بزرگان و اعیان كاتولیك، مانند دوكھ كھ دآلوا و  اما در عین حال تك چھره; پاپھا مصور ساخت

وي در كار تجارت و كسب زرنگ بود، كارگاه خود را . آلبرشت، اسقف اعظم ماینتس، را نیز نقاشي كرد
ي دیني كرد، گوشھ اي از آن را ھم اختصاص بھ فروش كتاب ھا ھا و پرده تبدیل بھ كارخانھ تولید تك چھره

شھردار ویتنبرگ شد، و سرانجام با كیسھ پر پول و عمر پرسال دار فاني را  ١۵۶۵و دارو داد، در سال 
  . بدرود گفت

ھاي دیني كراناخ نمایان  این تاثیر در لطف آسماني پرده. اكنون نفوذ ھنري ایتالیا بھ ویتنبرگ رسیده بود
اكنون . ھاي اساطیري، و بخصوص در تصاویر بدنھاي برھنھاش ، بیشتر آشكار میشود ت، و در پردهاس

در آلمان نیز، مانند ایتالیا، معبودان و قھرمانان غیر دیني با مریم، مسیح، و قدیسان بھ رقابت برخاستھ 
از این راه روح نشاطي  اما شوخ طبعي آلماني خدایان مرده اساطیري را بھ بازي و تفن میگرفت و; بودند

یكي از قھرمانان جنگ تروا بھ پاریس مثال در پرده داوري پاریس اثر كراناخ، ; بھ سنن نقاشي میدمید
و از خواب بیدار شود و زیباییشان خواب رفتھ در حالي كھ سھ مظھر جمال، لرزان از سرما، منتظرند كھ ا

در پرده ونوس و كوپیدو، االھھ عشق بھ رسم معمول در برھنگي كاملش نشان داده شده . را داوري كند
گویي كراناخ میخواستھ است بھ كنایھ برساند كھ عشق ھمیشھ ; است، جز آنكھ كاله بزرگي نیز بر سردارد

بر آن افزوده شود، از ) كاله(گر یك عامل فرعي نامانوس بھ طوري كھ ا; بر اثر موانست بھ وجود میآید
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كراناخ با كمك ; لیكن ونوس او مورد پسند عمومي قرار گرفت و خواستار بسیار یافت. شدت اثر آن میكاھد
ھا نمایان ساخت كھ اكنون روشني بخش  دستیارانش آن االھھ را بھ یك دو جین شكل مختلف بر پرده

ونوس موزه فرانكفورت . نگراد، گالري بورگزه، و موزه ھنري مترپلیتن شده اندھاي فرانكفورت، لنی موزه
و در پرده ; زیباییھاي بدنش را آشكارا در پس یك دوجین الیاف تار عنكبوتي پارچھ اي تن نما پنھان میدارد

شنھاي لوكرتیا، در حالي كھ د; لوكرتیا، در موزه برلین، ھمان زیبایي عریان بار دیگر جلوه گر میشود
آن زني كھ مدل و . برھنھ در دست دارد، با شادماني آماده آن است كھ لكھ بدنامي را از دامن خود بشوید

نیز الھامبخش كراناخ شد، و در حال ) موزه نیویورك(نوسھا بود براي ساختن پرده پري دریایي بھاري 
در نقاشي . ر پرده جلوگیري كرددراز كشیده بر روي خوابگاھي از برگ سبز در كنار بركھ آب بار دیگر ب

دیگري از كراناخ كھ در موزه ژنو نگاھداري میشود، آن زن بھ صورت یھودیت در آمده است، اما دیگر 
موزه (ھاي بھشت  باالخره ھمان زن را، كھ باز برھنھ شده است، بھ صورت حوا در پرده. برھنھ نیست

تقریبا ھمھ این پیكرھاي . مشاھده میكنیم) شیكاگوموزه (، و حوا و مار )موزه درسدن(، آدم و حوا )وین
ھا یك نوع  كراناخ در پرده. برھنھ خاصیتي دارند كھ آنھا را از ھر نوع اثر شھوت انگیز بھ دور میدارد

و ، عالوه ; شوخ طبعي شیطاني را با گرمي رنگھا و ظرافت ایتالیایي منش خطوط بھ ھم در آمیختھ است
این اقدام دالورانھ . رستانھ اي زن آلماني را باریك و الغر اندام نشان داده استبر آن، با صراحت نامیھن پ

ھایي كھ از زیر قلم كراناخ و دستیارانش بیرون آمده  تك چھره))! بانوي آلماني((اي بود بھ كوچك كردن 
  بیش از تصاویر یكنواختش از بدنھاي برھنھ قابل توجھاند، و در حقیقت برخي از آنھا 

تك چھره آناكوسپینیان نمونھ اي از واقعپردازي قلم نقاشي است كھ با خشكي و صراحت بیانش . دارند
شوھر آن بانو، بھ نام یوھانس . چاشني ظرافت كاري و جامعھ اي فاخر و كالھي پفدار تعدیل یافتھ است

در تك چھره . كوسپینیان، نیز براي بھ وجود آوردن تصویر عالیتري در برابر دیدگان كراناخ جاي گرفت
یوھانس كوسپینیان ھمھ آرمانھاي یك اومانیست جوان در چشماني اندیشناك منعكس شده، و این اشارت با 

شاید تصویر صد شخصیت صاحبمقام . رمز كتابي كھ وي مشتاقانھ در دست میفشارد بھ تایید رسیده است
یچ كدام آنھا مانند تك چھره در این آتلیھ مشھور بھ وسیلھ رنگ روغن یا گچ نقاشي ضبط شدند، ولي ھ

تصویر این كودك مظھري است از ; شایستگي جاویدان را نداشت) موزه واشینگتن(شاھزاده ساكس 
  . بیگناھي، مالیمت، و جعدھاي طالیي

كراناخ در سوي دیگر زندگي تك چھره یوھانس شونر را ساختھ است كھ عالیم كریھ پیري آمیختھ با 
ھمچنین در مجموعھ آثار كراناخ گاھي جانوراني زیبا و . بیننده مجسم میكند تشخصي ھنرمندانھ را در نظر

نژاد دار تصویر شده اند، و بخصوص گوزنھایش بھ اندازھاي زنده و طبیعي مینمایند كھ بھ گفتھ یكي از 
یافت  اگر كراناخ در آغاز كار بھ آن اندازه موفقیت نمي.)) سگھا از دیدن آنھا بھ عوعو میافتند((دوستانش 

كثرت عده مشتریان و مشوقان وي باعث تجزیھ و پراكندگي . احتمال میرفت ھنرمند بزرگتري از آب درآید
. بھ طوري كھ دیگر وقت نداشت ھمھ استعداد ھنري خود را در یك راه بھ كار اندازد. نیروي نبوغ او شد

كھ زماني بھ قدرت كار دورر  طراحیش. پس چون بھ ھشتاد و یك سالگي رسید خستھ شد و از كار باز ماند
ھا و پیكرھاي برھنھ و درختان شبیھ بھ ھم  رسیده بود بي دقت شد، ریزه كاریھا از قلمش افتاد، و چھره

در آخر باید ناگزیر با قضاوتي كھ دورر . آنقدر در زیر دستش تكرار شد كھ حالتي بي روح بھ خود گرفت
لوكاس میتوانست عالیم ظاھري را : ماوا شویم و بگوییمسالخورده درباره كراناخ تازه كار كرده بود ھ

  . وصف كند نھ روح را

، ھنگامي كھ ھفتاد و ھشت سال از عمر كراناخ گذشتھ بود، وي خود نگارھاي ، را ساخت، ١۵۵٠در سال 
با سري ستبر و چھار پھلو، ریشي سفید و پروقار، دماغي پھن، و چشماني پر از شخصیت و غرور، كھ 

سھ سال بعد، جسمش را . ن مشاور یا بازرگاني تنومند بھ نظر میآید تا یك نفر نقاش و باسمھ كاربیشتر چو
  . تسلیم خاك كرد

یوھان لوكاس، ھانس، و لوكاس كھین كھ پرده ; وي سھ پسر از خود باقي گذارد كھ ھمھ نقاش بودند
معروفش بھ نام ھركول خوابیده با نشان دادن آن قھرمان غول آسا در بیاعتنایي كامل نسبت بھ زوبینھاي كھ 
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ن قابل اندیشھ اي را از ھا بھ تنش فرو میكنند، و از غشا خارجي پوستش ھم نمي گذرند، مضمو آدم كوتولھ
شاید لوكاس كراناخ مھین نیز، با ھمان بي اعتنایي ھر كولي، زخم زبانھاي . رابلھ بھ سویفت انتقال داد

و ; تحمل كرده بود -مدعیان را كھ بھ بورژواپرستي و شتابزدگي دور از وظیفھ شناسي متھمش میساختند 
بر آن حك شده براحتي غنوده )) تند كارترین نقاش((اكنون نیز در زیر سنگ قبري كھ مدح ابھام انگیز 

  . است

   

  

  فیالدلفیا. جانسن. مجموعھ ھنري جي. مارتین لوتر: لوكاس كراناخ
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  گالري . خودنگاره: لوكاس كراناخ

علت اصلي این انحطاط بھ احتمال قوي شدت . با مرگ او عصر درخشان نقاشي آلماني بھ پایان رسید
، فساد اخالق ١۵٢٠محتمال ، پس از سال . ، نھ ممانعت پروتستانھا از تمثالسازي قدیسانمناقشات دیني بود

عمومي بھ نقاشي آلماني حالتي پست و خشن بخشید، چنانكھ نقاشي بدنھاي برھنھ بیش از ھر نوع نقاشي 
خ، و و حتي در نقاشي روایات كتاب مقدس نیز بھ مضامیني چون شوشنا و شیو; دیگر ھواخواه پیدا كرد

در مدت دو قرن بعد از مرگ كراناخ . زن فوطیفار در حال اغواي یوسف، یا بتشبع در حمام روي آوردند
  . ھنر آلماني بھ قھقرا رفت و در پس امواج منقلب دین و جنگ از نظر پنھان ماند

V-  ١۵۵٨-١۵١٧: سبك تودور   

و با ; دوره فرمانروایي ھنري ھشتم با یك شاھكار معماري گوتیك در نمازخانھ ھنري ھفتم آغاز شد
و ھمین تغییر شیوه ھنري غلبھ یافتن ; ساختمان كاخھاي سلطنتي بھ شیوه معماري رنسانس پایان یافت

اید كلیسایي ھا، و عو حملھ حكومت وقت بر اسقفھا ، صومعھ. دولت بر دین را بھ درستي مجسم میساخت
  . و این وضع نزدیك بھ صد سال دوام یافت; موجب متوقف ماندن معماري دیني در انگلستان شد

وقف ساختن نمازخانھ حضرت ) دالر ٠٠٠,٠٠٠,١۴(پوند  ٠٠٠,١۴٠ھنري ھفتم پیش از وفات خود مبلغ 
ن ارزشي ندارد، اما این نمازخانھ از لحاظ معماري چندا. مریم در دیر وستمینستر كرد تا آرامگاھش شود

از جھت تزییناتش شاھكاري بھ شمار میآید، از خود قبر گرفتھ تا سنگ كاري درھم بافتھ طاق بادزني آن 
از آنجا كھ نقشھ این . خوانده شده است)) عالیترین نمونھ سنگ كاري پرداختھ دست بشر((كھ بحق 
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فلورید جا نمونھ آغازین سبك تودور یا سبك نمازخانھ بھ سبك گوتیك و تزیینات آن رنسانسي است، ما در این
ھنري ھشتم، كھ خود اومانیستي جوان بود، بزودي دلبستھ اشكال معماري كالسیك . را در برابر نظر داریم

یكي از آنھا، بھ نام پیترو و . را بھ انگلستان دعوت كردند او و وولزي عدھاي از ھنرمندان ایتالیایي; شد
بر روي تابوت سنگي، كھ از مرمر سفید و سنگ سیاه ساختھ . توریجانو، مامور تزیین مقبره پدر پادشاه شد

كودكان فربھ، : شده بود، مجسمھ ساز فلورانسي با كنده كاري و مفرغ مطال نقوشي تزییني پدید آورد
ه با لطافتي آسماني، نقوش برجستھ مریم عذرا و قدیسان دیگر، فرشتگاني نشستھ بر فراز تاجھاي گل و گیا

قبر در حالي كھ پاھاي قشنگ و ظریفشان را در فضا آویزان كرده اند، و بر باالي ھمھ اینھا دو پیكره 
تا آن زمان بھ این مجموعھ از آن گونھ مجسمھسازیھایي بود كھ انگلستان . خوابیده ھنري و ملكھاش الیزابت

  خود ندیده بود و بعدا ھم چیزي از آن برتر در انگلستان بود 

   

  

در این مقبره، چنانكھ فرانسیس بیكن گفتھ است، پادشاه خسیسي كھ . نمازخانھ ھنري ھفتم، وستمینستر نیامد
كھ در كاخھاي باشكوھي بسیار بیشتر از زماني ((پنیھا را كش رفتھ بود تا پوندھا را خرج كند غنوده بود، 

ھنري ھشتم آدمي نبود كھ اجازه بدھد ھیچ كس دیگر از او با جالل و .)) سلطنتي خویش بھ سر میبرد
پوند براي ساختن مقبره اي  ٢٠٠٠قرار گذارد مبلغ  ١۵١٨در سال . شوكت بیشتري بھ خاك سپرده شود

اما این پیمان ھیچ وقت بھ پایان  ;از مقبره پدرش بھ توریجانو جایزه بدھد)) بھ میزان یك چھارم بزرگتر((
نرسید، زیرا ھنرمند نیز مانند ھنري ھشتم خویي شاھانھ داشت و بر اثر یك رنجش ناگھاني انگلستان را 

در . و بار دیگر ھم كھ بھ آن كشور بازگشت در ساختمان مقبره ھنري ھشتم كار نكرد; )١۵١٩(ترك كرد 
سمانھ داري را با جدار تزییني پشت آن طراحي كرد، كھ عوض براي نمازخانھ ھنري ھفتم محراب بلند آ

  . ، توریجانو بھ اسپانیا مھاجرت كرد١۵٢١در سال . بھ دست افراد كرامول منھدم شد ١۶۴٣در سال 
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و آن ھنگامي بود كھ وولزي یكي دیگر از معماران ; كمدي مرگ روي صحنھ آمد ١۵٢۴بار دیگر بھ سال 
تسانو، را مامور كرد كھ در نمازخانھ سنت جورج در قلعھ وینزر مقبره اي فلورانسي، بھ نام بندتو دارووت

نقشھ آن بھ مراتب از مقبره ھنري ھفتم باشكوھتر ((كھ بنابھ نوشتھ لرد ھربرت آو چربري ; برایش بسازد
وقتي كاردینال وولزي مغضوب شد و از مقام خود افتاد، از پادشاه اجازه خواست كھ دست كم .)) بود

رجستھ روي قبرش را براي ساختن مقبره محقري در یورك با خود ببرد، اما ھنري ھشتم امتناع صورت ب
ورزید و مقبره ناتمام وولزي را چون ظرفي براي خود غصب كرد، و بھ ھنرمندان دستور داد كھ مجسمھ 

اما دین و ازدواج او را سرگرم . خودش را بھ جاي صورت برجستھ وولزي روي سنگ قبر بتراشند
بعدھا، چارلزاول خواست در آن محل دفن شود، . ساختند و بناي آن مقبره باشكوه ھیچ وقت بھ اتمام نرسید

اما پارلمنت كھ مخالف وي بود تزیینات آن را قطعھ بھ قطعھ فروخت تا آنكھ تنھا مرمر سیاه تابوت سنگیش 
. اي جامع سنت پول بھ كار رفتبراي ساختن آرامگاه نلسن در كلیس) ١٨١٠(باقي ماند كھ آن ھم سرانجام 

بھ غیر از این اقدامات كھ شرحشان گذشت، و نیز ساختمان زیبا و جذاب نمازخانھ كینگز كالج كیمبریج با 
شباك چوبي، نیمكتھا، شیشھبند منقوش، و طاق قوسي باشكوھش، معماري آن عصر بھ طور عمده 

شاه پریاني و مجللي كھ بتدریج در میان دشت  ھاي ییالقي اشراف بھ كاخھاي اختصاص یافت بھ تبدیل خانھ
معماران ھمھ انگلیسي بودند، اما تعدادي از ھنرمندان ایتالیایي نیز در كار . و جنگلھاي انگلستان برپا شدند

نمایي عریض و با ابھت، مركب از عناصر ساختماني گوتیك و . تزیینات با ایشان ھمكاري میكردند
ھاي ھرمي كھ بھ درون حیاطي باز میشد، تاالر وسیع با فضاي كافي براي ھاي با برجك رنسانس ، دروازه

ضیافتھاي بزرگ، پلكاني جسیم و سنگین كھ معموال از چوب كنده كاري شده ساختھ میشد، اطاقھاي مزین 
  ھاي بیرون نشستھ نور  ھاي مشبك یا پنجره ھا كھ از پنجره بھ نقاشیھاي دیواري و فرشینھ

این بود آنچھ یك نجیبزاده شكاك ; براي گوزنھا، و دورتر از آن شكارگاه خصوصيگل، درختزار وسیعي 
  . انگلیسي از بھشت موعود پیش خرید میكرد

براي  ١۵١۵یكي از معروفترین كاخھاي ییالقي بھ سبك تودور، ھمتن كورت بود كھ وولزي در سال 
نھ تنھا یك نفر معمار، بلكھ ھیئتي از . )١۵٢۵(خودش ساخت، اما بعدا از ترس، آن را بھ پادشاه تقدیم كرد 

این بنا اساسا بھ سبك گوتیك قائم، و برطبق نقشھ اي قرون . استادكاران انگلیسي آن را بھ وجود آوردند
وسطایي، با برجھا، دیوارھاي كنگرھدار، و خندق دفاعي ساختھ شده بود، اما جوواني دامایانو افزودن 

نماي خارجي بنا اندكي خاصیت معماري رنسانس بر آن بخشید دوك قاببندھاي گرد از گل صورتگري بر 
اندكي . از انگلستان دیدن كرد، ھمتن كورت را باشكوھترین كاخ دنیا نامید ١۵٩٢وورتمبرگ، كھ در سال 

كمشكوھتر از ھمتن كورت، كاخ ساتن پلیس در ساري است كھ براي سر ریچارد وستن ساختھ شده بود 
بدوا براي ھنري ھشتم با نقشھ اي شاھانھ  ١۵٣٨ن كاخ نانسچ است كھ در سال ، و ھمچنی)١۵٢٧-١۵٢١(

وي بھترین پیشھوران و : ((یك نوشتھ قدیمي درباره كاخ اخیر چنین گزارش میدھد. درنظر گرفتھ شده بود
معماران و سنگتراشان و مجسمھسازان ملل مختلف، از معماران ایتالیایي، فرانسوي، و ھلندي تا معماران 

بومي انگلیسي، را بھ آن محل دعوت كرد و ایشان براي تزیین آن كاخ ھر یك نمونھ شگفت انگیزي از ھنر 
ھایي كھ زیبایي شاھكارھاي باستاني  خود را بھ منصھ ظھور درآوردند، و داخل و خارج آن را با مجسمھ

، براي برافراشتن آن كاخ، دویست و سي نفر مرد، بھ طور دایم.)) روم را عینا تجدید میكرد زینت بخشیدند
بندرت . كھ میبایست در زیبایي و جالل بر شامبور و فونتنبلو فرانسواي اول برتري گیرد، كار میكردند

ھنري ھشتم . پادشاھان انگلستان بھ آن اندازه دولتمند، یا اھالي انگلستان بھ آن درجھ مستمند بوده اند
الیزابت آن را اقامتگاه خاص خود ; سچ را بھ پایان رسانددرگذشت، قبل از آنكھ بتواند ساختمان كاخ نان

كھ وي نیز خرابش كرد و بھ ; )١۶٧٠(چالز دون آن را بھ معشوقھاش، لیدي كسلمین، بخشید ; ساخت
  . قطعات فروخت گویي این را تنھا راه تبدیل تشریفات اعیاني بھ وسایل زندگاني دانست

VI- ١۵۴٣-١۴٩٧: ھولباین كھین  
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ھر ھنري اصالتا امتناع دارد از اینكھ با واسطھ عامل ! ابل ھر اثر ھنري كلمات بیھوده اندچقدر در مق
بھ عبارت دیگر، ھنر خاصیتي ذاتي و جدا نشدني داد كھ یا ; دیگري، غیر از خودش، ترجمھ و تفسیر شود

ھنر و شاھكارھا را در تاریخ فقط میتواند استادان . باید بھ تنھایي و ذاتا بیان حال كند و یا اصال دم نزند
ھاي كھ ھولباین كھین  ساكت نشستن در برابر پرده. خود ثبت كند، اما نمیتواند آنھا را بھ معزما منتقل سازد

  ... با این حال . از ھمسر و فرزندان خود ساختھ بھتر از خواندن یك زندگینامھ است

   

  

وي از لحاظ شجره خانوادگي خوشبخت تر بود تا در زندگي . خانواده نقاش: ھانس ھولباین كھین - 
ھانس ھولباین مبادي نقاشي را از او آموخت، و بعدا . پدرش یكي از نقاشان نامي آوگسبورگ بود. شخصي

در سال . گرفت نیز از ھانس بوركمایر شمھ اي از فنون ظریفكاري و برجستھ نمایي ایتالیاییھا را فرا
است آثاري )) گالري آوگسبورگ((چھار قاببند چوبي براي محراب كلیسا ساخت كھ اكنون در  ١۵١۴

دو سال بعد با برادرش آمبروز، كھ . مخلوط از عناصر مختلف، اما قابل تحسین براي پسري پانزدھسالھ 
ش بیش از اندازه بھ سبك كار خود، شاید سبب آن بود كھ پدر; او ھم نقاش بود، بھ شھر بال نقل مكان دادند

یا شاید ھم بھ دلیل آنكھ در ; كھ ھنوز گوتیك مانده بود، ایمان داشت و در تعلیم آن اصرار زیاد میورزید
آن قدر فراوان نشده بود كھ بتواند عده زیادي از ھنرمندان را مورد )) با فرھنگ((آوگسبورگ ھنوز پول 
ن است كھ جواني و نبوغ بندرت در خانھ بند میشوند در بال، دو بھ ھر حال، ای; تشویق خود قرار دھد

ھانس كتابھاي مختلفي، از جملھ مدح دیوانگي اراسموس، را مصور . برادر دریافتند كھ آزادي عذابي است
ساخت، تعدادي نقاشي بي اھمیت كشید، نقشھ عالیمي براي یكي از معلمان مدرسھ طراحي كرد، و سطح 

یعني ھمان موجود خیالي ایثار گر كھ بارھا بھ انواع  - )) قدیس ھیچ كس((اي زندگي میزي را با ماجراھ
مھارتي كھ در این . تزیین نمود - گناھان بي نام و نشان متھم شد، و ھرگز كلمھ اي بھ دفاع از خود نگفت 
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از  ھایي اثر بھ كار رفتھ بود سفارش پرسودي را نصیب ھانس كرد كھ عبارت بود از ساختن تك چھره
یا كوب ھرتنشتاین . ھا بھ ھمھ جا رسید شھرت این تك چھره). ١۵١٧(شھردار یا كوب میر و زوجھاش 

در آنجا، ھنرمند جوان بر جلوخان و دیوارھاي خانھ كارفرماي خود ; ھولباین را بھ لوسرن خواند
ون در موزه فرسكوھایي نقاشي كرد، و تك چھرھاي عالي از بندیكت ھرتنشتاین بھ وجود آورد كھ اكن

ممكن است ھانس از لوسرن بھ ایتالیا رفتھ باشد، و بھ دنبال آن بود كھ نفوذ . ھنري متر پلیتن نیویورك است
دقت كالبد شناسنامھ، نشان دادن معماریھاي باشكوه در پس زمینھ  - نقاشي ایتالیایي در آثارش منعكس شد 

و دو سالگي بھ بال بازگشت، كارگاھي براي  وقتي در بیست. ھاي نقاشي، و طرز بھ كار بردن نور پرده
در ھمان سال، برادرش فوت كرد، و در سال ). ١۵١٩(خود ترتیب داد و بیوھاي را بھ عقد خود در آورد 

  . ، پدرش١۵٢۴

ھاي دینیي كھ از زیر دست ھولباین بیرون میآمدند واقع گرایي آلماني با شیوه معماري  اكنون در پرده
واقع گرایي در پرده مسیح در قبر كھ یاد . ي كالسیك در ھم ادغام شده بودندرمانسك و زینتكاریھا

بدني كھ ھمھاش پوست و استخوان است، چشمھایي كھ بھ ; آوركارھاي مانتیا است بیننده را تكان میدھد 
از وضع ھراس انگیزي بازمانده اند، موي ژولیده، و دھاني كھ ، در آخرین تقال براي تنفس، بھ حالت نیمھ ب

انیھا ھمھ مرگي طبیعي و اجتناب ناپذیر را در نظر مجسم میسازند، و عجیبت نیست اگر ; خشك شده است
اعضاي شورا كار او را پسندیدند و . در بال پرداخت)) تاالر شوراي بزرگ((داستایفسكي گفتھ دیوارھاي 

بھ راھبان فرقھ كارتوزیان یكي از ایشان ھولباین را مامور كرد كھ محجر محرابي براي صومعھ اي متعلق 
 ١۵٢٩بسازد نتیجھ آن اقدام، بھ وجود آمدن پرده آالم مسیح بود كھ در شورشھاي ضد شمایل پرستي سال 

تاثیر . آسیب دید، لیكن دو لتھ از آن نقاشي سالم ماندند و بھ كلیساي شھر فرایبورگ ایم برایسگاو تقدیم شدند
تلف نمایان است، اما در عین حال خاصیت بازي نوري كھ از بالدونگ گرین دراین نقاشیھا از جھات مخ

منشي شھرداري بال سفارش  ١۵٢٢در سال . چھره كودك ساطع است كامال شخصي و استادانھ است
ھولباین براي ساختن این حضرت مریم زیبا و آرامش بخش، كھ ; محجر محراب تازه اي بھ نقاش داد

محتمال در ھمین ایام بود كھ . ر و پسر خود را مدل قرار داداكنون در موزه ھنري زولوتورن است، ھمس
اثري كھ  - ھاي دیني خود، یعني مریم عذرا و كودك با خانواده شھردار میر، را ساخت  وي شاھكار پرده

و چون در نظر بیاوریم ; احساس تند و نافذ را با خط، رنگ، و تركیب بندي استادانھ در خود جمع كرده بود
تن این پرده دو پسري كھ در پاي شھردار تصویر شده اند و یكي از دو زني كھ در سمت كھ ھنگام ساخ

راست بھ حال دعا زانو زده است فوت كرده بودند، آنگاه با ھمدردي بیشتري نیایش شھردار را بھ درگاه 
  . حضرت مریم درك میكنیم

چھره . ھاي دیني، در برابر دقت و زحتي كھ در ساختشان بھ كار میرفت، ناچیز بود اما دستمزد چنین پرده
ھایي كھ طالب آن بودند رفتھ رفتھ زیادتر  سازي براي ھنرمند منفعت بیشتري بھ بار میآورد، و خانواده

  . شدند

با چھره اي عالي منش كھ در  - را ، ھولباین تصویر دانشور جوان، بونیفاكیوس آمبرباخ، ١۵١٩در سال 
، تك چھره ١۵٢٢در حدود سال . آن آرمان طلبي از پس نگاھي نافذ بھ جھان مادي نمایان است نقاشي كرد

ناشر بزرگ، فروبن، را ساخت شخصیتي فدایي كار خویش، با مزاجي آشفتھ، و استعدادي آفریننده و 
  . فرسوده از زندگي

دو تك چھره از آن دانشمند مغموم بر بوم  ١۵٢٣اسموس آشنا شد، و در سال ھولباین بھ وسیلھ فروبن با ار
، ھنرمند، اینك بھ كمال )مجموعھ ارل آو ردنور درسالزبري(در تصویر سھ رخ اراسموس . نقاشي كرد

نیرو استعداد خود رسیده بود، روح مردي را كھ بار عمري دراز بر دوش كشیده و بیماري و وجودلوتر 
نیمرخي كھ . ت و اندوه چشمھایش را عمیقتر ساختھ بودند بتمامي درك كرده و ضبط استشیارھاي صور

در این ; محفوظ مانده است او را آرامتر و دلزندھتر نشان میھد)) مجموعھ ھنري بال((از اراسموس در 
ظر پرده، بیش از ھر چیز، بیني بیرون جستھ اي كھ مانند شمشیر گالدیاتورھا آماده حملھ است جلب ن

باشد، كھ با ) ١۵٢۴(و شاید نسخھ خطیي كھ اراسموس زیر قلم خود دارد مسوده كتاب آزادي اراده ; میكند
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، ھولباین بار ١۵٢۴محتمال در سال . نوشتن آن اراسموس نیز خود را در جبھھ مخالفان لوتر قرار داد
و جز و بھترین تك دیگر، تك چھره اي از اراسموس ساخت كھ اكنون بر دیوار لوور آوشیران است 

  با دیدن آن صورت عمیق ; ھاي وي بھ شمار میآید چھره

  )). بزرگیشان در زیاد فھمیدن و كم اثبات كردن بود((را از جملھ كساني میدانست كھ 

، ھولباین تك چھره خود را، كھ در آن وقت بیست وشش سال داشت و ظاھرا كامیاب بھ ١۵٢٣حدود سال 
. ا در واقع نگاه سرد او حاكي از نفرتي مبارزه آمیز از نامالیمات زندگي استام; نظر میآمد، نقاشي كرد

روایتھا او را تا اندازھاي معتاد بھ مي و معشوق معرفي میكنند، و چنین میرسانند كھ در زندگي زناشوییش 
چوبیش،  ھاي ظاھرا در پاره اي عقاید با لوتر موافقت داشت، چنانكھ یك مجموعھ با سمھ. بدبخت بوده است

لیكن در آن زمان حتي خود روحانیان ھم  -، ھجویھ اي بود علیھ روحانیان ) ١۵٢۵حد (بھ نام رقص مرگ 
در این مجموعھ، مرگ را میبینیم كھ در پشت . روحانیان دیگر را بھ باد طعنھ میگرفتند و تمسخر میكردند

شك، راھب، كشیش، پاپ، میلیونر، پاي ھر مرد و زن از ھر طبقھاي آدم و حوا، امپراطور نجیبزاده، پز
عالم احكام نجوم ، دوشس، دلق، قمار باز، و دزد، كھ ھمھ رو بھ سوي واپسین داوري نھاده اند، قدم بر 

بھ جز . این مجموعھ ھنري در قدرت قلم ھمپایھ كارھایي بود كھ دورر در ھمین زمینھ ساختھ بود. میدارد
ھولباین حس دینداري خاصي در آثار خود ظاھر نساختھ  این شاھكار طراحي و پرده حضرت مریم میر،

ھولباین بیشتر . شاید او ھم آلوده فلسفھ شكاكیت اراسموس و گروه اومانیستھاي شھربال شده بود. است
  . مجذوب كالبد شناسي بود تا علوم دیني

دیگر . كساد كردبا آنكھ ھولباین ظاھرا ھواخواه اصالح دیني بود، اما این جنبش بازار او را در بال 
)) تاالر شوراي بزرگ((ھایي كھ براي  پرداخت دستمزد پرده. ھاي دیني بھ وي داده نمي شد سفارش پرده

توانگران كھ از جنگ دھقانان بیمناك شده بودند زندگي اجتماعي و سركیسھ خود . ساختھ بود متوقف ماند
اراسموس در . ي بسیار نامساعد یافتندھاي شخص را تنگ كردند، و اوضاع زمان را براي داشتن تك چھره

ھایي بھ  وي معرفینامھ)) در اینجا انواع ھنرھا در حال یخ بستنند: ((از بال چنین نوشت  ١۵٢۶سال 
و ھولباین خانواده خود را ; ھولباین داد كھ در آنھا او را بھ دوستانش در آنورس و لندن توصیھ كرده بود

در آنورس كونتین ماسیس را مالقات كرد، و . بھتر رو بھ شمال نھاددر ھمان شھر گذارد و بھ دنبال بخت 
نامھ اراسموس بھ . از آنورس بھ انگلستان رفت. ھایي بھ یكدیگر نوشتند مسلما آن دو درباره اراسموس نامھ

و در واقع او ; او اطمینان میداد كھ از جانب تامس مور مورد استقبال صمیمانھاي قرار خواھد گرفت
، )١۵٢۶(در آنجا ھولباین تك چھره تامس مور را ساخت . را در خانھ محلھ چلسي خود منزل دادھولباین 

در نظر تاریخنویس ، چشمان پر ھیجان و نیمھ غم آلود آن . كھ اكنون در گالري فریك در نیویورك است
اعجاز  چھره حاكي از پایداري و از جان گذشتگي یك شھید است، و در زیر نگاه متجسس یك ھنر مند،

، ھولباین پرده  ١۵٢٧در سال . نقاشي در نمایش خز و چین خوردگیھاي بزرگ روي آستین آشكار میشود
تامس مور و خانوادھاش را نقاشي كرد، كھ قدیمیترین شبیھ سازي دستھ جمعي در ھنر غیر دیني ماوراي 

  . آلپ شناختھ شده است

  نگ اندوختھ بود، بھ بال بازگشت، ، ھولباین كھ اندكي پوند و شیلی ١۵٢٨در اواخر سال 
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تامس مور و یك نسخھ از پرده تا مس مور و خانوادھاش را بھ راسموس ھدیھ داد، و : دوره پس از ھولباین
آنگاه وي یكي از بزرگترین و صادقانھترین آثار خویش را بھ وجود آورد تصویري . بھ ھمسر خود پیوست
كمال واقع گرایي و بدون ھیچگونھ تملق و تعارفي ساختھ شده  در این پرده، كھ در. از خانواده خودش

دختر سر تسلیم بھ زیر انداختھ است و تقریبا مایوس بھ : است، ھر سھ عضو خانواده صورتي غمزده دارند
و مادر با اندوه و عالقھ عمیقي كھ در چشمانش ; پسر تضرع كنان بھ مادر خیره شده است; نظر میرسد

و مینگرد اندوه زوجھاي كھ عشق شوھرش را از دست داده است، و عالقھ مادري كھ منعكس شده بھ آن د
ھولباین سھ سال پس از خلق این شاھكار، كھ مدركي اتھامآمیز بر ضد . فرزندانش تنھا پیوند او با زندگیند

در مدت این اقامت در بال، وي تك چھره دیگري از . خودش بود، بار دیگر خانوادھاش را ترك كرد
نافذ و عمیق  ١۵٢۴و  ١۵٢٣روبن، و شش تك چھره دیگر از اراسموس، كھ بھ اندازه كارھاي سال ف

شوراي شھر ماموریت وي را براي ساختن فرسكوھاي داخلي مقر خود تجدید . نبودند، از خود باقي گذارد
اي دیني را ھ كرد، اما در ھمان ایام پیروزي تمثالشكنان شوراي شھر را وادار ساخت كھ ھر گونھ پرده

ھاي دیني میسازند لعنت كرده  خداوند ھمھ كساني را كھ پرده((طرد و منسوخ كند و رسما اعالم دارد كھ 
در آنجا وي بھ حد وفور . ، ھولباین بھ انگلستان بازگشت١۵٣٢سفارشھا لغو شدند و، در سال .)) است

وب بر صحنھ سیاست انگلستان ھایي كھ در آن سالھاي پرآش چھرھسازي كرد، و در نتیجھ بیشتر چھره
در كاخ وینزر )) كتابخانھ ملكھ((در . نقشي ایفا میكردند بھ جادوي قلم ھولباین ھنوز زنده ماندھاند

ھشتادوھفت قلم طراحي خطي با زغال یا گچ نقاشي از او باقي مانده است كھ بعضي از آنھا بھ عنوان 
ظاھرا نقاش اشخاص را در مقابل خود ; شده بودندكاریكاتور، و بیشترشان بھ منظور شبیھ سازي، تھیھ 

بازرگانان . مینشانده و این طرحھا را میكشیده و سپس از روي آنھا شبیھ سازي رنگ روغن میكرده است
تاالر ((براي . اتحادیھ ھانسایي در لندن خواستار ھنر او شدند، اما الھامبخش بھترین آثارش بھ شمار نیامدند

دو نقاشي دیواري ساخت كھ یكي پیروزي فقر را نشان میداد و دیگري پیروزي )) يانجمن اتحادیھ ھانسای
و ھر دوشان شگفتیھایي ھستند در نمایش شخصیتھاي فردي، بھ وجود آوردن حركات پرجنبش، ; ثروت را

طال پدر خوشي و فرزند :((این دو اثر در واقع شعار تجارتي اتحادیھ را معرفي میكنند. و طراحي محكم
تامس .)) كسي كھ فاقد آن است در اندوه بھ سر میبرد، و كسي كھ واجد آن است در نگراني; اط استاحتی
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بھ قلم رنگپرداز  ١۵٣۴كرامول، كھ مظھر اجراي این اندرز بود، چھره سخت و بدن نرم خود را در سال 
رجال دربار ھنري بھ وسیلھ آن شخصیت، ھنرمند ما دست خود را بھ دامان بلند پایھترین . ھولباین سپرد

وي پرده سفیران فرانسھ را نقاشي كرد و بخصوص یكي از سفیران، بھ نام شارل دو سولیھ، . ھشتم رساند
ھایي از سر ھنري  چھار پرده دیگرش تك چھره. را در لباس و نشان رسمیش با دقت و مھارت تام نشان داد

، و دكتر )شاھین دار پادشاه(، رابرت چسمن )اصطبل دار پادشاه(، سرنیكولس كرو )كاخدار پادشاه(گیلفرد 
نشاندھنده كساني بودند كھ پوست كلفتشان تاب آن را داشت كھ در نزدیكي آن ) پزشك پادشاه(جان چیمبرز 

یكي از آنھا شد، و  ١۵٣٧ھولباین نیز در حدود سال . پادشاه آتشین مزاج نسوزد و بھ زندگي خود ادامھ دھد
در كاخ و ایتھال كارگاھي اختصاصي بھ او اعطا شد، در رفاه فرو . گشت بھ مقام نقاش درباري منصوب

ھا و فرزندان حرامزاده شد، و جامھ رنگین و ابریشمین بھ تن  رفت، مانند ھر كس دیگري صاحب معشوقھ
  . كرد

تزیین اطاقھا، طراحي لباسھاي تشریفاتي، جلد : سفارشھاي تازھاي كھ بھ او داده شد عبارت بودند از
ھا و قالب كمرھاي پادشاه، و جواھراتي كھ ھنري بھ  بھا، سالحھا، ظروف سفره، مھرھا، دگمھكتا

پادشاه وي را بھ بروكسل فرستاد تا از شاھزاده خانم دانمارك،  ١۵٣٨در سال . ھایش ھدیھ میكرد زوجھ
اق افتاد كھ او را تك چھره كریستین دانمارك اثري زیبا از كار درآمد و ھنري بھ اشتی. كریستین، نقاشي كند
; ولي شاھزاده خانم بھ عوض او دوك فرانسوا دو لورن را بھ شوھري انتخاب كرد; بھ عقد خود درآورد

ھولباین از آن . شاید بھ این دلیل كھ ترجیح میداد بر دیوار یك گالري باال رود تا بر سكوي اعدام پادشاه
براي ) دالر ١٠٠٠(گیلدر  ۴٠انھاي بھ مبلغ پس مقرري سالی; فرصت استفاده كرد تا سري بھ بال بزند

; كمي بعد سفارش نقاشي تك چھره آن آوكلیوز بھ وي داده شد. و فورا بھ لندن برگشت. زوجھاش معین كرد
و ھولباین در چشمان اندوھبار آن تصویر، كھ اكنون در موزه لوور است، سرانجام شوم صاحبش را تقریبا 

یكي از . ه چندین تصویر بزرگ ساخت كھ تقریبا ھمگي از میان رفتھانداز خود پادشا. پیشبیني كرده بود
آنھا در تاالر دالكان لندن باقي مانده و موسوم است بھ ھنري ھشتم در حال اعطاي منشور اتحاد بھ صنف 

ھولباین ھمچنین تك . دالكان، كھ در آن ھنري ھشتم با جامھ تشریفات خود بر صحنھ نقاشي حكومت میكند
. ي دلفریبي از جین سیمور، زوجھ سوم ھنري، و كاترین ھاوارد، زوجھ پنجم ھنري، بر پرده آوردھا چھره

ھنگامي كھ خود ھنري در حال نشستھ یا ایستاده مدل ھولباین میشد، نقاش بھ مقابلھ برمیخاست و حداكثر 
ھ آثارش فقط تك در میان مجموع. اھتمام خود را بھ كار میبرد و تصویرھاي استادانھ بھ وجود میآورد

ھاي لوور و بال نگاھداري میشوند، بر تصویرھاي  ھایي كھ از اراسموس ساختھ بود، اكنون در موزه چھره
  . سلطان را با تبختر و پیلتني خاص توتونھا نشان میدھد ١۵٣۶تك چھره سال . پادشاه برتري داشتند

ت كھ خانواده سلطنتي را بر دیوار كاخ و ھنري، بھ رغم خود، آن پرده را پسندید و ھولباین را مامور ساخ
 ١۶۶٧از میان رفت، اما یك كپي آن، كھ در سال  ١۶٩٨این فرسكو در آتشسوزي سال . ایتھال نقاشي كند

در سمت باالي چپ پرده، : براي چارلز دوم ساختھ شده بود، طراحي استادانھ پرده اصلي را آشكار میسازد
كمي پایینتر، فرزندش، ھنري ھشتم، كھ عالیم قدرت را در ; و فروتنيھنري ھفتم با قیافھاي پر از ایمان 

  در سمت راست، مادر و زوجھ ; دست دارد و پاھایش را چون مجسمھ غوآلسایي دراز كرده است

ھیكل ھنري ھشتم چنان زنده و واقعي . بر آن خصایل پادشاھان با جزئیات تام بھ زبان التیني ثبت شدھاند
در . در افواه افتاد كھ ھر كس وارد اطاق میشد تصویر را بھ جاي خود پادشاه میگرفت مینمود كھ افسانھاي

و ; ھولباین باز ھم تصویر با ابھتتري از پادشاه، بھ نام ھنري ھشتم در جامھ زفاف، نقاشي كرد ١۵۴٠سال 
ھھ نمسیس، اال. ھنري را در حال انحطاط مغزي و بدني روي پرده دیگري مجسم كرد) ١۵۴٢(در آخر 

كیفر، در این مورد سر فرصت بھ كار خود پرداخت و، بھ جاي قصاص دادن با مرگي سریع و پاكیزه، 
: دو پرده دوستداشتني باعث اعتبار گالري سلطنتي میشد. زوالي طوالني و نكبتبار نصیب ھنري ھشتم كرد

از ھمان شاھزاده  یكي تصویر شاھزداده ادوارد در دو سالگي، كھ سراسر معصومیت بود، و دیگري باز
استادي ھولباین را . پرده دوم، بخصوص، لذتبخش دیدگان است). موزه ھنري مترپلیتن(در شش سالگي 

ھنگامي میتوانیم درك كنیم كھ بھ خاطر بیاوریم وي میتوانست، در فاصلھ یكي دو سال، یك بار با قلمي 
مرموز مھرباني و تمكین پسر را بر پرده استوار غرور ثمین پدر را نمایان سازد، و بار دیگر با مھارتي 
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با ھمانگونھ واقعگرایي كھ شاه را وصف كرده بود بار ) ١۵۴٢(نقاش در چھل و پنج سالگي . ضبط كند
; با سیماي بدگمان و ستیزھجو، و مو و ریشي ژولیده و رو بھ سفیدي نھاده: دیگر تك چھره خود را ساخت

) ١۵۴٣(ھمان سال . ر با حالتي مالیمتر، در قابي گرد نقاشي كردو سال بعد، باز تك چھره خود را، این با
ھولباین از لحاظ تكنیك كار یكي . طاعون بھ لندن رسید و او را بھ عنوان یكي از قربانیان خود انتخاب كرد

ھر خط، رنگ، و یا . با موشكافي وسواسآمیزي میدید و با ھمان دقت نشان میداد. از نقاشان عالیمقام بود
، ھر واقعھ جزئي یا دگرگوني نور كھ ممكن بود منشا اثر و خاصیتي باشد، در قلم او ضبط میشد و بھ حالت

چھ دقتي در ترسیم خطوط، چھ عمق و نرمي و گرمایي در . روي كاغذ، كتان، چوب، یا گچ میآمد
ي از اما در بسیار! رنگامیزي، و چھ مھارتي در تنظیم عناصري پراكنده بھ صورت تركیببندي واحد

موارد، كھ ھدف ھولباین نھ موضوعي را روي پرده آوردن بلكھ پول در آوردن بود، دیگر آن ھمدردي و 
ھمان چیزي كھ در ساختن تك ; شھودي كھ تا ژرفناي روح آدمي را در مییافت و لمس میكرد وجود نداشت

جز در پرده . است ھاي اراسموس لوور و بال، و یا تصویر اعضاي خانوادھاش دست در كار بوده چھره
حضرت مریم میر، آن معنویتي كھ واقعگرایي نقاشي چون یان وان آیك را در اثري چون ستایش بره بھ 

بیاعتنایي ھولباین بھ دین مانع تعالي . مقامي آن قدر عالي و آسماني میرساند در آثار ھولباین مشاھده نمیشود
او را از دورر، كھ ھمواره یك پا در قرون وسطي  و نیز; وي تا حد بزرگمنشي نقاشي چون گرونوالد میشد

داشت، دور نگاه میداشت ھولباین نھ چون تیسین بھ شیوه رنسانس كار میكرد و نھ چون كراناخ بھ شیوه 
شاید . وي نماینده حس عملي و خاصیت واقعبیني آلماني ھلندي فالندري انگلیسي بود. دوره اصالح دیني

  بتوان 
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ادوارد ششم در گفت كھ موفقیت و شھرت او از نفوذ شدید اصول ظریفكاري نقاشي : ھینھانس ھولباین ك - 
  . ایتالیایي در انگلستان جلوگیري كرد

پس از وفاتش، پیرایشگري بر شور و شوق عصر الیزابت غلبھ كرد و نقاشي انگلیسي رو بھ زوال نھاد تا 
میبایست موجي . ب نقاشي آلمان رخت بربستدر ھمان اوان، عظمت از مكت. ھوگارث قدم بھ میدان گذارد

از بربریت از روي اروپاي مركزي بگذرد تا، بھ دنبال آن، بار دیگري نداي زیبایي پرستي در آن سامان 
  . بلند شود

VII - ١۵۵۵-  ١۵١۵: ھنر در اسپانیا و پرتغال   

باركا اسپانیا ھیچگاه با وجود نقاشان و نامآوراني چون ال گركو، والسكوئز، سروانتس، و كالدرون دال
ثروتي كھ اسپانیا از سیر و سیاحتھاي . داراي نھضت رنسانسي بھ آن معناي وسیع رنسانس ایتالیا نشد

جغرافیایي خویش بھ دست آورده بود تنھا زینتبخش ھمان تمدن مسیحیش شد، و نیز پاداشھاي شوقانگیزي 
لیكن بھ ھیچ وجھ موجب آن نشد كھ اسپانیا مانند ; ھاي ادب و ھنر بخشید بھ نبوغ ھنرمندان بومیش در زمینھ

ایتالیا و فرانسھ براي احیاي آن تمدن كافري كھ دنیاي مدیترانھ را در قبل و بعد از میالد مسیح بھ خود 
آرایش داده، یا در دامن خود بزرگاني چون سنكا، لوكانوس، مارتیالیس، كوینتیلیانوس، ترایانوس، و 

در واقع خاطره آن دوران كالسیك بر اثر . رده بود، شوق و تالشي بروز دھدھادریانوس را بھ وجود آو
ھاي افتخارآمیز، زاده آن  ھمھ خاطره; مبارزه طوالني مسیحیت اسپانیایي با مورھا سخت سنگینبار شده بود

ھا  پیروزي دیررس بودند، و در نتیجھ ایمان بھ مسیحیت، كھ آن پیروزي را میسر ساختھ بود، از آن خاطره
ھنگامي كھ در دیگر كشورھاي اروپایي دولت دین را زیر سلطھ خود پایمال میكرد، در . جدانشدني ماند

تا جایي كھ توانست قدرت پاپھا را بھ چون و ; اسپانیا با گذشت ھر نسل سازمان كلیسایي نیرومندتر میشد
ھمین . ز واتیكان فرمانروایي یافتندچرا كشد یا نادیده انگارد حتي در آن دوراني كھ خود اسپانیاییھا بر مرك

سازمان استوار كلیسایي در برابر استبداد تقدس مآب فردیناند، شارل پنجم، و فیلیپ دوم نیز دوام آورد، و 
در اسپانیا كلیسا تقریبا تنھا حامي و مشوق انواع . ھاي زندگي اسپانیا استیال یافت سپس خود بر عموم جنبھ

ھاي فكري را نامگذاري میكرد و ھنر را مانند فلسفھ  آھنگھا را سر میداد، مایھ ھنرھا بود، و ھم او بود كھ
دستگاه تفتیش افكار اسپانیا ماموراني تعیین میكرد تا برھنگي، بیشرمي، . بھ خدمت دین درمیآورد

ھا و  بدعتگذاري، و كفر را از قلمرو ھنر بیروم برانند و، در عوض، راه و رسم نشان دادن صحنھ
و ھنر اسپانیایي را در مسیر تحكیم ; اي دیني را بھ وسیلھ مجسمھسازي و نقاشي معین سازندموضوعھ

با ھمھ اینھا، باز ھم نفوذ ھنري ایتالیا بود كھ بھ سوي اسپانیا جریان . مباني و اشاعھ اصول دین ھدایت كنند
  ، لشكركشیھا و ماموریتھاي دستیافتن اسپانیا بر حكومت پاپي، تسخیر ناپل بھ وسیلھ شاھان اسپانیا. داشت

و روحاني اسپانیاییھا در ایتالیا، رواج تجارت گرم میان بندرھاي اسپانیا و ایتالیا، مسافرت ھنرمندان 
ھا بھ ایتالیا و آمدن ھنرمندان ایتالیایي، چون پیترو توریجانو و  اسپانیایي، مانند دامیان فورمنت و بروگتھ

عوامل در روش كار، تزئینات، و سبك ھنر اسپانیا، و نھ در روح و لئونھ لئوني، بھ اسپانیا ھمھ این 
كلیساھاي . آنھم بیشتر در نقاشي تا مجسمھسازي و كمتر از ھمھ در معماري; مضمون آن، تاثیر گذاشتند

  . جامع بر چشماندازھا و بر شھرھا تسلط داشتند، ھمچنانكھ دین بر زندگي تسلط داشت

بزرگي . ھاي پرشكوه بھ دیگري نبود ھ زیارت رفتن از یكي از این عبادتگاهمسافرت در اسپانیا چیزي جز ب
رعبانگیز، غناي تزیینات داخلي، سكوت نیمھ روشن شبستانھا، و سنگتراشي سر بھ سر ھم سپرده رواقھاي 

در  ھاي سفالین بام و بدیع منظر سر خانھ. ھاي مجاور را بارزتر مینمایاندند این كلیساھا سادگي و فقر خانھ
سبك . ھا نھاده بودند و با دیدگاني پراشتیاق بھ آنھا، چون وعده یك دنیاي بھتر، مینگریستند پاي آن عبادتگاه

بھ ) ١۵٢٢(و سگوویا ) ١۵١٣(گوتیك ھنوز بر ساختمان كلیساھاي جامع غول پیكري كھ در ساالمانكا 
یكي از مجسمھسازان گویك، كلیساي اما در غرناطھ، دیگو دسیلوئھ، پسر ; وجود آمده بودند، حكومت داشت

جامعي ساخت كھ داخلش را بھ ستونھا و سرستونھاي كالسیك تزیین داده، و نیز بر نقشھ اصلي آن كھ بھ 
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شیوه معماري رنسانس ایتالیا، در ساختمان كاخ شارل ). ١۵٢۵(سبك گوتیك بود گنبدي كالسیك افزوده بود 
شارل اسقف قرطبھ را سرزنش كرد . سو زد و جانشین آن شد پنجم در غرناطھ، بكلي سبك گوتیك را بھ یك

ستون آن، كلیساي مسیحي  ۵٨٠كھ چرا تركیب مسجد بزرگ آن شھر را بھ ھم ریختھ، و در فضاي میاني 
اما خود او نیز مرتكب گناھي بھ ھمان اندازه تالمآور شد، ھنگامي كھ بعضي از تاالرھا و ; بر پا كرده بود

حمرا را فرو كوبید تا جا براي ساختمان تازه باز كند ساختماني كھ توده عبوس و حیاط خلوتھاي قصرال
قرینھسازي سنگینش گرچھ ممكن بود در میان بناھاي مشابھي در رم عادي بھ نظر آید، اما در جوار 

تزئینات معماري مورھا از . ظرافت شكننده و تنوع شادیبخش آن قصر موري سخت ناھماھنگ مینمود
این نام . معروف شده است، نمایان شد)) پالترسك((یوه معماري شھري آن دوره، كھ بھ سبك جھتي در ش

از آنجا آمده است كھ سبك فوق شباھت بسیار بھ زینتكاري ظریف و درھمي داشت كھ زرگرھا در 
. ندھاي طال و نقره و دیگر اشیا بھ كار میبرد اسپانیایي زرگر را پالترو میگویند بھ وفور بر روي صفحھ

ھا آرابسكھاي درھم پیچیدھاي از سنگ ساختھ  در این سبك بر باال و دو پھلوي مدخلھاي تزییني و پنجره
ھا، بھ شكلي رویایي،  میشدند، ستونھا بھ شیوه معماري مورھا با شیارھا، نقشھاي حلزوني، و گل و بتھ

نمازخانھ . لسنگھا ساختھ میشدندتزیین مییافتند، و شباكھا و طارمیھاي مشبك با نقش برگیھاي مرمرین و گ
اوبیسپو در مادرید كلیساي سانتو توماس در آویال، و جایگاه ھمسرایان كلیساي جامع قرطبھ بھ این سبك 

  ). ١۵٢۶(سویل رساند)) تاالر شھرداري((و نیز ھمین سبك بود كھ نفوذ خود را آزادنھ بھ ; ساختھ شدند

   

  

پرتغال این سبك را بھ عاریت گرفت و آن را در ورودي با شكوه صومعھ سانتاماریا در شھر بلم، كھ 
شارل پنجم ). ١۵١٧(انباشتھ از ریزھكاریھا بود و ستونھایش با نقوش تزییني حكاكي شده بودند، بھكاربرد 

ري آنورس و لیدن و پالترسك را بھ پست بومان و آلمان كشاند، كھ اثرانگشت آن بر تاالرھاي شھردا
ھاي  فیلیپ دوم پالترسك را بیش از اندازه پر زر و زیور یافت، و در زیر نگاه. دژھایدلبرگ باقي ماند

مجسمھسازي اسپانیا آسانتر از معماریش . خشمالود او بود كھ سبك مزبور بھ مرگي زودرس از میان رفت
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پیترو توریجانو پس از آنكھ . تسلیم فرود آورد در مقابل موج متورمي كھ از جانب ایتالیا برخاستھ بود سر
در فلورانس دماغ میكالنژ را خرد كرد و در لندن ریش ھنري ھشتم را چنگ زد، در سویل گوشھ گرفت 

و با گل صورتگري قدیس ھیرونوموس بیریختي بھ وجود آورد كھ فرانثیسكو گویا، با قضاوتي ) ١۵٢١(
  . ي عصر نوین نامیدناروا، آن را عالیترین نمونھ مجسمھساز

چون براي مجسمھ مریم عذرایي كھ توریجانو ساختھ بود دستمزد ناچیزي بھ وي دادند، ھنرمند بھ خشم 
. فرو رفت، مجسمھ را در ھم شكست، توسط دستگاه تفتیش افكار دستگیر شد، و در زندان جان سپرد

را نیز بر نوك قلم حكاكي و میان  دامیان فورمنت كھ از ایتالیا بھ آراگون برگشتھ بود روحیھ رنسانس
وي خویشتن را رقیب فیدیاس و پراكسیتلس مینامید، و بھ ھمان مقام ھم . الفزنیھایش رھاورد سفر كرده بود

مقامات كلیسایي بھ وي اجازه دادند كھ در پاستون جدار پشت محرابي كھ براي . در میان خلق پذیرفتھ شد
در جدار تزییني پشت محراب كھ . ود و زوجھاش را نیز حكاكي كنددیر مونتھ آراگون ساختھ بود تصویر خ

از رخام گچي براي كلیساي نوئستراسنیورا دل پیالر در ساراگوسا برپا ساخت نقش برجستھاي طراحي 
. كرد كھ در آن عصر گوتیك را با رنسانس، نقاشي را با مجسمھسازي، و رنگ را با شكل درھم آمیختھ بود

در ساختمان جدار تزییني پشت محراب ) ١۵٣٣ -  ١۵٢٠(اقیمانده عمر خود را فورمنت سیزدھسال ب
ھمانطور كھ پذرو بروگتھ در نیم قرن پیش از شارل پنجم بر نقاشي . كلیساي جامع اوئسكا صرف كرد

آلونسو ھنر رنگامیزي را از . اسپانیا حكومت میكرد، پسرش نیز پیشرو مجسمھسازان عصر خود شد
بھ ایتالیا رفت و در نقاشي با رافائل، و در مجسمھسازي با برامانتھ و میكالنژ كار پدرش آموخت، سپس 

، ھمان تمایل میكالنژ بھ وصف ھیكلھایي در حاالت ھیجان و )١۵٢٠(چون بھ اسپانیا بازگشت . كرد
در . شارل وي را بھ مقام مجسمھساز و نقاش دربار منصوب كرد. حركات شدید را با خود ھمراه آورد

طول و . یاذولیذ مدت شش سال مشغول كندھكاري قاب حایل محراب كلیساي سان بنیتو ال رئال بودوال
عرض این قاب حایل سیزدھونیم در نھونیم متر بوده است، ولي اكنون فقط قطعاتي از آن باقي ماندھاند كھ 

زخمھایش روان  مھمترینشان با رنگھایي چشمگیر قدیس سباستیانوس را در حالي نشان میدھد كھ خون از
بھ رقیب بزرگ خود فیلیپھ دبورگونیا پیوست تا با ھم نیمكتھاي چوبي جایگاه  ١۵٣۵در سال . است

در اینجا نیز سبك كار میكالنژ دست او را بھ جوالن در آورد و . ھمسرایان كلیساي جامع تولدو را كنده كنند
ھ ھشتادسالگي نزدیك شد، سفارشي دریافت چون ب. نخستین نشان طلوع باروك را در اسپانیا بر جاي گذارد

داشت كھ در بیمارستان سن ژان در تولدو بناي یادبودي بھ افتخار باني آن، كاردینال خوان دتاورا، برپا 
وي فرزندش را، كھ او ھم آلونسو نام داشت، بھ كمك گرفت و یكي از شاھكارھاي مجسمھسازي . سازد

  ). ١۵۶١(زمان در ھفتاد و پنج سالگي در گذشت  اسپانیایي را بھ وجود آورد، و در ھمان

نقاشي اسپانیا، كھ ھنوز زیر سلطھ ایتالیا و فالندر بھ سر میبرد، در دوران فرمانروایي شارل پنجم استاد 
امپراطور نقاشان بیگانھ را مورد عنایت خود قرار داد، و آنتونیس مور را بھ . عالیقدري بھ بار نیاورد

و اما درباره خودش اعالم داشت كھ اجازه ; ھایي از بزرگان كشور بسازد تك چھره اسپانیا دعوت كرد تا
تنھا نقاش آن دوره كھ شھرتش از داخل . نمیدھد ھیچ كسي، جز تیسین، شبیھ او را بھ روي پرده بیاورد

پنجاه سال اول عمر این ھنرمند در تنگدستي و گمنامي شھر . اسپانیا فراتر رفت لویس دمورالس بود
اذاخوث سپري شد، در حالي كھ از راه نقاشي كردن در كلیساھا و نمازخانھاي ایالت استرمادورا روزگار ب

پنجاه و چھار سالھ بود كھ فیلیپ دوم او را بھ نزد خود خواند تا در كاخ اسكوریال مشغول نقاشي . میگذراند
  ). ١۵۶۴(شود 

دا بھ نظر وي از جانب شخصي ھنرمند لویس دمورالس با جامھاي فاخر بھ حضور شاه رفت، كھ ابت
رفتاري ناپسند آمد، اما چون دانست كھ نقاش تنگدست تمام عمر پس انداز كرده بود تا روزي با جامھاي 

پرده مسیح در حال حمل صلیب مورالس . شایستھ بھ حضور اعلیحضرت پادشاه بار یابد، بھ رقت آمد
تعدادي از نقاشیھاي او . باذاخوث و تھیدستي بازگشتمطبوع خاطر شاھانھ قرار نگرفت، و نقاش بھ سوي 

اما بھترین نمونھ كار ; در نیویورك موجود است، و ھمھ آنھا آثاري دالنگیزند)) موزه جامعھ اسپانیایي((در 
او پرده مریم عذرا و كودك در موزه پرادوست كھ كمي بیش از اندازه رایحھ آثار رافائل را بھ مشام 

از شھر باذاخوث میگذشت براي ھنرمند مقرري دیررسي تعیین كرد، و  ١۵٨١در سال فیلیپ كھ . میرساند
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در حالت ناتواني بدن و فلج چشمان پنج سال باقیمانده عمرش را با شكم  - با ھمین عایدي بود كھ او توانست 
و چرم توري . پیشھوران اسپانیا غالبا از ھر جھت ھنرمند بودند، جز داشتن نامي مشھور. سیر بگذراند

اسپانیا ھمواره در سراسر اروپا بي رقیب بودند، و درودگران آن نیز باالدست نداشتند، چنانكھ تئوفیل گوتیھ 
معتقد بود كھ ھنر گوتیك در ھیچ مورد بھ اندازه نیمكتھاي چوبي جایگاه ھمسرایان كلیساي جامع تولدو بھ 

ھا،  ھا، جانپناه دور بالكانھ ھا، شباك پنجره گاهفلزكاران در ساختن جدار فلزي نیایش. كمال نزدیك نشده است
  . بائوي لوالي درھا، و حتي میخھا ذوق و مھارت خود را بھ كار میبردند و آثار ھنري بھ وجود میآوردند

زرگران و نقرھكاران قسمتي از طالي وارد شده از امریكا را بھ صورت زینت آالتي براي شاھزادگان، یا 
بخصوص ظروف مفتول كاري شده از نقره یا طالشان براي نگاھداري نان مقدس  و; كلیسا، در میآوردند

ژیل ویسنتھ كھ راضي نبود تنھا عنوان بزرگترین نمایشنامھنویس . شھرت جھاني بھ دست آورده بود
پرتغال و اسپانیا را داشتھ باشد، ظرفي براي عرضھ داشتن نان مقدس بھ گروه نیایشگران كلیسا ساخت كھ 

فرانسیسكو دھوالندا نیز، كھ برخالف آنچھ كھ نامش . شناختھ شد)) شاھكار ھنر زرگري در پرتغال((بعدھا
رویھمرفتھ این دوره . برمیآید پرتغالي بود، ھنر میرنده تذھیبكاري را با كمال مھارت برقرار نگاه داشت

اظ رونق ھنري حایز اھمیت كمتر از نیم قرن، با وجود اتالف و پراكندگي نیروھا بر اثر انقالب دیني از لح
استادان معماري، و مجسمھ سازي، نقاشي بزحمت در مقابل وجودھاي غول آسایي كھ تمام .و اعتبار بود 

اروپا را با االھیات بھ تكان در آورده بودند یاراي برابري داشتتند در حقیقت دین نغمھ دوران بود و ھنر 
اما ایل روسو، پریما تیتچو، لسكو،دلورم ،گوژدن، و .د فقط میتوانست چون نواي فرعي در مالزمت آن باش

ھا در اسپانیا ،بروگل در فالندر، كراناخ در آلمان، و ھولباین، در ھمھ جا  ھا در فرانسھ، بروگتھ كلوئھ
جدولي از نام ھنرمندان بھ وجود آوردند كھ براي دوراني آنچنان پر آشوب و كم دوام بسي افتخارآمیز بود 

ر نظم است، ولي آن زمان ھمھ چیز در آشفتگي بود نھ تنھا دین، بلكھ اخالقیات، نظام اصالت ھنر د.
گوتیك در حال آخرین مبارزه خود با اشكال ھنر كالسیك بود، كھ میبایست بھ . اجتماعي، و حتي خود ھنر

ن و ھنرمند نیز، كھ از ریشھ گذشتھاش جدا مانده بود، چارھاي جز آ;شكست نھایي گوتیك منجر شود
ولي این چیزي نبود كھ بتواند آن عظمتي را كھ در ثبات مستحكم ; نداشت كھ بھ آزمایشھاي نوین دست زند 

در آن ھرج و مرج عمومي، . شده بھ ساروج دوراني امن و اطمینانبخش حاصل میشود بھ وي ارزاني دارد
ن خود را بر ھنر تكلیف ایمان ھم دچار تردید شده بود و دیگر قدرت آن را نداشت كھ احكام قطعي روش

مضامین تقدیس شده، كھ ھمواره الھامبخش ; تمثالھاي دیني مورد حملھ قرار میگرفتند و خرد میشدند. كند
آفرینندگان و نظاره كنندگان زیباییھاي حقیقي قرار گرفتھ بودند، نفوذ و اثر خود را در بھ جنبش درآوردن 

و اما در علم بزرگترین ھمھ انقالبھا آن بود .ز دست میدادند نبوغ یا حس تحسین، و یا ایمان دیني آدمیان ا
كھ زمین را از جایگاه خداوندیش بھ زیر كشیدند و آن را در خال نامتناھي، چون كرھاي ناچیز، آواره 

ھمان كرھاي كھ بازدید ذات باري از آن موجب تشكل اندیشھ قرون وسطایي و قوام گرفتن ھنر ; ساختند
پس چھ زمان ثبات بھ جامعھ بشري باز میگشت در حال آخرین مبارزه خود با . ودقرون وسطایي شده ب

  فصل سي و ھفتم اشكال ھنر كالسیك بود كھ میبایست بھ شكست نھائي گوتیك 

  

  علم در عصر كوپرنیك 

١۵١ - ١٧۵۶۵   

I  -پرستش علومم غریبھ  
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مایھ بسي شگفتي است كھ در عصري آنچنان مستغرق در االھیات و دانش قدیمي، میبایست دو نفر از 
عالیقدرترین بزرگان علم، یعني كوپرنیك و وسالیوس، بھ وجود آیند و شگفتتر آنكھ كتابھاي حاوي عصاره 

بعضي شرایط بھ . ، انتشار یابند١۵۴٣سال ، یعني "سال معجزه آسا"فكر و زندگیشان نیز میبایست در یك 
كشف امریكا، پیگردي در آسیا، نیازمندیھاي صنعت، و توسعھ تجارت، دانش را . گسترش علم دامن میزدند

ھایي از كتب یوناني و عربي، چاپ كتاب  ترجمھ. بر ضد عقاید كھنھ شورانیدند و بھ سوي افكار تازه راندند
علوم ریاضي ) ١۵۴۴(ھاي ارشمیدس  ، و متن یوناني نوشتھ)١۵٣٧(قطوع مخروطي آپولونیوس پرگایي 

اما از جانبي ھم بسیاري از پیگردان و كاشفان دروغپرداز یا سھل انگار . و فیزیك را بھ جنبش در آوردند
و ابزارھاي علمي، ; ھاي منتشر میساخت صنعت چاپ بیش از آثار علم و دانش اراجیف و یاوه; بودند 

میكروسكوپ، تلسكوپ، ترمومتر، بارومتر، .ي داشتند، تقریبا ھمھ آنھا ابتدایي بودند گرچھ تنوع زیاد
رنسانس دلباختھ . میكرومتر، و میكرو كرونومتر ھنوز در انتظار آینده بودند تا قدم بھ دنیایي وجود گذارند

پاپھاي دوره .علم بود ادبیات و معماري، بھ طرز مودبانھاي عالقھمند بھ فلسفھ، و تقریبا بي اعتنا نسبت بھ 
; لئو دھم و كلمنس ھفتم با فكر باز بھ تعالیم كوپرنیكي گوش فرا میدادند ; رنسانس با علم دشمني نداشتند 

وپاولوس سوم، بدون آنكھ بر خود بلرزد، اھداي اثر جھانلرزان كوپرنیكي، یعني گردش افالك آسماني، را 
پاپي پاولوس چھارم، برقراري دستگاه تفتیش افكار در  اما واكنش دیني در دوران. از جانب وي پذیرفت

رفتھ رفتھ  ١۵۵۵ایتالیا، و صدور فرمانھاي قطعي از طرف شوراي ترانت پژوھش علمي را بعد از سال 
  . دشوارتر و خطرناكتر ساخت

س آیین پروتستان نمیتوانست از علم پشتیباني كند، چون خود اصوال مبتني بر كالم خطاناپذیر كتاب مقد
لوتر ستارھشناسي كئوپرنیك را باطل شمرد، زیرا چنانكھ در كتاب مقدس آمده بود یوشع فرمان داد كھ . بود

در زمینھ ریاضیات، فیزیك، ; مالنشتون بھ علم تمایل داشت . نھ زمین بر جاي ساكن بماند -خورشید 
اما مغز ; سخن میراند  ستارھشناسي، و پزشكي مطالعھ میكرد، و درباره تاریخ ریاضیات دوره باستان

كالون كمتر . وسیعش در زیر سلطھ طبیعت جبار استادش، ونیز در قالب تنگ آیین لوتري، فشرده شده بود
نفوذ رخوت آور علوم غریبھ بھ احاطھ ابھامانگیز خود ادامھ میداد، و . با علم سروكار داشت، و نا كس ھیچ

دانش . مت فكري علماي آینده را تھدید میكردحتي گاھي چنانكھ در مورد كار دان وپاراسلسوس سال
جادوئي تحوت از مصر، رازوري فیثاغورثي و نوافالطوني از یونان و اسرار قبالھ از آیین یھود ھزاران 

سیاحان از ; ھا و معجزات بھ تاریخنویس لطمھ میزد  افسانھ. مغز پژوھنده را گیج و مبھوت میداشت
رون میریختند، و مرتاضاني كھ طناب را برپا میایستاندند و از آن بھ اژدھاھایي كھ شعلھ آتش از دھان بی

تقریبا ھر واقعھ غیر عادي كھ در زندگي عمومي یا شخصي . آسمان صعود میكردند، روایتھا میآوردند
پیش میآمد تدبیري از جانب خدا یا شیطان، براي عبرت یا رستگاري، و یا بھ قصد فریب و تباھي بشر، 

نشریات . ھاي آتش خشم خداییند بسیار عقیده داشتند كھ دنبالھ داران و شھابھاي آسماني شعلھ. تعبیر میشد
سخیف قدم بھ خانھ ھر با سوادي گذاردند و خواننده خود را امیدھاي دادند كھ فلزات پست را میتوان زرناب 

وكرھا،و كلفتھایي عموم خیاطھا، كفاشھا ،ن((و بھ موجب گزارشي كھ از آن زمان بدست آمده است ; كرد
... ھا را جمع آوري میكنند تا بھ كھ در باره این موضوعھا چیزي میشنوند و یا میخوانند تمام پول سیاه

ضمن محاكمھاي كھ در انگلستان، در سال .)) شیادان و دوره گرداني كھ در چنین فنوني دست دارند بدھند
  . صد نفر دیگر از نوع او در آن جزیره وجود دارند، شیادي بھ نام ویلیام و ایچرلي اظھار كرد كھ پان١۵۴٩

طالب دوره گرد در آلمان نظر قربانیھا و طلسمھایي براي جلوگیري از گزند جادو گران و اجنھ 
ھاي دشمن ،در میان  ھمچنین عقیده بھ ھمراه داشتن افسون و طلسم، براي برگرداندن گلولھ; میفروختند

در كلیسا نیز غالبا بھ عنوان افسوني براي فرود آوردن باران، یا مراسم قداس . سربازان عمومیت داشت
دعا خواني براي نزول باران بسیار متداول بود، . درخشاندن خورشید، یا پیروز شدن در جنگ بكار میرفت

و گاھي بیش از اندازه لزوم موفقیتآمیز از كار در میآمد، كھ در آن صورت ناقوسھاي كلیسا را بھ صدا در 
راھبان شھر  ١۵٣١تا  ١۵٢۶در سالھاي . ند تا آسمانھا خبر شوند كھ باید دست نگاه دارندمیآورد

ترواكرمھایي را كھ آفت محصوالتشان شده بودند رسما تكفیر، اما اضافھ كردند كھ این تحریم دیني فقط 
  . شامل حال كرمھاي زمینھایي میشود كھ دھقانانشان عشریھ كلیساي خود را پرداختھاند
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، نویسندھاي پروتستان و قصبات ١۵۶٣در سال . بھ شیطان حوادث بیشتري نسبت داده میشد تا بھ خدا شاید
این خبر وحشت اثر شایع شود كھ فرمانرواي دوزخ بھ طرقي شرم آور و ھولناك در بدن آدمي تجسم یافتھ 

مقدس را خاموش  یا بھ انواع دیگر بر خلق ظاھر شده و سعي كرده است كھ فروغ نوین و درخشان انجیل
كھ پس از ھمھ  -لوتر با نسبت دادن علت بسیاري از بیماریھا بھ دخول شیاطین در جسم آدمي .)) سازد

  . خود را پیرو عقاید عامیانھ كرد -حرفھا باز بي شباھت بھ نظریھ علمي امروزین ما نیست 

میشود و بھ ھمین سبب تنھا راه  بسیاري پنداشتند كھ چشم بد، یا تاثیر وسایل جادویي، سبب بروز بیماریھا
كھ آن ھم زیاد از طرز عمل امروزي ما بھ -معالجھ آن بیماریھا را نیز در معجونھاي جادویي میجستند 

بیشتر داروھا بر حسب وضع سیارات تجویز میشدند و، از این رو، دانشجویان علم پزشكي، . دور نیست
  . علم احكام نجوم را نیز تحصیل میكردند

ام نجوم، با دعوي بھ اینكھ متكي بر قانوني حاكم بر جھان است و بیشتر با تجربھ سرو كار دارد، علم احك
گرچھ اعتقاد بھ اینكھ حركات و مواضع ستارگان تعیین كننده سرنوشت . پھلو بھ پھلوي علم قرار گرفت

عالم احكام نجوم در نفر  ٠٠٠,٣٠ھاي گذشتھ عمومیت نداشت، اما در قرن شانزدھم  بشریند بھ اندازه دوره
سالنماھایي كھ حاوي پیشگوییھاي . پاریس یافت میشدند، و ھمھ حاضر بودند در قبال سكھاي طالع بیني كنند

و رابلھ در فصل حاوي ; مبتني بر علم احكام نجوم بودند پر فروشترین نشریات را بوجود میآوردند 
لوتر و . ، ھمھ آنھا را بھ ھجو كشیدآلكوفریباس، با آفرینش شخصیت استاد ))پیشگوییھاي پانتاگروئلي((

  . سوربون در این باره با او موافقت كردند و علم احكام نجوم را بھ ھر شكلش باطل شمردند

ینیسم را ایجاب میكرد و كلیسا را تابع وضع ستارگان كلیسا نسبت بھ این گونھ پیشبینیھا، بنا بر آنكھ دتر م
با این حال، پاوولوس سوم كھ یكي از بزرگترین مغزھاي آن عصر ; میساخت ،رسما اظھار نفرت میكرد 

بدون رصد كردن صور فلكي و انتخاب كردن روز سعد، نھ ((بود، بھ گفتھ یكي از سفیران دربار پاپ، 
فرانسواي اول، كاترین دومدیسي، شارل نھم، .)) قدم در سفر میگذاشتشوراي مھمي بر پا میساخت و نھ 

  . یولیوس دوم، لئو دھم، ھادریانوس ششم، با علماي احكام نجوم شور میكردند

مالنشتون تاریخ روز تولد لوتر را عوض كرد تا بھ او زایجھ فرخندھتري داده باشد، از او خواست كھ در 
  . از عالمان احكام نجوم آن دوره ھنوز معروف مانده استیك تن . اول ماه نو بھ سفر نرود

وي بھ ; نوستراداموس، یا با نام فرانسوي میشل دونو تردام، ادعا میكرد كھ پزشك و ستاره شناس است
عنوان عالم نیمھ رسمي علم احكام نجوم مورد قبول خاطر كاترین دومدیسي قرار گرفت و براي او در لھ 

، نوستراداموس براي شارل نھم عمري نود سالھ پیشگوئي كرد، ١۵۶۴در سال . ھال رصد خانھاي ساخت
كتابي از ) ١۵۶۶(وي پس از مرگ خود . سالگي زندگي را بدرود گفت ٢۴كھ ده سال بعد در سن 

غیبگوییھا بھ یادگار گذاشت كبھ چنان ماھرانھ در لفاف اببھام پیچیدبھ شده بود كھ ھر سطر آن میتوانست 
چون مسیحیان قرن شانزدھم بھ امكان انتقال قواي فوق . واقعھاي از تاریخ آینده تطبیق كند تقریبا بر ھر

طبیعي از شیاطین بھ آدمي اعتقاد داشتند، و نیز بھ سبب آنكھ خوف از شیاطین از راه ترتیب خمیره 
تصمیم پاپ  لوتر و كالون از.وجودشان شده بود، ھمھ خود را موظف میدانستند كھ جادوگران را بسوزانند

من بھ این جماعت جادوگران :((لوتر میگفت.اینوكنتیوس ھشتم بھ آزار و كشتار جادوگران پشتیاني كردند 
در  ١۵۴٠ژوئن  ٢٩چھارده نفر از آنھا در .)) ھیچگونھ ترحمي ندارم و حاضرم ھمگي آنھا را بسوزانم

. و ھمان سرنوشت را یافتنددر ژن ١۵۴۵و سي و چھار تن دیگر در سال ; ویتنبرگ بر آتش سوختند 
مصلحان دیني طبعا براي بھ پا ساختن این آتشبازیھا مجوزي از كتاب مقدس داشتند، ھمچنانكھ تبعیت 

سفر خروج را برایشان واجب  ٢٢از باب  ١٨محض پروتستانھا از نص كتاب مقدس ضرورت اجراي آیھ 
روشھاي عملي كاتولیكھا براي دفع جنزدگي خود وسیلھ ترویج اعتقاد بھ جادوگري و پذیرفتن  .میشمرد

لوتر ادعا میكرد كھ یوھان اك، خصم الیپزیگي وي، با شیطان . امكان حلول شیطان در جسد آدمي میشد
الم میداشت كھ خرد لوتر محصول فرعي یك و یوھانس كوكلیوس، در پاسخ، اع; پیماني امضا كرده بود 

تھمت بھ جادوگري گاھي اوقات وسیلھ موثري بود براي . عشقبازي شیطان با مارگارت لوتر بوده است
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متھم میبایست یا مدتي دراز در زیر شكنجھ بماند تا بھ حرف بیاید و . رھایي یافتن از شر دشمنان شخصي
ر قرن شانزدھم براي اجراي شكنجھ سازماني مجھز در اروپا و د; یا، پس از اعتراف، بھ ھالكت برسد 

چنین مینماید كھ )). اقوام بیدین بي سابقھ بود.... با درنده خویي سنگدالنھاي كھ حتي در((وجود داشت 
گناه اینكھ با شیاطین سروكار، یا گاھي اوقات -بسیاري از قربانیان این راه بھ گناه خود اعتراف میكردھاند 

یكي از قضات فرانسوي، در مدت . برخي از متھمان دست بھ خودكشي میزدند. سي ، داشتھاندروابط جن
قضات مدني غالبا در مورد تعقیب این گونھ . یك سال، پانزده خودكشي از این نوع را یاد داشت كرده است

مال منسوب ھر یكي از چندین نوع اع) ١۵۴١(قوانین ھنري ھشتم . متھمان بر روحانیان پیشدستي میكردند
اما دستگاه تفتیش افكار اسپانیا شایعات و اعترافات وابستھ بھ ; بھ جادوگري را مستوجب مرگ میشمرد

كھ اصرار ) ١۵٣٨(جادوگري را چون اوھام باطل مغزھاي ضعیف تلقي، و بھ عمال خود سفارش میكرد 
یت از جادوگران بلند میشد تا كمتر صدایي براي حما. عامھ مردم بھ سوزاندن جادوگران را نادیده انگارند

اما در شھر كلیوز، رسالھاي بھ . و بدعتگزاران خود بھ جادوگران اعتقاد داشتند.در دفاع از بدعتگذاران 
نام در فریبھاي شیطاني منتشر ساخت كھ با لحني خایفانھ جرات كرده بود تخفیفي براي جنون جادوگر 

قرار نداد، اما اظھار داشت كھ جادوگران قربانیان بي  وي وجود شیاطین را مورد تردید.كشي قایل شود 
گناه شیاطینیند كھ بھ جلد ایشان حلول میكنند، و نیز بر اثر فریب شیطان است كھ آنھا بھ اراجیفي كھ مییافند 

در نظر وي زنان بیماران جسمي و روحي بخصوص كساني بودند كھ شیطان بھ آساني بر .اعتقاد مییابند 
ویر در خاتمھ نتیجھ میگرفت كھ جادوگري جرم نیست، بلكھ یك نوع بیماري است .ي میشد وجودشان مستول

چند . و دست بھ دامان فرمانروایان اروپا زد تا از اعدام این گونھ زنان بیچاره جلوگیري بھ عمل آورند; 
الیتھاي آن سال بعد، وبر با نوشتن كتابي در وصف جزئیات اوضاع دوزخ، اداره كنندگان، سازمان، و فع

روحیھ آن عصر در داستان فاوست بھ سخن در . بار دیگر بھ زمان خود برگشت وسمھاي خود نشست
ضمن نامھاي بھ قلم یوھانس تریتمیوس، كھ او را  ١۵٠٧نسخیتن بار نام گئورگ فاوست در سال . میآید

س، با بیاني نھ چندان موتیانوس روفو١۵١٣و بعدا، در سال ; شیادي دوره گرد خوانده بود، ذكر شده است
 ١۵٣٩فیلیپ بگاردي، پزشك متخصص كرمشناسي، در سال . خوشایندتر، از آن شخصیت یاد كرده است

در این سالھاي اخیر مرد بر جستھاي پا در سفر گذارده و تقریبا از ھر ایالت و امیر نشین : ((چنین مینویسد
ھ فقط در علم پزشكي،بلكھ در كف بیني، چھره واز حذاقت بسیار خود، ن.... و كشور شاھي دیدن كرده است

بھ معني )) و انكار نكرده كھ نام وي فاوستوس است.... شناسي، آینھ بیني، و فنون مشابھ آنھا، الفھا زده
مرده  ١۵٣٩بھ گفتھ مالنشتون، چنین بھ نظر میرسد كھ فاوست تاریخي در سال . نیكبخت یا خوش طالع

چھار سال بعد افسانھ پیمان بستن فاوست با شیطان در كتاب . پیچاند باشد بھ دست شیطان كھ گردنش را
دو اندیشھ . مواعظ بزمي بھ قلم یوھاسن گاست، كشیش پروتستان ساكن بال، براي نخستین بار ظاھر شد

: دیرینھ دست بھ دست ھم دادند تا شیاد تاریخي را بھ صورت قھرماني براي افسانھ، درام، و ھنر در آورند
ھ بشر میتوانداز راه اتحاد و ھمكاري با شیطان بر قواي جادویي دست یابد، و دیگر آنكھ دانش یكي آنك

از یك جھت چنین مینمود كھ این .دنیوي وھمي گستاخانھ است كھ موجب بھ دوزخ رفتن شخص میشود 
یقیت بود كھ اما از جنبھاي عمیتقتر بیان این حق; افسانھ طعنھ و تمسخري است از طرف كاتولیكھا بھ لوتر 

دین دانش غیر دیني را مطرود میشمرد و و آن را متناقض با پذیرش خاضعانھ نص كتاب مقدس، كھ بھ 
گوتھ این طرد دیني را مطرود شمرد و بھ نیاز . تنھایي حاوي مقدار كافي از معرفت و حقیقت است، میداند

افسانھ . ا پاك و رستگار سازدبشر براي كسب دانش اجازه داد تا از راه خدمت بھ خیر عمومي خود ر
وي كھ در شھر كولوني در خانوادھاي . فاوست در زندگي ھانري كنورنلیوس آگریپا بھ حقیقت تلخ پیوست

راه خود را بھ سوي پاریس پیداكرد و در آنجا فریفتھ جمعي از علوم غریبھ ) ١۴٨٧(نیكنام بھ دنیا آمده بود 
ھرت، آموختن كیمیاگري و تحصیل قبالھ یھودیان را پیشھ خود تازه وارد تشنھ كسب دانش و ش.دست دارند 

وي نسخھ . ساخت و معتقد شد كھ عالم مكاشفھاي وجود دارد كھ ادراك عادي عقل را بر آن دسترس نیست
  . خطي رسالھ خود را بھ نام در فلسفھ غریبھ، ھمراه با نامھاي براي تریتمیوس فرستاد

ن شدم، كھ چرا تا این زمان كسي بر نخاستھ است تا از بحثي آن قدر حیرت بسیار كردم، و در واقع خشمگی
بدین ترتیب بود كھ روح من قیام كرد . جلیل و مقدس دفاع كند و آنرا از آلودگي بھ افتراي بیدیني مبرا سازد

كھ  من نیز بھ اشتیاق در آمدم كھ وارد در بحث فلسفي شوم، بدان پندار كھ شاید اثري بھ وجود بیاورم....و
و این كار بھ شرطي عملي بود كھ میتوانستیم بھ ثبوت ...خالي از شایستگي و تمجید نباشد
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كھ جادوگري باستاني ھمواره مورد مطالعھ عموم دانشمندان قرار داشتھ، از خطاھا و ...........برسانم
  . لغزشھاي بیدیني منزه بوده، و بر اصول عقالني خاص خود تكیھ داشتھ است

  :ا بیاني پندآمیز پاسخ دادتریتمیوس ب

لیكن مطالب بلند پایھ و پنھاني را تنھا براي بلند پایھترین ; براي عامھ مردم از چیزھاي عامیانھ سخن بگو
این پند را درست آویزه . یونجھ خشك براي گاو نر، و قند براي طوطي. و رازدارترین دوستانت نگاه دار

  .دیگران لگد كوب نره گاوان شويگوش ساز، مبادا كھ تونیز چون بسیار از 

یا از روي احتیاج و یا بھ سبب فقدان ناشر بود كھ آگریپا مدت بیست سال در فرستادن كتابش بھ چاپخانھ 
وي در میدان نبرد لیاقت .امپراطور ماكسیمیلیان او را براي جنگ در ایتالیا احضار كرد . دست نگاه داشت
ه كرد، در دانشگاه پیزا درباره افالطون بھ سخنراني پرداخت، و ضمنا از فرصت استفاد; بسیار بروز داد
قاضي بزرگ شھر مس شد،  ١۵١٨در سال . ھاي حقوق پزشكي از دانشگاه پاویا نایل آمد بھ اخذ دانشنامھ

ولي چون از زن جواني كھ بھ جرم جادوگري دستگیر شده بود حمایت كرد و اجازه رھایي او را از دستگاه 
مدت دو سال بھ عنوان ). ١۵١٩(ھ دست آورد، ناچار شد كھ شغل و مسكن خود را تغییر دھد تفتیش افكار ب

پزشك خصوصي در خدمت لویز دو ساووا ماند، اما آن قدر خود را وارد در انواع مجادالت ساخت كھ آن 
دربار  آگریپا با دومین ھمسر و فرزندان خود بھ آنورس نقل مكان كرد، در. بانو مقرري وي را قطع كرد

نایبالسلطنھ، مارگارت اتریشي، بھ مقام تاریخنویس و كتابدار درباري منصوب شد، و توانست امرار معاش 
در این ھنگام بود كھ مھمترین اثر خود را، بھ نام در بي اعتباري و خودنمایي علوم، تالیف كرد و در . كند

ر باقیمانده از دوران جوانیش، یعني و سپس بھ طور غیر منتظرھاي اث; آن را بھ چاپ رساند ١۵٣٠سال 
در فلسفھ غریبھ، را با دیباچھاي كھ در آن اعتقاد پیشین خود را بھ اراجیف مشروح در كتاب را انكار كرده 

  . این دو كتاب، در كنار ھم، دنیاي دانش آن زمان را دچار بي تكلیفي كردند; بود منتشر ساخت

و این منبع ; سراسر عالم مادي نفوذ دارد و بر آن حكومت میكندنیز در )) روح جھاني((فرمانروایي دارد، 
عظیم نیروي روحي را میتوان با مغزي كھ تھذیب اخالقي یافتھ و با بردباري طرق جادوگري آموختھ است 

مغزي كھ از این منبع كسب نیرو كرد، میتواند خواص پنھاني اشیا، اعداد، حروف، و . بھ اختیار درآورد
كتاب انتشار . كند، بر اسرار ستارگان پي برد، و بر قواي زمین و شیاطین آسمان دست یابدكلمات را كشف 

از ; ھایي درباره خود آگریپا شد فراوان پیدا كرد و چاپھاي مكرر پس از مرگ مولفش سبب رواج افسانھ
را توانا  جملھ اینكھ وي با شیطان ھمكاري داشتھ، شیطان در جلد سگي ھمیشھ بھ دنبال او بوده، و او

  . میساختھ است كھ بر فراز كره زمین پرواز كند و در كره ماه بخوابد

تغییرات زندگي موجب كاھش ادعاھاي آگریپا بھ تجربھ فراسوي حس شد، و بزودي فھمید كھ ھیچ جادو و 
وي با خشم و . یا كیمیایي نمیتواند خانوادھاش را گرسنگي، یا خودش را از زندان طلبكاران، رھایي دھد

در بیاعتباري و  سرخوردگي روي از ھرگونھ دانش گرداند و در سي و نھ سالگي، چنانكھ گذشت، كتاب
. ھاي مونتني مقام شكاكترین اثر قرن شانزدھم را داشت كھ تا قبل از نوشتھ - خودنمایي علوم را نگاشت 

اول از ھمھ . ... خوب حس میكنم كھ چھ نبرد خونیني در پیش دارم: ((وي در دیباچھاش چنین میگوید
شاعران زودرنج، تاریخنویسان بنجل . ..دستوردانان نكبتزده بر ضد من بھ شورش درخواھند آمد، و سپس

فیلسوفان ... جادوگران ھیوالمنش... علماي احكام نجوم منحوس... فروش، خطباي الفزن، منطقدانان لجوج
ھیچ چیزي را ندانستن، بزرگترین ((ھر دانشي بیاعتبار است، ھر علمي بیھوده است، و ...)) مجادلھجو

و اعتراف سقراط بھ ناداني ; آدم و حوا را بھ پایان رساند دانش بود كھ خوشبختي.)) سعادت زندگي است
كلیھ علوم چیزي جز احكام و عقاید ساختھ مغز بشر . ((بود كھ بھ او رضاي خاطر و نام نیك عطا كرد

نیستند، ھمانقدر زیانبخشند كھ سودمند، بھ ھمان اندازه فسادانگیزند كھ سالمتبخش، و ھمان گونھ بدند كھ 
آگریپا بحث بنیان برانداز خود .)) لحاظ كامل نیستند، بلكھ مشكوك و پر از خطا و تناقضندو از ھیچ ; خوب

را از الفباي زبان شروع میكند و آن را براي نااستواریھاي گیج كننده تلفظ حروفش مورد سرزنش قرار 
در مقابل نظر بھ دستوردانان میخندد كھ استثناھایشان بیش از قواعدشان است، و ھمواره رایشان . میدھد
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در حال شعور كامل ((شاعران را آدمھاي دیوانھاي میداند كھ ھیچ كدامشان . عامھ مردم در اقلیت میماند
بھ نظر آگریپا بیشتر تاریخ حكایتي ساختگي است، نھ چنانكھ ولتر بھ خطا آن . نمیتوانند شعر بسرایند)) خود
اره در حال تعویض، كھ ھر تاریخنویس و نسلي خوانده است، بلكھ حكایتي ھمو)) حكایتي قراردادي((را 

خطبھسرایي عبارتست از روش فریب دادن و بھ اشتباه انداختن مغز بھ . آن را از نو تغییر شكل میدھد
آگریپا اكنون در مورد كتاب خودش اعالم ; و عقیده بھ علوم غریبھ دروغ است. وسیلھ زبان آوري و لفاظي

میپرداخت، بیشتر بھ این خاطر )) ناعلمھا((بگویي، كیمیاگري، و اینگونھبھ علم احكام نجوم، جادوگري، غی
. بود كھ ارباب رجوع با الحاح و مزاحمت از او طلب دانش سري میكردند و، در مقابل، مزد نیز میدادند

ھاي  و اما در خصوص فیلسوفان عقیده داشت كھ اندیشھ. نیست)) چیزي جز خرافات فسادانگیز((قبالھ
جدل آمیزشان اصوال آنھا را از مسیر عقل و سنجش بیرون میراند، و بھتر است ایشان را بھ  ضدونقیض و

گرچھ فلسفھ میكوشد تا اصول اخالقي را مبتني بر عقل . حال خود بگذاریم كھ مطالب یكدیگر را ابطال كنند
از :((بت میسازدبداند، اما تضاد غیر منقول اخالقیات در زمان و مكان، بطالن آن را بھ خودي خود ثا

ھمین روست كھ آن چیزي كھ زماني عیبت بوده است در زماني عیبت بوده است در زماني دیگر حسن بھ 
ھا نیز  ھنرھا و حرفھ.)) شمار میآید، و آنچھ در مكاني فضیلت است در مكاني دیگر رذیلت شناختھ میشود

پست و فسادانگیز، و پناھگاھي براي  مكتبي از آداب.((بھ اندازه علوم بھ خود نمایي و دروغ آلودھاند
خزانھداران دزداني ھستند كھ دستھایشان آغشتھ بھ چسبند و . تجارب تزویر است. است)) سنگدلي نفرتآور

جنگ، آدمكشي دستھ جمعي است، و وسیلھاي براي سرگرمي . انگشتانشان بھ چنگ قالب ختم میشوند
خطر در وجود پزشك و دارو ((است، و غالبا )) یك نوع فن ظریف آدمكشي((پزشكي . گروھي معدود

حاصل ھمھ این حرفھا چیست اگر علم عقیدھاي گذران، و فلسفھ .)) خیلي بیشتر است تا در خود بیماري
مجادلھ بیھوده مغزھاي وسواسي درباره چگونگي الیتناھي است، پس بشر با توسل جستن بھ چھ چیز 

این دیگر . اوندي، آنچنان كھ در كتاب مقدس مكشوف شده استمیتواند زندگي كند تنھا با توسل بھ كالم خد
و درواقع، اگر درست بنگریم، در میان شكھا و تجسسھاي آگریپا، بھ طور جستھ ; نغمھ كتاب مقدس بود

وي قدرت گذران پاپھا و حتي . گریختھ، با افكاري كھ جنبش اصالح دیني را تایید میداشتند برخورد میكنیم
. ایشان را، ھنگامي كھ از پیروي كالم كتاب مقدس تخطي میكردند، مطرود میشمردفرمانروایي روحي 

آتش و (( دستگاه تفتیش افكار را بھ دلیل اینكھ آدمیان را نھ بھ كمك عقل و كتاب مقدس، بلكھ بھ تھدید
ه بھ ایمان میآورد محكوم مینمود آرزو میكرد كھ كلیسا كمتر براي نمازخانھ، و بیشتر در را)) ھیمھ

اما وقتي وي تصدیق میكند كھ مولفان عھد قدیم و عھد جدید نیز جایزالخطا . دستگیري از بینوایان خرج كند
تنھا مسیح مظھر جاوداني درستي و حقیقت : بودھاند، دیگر قدم از پیشوایان جنبش اصالح دیني فراتر مینھد

آگریپا از . روح خود را در وجود او بجوییمو آخرین پناھگاه عقل و ; تنھا بھ او باید توكل داشتھ باشیم; است
آتش خشمي كھ بر ضد نداي طغیان انگیزش برافراختھ شد لذت میبرد، اما قیمت آن را با سالھاي باقیمانده 

و چون او ; شارل پنجم بھ او تكلیف كرد كھ انتقاد خود را درباره كلیسا تكذیب كند. عمرش گران پرداخت
وقتي بر اثر انباشتھ شدن وامھایش بھ زندان تاریخنگار درباري . كرد امتناع ورزید، مقرریش را قطع

كاردینال كامپدجو و اسقف لیژ بھ شفاعت او را از زندان رھانیدند، اما شارل پنجم وي را . تاخیر كرده است
آگریپا بھ لیون رفت و، چنانكھ معروفست، بار دیگر در آن شھر ). ١۵٣١(از قلمرو خود اخراج كرد 

پس از رھایي، بھ گرنوبل نقل مكان كرد و ھمانجا، در چھل و ھشت سالگي، . وامھاي خود شد زنداني
اما تنھا كتاب ; محتمال وي در تكوین فلسفھ شكاكیت در ذھن مونتني سھمي بسزا داشتھ است. وفات یافت

م فكر و عمل علوم غریبھ در عال. معروفش ھمان در فلسفھ غریبھ بود، كھ بعدا خود نیز آن را باطل شمرد
  . تا آخر آن قرن در رونق و رواج خود باقي ماند

II -  انقالب كوپرنیكي  

پیشرفتھایي در عالم ریاضیات، كھ امروزه پیش پا افتاده بھ نظر میآیند، در آن عصر موجب شد كھ وسایل 
مات ، عال)١۵۴۴(كتاب عدد صحیح در علم حساب، اثر میخائل شتیفل . محاسبھ دقیقتر و كارگرتر شوند

و كتاب ھوش تیزكن، تالیف رابرت ركورد، نخستین بار عالمت تساوي ; جمع و تفریق را معرفي كرد
محاسبات آدام ریز، كھ زماني شھرت بسیار داشت، آلمانیھا را از مرحلھ . امروزي را در چاپ بھكار برد
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ین رسالھ بھ سبك یوھانس ورنر نخست. ھاي شمردني وارد مرحلھ محاسبھ نوشتني كرد محاسبھ با مھره
و گئورگ رائتیكوس، عالوه بر آنكھ ; )١۵٢٢(امروزي را در موضوع مقاطع مخروطي منتشر كرد 

ستارھشناسي، بیشتر، از . شاگرد كوپرنیك بود، تحقیقات رگیو مونتانوس در علم مثلثات را نیز ادامھ داد
ین محاسبات، بعضي از علماي احكام بر پایھ ا. محاسبات قابل اعتماد برخوردار بود تا از ابزارھاي علمي

، طوفان نوح ١۵٢۴فوریھ  ١١نجوم پیشبیني كردند كھ با تقارن مشتري و زحل در برج حوت، در تاریخ 
ھاي  و بھ دنبال آن شھر تولوزكشتي بزرگي براي نجات ساخت، و خانواده; دومي بھ وقوع خواھد پیوست

ابزارھاي ستارھشناسي خاستگاھي قرون وسطایي داشتند، بیشتر . ھا ذخیره كردند محتاط آذوقھ بر قلل كوه
ساعتھا، قطب ; كره آسمان، كره زمین، چوب مدرج ارتفاع سنج، اسطرالب، كره با مقطعھاي مداري: مانند

با این تجھیزات بود كھ . اما تلسكوپ و دوربین عكاسي وجود نداشتند; نماھا، و بسیاري چیزھاي دیگر
میكوالي كوپرنیك، چنانكھ لھستان او را مینامد، نیكالس كوپرنیك، چنانكھ . دكوپرنیك زمین را از جا كن

در  ١۴٧٣آلمان وي را مینامد، و نیكوالوس كوپرنیكوس، چنانكھ دانشوران جھان او را مینامند، بھ سال 
واقع در كنار رود ویستول در پروس غربي، شھري كھ ھفت سال پیش از آن توسط ) یا تورن(تورون 

و بدین ترتیب، وي از لحاظ مكان پروسي بود ; ن توتوني تسلیم كشور لھستان شده بود، بھ دنیا آمدشھسوارا
چون پدر فوت . و كھ از كراكو بھ راه افتاده بود، در تورون ساكن شد و تجارت مس را پیشھ خود ساخت

را بھ عھده ، برادر مادر، لوكاس واتسلرود كھ اسقف ارمالند بود، سرپرستي كودكانش )١۴٨٣(كرد 
  . گرفت

در آنجا وي سلطھ . نیكوالوس در ھجدھسالگي بھ دانشگاه كراكو فرستاده شد تا تحصیل علوم دیني كند
خفقانآور فلسفھ مدرسي بر اومانیسم را با افكار خود سازگار نیافت و داییش را وادار كرد كھ او را بھ ایتالیا 

امع فراوئنبورگ در بخش لھستاني پروس شرقي بھ اسقف او را، در مقام كانن، در كلیساي ج. بفرستد
  . دادخدمت گماشت و ضمنا اجازه مرخصي سھ سالھاي بھ وي 

ي از یك. ریاضیات، طبیعیات، ستارھشناسي تحصیل كرد) ١۵٠٠-١۴٩٧(كوپرنیك در دانشگاه بولونیا 
استادانش بھ نام دومنیكود نووا را، كھ خود زماني شاگرد رگیو مونتانوس بود، نظام بطلمیوسي را درھم و 

مشكل مییافت و شاگردان خود را با افكار ستاره شناسان یونان باستان، كھ سكون و مركزیت زمین را 
فیثاغورس، در قرن پنجم قبل از  فیلوالئوس، یكي از پیروان. مورد تردید قرار داده بودند، آشنا میساخت

میالد معتقد بود كھ زمین و دیگر سیارات گرد آتشي مركزي، بھ نام ھستیا، میچرخند كھ از نظر مردمان 
سیسرون در . پنھان است، زیرا تمام قسمتھاي مكشوف كره زمین در جھت مخالف آن قرار دارند

ز دانشوران قرن پنجم قبل از میالد بود و عقیده ھایش از ھیكتاس سیراكوزي نام میبرد كھ وي نیز ا نوشتھ
  . داشت كھ خورشید، ماه، و ستارگاه ھمھ ثابتند و حركت ظاھریشان معلول چرخش محوري زمین است

اشاره بھ حركت ) م ق ٣١٠٢٣٠(ارشمیدس و پلوتارك نقل كردھاند نقل كردھاند كھ آریستارخوس ساموسي 
بنا بھ گزارش پلوتارك، . دیني شده، و گفتھ خود را پس گرفتھ بودزمین بھ دور خورشید كرده، متھم بھ بی

)) خورشید مركزي((این نظریھ . سلوكوس بابلي در قرن دوم قبل از میالد این نظریھ را تجدید كرده بود
میتوانست در دوران دیرین پیشرفت كرده و بھ پیروزي رسیده باشد، اما كالودیوس بطلمیوس اسكندراني 

، را چنان با قدرت و استادي از نو بھ بیان آورد و تثبیت كرد ))زمین مركزي((یالدي نظریھ در قرن دوم م
بطلمیوس بود كھ ابتدا حكم كرد بر اینكھ علم، در . كھ دیگر كسي را یاراي سرپیچي از آن باقي نماند

دارد، اختیار  ھا، باید سادھترین فرضیھ ممكن را، كھ با مشھودات عمومي وفق كوشش خود بھ توجیھ پدیده
و با این حال، خود بطلمیوس مانند سلفش، ابرخس ، براي توضیح حركات ظاھري سیارات براساس ; كند

، مجبور شده بود مجموعھ درھم و گیج كنندھاي از فلكھاي تدویر و فلكھاي خارج ))زمین مركزي((نظریھ 
و نیكوالي ) ١٣٣٠١٣٨٢( آیا ممكن بود فرضیھ سادھتري پیدا كرد نیكول او رسم. مركز فرض كند

بھ ) ١۴۵٢١۵١٩(لئوناردوداوینچي ; نظریھ حركت زمین را را تجدید كرده بودند) ١۴١٠١۴۶۴(كوزایي 
زمین نھ در مركز مدار خورشید قرار دارد و نھ در مركز ... خورشید حركت نمیكند: ((تازگي نوشتھ بود

واند خیلي سادھتر از نظریھ بطلمیوس میت)) خورشید مركزي((كوپرنیك حس میكرد كھ فرضیھ .)) عالم
، كوپرنیك ١۵٠٠در سال . ھاي نجومي را توجیھ كند یعني پدیده - )) مشكل ظواھر را بر طرف سازد((
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بیست و ھفت سالھ بھ رم رفت و در آنجا ضمن سخنرانیھایي، چنانكھ روایت شده است، بھ طور آزمایشي 
دوره مرخصیش بھ پایان رسید و كوپرنیك براي انجام در این زمان . نظریھ حركت زمین را پیشنھاد كرد

)) زمین مركزي((اما ریاضیات وابستھ بھ نظریھ . وظیفھ شغلي خود بھ كلیساي جامع فراوئنبورگ بازگشت
پس تقاضا كرد كھ بھ وي اجازه دھند تحصیالت خود را در ایتالیا دنبال كند، و ; دعاھایش را آشفتھ میساخت

كھ بھ نظر باالترھایش مناسبتر  -بھ فراگرفتن پزشكي و قانون كلیسایي خواھد پرداخت وعده داد كھ این بار 
دانشنامھ . قبل از آنكھ قرن پانزدھم بھ آخر رسد،وي بھ ایتالیا بازگشت: از تحصیل ستارھشناسي میآمد

بار ، ظاھرا در رشتھ پزشكي درجھاي نگرفت، و )١۵٠٣(حقوق خود را از دانشگاه فرارا بھ دست آورد 
بزودي داییش، شاید براي آنكھ فرصت تازھاي براي . دیگر خویشتن را بھ خدمت در فراوئنبوگ آشتي داد

و در نتیجھ، ; )١۵٠۶(ادامھ تحصیل بھ وي دھد، او را بھ شغل منشیگري و پزشكي خویش انتخاب كرد 
نظریھ خود را بر در آنجا بود كھ وي . كوپرنیك مدت شش سال در قصر اسقفنشین ھایلسبرگ بھ سر برد

چون اسقف مھربان . پایھ محاسبات ریاضي مبتني ساخت و آن را در نسخھاي خطي بھ بیاني منظم در آورد
وي بھ شغل . بدرود حیات گفت، كوپرنیك بھ سر خدمت خود در كلیساي جامع فراوئنبورگ حاضر شد

از طرف دفتر كلیساي جامع مامور . پزشكي ادامھ داد، در حالي كھ بیماران بینوا را رایگان درمان میكرد
براي سیگیسموند اول، شاه لھستان، طرحي بھ منظور اصالح پول رایج ; خدمت در ھیئتھاي سیاسي شد

)) قانون گرشم((ھاي عالمانھ خود، موضوعي را كھ بعدا بھ نام در یكي از چندین مقالھ. پروس تھیھ كرد
یا بھ عبارت دیگر، وقتي )) ا از جریان خارج میكندپول خوب ر... پول بد:((معروف شد بھ نگارش درآورد

ھاي بھادار توسط مردم احتكار و یا بھ خارج از  دولتي سكھ كم بھایي را بھ بازار روانھ میكند، طبعا سكھ
و باز از طرف دیگر، ھر سكھ كم بھایي بھ عنوان ; كشور صادر میشوند، و در نتیجھ از گردش میافتند

در خالل این $ اما.)) ھمان سكھ بد خود را دوباره بھ دست میآورد((ود، یعني شاه مالیات تقدیم خزانھ میش
مسكن او از لحاظ جغرافیایي . كارھا، كوپرنیك از تحقیقات خود در زمنیھ ستارھشناسي دست بر نمیداشت

ي بر و. فراوئنبورگ نزدیك دریاي بالتیك و نیمي از ایام در مھ و ابر پوشیده بود; وضع نامساعدي داشت
عجب نیست، ; ))آسمان شادي و آن ھواي آرام را از ما دریغ داشتھ است((بطلمیوس رشك میبرد كھ برایش 

  . اگر كوپرنیك تقریبا خورشید را میپرستید

ترصدھاي نجومي وي نھ دقیق بودند و نھ متعدد، و اصوال براي منظور وي این تجسسھا اھمیت حیاتي 
مفروضات و اطالعات بطلمیوسي را بھ كار میبرد و ھدفش آن بود كھ  وي در بیشتر موارد ھمان. نداشتند

حدود سال . وفق میدھد)) خورشید مركزي((ثابت كند كلیھ مشاھدات گرد آمده بھ بھترین وجھي با نظریھ 
، كوپرنیك نتایج پژوھشھاي خود را، با عنوان تفسیر مختصر كتاب گردش افالك آسماني، در تفسیر ١۵١۴

این اثر در دوران زندگیش بھ چاپ نرسید، اما وي چند نسخھ خطي آن را بھ عنوان . كرد كوتاھي خالصھ
; كوپرنیك خالصھ افكارش را با سادگي و فروتني بیان میكند. بھ اطراف فرستاد)) بالونھاي آزمایشي((

  :گویي كھ آن افكار مظھر بزرگترین انقالب در تاریخ مسیحیت نبودند

  . رات آسماني یك مركز مشترك وجود نداردبراي كلیھ افالك یا ك -١

  .بلكھ تنھا مركز گرانش و مركز كره ماه است. مركز زمین مركز عالم نیست -٢

و بنابر این، خورشید ; بھ دور خورشید میگردند، كھ بھ منزلھ نقطھ میاني آنھاست[ سیارات]ھمھ كرات - ٣
  . مركز عالم است

آن تا فلك البروج آن قدر كوچكتر از نسبت شعاع زمین بھ  نسبت فاصلھ زمین تا خورشید بھ فاصلھ -۴
فاصلھ زمین تا خورشید است كھ فاصلھ زمین تا خورشید در مقابل فاصلھ زمین تا فلك البروج نامحسوس 

  . است
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زمین . ھر حركتي در فلك البروج ناشي از حركت خود فلك نیست، بلكھ معلول حركت زمین است -۵
بھ محیطش روزانھ یك دور كامل بھ حول دو قطب ثابتش گردش میكند، در حالي ھمراه با عناصر وابستھ 

  .كھ فلكالبروج و فلكاالفالك در وضع خود باقي میمانند و تغییري نمییابند

آنچھ در نظر ما ھمچون حركات خورشید مینماید ناشي از حركت خورشید نیست، بلكھ بر اثر حركت  -۶
  ...ما نیز مانند ھر یك از سیارات دیگر بھ دور خورشید میچرخیم[ حركت]و با آن، ; زمین و مدار ماست

  . حركت ظاھري مستقیم و قھقرایي سیارات ناشي از حركت آنھا نیست، بلكھ نتیجھ حركت زمین است- ٧

عده معدودي .)) بنابر این، حركت زمین بھ تنھایي براي توجیھ آنھمھ اختالالت ظاھري آسمانھا كفایت میكند
  . تارھشناسان كھ كتاب گردش افالك آسماني را از نظر گذراندند اعتنایي بھ آن نكردنداز س

پاپ لئو دھم چون بر نظریھ كوپرنیك آگاھي یافت، عالقھاي دانشپژوھانھ نسبت بھ آن ابزار داشت و 
براي  و در نتیجھ; كاردینالي را مامور كرد تا ضمن نامھاي اثبات عملي آن را از كوپرنیك درخواست كند

 ١۵٣٠لوتر كمي قبل از سال . مدتي فرضیھ جدید در دربار روشنفكر پاپ مورد توجھ خاص قرار گرفت
مردم گوش بھ سخنان عالم احكام نجوم تازھكاري فرا دادھاند كھ میخواھد ثابت : ((آن نظریھ را طرد كرد

كھ یوشع بھ خورشید فرمان  كند زمین در ستارھشناسي را وارونھ كند، اما كتاب مقدس بھ ما تعلیم میدھد
ربع مسكون ) ((١آیھ(كالون با آوردن سطري از مزمور نودو سوم .)) داد كھ بر جا ساكن بماند، نھ بھ زمین

كیست كھ :((جواب كوپرنیك را میدھد، و سپس میپرسد -)) نیز پایدار گردیده است و جنبش نخواھد خورد
كوپرنیك با مشاھده واكنشي كھ بر ضد كتابش )) قدس بداندجرئت كند مقام كوپرنیك را برتر از مقام روح ال

تالیف كتاب عمده خود را بھ پایان رساند، تصمیم  ١۵٣٠بر پاشد چانا دلسرد گردید كھ چون در حدود سال 
پس با آرامش كامل بھ وظایف كلیسایي خود مشغول شد، كمي بھ . گرفت از انتشار آن صرف نظر كند

وي در این دوران . شصت سالگي متھم بھ داشتن معشوقھاي گشتسیاست پرداخت، و در سنین 
ریاضیدان جوان با شوق و شوري بھ نام  ١۵٣٩سالخوردگي رضا بھ قضا داده بود، تا اینكھ بھ سال 

رائتیكوس بیست و پنج سالھ، پروتستان، دستپرورده مالنشتون، و . گئورگ رائتیكوس قدم بھ میدان گذارد
وي تفسیر را خوانده و حقیقت آن را گردن نھاده بود، و آرزو داشت بھ ھر . بوداستاد دانشگاه ویتنبرگ 

ھاي تمدن واقع در كنار  نحوي كھ شده ستارھشناس سالخورده را، كھ در یكي از دور افتادھترین پاسگاه
دریاي بالتیك با بردباري انتظار میكشید تا دیگراني نیز چون او گردش و چرخش نامریي زمین را درك 

خواند، و از )) بھترین و بزرگترین فرد بشر((جوان دلباختھ كوپرنیك شد، او را . نند، كمك و یاري رساندك
رائتیكوس مدت ده ھفتھ دستنویس . اینكھ كوپرنیك را آنچنان فدایي و فریفتھ علم دید سخت بھ شگفتي افتاد

پذیرفت، اما موافقت كرد كھ كوپرنیك ن. سپس در لزوم انتشار آن اصرار ورزید. قطور را مطالعھ كرد
بدین ترتیب، در سال . انتشار تحلیل سادھاي از چھار كتاب اول آن اثر را بھ عھده رائتیكوس بسپرد

، دانشمند جوان نخستین گزارش درباره كتاب گردش افالك آسماني را در شھر دانتزیگ بھ چاپ ١۵۴٠
  . عالم االھي مھربان قانع نشد. فرستاد وي نسخھاي از آن را با دلي پرامید براي مالنشتون. رساند

و فرضیھ كوپرنیكي را در كالسش درس ) ١۵۴٠اوایل سال (ھنگامي كھ رائتیكوس بھ ویتنبرگ بازگشت 
كھ، بھ جاي آن، كتاب افالك یوھانس دساكروبوسكو را تعلیم )) بھ وي امر شد((داد، چنانكھ خود مینویسد، 

بعضیھا خیال میكنند این كار :((نامھاي بھ دوست خود چنین نوشت، مالنشتون در ١۵۴١اكتبر  ١۶در . دھد
مھمي است كھ سخني باطل را بھ كرسي بنشانند، مانند آن ستارھشناس پروسي كھ زمین را بھ حركت در 

بھ حقیقت فرمانروایان خردمند باید سركشي مغز آدمي را رام . میآورد و خورشید را بر جاي ثابت میدارد
در آنجا  ١۵۴١، رائتیكوس بھ فراوئنبورگ بازگشت و تا سپتامبر سال ١۵۴٠ستان سال در تاب.)) سازند

ھنگامي كھ . وي بھ دفعات از استادش درخواست كرد كھ متن كامل اثر خود را بھ دنیا عرضھ دارد. ماند
رد یك دو نفر از روحانیان صاحب مقام نیز با رائتیكوس ھماوا شدند، كوپرنیك، شاید بھ سبب آنكھ حس میك
دستنویس خود افزود و بھ رائتیكوس اجازه داد آن را براي ناشري در نورنبرگ، كھ كلیھ مخارج و 

بعد كھ رائتیكوس ویتنبرگ را ترك كرد و براي ). ١۵۴٢(مخاطرات آن را بھ عھده گرفتھ بود، بفرستد
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، كھ كشیشي تدریس بھ الیپزیگ رفت نظارت بر چاپ كتاب را بھ دست دوست خود آندرئاس اوزیاندر
كھ بھتر است نظر ) ١۵۴١اكتبر  ٢٠(اوزیاندر قبال بھ كوپرنیك نوشت . لوتري و اھل نورنبرگ بود، سپرد

و در نامھ دیگري، بھ ھمان تاریخ، بھ ; تازه او بھ عنوان فرضیھ، و نھ چون حقیقتي ثابت شده، پیشنھاد شود
و عالمان االھي خاطر خود را آسوده نگاه پیروان ارسطو ((رائتیكوس خاطر نشان ساخت كھ با این رویھ 

ھاي علمي خویش  خوركوپرنیك نیز چھ در تفسیر و چھ در كتاب اصیلش، مكررا نظریھ.)) خواھند داشت
روشتنرین ((را فرضیھ خوانده بود و در عین حال در اھدانامھ كتابش ادعا كرده بود كھ نظراتش را بر 

بھ ھر حل . كھ وي بھ اوزیاندر داد اطالعي در دست نیستدرباره پاسخي . مبتني ساختھ است)) مدارك
  : اوزیاندر، بدون ذكر نام خود، دیباچھاي بدین مضمومن بر كتاب افزود

  . ھاي این كتاب خطاب بھ خواننده درباره فرضیھ

بي شك بسیاري از علما بھ سبب شھرتي كھ اكنون این فرضیات نوظھور بھ دست آوردھاند از مطالعھ 
  ... فرضیات... الزام ندارد: با این حال.. علمي كتاب حاضر سخت آزرده خاطر خواھند شد ھاي نظریھ

ھمین قدر كامال كافي خواھد بود كھ محاسبھ حاصل از ; شاید حتي محتمل ھم نباشد; درست باشند.... استاد
براي فھم  ھایي را كھ ستاره شناس با طیب خاطر آن فرضیھ... آن فرضیات با ترصدھاي نجومي وفق دھد

اما ھیچ یك از آن دو نخواھند ; فیلسوف شاید طالب احتمال قویتري باشد; از ھمھ آسانترند دنبال خواھد كرد
بنابر . مگر آنكھ از راه وحي االھي حقیقتي بر آنھا مكشوف شود... توانست بھ واقعیتي مطمئن دست یابند
ھاي دیرین، كھ احتمال  را در كنار فرضیھھاي نوین جاي خود  این، بگذارید قبول كنیم كھ این فرضیھ

ھاي نوین واقعا قابل تحسین و  از طرف دیگر، این فرضیھ. واقعیت بیشتري ندارند، بھ دست بیاورند
سادھاند، و بھ عالوه، ما در ضمن مطالعھ آنھا بھ گنجینھ بزرگي از مشاھدات بسیار عالمانھ دست خواھیم 

  . ھاي نجومي توقع قطعیت داشتھ باشد ھجز این، ھیچ كس نباید از فرضی. یافت

كسي كھ ھر چھ را كھ در راه ھدفھایي تدوین شده است بھ عنوان . ستارھشناس نمیتواند این قطعیت را بدھد
  . ... حقیقت بپذیرد، محتمال پس از مدتي مطالعھ در این علم از روز اولش نادانتر خواھد بود

احتمال دارد كوپرنیك سخت از . ي گستاخانھ، محكوم شده استاین دیباچھ بارھا، بھ اتھام تحریف و تصرف
آن آزرده شده باشد، زیرا آن مرد سالخورده، كھ مدت سي سال با نظریھ علمي خود زیستھ بود، بھ حالتي 

ھمچنانكھ آن را توصیفي از ; رسیده بود كھ آن را چون جزئي از زندگي و خون خود حسي میكرد
ا دیباچھ اوزیاندر عاقالنھ و عادالنھ بود، زیر از مقاومت طبیعي بسیاري از ام. واقعیتھاي جھان میدانست

و عالوه بر آن، ھنوز ھم یادآور ; مغزھا در برابر فكري نوظھور و انقالبي بھ طرز محسوس میكاست
خوبي است كھ بدانیم توصیفھاي ما از عالم ھستي چیزي جز بیانات خطاپذیر قطرات آب عاقبت در بھار 

كتاب با عنوان كتاب اول گردش افالك آسماني منتشر، و بعدھا بھ نام گردش افالك آسماني  ١۵۴٣سال 
وي در بستر مرگ . بھ دست كوپرنیك رسید ١۵۴٣مھ  ٢۴ھاي آن در  یكي از نخستین نسخھ. خوانده شد

. صفحھ عنوان كتاب را باز كرد، خواند، تبسمي كرد، و در ھمان ساعت چشم از جھان فروبست. بود
اھداي كتاب بھ پاپ پاولوس سوم نیز خود اقدامي بود براي خلع سالح كردن مقاومت دیني در برابر 

  . نظریھاي كھ آشكارا با نص صریح كتاب مقدس متناقض بود و این را خود كوپرنیك نیز بخوبي میدانست

قاد دارم كھ ما باید من ھنوز ھم اعت:((ھایي اطمینانبخش و پر ایمان شروع كرد وي دیباچھ خود را با واژه
او مدتھا در چاپ كردن كتاب .)) ھاي علمیي كھ بكلي برخالف اصول دینند اجتناب كنیم از پذیرفتن نظریھ

كھ اسرار فلسفھ خود را ... آیا بھتر نیست از روش فیثاغورسیھا: ((دچار تردید مانده و از خود پرسیده بود
)) فقط نزد آشنایان و دوستان خود، افشا میكردند پیروي كنیمنھ بھ وسیلھ كتاب، بلكھ از راه زبان، و آن ھم 

روحانیاني دانشپژوه چون نیكوالوس شونبرگ، كاردینال كاپوا، و تیدمان گیزه، اسقف خلمنو، با اصرار از 
كوپرنیك صالح دید كھ در اینباره نام رائتیكوس لوتري . (او خواستھ بودند كھ كشفیات خود را منتشر سازد

وي دین خود را بھ ستارھشناسان یوناني گردن مینھد، اما سھوا نام آریستارخوس را .) قلم نیاورد آین را بھ

pymansetareh@yahoo.com



وي عقیده داشت كھ ستاره شناسان نیازمند نظریھاي بھتر از نظریھ بطلمیوس بودند، زیرا . از قلم میاندازد
تي نمیتوانستند طول سال دچار اشكاالت علمي بسیار میشدند و ح)) زمین مركزي((اكنون ایشان در نظریھ 

و ... عالیقدر((كوپرنیك باالخره دست بھ دامن پاپ میزدند و بھ عنوان مردي . را بھ طور دقیق محاسبھ كنند
نیشھاي ((، از او درخواست میكند كھ وي را در برابر ))خواھان و حامي ھر نوع علم، حتي ریاضیات

بھ خود اجازه میدھند درباره این گونھ مطالب راي ((كھ بدون اطالع كافي از عالئم ریاضیات )) مفتریان
نظریھ علمي مرا بھ سبب ناسازگاري با پارھاي از قسمتھاي كتاب مقدس مورد حملھ ((و یا .)) صادر كنند
اول آنكھ عالم : بیان مطلب با این فرضھاي مسلم آغاز میشود. بھ زیر حمایت خود بگیرد...)) قرار دھند

یعني اگر بھ حال خود گذارده شود بھ سوي یك مركز گرانش  -ن كروي است دوم آنكھ زمی;كروي است 
سوم آنكھ حركات اجرام آسماني حركاتي ; میگراید و، بنا بر این، خود را طبیعتا بھ شكل كره در میآورد

است، ونیز )) كاملترین شكل((زیرا دایره  - متشابھ و مستدیرند، یا از حركاتي مستدیر تركیب یافتھاند 
  . ، اگر تصور كند كھ حركات آسماني متشابھ نباشند ))كر آدمي از خوف بر خود میپیچیدف((

ھر تغییر مكاني كھ بھ نظر میرسد، یا بر اثر حركت ناظر : ((كوپرنیك اشاره بھ نسبي بودن حركت میكند
یكدیگر متمایز البتھ بھ شرطي كھ آن دو از ; است، یا شي مورد نظر، و یا ناشي از تغییر مكان ھر دو آنھا 

زیرا ھرگاه اشیایي بھ طور مساوي نسبت بھ خودشان در حركت باشند، ھیچ حركتي در میان ; باشند 
ظاھري شبانھروزي سیارات بھ دور زمین ممكن است ناشي از حركت واقعي شبانھروزي زمین بھ دور 

ا فرض اینكھ زمین ھر و ھمچنین حركت ظاھري ساالنھ خورشید بھ گرد زمین را میتوان ب; محورش باشد 
  . سال یك بار بھ دور خورشید میچرخد توجیھ كرد 

بطلمیوس دلیل آورده بود كھ اگر زمین بھ دور خود بچرخد . كوپرنیك ایرادات مدعیان را پیش بیني میكند
كوپرنیك جواب میدھد كھ . ابرھا و اشیاي روي آن بھ اطراف پرتاب میشوند، یا در پشت سر باقي میمانند

ایراد با شدت بیشتري بر ضد ادعاي گردش سیارات بزرگ بھ دور زمین صدق میكند، زیرا فواصل  ھمین
بعید آنھا از زمین ایجاب میكند كھ در مدارھایي بزرگ و با سرعتھایي بینھایت زیاد بھ دور زمین گردش 

طور مستقیم بھ  باز بطلمیوس گفتھ بود كھ اگر از روي زمیني كھ در حال چرخیدن است جسمي را بھ. كنند
كوپرنیك پاسخ میدھد كھ این گونھ اشیا، مانند . باال پرتاب كنیم نباید آن جسم دوباره بھ مبدا خود باز گردد

در مقابل این ایراد كھ گردش ساالنھ زمین بھ . و ھمراه آن در حركت و چرخش))جزئي از زمینند((ابرھا، 
نسبت بھ ) ھاي بیرون از منظومھ شمسي ستاره)) (بتثا((ھاي  دور خورشید باید موجب تغییر مكان ستاره

موقعیت رصد گاه زمین در دو نقطھ متقابل مدارش شود، كوپرنیك میگوید كھ حركت مداري زمین بھ دور 
بھ اندازھاي است كھ، با این تغییر مكان، تغییر ))) فلك البروج(((خورشید وجود دارد، اما فاصلھ ستارگان 

با وسایل امروزي این تغییر وضع تا حدي قابل رصد . (اي ما نامحسوس استوضع نسبي آن ستارگان بر
  :كوپرنیك نظام فلكي خود را در جمالتي فشرده چنین بیان میكند) كردن شده است

اول و باالتر از ھمھ فلك ستارگان ثابت قرار دارد كھ خود و ھمھ چیز دیگر را در بر گرفتھ، و بھ ھمین 
نخست زحل است كھ مدار خود را در مدت سي ) سیارات(میان اجرام متحرك  در..... دلیل بیحركت است

و سپس مریخ كھ در دو سال مدارش . بعد از آن مشتري است با گردشي دوازدھسالھ. سال بھ پایان میرساند
زمین قرار ... در مرتبھ چھارم گردش ساالنھاي بھ دور خورشید انجام میگیرد كھ در مدار آن. را میپیماید

در مرتبھ پنجم نوبت بھ زھره میرسد كھ در نھ ماه خورشید را دور . رد با مدار ماه بھ مثابھ فلك تدویردا
و در میان . سپس عطارد كھ مقام ششم را دارد و در فاصلھ ھشتاد روز گردش خود را انجام میدھد. میزند

عالم بعضي دیگر مغز عالم بیمناسبت نیست كھ برخي خورشید را چراغ . ... ھمھ اینھا خورشید جاي دارد
و بدرستي، زیرا خورشید در حالي كھ بر تخت ... و باز گروھي دیگر فرمانرواي عالمش نامیدھاند

  .... فرمانروایي جاي گرفتھ است، بر خانواده ستارگان طواف كنندھاش حكومت میكند

تناسبي قطعي در ھماھنگي بنابراین، ما در پس این آرایش منظم شاھد تقارني شگفت انگیز در جھان و نیز 
بھ نحوي كھ ممكن نیست نظیر آن را از ھیچ راه دیگري بھ دست ; میان حركت و وسعت مدارھا، میشویم

كوپرنیك . ه را با خود ھمراه داردمعموال ھر تكاملي در یك نظریھ علمي بقایایي از نظریھ مطرود شد. آورد
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مدركات خود را بر پایھ مشاھداتي كھ از بطلمیوس بھ وي رسیده بود مبتني ساخت، و قسمت عمدھاي از 
و اینھا ; دستگاه آسماني افالك بطلمیوس، فلكھاي تدویر و فلكھاي خارج مركز، را باقي نگاه داشت 

جالبترین مطلب، این محاسبھ كوپرنیك بود كھ . ال شودمعلوماتي بودند كھ میبایست بعدا توسط كپلر ابط
بھ ((وي میگفت مركز عالم نقطھاي است . نشان میداد خورشید كامال در مركز مدار زمین قرار ندارد

و ھمچنین مراكز مدارھاي دیگر سیارات در نقطھاي ; ))اندازه سھ برابر قطر خورشید دورتر از خورشید
كوپرنیك دو عقیده آن روزي را از زمین و . و بھ ھیچ وجھ متشابھ نیستندخارج از كره خورشید واقعند، 

یكي آنكھ خورشید مركز تقریبي عالم است، و دیگر آنكھ : خورشید منتقل ساخت كھ اكنون بكلي مطورودند
وي فكر میكرد كھ زمین عالوه بر حركت وضعي و حركت انتقالي خود حركت . خورشید ساكن است
  . كھ بگمان او براي توجیھ تمایل محور زمین و تقدم اعتدالین الزم بود سومیني نیز دارد، 

نتیجھ اینكھ ما نباید كساني را كھ در پذیرفتن نظام كوپرنیكي دچار تردید و تاخیر شده بودند مورد تمسخر 
در واقع ایشان میبایست نھ فقط بر خالف گواھي مستقیم حواس خود قبول كنند كھ زمین بدور . قرار دھیم

ناگزیر بودند راه پر پیچ و خم خود میچرخد و با سرعتي ھراسانگیز در فضا نیز گردان است بلكھ ھمچنین 
تا وقتي كھ كپلر، گالیكھ، و . ریاضیاتي را بپذیرند كھ تنھا اندكي كمتر از روش بطلمیوسي گیج كننده بود

نیوتن نظریھ نجومي نوین را بر اساسي سادھتر و دقیقتر استوار نساختھ بودند، برتري بارز آن بر نظریھ 
ي در آن وقت مردم میبایست درباره خورشید نیز ھمان جملھ و حت; دیرین بر اذھان معلوم نشده بود

در انتظار .)) میكندبا اینھمھ آن حركت ((-معروفي را كھ گالیلھ درباره زمین گفتھ بود تكرار كنند 
ھاي  كوپرینك را باطل شمرد، زیرا گفتھ)) خورشید مركزي((راھھ فرضیھ فرارسیدن آن پیشرفتھا، تیكو ب

اما شگفتانگیزتر انكار تیكو براھھ شتاب . كوپرنیك را در رد دالیل و عقاید بطلمیوس قانع كننده نیافتھ بود
و اینھا افرادي بودند چون راتیكوس، ; نسبي عده زیادي از ستاره شناسان و پذیرفتن نظریھ نوین بود 

معروف خود را درباره )) زیجھاي پروسي((اوزیاندر، جان فیلد،امس دیگز، و اراسموس راینھولد كھ 
كلیساي كاتولیك رومي تا ). ١۵۵١(ھاي كوپرنیكي كرده بود  حركات آسماني بطور عمده مبتني بر فرضیھ

اما دستگاه ; تزماني كھ آن نظریھ علمي نوین خود را چون فرضیھاي معرفي میكرد بر آن اعتراضي نداش
تفتیش افكار ضربھاي بیرحمانھ بر آن وارد آورد، و آن ھنگامي بود كھ جوردانوبرونورا، كھ جرئت كرده 

بود فرضیھ كوپرنیك را حقیقتي مسلم بخواند و عواقب آن را در برابر دین تشریح سازد، بر توده آتش 
  . سوزاند

اب گردش افالك آسماني را منع كرد، مگر خواندن كت)) ھیئت داوران كتب ممنوعھ((، ١۶١۶در سال 
بھ كاتولیكھا اجازه داد فقط نسخھایي از آن كتاب را بخوانند كھ  ١۶٢٠اما در سال ; )) پس از تصحیح آن((

، ١٧۵٨در سال .مجموعھ نھ جملھاي كھ نظریھ كوپرنیك را چون واقعیتي معرفي میكرد از آنھا شده باشد 
بود كھ  ١٨٢٨اما در سال ; نظر شده كتب ممنوعھ بھ چشم نمیخورد  نام كتاب كوپرنیك در صورت تجدید

بھ طرزي موجھ با االھیاتي كھ خلقت )) زمین مركزي((نظریھ . این ممنوعیت صریحا از میان برداشتھ شد
اما اكنون بشر حس میكرد ساكن سیاره ناچیزي . ھمھ چیز را بھ خاطر وجود آدمي میدانست وفق میداد

حادثھ كوچك محلیي در ((گرداني در فضا پرتاب شده و تاریخ زندگیش بھ صورت است كھ چون گوي 
دیگر آسمان چھ معنایي بھ ذھن متبادر میساخت، ھنگامي . در آمده است)) میان مجموعھ بزرگ اخبار عالم

یل بھ ھر گونھ مفھوم خود را از دست داده بودند و ھر یكیشان در فاصلھ نیم روز تبد)) پایین((و)) باال((كھ 
ھیچ ضربھاي بر پیكر مسیحیت : ((ھیرونیموس ولف بھ تیكو براھھ نوشت ١۵٧۵آن دیگري میشد در سال 

گرچھ كوپرینك در تعالیم خود ذكري  - )) بھ اندازه بیان نامتناھي بودن اندازه و ژرفاي آسمانھا مھلك نیست
  . از آن بھ میان نیاورده بود

ن روش علمي نوین بھ تامل وتفكر میپرداختند مسلما دچار شگفتي ھنگامي كھ آدمیان در نتایج حاصل از ای
میشدند كھ از چھ روز آفریننده این جھان پھناور ومنظم فرزند خود را فرستاده است تا در روي كره نا چیز 

گویي بر اثر دستكاري سحر آساي آن روحاني لھستاني شعر زیباي مسیحیت . ما بر باالي صلیب رود
خورشید مركزي ((ستاره شناسي مبتني بر ). بھ تعبیر گوتھ)) (ي بر آسمان میشدچون دود((یكسره 

مردمان را وادار میكرد كھ خداي خود را از نو درك كنند، با خصوصیاتي كمتر محلي و كمتر شبیھ بھ ))
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از این رو انقالب . در سراسر تاریخ این نظریھ شدیدترین لطمھ را بر االھیات وارد كرد. صفات انساني
و در برابر آن اختالفات میان اصول عقاید جز ; كوپرنیكي بھ مراتب ریشھدارتر از جنبش اصالح دیني بود

انقالب كوپرنیكي قدم از عصر اصالح دیني فراتر مینھاد و . كاتولیكھا و پروتستانھا دیگر ناچیز مینمود
سید، و حتي ولتر را نیز از راسموس و لوتر میگذشت و بھ ولتر میر; عصر روشنگري را پي ریزي میكرد

قرن نوزدھمي كھ ; پشت سر میگذاشت و روي بھ سوي قرن نوزدھم و بدبیني فلسفھ الادري میآورد
تنھا یك عامل اجتماعي در مقابل حمالت این گونھ . میبایست بلیھ دارویني را بر بلیھ كوپرنیكي بیفزاید

. قلیلي بر نتایج حاصل از افكارشان پي میبرند مردان از دین حمایت میكرد، و آن اینكھ در ھر نسل فقط عده
خود )) طلوع و غروب((براي اكثریت مردم كوپرنیك از خاطر محو شده بود، در حالي كھ خورشید بھ 

، اسقف كرومر بناي یاد بودي براي كوپرنیك در مقابل دیوار داخلي كلیساي ١۵٨١در سال . ادامھ میداد
، آن را از میان ١٧۴۶در سال . گاه شخصي خود، بر پا كردجامع فراوئنبورگ، و در مجاورت آرام

  ماژالن و كشف زمین- IIIبرداشتند تا جا 

اكتشاف در قسمتھاي ناشناختھ زمین سریعتر از نقشھ برداري آسمانھا پیشرفت مییافت، ولي اثرات آن 
زمینشناسي از كاروان ترقي علمي عقب مانده . برروي دین و فلسفھ تقریبا بھ ھمان اندازه انقالبانگیز بود

كھ ھیچ كس در پي چون و بود، زیرا نظریھ كتاب مقدس درباره آفرینش زمین چنان بر اذھان تسلط داشت 
اگر در : ((پیترو مارتیره ورمیلیي، مصلح دیني نیمھ ایتالیاي ونیمھ انگلیسي، میگفت. چراي آن بر نمي آمد

ھاي  مورد آفرینش جھان عقیدھاي بر خالف آنچھ در سفر پیدایش بیان شده است قوت گیرد، كلیھ وعده
جز اشارات پراكنده لئوناردو داوینچي، .)) روندمسیح باطل میشود وزندگي و دین ما یكسره از بین می

مھمترین پژوھشي كھ در خصوص علم زمینشناسي در نیمھ اول قرن شانزدھم بھ عمل آمد توسط گئورگ 
) ١۵۴۶بال،(ھاي زیرزمیني  این قسمت انتخاب شده از كتاب درباره اصل و علل پدیده. آگریكوال بود

  : ، بدقت مطالعھ كنید ھاست آگریكوالرا، كھ درباره پیدایش كوه

ھمچنین باید آتش را نام ببریم كھ در ; یكي نیروي آب و دیگري قوت باد: ھا زاده دو عاملند ھا و كوه تپھ
زیرا سیالبھا در ابتدا خاك نرم را میشوید، بعدھا خاك سختتر را با خود میبرد، .... داخل زمین وجود دارد

و بدین ترتیب در فاصلھ چند سال آن سیالبھا دشتھا ; د وسپس بر روي سنگھا میغلتد وآنھا را میخور
براثر این حفاري مداوم، پس از گذشت زمانھاي بسیار، برجستگیھاي بزرگ ....وسراشیبھا را حفر میكنند

ھا نیز با خاصیت ھجوم آوردن وشستن خود ھمین  و رودخانھ.... نھرھا... در سطح زمین بھ وجود میآیند
ھاي خیلي بلندي كھ خود بھ  و بھ ھمین سبب، غالبا آنھارا میبینیم كھ یا در میان كوه ;نتیجھ را باعث میشوند

ھا  باد بھ دو طریق تپھ.... وجود آوردھاند جریان دارند، و یا نزدیك بھ كناره دریا كھ آنھا را محدود میسازد
گامي كھ، پس از رانده بشدت شنھا را بحركت وجنبش در میآورد، و یا ھن... یا: ھا را تولید میكند و كوه

   .زور میآورد تا بتركد و بھ خارج راه باز كند....شدن بھ درون فرورفتگیھاي پنھاني زمین

اثر آگریكوال نخستین رسالھ اصولي و منظمي بود ) ١۵۴۶(از سوي دیگر، كتاب درباره چگونگي فسیلھا 
لیكا، حاوي نخستین تحقیق اصولي كتاب دیگرش، در متا; كھ در زمینھ كانیشناسي بھ رشتھ نگارش در آمد

در رشتھ چینھشناسي بود، و، چنانكھ قبال دیدیم، نخستین بار موضوع رسوب مواد كاني را از راه علمي 
، بھ قلم زباستیان مونستر، )١۵۴۴(ھیئت عالم : علم نژادشناسي دو اثر عمده بھ وجود آورد. توجیھ میكرد

وي بھ ; حسن بن محمد الوزان از مورھاي غرناطھ بود . ي، نگارش لئو افریقای)١۵۵٠(وتوصیف افریقا 
سیاحت در افریقا پرداخت و از سمت جنوب تا سودان پیش رفت، با ھمان ولع ابن بطولھ بھ سیر آفاق 

و چون پاپ بر ; بھ دست دریازنان مسیحي اسیر، و بھ عنوان ھدیھ براي پاپ لئو دھم فرستاده شد ; وانفس 
حسن در عوض بھ دین مسیح در . برد، او را آزاد كرد و بھ خدمت خود پذیرفتمراتب فضل و دانشش پي 

سي سال بعد لئو افریقایي كتاب مھم خویش را ابتدا بھ عربي، وسپس . آمد و نام لئو را نیز بر خود گذاشت
در  پیش ار آنكھ كتاب از چاپ بیرون بیاید، وي بھ شھر تونس بازگشت و ھمانجا،. بھ ایتالیاي، تالیف كرد

براي علم جغرافیا دوران پر حادثھ و . ظاھرا با ایمان بھ ھمان آیین اجدادیش - ، وفات یافت ١۵۵٢سال 
پیوستھ گزارشھاي گوناگوني از جانب مبلغان دیني ،فاتحان اسپانیاي، دریانوردان، و . ھیجاني در گذر بود
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كره زمین، بھ مقدار قابل مالحظھاي، سیاحان از اكناف جھان میرسید و دامنھ اطالع اروپاییان را نسبت بھ 
اسپانیاییھایي كھ در این دوره مكزیك، كالیفرنیا، امریكاي مركزي، و پرو را تسخیر كردند، . توسعھ میداد

در مرحلھ نخست، حادثھ جویاني بودند كھ از یكنواختي، تنگدستي، و زندگي در كشورشان بھ ستوه میآمدند 
در میان دشواریھاي . خاطرات سرزمینھاي دور افتاده و بیگانھ میشدندو با طیب خاطر آماده مقابلھ با م

زندگي پر ماجرا و اعمال متھورانھ شان، این مردمان دیگر قیود ورسوم دنیاي متمدن را پشت گوش 
انداختند، آشكارا قانون مبتني بر زور گویي و تفنگ كشي را پیشھ خود ساختند، و بھ بھانھ ترویج تمدن از 

و حال آنكھ جاي شك نیست كھ در آن زمان ; گونھ غارت و خیانت و آدمكشي كوتاھي نكردند  انجام ھیچ
در این باره كافي است تمدن مایا، كھ توسط ارناندث دكورذووا . شكست خوردگان متمدنتر از فاتحان بودند

 ، امپراطوري آزتك كھ در عصر مونتزو ماھامسخر ارناندو كورتز)١۵١٧(در یوكاتان كشف شد 
،ونیز جامعھ سوسیالیستي و پیشرفتھ، اینكا، اكھ در واقعھ تصرف پرو بھ فرماندھي فرانثیسكو )١۵٢١(شد

اكنون دیگر نمیتوان دانست كھ این اقوام اگر . از میان رفت، را بھ خاطر بیاوریم)١۵٣٢-١۵٢۶(پیسارو 
داني یھ تحوالت بعدي تمدن سالحھاي الزم براي دفاع از خود را در دست میداشتند، با چھ صورتي عالي یا

سبستین كبت، در زیر پرچم اسپانیا، . اكتشافات جغرافیادر حال گسترش بودند. خود تداوم داده بودند
گذشت و )) ایاالت مجاور خلیج مكزیك((دسوتو از فلوریدا و . آرژانتین، اوروگھ، و پاراگھ را پیگردي كرد

و فرانثیسكو دكوروناذو از ; ي تگزاس را كشف كرد پذرو د آلواراذو امپراطور. وارد او كالھوما شد
معادن پوتوسي در بولیوي شروع بھ فرستادن نقره . اریزونا واو كالھوما عبور كرد و تاكانزاس پیش راند

ھر سال كھ میگذشت، نقشھ دنیاي جدید با طال و نقره و خون نشانھ گذاري ). ١۵۴۵(خود بھ اسپانیا كردند 
رگ انگلیسیھا و فرانسویھا عقب مانده بودند، زیرا آن قسمتھاي از امریكالي شمالي در این تھاجم بز. میشد

را كھ اسپانیاییھا و پرتغالیھا براي ایشان باقي گذارده بودند از لحاظ معادن فلز بیمایھ، و از جھت جنگلھاي 
ني دا وراتسانو از جووا. جان رات در طول ساحل نیوفندلند و مین كشتیراني كرد. انبوه بي گذر گاه بودند

. طرف فرانسواي اول بھ امریكا اعزام شد تا، از سمت شمال باختري آن، معبري بھ سوي آسیا جستجو كند
كھخاطره او را، با نصب (وي در كارولیناي شمالي قدم بھ خاك گذارد، و بعد وارد بندرگاه نیویورك 

رنس را تا مونترآل طي كرد، و ادعاي ژاك كارتیھ در زیر پرچم فرانسھ رود سنت ال. مجسمھاي در رفت
موثرترین واقعھ در دوره این دومین نسل كاشفان آن سوي . فرانسھ بر سرزمین كانادا را رسمي ساخت

فرنائو ماگالیائش یك نفر پرتغالي بود كھ در بسیاري از اكتشافات و . اقیانوسھا گردش بھ دور زمین بود
اما ھنگامي كھ مغضوب دولتش واقع شد، جالي وطن ; شت دست اندازیھاي كشور پرتغال نقشي فعال دا

را متقاعد ) ھمان شارل پنجم(شارل اول  ١۵١٨فردیناند ماژالن در سال . كرد و بھ خدمت اسپانیا در آمد
شاه . كرد كھ ھزینھاي براي اعزام ھیئتي بھ منظور جستن راھي از سمت جنوب باختري بھ آسیا بپردازد

نیاورده بود، و ھر پنج كشتیي كھ براي مسافرت ماژالن در نظر گرفتھ شد  جوان ھنوز ثروتي بھ دست
بزرگترینشان بھ . خواند)) ناالیق براي دریانوردي((چنان كار كرده و فرسوده بودند كھ یك ناخدا آنھا را 

ملوانان مجرب حاضر بھ نامنویسي نبودند و . تن بود ٧۵تن و كوچكترین آنھا بھ ظرفیت  ١٢٠ظرفیت 
ناوگان اكتشافي  ١۵١٩سپتامبر  ٢٠در . ھاي لب آب تشكیل داد ر میبایست كاركنان كشتیھا را از بیكارهناچا

دست كم، ھیئت اكتشافي . ماژالن از رود گواذالكیویر در بندر سان لوكار گذشت و وارد اقیانوس اطلس شد
یانوس اطلس جنوبي پیش این امتیاز را داشت كھ از تابستان اقیانوس اطلس شمالي بھ سوي تابستان اق

زمستان ایشان را در میان گرفت، كشتیھا لنگر انداختند، و  ١۵٢٠لیكن در ماه مارس سال ; میرفت
بومیان غولپیكر كھ . سرنشینان آنھا مجبور شدند مدت پنج ماه طوالني و خستھ كننده در پاتاگونیا باقي بمانند

ید با اسپانیاییھاي نسبتا كوتاه قد از در دوستي در طول متوسط قامتشان بھ یك متر و نود سانتیمتر میرس
با این حال، انواع مصایب بھ اندازھاي زیاد بودند كھ سھ دستھ از پنج دستھ كاركنان كشتیھا سر بھ ; آمدند

ماژالن ناگزیر با مردان خود وارد جنگ شد تا آنھا را وادار بھ پافشاري در نیل بھ . شورش گذاردند
كشتیھا از معركھ گریخت و بھ اسپانیا بازگشت، و یكي دیگر بھ صخرھاي برخورد  یكي از. مقصود سازد
سفر ماژالن از نو دنبال شد، در حالي كھ ھر خلیج و دھانھاي را  ١۵٢٠در ماه اوت . و متالشي شد

ر آرزومندانھ بررسي میكردند تا مبادا كھ راه دریایي میان دو قاره یكي از ھمانھا باشد و از چنگشان بھ د
ناوگان تقلیل یافتھ وارد تنگھاي شد كھ بھ نام ; نوامبر ھمان سال كاوش بھ كامیابي انجامید ٢٨در . رود

فاصلھ میان دریایي بھ دریایي دیگر پانصد و سي كیلومتر بود، كھ در سي و ; ماژالن معروف شده است
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كھ بھ نظر بي انتھا میآمد،  آنگاه پیشروي مالالنگیز در آبھاي اقیانوس كبیر،. ھشت شبانروز پیموده شد
آذوقھ بھ طرز خطرناكي رو بھ . در مدت نود و ھشت روز تنھا دو جزیره كوچك دیده شدند. شروع شد

بھ گوام رسیدند، ولي  ١۵٢١در ششم مارس . كاھش گذاشت، و بیماري اسقربوط در میان ملوانان افتاد
در ششم آوریل كنار جزایر فیلیپین . ادامھ دادند بومیان آن سرزمین را چنان ستیزھجو یافتند كھ بھ راه خود

در آنجا ماژالن براي آنكھ بتواند آذوقھ كافي بھ دست آورد تعھد . بودند و روز بعد در جزیره سبو پیاده شدند
وي در لشكركشي بر ضد جزیره . كرد كھ فرمانرواي محلي را در جنگ با دشمنان ھمسایھاش یاري كند

گرچھ ماژالن موفق بھ پیمودن دور . ھنگام پیكار كشتھ شد ١۵٢١آوریل  ٢٧ماكتان شركت جست و در 
زمین نشد، اما نخستین كسي بود كھ بھ آرزوي كریستوف كلمب جامھ عمل پوشاند و با دریانوردي مستقیم 

اكنون مرگ چنان از عده ملوانان كاستھ بود كھ باقیماندگان تنھا . از سمت باختر بھ قاره آسیا راه باز كرد
یكي از آن دو از اقیانوس كبیر راه برگرداند و محتمال در پي طال . براي نگھداري دو كشتي كافي بودند

خوان سباستیان دل كانو ناخدایي آن كشتي . باقي ماند)) كشتي ویكتوریا(( فقط. روانھ سواحل امریكا شد
مھ داد، از جزایر ادویھ و كوچك را كھ ظرفیت ھشتادوپنج تن بار داشت بھ دست گرفت، بھ دریانوردي ادا

. اقیانوس ھند گذشت، دماغھ امیدنیك را دور زد، و كناره باختري قاره افریقا را بھ سوي باال در پیش گرفت
كنار یكي از جزایر كیپورد لنگر انداختند، لیكن مورد )) كشتي ویكتوریا((در جستجوي آذوقھ، سرنشینان 

 ٨و در ; بیست و دو نفر جان از معركھ بھ در بردند. ھا اسیر شدندحملھ پرتغالیھا قرار گرفتند و نیمي از آن
فقط با ھجده تن باقیمانده از دویست و ھشتاد نفري كھ اسپانیا را براي )) كشتي ویكتوریا(( ١۵٢٢سپتامبر 

یادداشت روزانھ . بھ سویل بازگشت) و نیز عدھاي از بومیان مالھ(این سفر دور و دراز ترك كرده بودند 
تاریخ آن روز را ھفتم سپتامبر ثبت كرده بود، اما كاردینال گاسپارو كونتاریني توضیح داد كھ  كشتي

این یكي از دالورانھترین اقدامات . اختالف موجود نتیجھ مسافرت بھ دور زمین از سمت باختر بوده است
حاال دیگر . شتھ شدتاریخي و نیز یكي از پربھرھترین قدمھایي بود كھ در راه تكامل علم جغرافیا بردا

جامباتیستا راموزیو، جغرافیدان بزرگ . ھنگامي بود كھ جغرافیدانان میبایست كار خود را بھ نتیجھ برسانند
و ھكلوت ایتالیا، با گرد آوردن كلیھ گزارشھاي پویندگان و دریانوردان در مدت سي سال، كار را بر 

كھ سیزده سال پس از مرگش در سھ ; اپ كردوي این مدارك را ترجمھ و آماده چ. محققان آسان ساخت
محفوظ در ( ١۵٢٠، با مقایسھ میان كره جغرافیایي متعلق بھ سال )١۵۵٩ -  ١۵۵٠(مجلد منتشر شدند 

كھ جزایر ھند غربي را نشان میدھد، اما اثري از قاره آمریكا در آن  -)در نورنبرگ)) موزه ملي آلمان((
یكي میگذرد و بھ قاره آسیا میپیوندد و سھ نقشھ جھاننما كھ توسط نیست و با یك خیز از روي اقیانوس بار

دیوگو ریبیرو تھیھ و در آنھا سواحل اروپا، افریقا، و آسیاي جنوبي با دقت كامل، و كناره خاوري قاره 
آمریكا، از نیوفندلند تا تنگھ ماژالن، و كناره باختري، از پرو تا مكزیك، بھ طور صحیح نشان داده شدھاند 

محتمال . خوبي میتوان پیبرد كھ مدت ده سال چھ پیشرفت شایان توجھي نصیب علم جغرافیا شده بودب
)) كتابخانھ عمومي نیویورك((از قاره امریكا، كھ با زیبایي خود در ) ١۵٣۴ونیز، )) (نقشھ راموزیو((

غلطي، با اجراي  در ھمان كتابخانھ نقشھ ابتدایي و. جاي گرفتھ، از روي نقشھ ریبیرو كشیده شده است
، موجود است كھ در آن نخستین بار دو قسمت قاره امریكا نام شمالي و جنوبي )١۵٣٨(گرھارد مركاتور 

با تقلیل دادن فواصل جغرافیایي بھ اندازھگیریھایي خرد و ) ١۵٢۴(پتروس آپیانوس . بھ خود گرفتھاند
فیات در كلیھ مراحل زندگي اروپایي نتایج این كش. دقیق، علم را قدم دیگري بھ سوي تكامل پیش برد

صورت گرفت تقریبا سطح دنیاي شناختھ  ١۵۶٠تا  ١۴٢٠مسافرتھایي كھ در فاصلھ سالھاي . منعكس شدند
مجموعھ گیاوزیاي ھر سامان، با جواھرات و كانیھا، و خوردنیھا و داروھایشان . شده را چھار برابر كرد

نشناسي، فارماكوپھ، و صورت غذاي روزانھ را رنگین كشف شد و بساط گیاھشناسي، جانورشناسي، زمی
مردم بھ این تردید افتادند كھ چگونھ جفتھایي نمونھ از آن ھمھ انواع جانوران روي زمین در كشتي . ساخت

ھاي شوالیھاي جاي خود را بھ داستانھاي مسافرتھاي  قصھ: ادبیات تغییر ماھیت داد. نوح جا گرفتھ بودھاند
. و تكاپوي طال جانشین جستجوي جام مقدس مسیح گشت; رزمینھاي دور افتاده سپردنددریایي و حوادث س

راه اقیانوس اطلس و دیگر اقیانوسھاي جھان را ) قبل از تكامل ھواپیما(بزرگترین تحول تجاري در تاریخ 
دي، بھ روي تجارت اروپا گشود، و طولي نكشید كھ مدیترانھ از لحاظ تجاري و بھ ھمان سبب، پس از چن

بھ عبارت دیگر، مھد رنسانس از ایتالیا بھ كشورھاي ; از لحاظ فرھنگي بھ صورت آب پسماندھاي درآمد
اروپا، كھ كشتیھا و توپھاي بھتر و ساكناني متھورتر و حریصتر داشت، . كناره اقیانوس اطلس انتقال یافت
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بومیان ھر مرز و بوم بھ . سرزمینھاي نویافتھ را یكي پس از دیگري مسخر كرد یا كوچنشین خود ساخت
كارھاي سخت و مستمر، كھ خالف طبیعتشان بود، گمارده شدند تا براي اروپا محصوالت بیشتري تھیھ 

ھا شد و دوره  قاره از ھمھ كوچكتر جھان دولتمندترین ھمھ قاره. بردھداري سازماني پابرجا شد; كنند
مغز . شدت صورت معكوس بھ خود گرفتھ استاروپایي كردن كره زمین آغاز گشت كھ اینك در زمان ما ب

بخشي . مغرب زمین بر اثر دوري و پھناوري و تنوع سرزمینھاي نویافتھ با نیرویي فراوان بھ جنبش درآمد
عادات و . از فلسفھ شكاكیت مونتني، براثر آن گوناگوني عقاید و آداب اقوامي دورافتاده، از نو پاگرفت

حاال دیگر مسیحیت نیز . و اقوال مسلم و احكام قطعي را ریشھ كن ساختند اخالق نسبیتي جغرافیایي یافتند،
میبایست در زمینھاي تازه، یعني بھ عنوان دین قارھاي كوچك در میان دنیایي از دینھاي رقیب، مورد 

ھمانطور كھ اومانیسم دنیاي قبل از ظھور مسیح را كشف كرده بود، و . سنجش و مطالعھ قرار گیرد
كوپرنیك ناچیزي نجومي كره زمین را بر اذھان آشكار ساختھ بود، بھ ھمان طریق نیز ھمانطور كھ 

اكتشاف و پویش زمین، و تجارتي كھ بھ دنبال آن گسترش یافت، سرزمینھاي پھناوري را كھ دور از 
ان اعتبار افكار ارسطو و بقیھ فالسفھ یون. دسترس مسیحیت و بیاعتنا نسبت بھ آن بودند بر جھانیان گشود

بتپرستي . تزلزل یافت، زیرا معلوم شد كھ ایشان چھ جز ناچیزي از پھناي زمین را شناختھ بودند
شورانگیزي كھ رنسانس نسبت بھ یونان باستان در سر داشت سردي گرفت، و بشر باد كرده از غرور 

رتش نادیده كشفیات نوینش آماده شد كھ كاھش ارزش نجومي خویش را در برابر گسترش دامنھ دانش و تجا
را بھ )) از نو درك كردن جھان((علم و فلسفھ امروزي قد برافراشتند و وظیفھ تاریخي و سنگین . انگارد

  . دوش خود برداشتند

IV -رستاخیز زیستشناسي  

  . علوم زیستشناسي، كھ از دوره حكماي یونان بھ بعد پیشرفتي نیافتھ بود، اینك زندگي نوین یافت

ھ كار برد تا خویشتن را از مالزمت داروسازي برھاند و بر دو پاي خود گیاھشناسي كوششي سخت ب
اوتو برونفلس . اما باز اختیارداران آن بھ طرزي اجتنابناپذیر پزشكان بودند; استوار بماند، و موفق ھم شد

بیشتر متن این . كتاب صور زنده گیاھان آغاز كرد) ١۵٣۶ -  ١۵٣٠(پزشك شھر برن، نھضت را با تالیف 
اما ھمچنین حاوي ; ھاي تئوفراستوس، دیوسكوریدس، و متقدمان دیگر ر اقتباسھایي بود از نوشتھاث

باسمھ چوبي داشت كھ ھنوز  ١٣۵و بھ عالوه تعداد ; توصیفات دقیقي از انواع گیاھان بومي آلمان بود
باغ گیاھان  ائوریكیوس كوردوس پزشك شھر برمن نخستین. ھاي كاملي از دقت نظر و امانت قلمند نمونھ

اولین خالصھ ) ١۵٣۴(با تالیف كتاب زبان حال گیاھان ; )١۵٣٠(ھاي آلپ تاسیس كرد  را در شمال كوه
و سپس بھ دنیاي پزشكي خود بازگشت و كتاب ادرار را ; مستقل از آن علم نوخاستھ را بھ وجود آورد

وان شد و در بیستونھسالگي پسرش، والریوس كوردوس، در جستجوي گیاھان بیباكانھ بھ ھر سو ر. نگاشت
اما نتیجھ فداكاریش در كتاب تاریخ گیاھان، كھ بعد از مرگش ; )١۵۴۴(جان خود را بر سر آن كار گذاشت 

لئونارد فوكس، استاد و . نوع گیاه تازه بود، باقي ماند ۵٠٠بھ چاپ رسید و حاوي شرح دقیق و روشن 
زي، اما بعدا بھ خاطر خود آن علم، و لذتي كھ از آن پزشك توبینگن، نخست گیاھشناسي را از لحاظ داروسا

وي نمونھ كاملي بود از عالقھ و ) ١۵۴٢(كتاب تاریخ انواع گیاھان . میبرد، مورد بررسي قرار داد
نوع مختلف از گیاھان را تجزیھ و تشریح كرد و  ٣۴٣فصل،  ٣۴٣فوكس، در خالل ; فداكاري در راه علم

. ي، كھ ھر كدامشان یك صفحھ نیم ورقي كتاب را میگرفت، مصور ساختباسمھ چوب ۵١۵آنھا را بھ كمك 
تصویر براي چاپ آماده كرد، اما ھیچ ناشري حاضر نشد ھزینھ ھنگفت  ١۵٠٠وي كتاب مشروحتري با 
شاید مھمترین خدمتي . یادگار زندھاي كھ از او باقي مانده نوع گیاه فوكسیاست. چاپ آن را بر عھده گیرد

ه بھ پیشرفت علم زیستشناسي شد نتیجھاي بود كھ پیر بلون از تحقیقات خود گرفت و در كھ در این دور
یعني موضوع شگفتانگیز تشابھ یا قابلیت ; ، با اقامھ دالیل بھ ثبوت رساند)١۵۵۵(پرندگان ... كتابش، تاریخ

علوم ((مینھ اما بزرگترین شخصیت این دوره در ز. انطباق استخوانھاي انسان با استخوانھاي پرندگان
ھاي مختلف علوم بھ اندازھاي فراخ بود كھ  كونراد گسنر بود كھ دامنھ دانش و تحقیقاتش در رشتھ)) طبیعي

گسنر زاده . و چھ بسا كھ میتوانست او را ارسطوي آلمان نامیده باشد; كوویھ او را پلیني آلمان خواند
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پشتكاري از خود بروز داد كھ اھل شھر بھ  ، و چنان استعداد و)١۵١۶(خانوادھاي تھیدست در زوریخ بود 
پیروي از چند نفر مشوق جوانمرد ھزینھ تحصیالت عالي او را، در ستراسبورگ، بورژ، پاریس، وبال، 

تصویر خطي كشید و یا جمعآوري كرد، تا تاریخ گیاھان  ١۵٠٠وي تعداد . از كیسھ كرم خود تامین كردند
نسخھ خطي وي،بھ  ١٧۵١ھ اندازھاي سنگین بود كھ تا سال خود را مصور سازد، اما ھزینھ چاپ آن ب

ردھبندي ھوشمندانھاي كھ گسنر از انواع گیاھان، برحسب ساختمان دستگاه تولید ; ھمان حال باقي ماند
مثلشان، بھ عمل آورده بود دیرتر از آن بھ زیور چاپ آراستھ شد كھ مورد استفاده كارل فون لینھ قرار 

و جلد پنجم ; یاتش چھار مجلد و كتاب مفصل خود، تاریخجانوران، را منتشر ساختگسنر در زمان ح.گیرد
در این مجموعھ عظیم ھر جنسي از جانوران با نام التیني خود صورتبندي، . آن را چاپ نشده باقي گذاشت

و ھیئت ظاھر، خاستگاه، مسكن، عادات، بیماریھا، خواص مغزي و عاطفي، و نیز موارد استفاده پزشكي 
  . خانگي، و ھمچنین مقام ادبي ھر یك از آنھا بھ جزئیات وصف میشد و

ردھبندي جانوران در این اثر، بھ جاي آنكھ علمي باشد، برحسب نظم الفبایي بود، اما اطالعاتي كھ بھ دست 
میداد بھ اندازھاي جامع و سودمند بودند كھ علم زیستشناسي را شكل داد و بھ صورت رشتھاي مستقل در 

گسنر كھ از این ھمھ كار ھنوز بھ اندازه كافي فرسوده نشده بود كمر بھ نگارش كتابخانھ جھاني، در  .آورد
. بیست و یك مجلد، بست و در آن فھرست تمامي كتابھاي شناختھ شده یوناني و التیني و عبري را گردآورد

فرعي دیگري بھ نام  در اثر. گرفت)) پدر كتابشناسي((وي بیست مجلد آن را بھ پایان رساند و لقب 
  . ، گسنر صدوسي زبان رایج در روي زمین را طبقھ بندي كرد)١۵۵۵(میتریداتس 

ھا، بھ عنوان  وي ظاھرا نخستین اثر چاپ شدھاي بود كھ در آن كوه) ١۵۴١(كتاب توصیف كوه پیالت 
تا  ١۵۴١ھمھ این اقدامات در سالھاي . مظاھري از زیبایي، مورد بحث و توصیف قرار گرفتھ بودند

بھ انجام رسیدند، و در ھمین سال، كونراد گسنر، كھ مظھر مجسم روح پژوھش علمي بود،  ١۵۶۵
  . درگذشت

، اثر خوان ویوس، تقریبا علم روانشناسي تجربي )١۵٣٨(در ھمان اوان، كتاب درباره روح و زندگي 
ك علمي، كھ میبایست دو گویي ویوس براي طفره رفتن از بحث پیرامون آن ش. كنوني را پایھگذاري كرد

مجزا از اعمال مغزي عرضھ بدارد، بھ شاگردان خود در آن )) ذھن((قرن بعد دیوید ھیوم درباره وجود 
بشر ھرگز حقیقت ) بھ گمان وي(، زیرا ))چیست((زمان نصیحت میكرد كھ ھیچ وقت نپرسند ذھن یا روح 
اندرز دیگر ویوس این بود )). چھ میكند((ند ذھن آن را در نخواھد یافت، بلكھ باید در پي آن باشند كھ بدان

كھ روانشناسي نباید دیگر وارد بحث و نظربافیھاي مابعدالطبیعي شود، بلكھ باید بھ صورت علمي مبتني بر 
در این مورد ویوس یك قرن زودتر از فرانسیس بیكن تكیھ بر روش استقرا . مشاھدات معین و مدون در آید

وي، بھ طور مشروح و دقیق، مباحثي چون تداعي معاني، . نشان ساختھ بود زده و اھمیت آن را خاطر
در كتاب . طرز عمل و تكامل یافتن حافظھ، روش یادگیري، و اثر حس و ھیجان را مورد پژوھش قرار داد

او علم روانشناسي را مشاھده میكنیم كھ مانند بسیاري دیگر از علوم پیش از خود، با زجر و زحمت از 
  . ر مشتركشان، یعني فلسفھ، قدم بھ عرصھ وجود میگذاردرحم ماد

  وسالیوس - ۵

آندرئاس وسالیوس كتابي منتشر ساخت كھ سرویلیام اوسلر آن را بزرگترین اثر پزشكیي  ١۵۴٣در سال 
; پدرش، آندرئاس وسل، داروفروش معتبري در شھر بروكسل بود. دانست كھ تا آن زمان نگارش یافتھ بود

جدش پزشك شھري ; ب مخصوص ماري دو بورگوني و شوھرش، ماكسیمیلیان اول، بودپدر بزرگش طبی
و باید گفت در این ; جد بزرگش نیز پزشكي بود كھ شرحي بر قانون ابوعلي سینا نوشتھ بود; بروكسل بود

وسالیوس، كھ در چنین محیط خانوادگیي . خاندان اثر توارث اجتماعي از خاندان باخ ھم بارزتر بوده است
ھیچ جانوري از دست او در امان .((بھ دنیا آمد، از ابتداي كودكي عشق شدیدي بھ كالبد شكافي پیدا كرد

اما .)) نبود، سگ، گربھ، موش، موش صحرایي، و موش كور توسط وي با دقت تمام كالبد شكافي میشدند
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تیني سخنراني در بیست و دو سالگي بھ زبان ال; در عین حال بھ تحصیالت دیگر خود نیز میپرداخت
در دانشگاه پاریس كالبدشناسي را زیر نظر ژاك دوبوا، كھ بسیاري . میكرد و یوناني را بھ سھولت میخواند

وسالیوس ). ١۵٣۶ -  ١۵٣٣(از نامھاي عضالت و رگھاي خوني بدن انسان یادگار اوست، تحصیل كرد 
ت و ھیچ وقت احترام تعالیم او را از نیز مانند استادان خود عقاید جالینوس را چون كتاب مقدس قبول داش

وي بھ ھمراه چند . اما براي تجربھ علمي و كالبدشكافي بھ مراتب احترام بیشتري قایل بود; دست نمیگذاشت
تن از ھمشاگردیھایش غالبا بھ بازدید محلي كھ استخوانھاي بیرون كشیده شده از گورستان اینوسان را در 

تیجھ این تمرین چنان بھ قسمتھاي مختلف اسكلت آدمي آشنایي دقیق پیدا آن انبار میكردند میرفت، و در ن
ما حتي گاھي جرئت میكردیم با دوستانمان شرط ببندیم كھ با چشمان بستھ ھر :((كرد كھ بنا بھ گفتھ خودش

استخواني را بھ دستمان بدھند بھ درستي نام ببریم، و در مدت نیم ساعت متوالي استخواني نبود كھ بھ ما 
در سر كالس درس استاد .)) و ما نتوانیم، از راه لمس كردن، نام و مشخصات آن را ذكر كنیم... بدھند

)) كاستاد پزش((را، كھ از طرف  ))بنددالك و شكستھ ((دوبوا، كالبدشناس جوان و جسور مكررا جاي
مامور كالبد شكافي عملي بود، میگرفت و خود با مھارت تام اعضا و استخوانھاي مربوط بھ درس را براي 

  . شاگردان توضیح میداد

، وسالیوس در شھر لوون گوشھ )١۵٣۶(ھنگامي كھ شارل پنجم، ولینعمت وسالیوس، بھ فرانسھ حملھ برد 
مطالعاتش دچار وفقھ شد، با یكي از دوستانش، بھ  چون در آن شھر بھ سبب فقدان كالبد آدمي كار. گرفت

، بھ جستجو پرداختند و، بر حسب تصادف، جسدي بھ )كھ بعدھا ریاضیدان مشھوري شد(نام جما فریزیوس 
ھنگامي كھ در : گزارش وي در این باره حاكي از عالقھ شدید وي بھ پژوھش علمي است; دست آوردند

در ھمان محلي كھ معموال اجساد اعدام شدگان را ... قدم میزدیم جستجوي استخوانھادر جاده بیرون شھر
استخوانھا بكلي برھنھ و تنھا بھ وسیلھ رباطھا بھ یكدیگر .... میگذارند، ناگھان بھ جسدخشك شدھاي رسیدیم

بھ كمك جما فریزیوس خود را بھ باالي سكوي بلند رساندم و اول استخوان ران را بیرون ... متصل بودند
  ... بعد نوبت بھ جمعآوري استخوانھاي كتف، بازو، و دست رسید،. .كشیدم

یك بار شب در .... پس از آنكھ ضمن رفت و آمدھاي مكرر و پنھاني استخوانھاي دست و پا را بھ خانھ بردم
بیرون شھر ماندم تا دروازه را بھ رویم بستند، زیرا میخواستم قفسھ سینھ جسد را كھ بھ زنجیري بستھ شده 

روز بعد آن استخوانھا را تكھ تكھ از دروازه )).... من در آتش اشتیاق میسوختم. ((بھ چنگ بیاورمبود 
  . دیگري بھ خانھام بردم

شھردار بر این راز پي برد و از آن بھ بعد در ھر فرصت مناسب جسد مردھاي بھ كالس درس 
ھم مرتبا در سر درس كالبدشناسي  خود شھردار((و چنانكھ وسالیوس نقل میكند ; كالبدشناسي وي میفرستاد

وي با یكي از . نمیتوانست خود را خونسرد نگاه دارد)) آتش شوق((مردي با چنان .)) من حاضر میشد
، مسیر رودخانھ راین )١۵٣٧(معلمان درباره روشھاي رگزني وارد مباحثھ تندي شد، لوون را ترك كرد 

او در ھمان زمان چنان در علوم طبیعي تبحر . رسید را در پیش گرفت، و پس از عبور از آلپ بھ ایتالیا
در ھزینھ اخذ دانشنامھ از )) حداكثر تخفیف((داشت كھ قبل از پایان سال درجھ دكتراي خود را با امتیاز 

زیرا، بھ موجب مقررات آن دانشگاه، ھر چھ پایھ كوشش و لیاقت دانشجویي ; دانشگاه پادوا دریافت كرد
، سناي ونیز او را )١۵٣٧دسامبر  ۶(فرداي ھمان روز . ي دانشنامھاش كمتر میشدباالتر بود ھزینھ اعطا

. وسالیوس در این موقع بیست و سھ سال داشت. بھ استادي كالبدشناسي و جراحي دانشگاه پادوا تعیین كرد
دھا در حالي كھ با دست خود ص. در مدت شش سال بعد وي در پادوا، بولونیا، و پیزا بھ تدریس ادامھ داد

با راھنمایي وسالیوس، یان ستفان وان كالكار، . كالبد میشكافت و گاھي نیز آثار كوچكي منتشر میساخت
یكي از شاگردان تیسین، شش لوحھ تصویر از بدن آدمي ساخت كھ بھ عنوان جدول نمایشگر آالت تناسلي 

از روشھاي خونگیري سال بعد، وسالیوس با نوشتن نامھاي درباره رگزني ). ١۵٣٨(چاپ و منتشر شد 
ضمن بحث در این مطلب، وي پارھاي از نتایج تجربیات خود درباره . پیر بریسو پاریسي پشتیباني كرد

  . و این مشاھدات زمینھ را براي كشف گردش خون آماده ساخت; مجموعھ رگھاي بدن را شرح داد
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بھ اتفاق عده دیگري از دانشمندان بھ انتشار چاپ تازھاي از متن یوناني كتاب  ١۵۴٢و  ١۵۴١در سالھاي 
وي از اشتباھات متعدد جالینوس، درباره مطالبي كھ ممكن بود با سادھترین كالبد . جالینوس دست زد

بھ گفتھ جالینوس فك  از جملھ آنكھ; شكافي انساني حقیقت آنھا را معلوم داشت، دچار شگفتي بسیار شد
پاییني انسان از دو قسمت تشكیل مییافت، و استخوان جناغ ھفت جز مجزا داشت، و كبد از چند لختھ بھ 

  تنھا با این فرض كھ جالینوس تجربیات كالبد شكافي خود را فقط . وجود میآمد

لیوس حس میكرد وقت وسا. بر روي جانوران انجام میداده است، ممكن بود اشتباھات وي را معذور دانست
آن رسیده است كھ در علم كالبدشناسي بدن آدمي تجدید نظر بھ عمل آید و اساس آن بر كالبد شكافي جسد 

ھنگامي كھ یوھانس اوپورینوس در سال . وي مشغول تھیھ شاھكار خود بود. خود انسان گذارده شود
مان بدن انسان، را در قطع بزرگ صفحھاي وسالیوس، بھ نام درباره ساخت ۶۶٣در شھر بال كتاب  ١۵۴٣

منتشر ساخت، آنچھ میبایست در وھلھ نخست موجب شگفتي خوانندھاش شده باشد صفحھ عنوان آن بود با 
گراووري شایستھ قلم دورر كھ وسالیوس را در حال عرضھ داشتن كالبدشناسي بازویي تشریح شده، و 

در مرحلھ بعد نوبت بھ نخستین . میساخت تعداد پنجاه نفر شاگردانش را در حال تماشاي آن، مصور
باسمھ چوبي كھ با دقتي بیمانند در نشان دادن  ٢٢٧تصاویر آن كتاب میرسید كھ عبارت بود از 

در زمینھ . خصوصیات كالبد انسان، و نیز با كمال مھارت فني، بھ قلم وان كالكار طراحي شده بودند
حاظ علمي نامربوط، اما از لحاظ ھنري جذابیت داشتند از تصاویر، مناظري نیز گنجانده شده بودند كھ از ل

  . جملھ اسكلتي كھ بر كنار میزي بھ خواندن نشستھ بود

ھا بھ اندازھاي عالي بودند كھ كساني آنھا را محصول كارگاه تیسین، یا شاید نتیجھ نظارت او بر  این باسمھ
نیم كھ تعدادي از آن تصاویر كار خود كھ در رد این نظر كافي است تصریح ك; پنجھ طراح، دانستھاند

ھاي چوبي از ونیز بھ بال نظارت كرد، و با مراقبت تمام آنھا  وي شخصا در حمل باسمھ. وسالیوس بودھاند
ھاي چوبي كامال سالم مانده  وقتي چاپ كتاب بھ پایان رسید، باسمھ. ھاي آلپ گذراند را بر پشت قاطر از كوه

در سال ; اري كردند و دست بھ دست چرخاندند تا پس از چندي رد آنھا گم شدكھ بعدا آنھا را خرید; بودند
و در جنگ جھاني دوم بمباراني ; ، مجموعھ آنھا، پنھان شده در كتابخانھ دانشگاه مونیخ، یافت شد١٨٩٣

آنچھ بیشتر از این تصاویر موجب شگفتي میشد متن كتاب بود از پیشرفتھاي صنعت . آنھا را از بین برد
گرفتھ تا انقالبي در عالم علم كھ بھ قلم جواني بیست و نھ سالھ نوشتھ شده بود و دوره تسلط فكري  چاپ

یعني بھ اتكاي مشاھده و كالبدشكافي عملي در آن علم ; جالینوس در علم كالبدشناسي را بھ پایان میرساند
قع با این كتاب آغاز شده تجدید نظر میكرد، و در نتیجھ اساس طبیعي علم پزشكي امروزي را، كھ در وا

در این كتاب براي نخستین بار مسیر و وریدھا و كالبدشناسي قلب بھ طور صحیح و . است، پیریزي میكرد
و نیز در ھمین كتاب بود كھ وسالیوس اعالمیھ تاریخي خود را بیان داشت و در ; حقیقي وصف شده بودند

رد كھ بر خالف گفتھ جالینوس ھیچگونھ خلل و فرجي مورد كالبدشناسي قلب، با كالبد شكافي عملي، ثابت ك
بدین ترتیب راه براي ; مابین دو بطن قلب وجود ندارد تا خون بھ وسیلھ آنھا از یكي بھ دیگري برود

وسالیوس نظرات جالینوس را بھ كرات . پیشرویھاي بعدي سروتوس، كولومبو، و ھاروي ھموار شد
را، استخوان فك باال، و رحم اما خود او نیز از اشتباھات تصحیح كرد مثال در مورد كبد، مجاري صف

  بسیار، حتي در ھنگام مشاھدات تجربي، بھ دور نماند، بھ طوري كھ سرانجام موفق نشد با یك 
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صفحھعنوان كتاب درباره ساختمان بدن خیز فكري از كالبدشناسي دقیق قلب بھ كشف گردش خون پي 
ھا عضو بدن انسان كھ پیش از وي بھ ھیچ وجھ  در عوض، این اثر مھم پر است ازوصف صحیح ده. ببرد

  . بھ طور كامل شناختھ نشده بودند

وي از . ن را در برابر دیدگان علم شكافتوسالیوس با دستھاي ماھر و مطمئن خود قسمتھاي مختلف بد
ھمان غروري كھ او را طي سالھا تحصیل و تحقیق ثابت . معایب حاصل از خصایل خود رنج بسیار برد

قدم نگاه داشت، موجب زودرنجي اخالقي، غفلت در بھ جا آوردن حق پیشقدمان، و حساسیت رقیبانش نیز 
بود كھ بیپروا بسیاري از )) یعني بدن آدمي و طبیعت بشر ...آن كتاب مقدس واقعي((او چنان شیفتھ . شد

چنانكھ مثال با تمسخر اشاره بھ روحانیاني میكرد كھ ھنگام ; عالمان االھي را از خود آزرده خاطر ساخت
بھ این ترتیب، وسالیوس . بحث و كالبد شكافي آالت تناسلي با اشتیاق خاص در جلسھ درسش حاضر میشدند

و گرچھ اشخاصي چون گسنر و فالوپیوس بر كار او آفرین میخواندند، اما ; تھیھ كرد دشمناني براي خود
بیشتر استادان سالخورده، از جملھ معلم سابق خودش دوبوا، او را متھم بھ گستاخي و تازھكاري میكردند و 

راه خطا دوبوا توضیح میداد كھ جالینوس . مترصد فرصتي بودند كھ در آثارش نقص و اشتباھي پیدا كنند
مثال میگفت استخوان راست ران انسان، . نرفتھ، بلكھ بدن انسان از زمان او بھ بعد تغییر شكل یافتھ است

كھ ھمھ كس بھ آساني میبیند و بر خالف توصیف جالینوس انحنایي ندارد، نتیجھاي است كھ در ھمان عصر 
  . بر اثر پوشیدن شلوارھاي تنگ اروپاییان بھ وجود آمده بود

یوس بھ سبب ھجوم طوفاني از دل آزردگي و خشم نسبت بھ رفتار آن مردمان، مجلد قطور حواشي و وسال
تفسیري كھ در ده جلد كتاب منصوري اثر رازي كھ دایرھالمعارفي از علم طب بود بھ نگارش درآورده 

خدمت ، ایتالیا را ترك كرد و با سمت دومین پزشك درباري بھ ١۵۴۴در سال . بود را در آتش سوخت
ھمان فرمانروایي كھ وسالیوس قبال، با تشخیصي بجا، كتاب درباره ساختمان بدن انسان ; شارل پنجم درآمد
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. در ھمان سال پدرش وفات یافت و اندوختھ بزرگي براي او بھ ارث گذاشت. را بھ وي اھدا كرده بود
، چاپ دوم ١۵۵۵ل در سا. وسالیوس ھمسري گرفت و در بروكسل خانھ قشنگي براي خود ترتیت داد

درآنجا نشان داده شده . كتاب درباره ساختمان بدن انسان، با متن افزایش یافتھ و تصحیح شده، منتشر شد
بود كھ از راه تنفس مصنوعي ممكن است جانوري را كھ سینھاش شكافتھ شده است براي مدتي زنده نگاه 

از .بھ كمك دم آھنگري بھ حركت درآوردداشت، و ھمچنین میشد قلب از حركت بازمانده را گاھي اوقات 
وي عمر خود را وقف پرستاري . آن پس دیگر وسالیوس بھ پیشرفت كالبدشناسي خدمت تازھاي نكرد

چون شارل از . امپراطور ودیگر ملتزمانش ساخت، و ضمنا بیشتر بھ تمرین و تحصیل جراحي پرداخت
، شاه او را بھ كمك آمبرواز ١۵۵٩ژوئیھ سال  در. سلطنت استعفا كرد، وسالیوس پزشك دوم فیلیپ دوم شد

پاره فرستاد تا متفقا بھ درمان ھانري دوم، كھ زخمي شده بود، اقدام كنند، شاید كھ او را از مرگ نجات 
. وسالیوس با آزمایشھاي بالیني خود نشان داد كھ ھیچگونھ امكاني براي بھبودي بیمار وجود ندارد. دھند

دیگراني در . سالیوس و خانوادھاش در التزام ركاب فیلیپ بھ اسپانیا بازگشتندكمي بعد، در ھمان سال، و
ھاي وریدي را شناخت و  جامباتیستا كانو دریچھ. خالل این ایام بھ تكامل علم كالبدشناسي كمك كردند

رئالدو كولومبو ھمان ; )١۵۵٣(سروتوس نحوه جریان ریوي خون را توضیح داد; )١۵۴٧(یادداشت كرد
اما ھفتاد سال ; و با تجربھاي روي قلب زنده عمال بھ ثبوت رساند) ١۵۵٨(را دوباره كشف كردجریان 

ھا، بھ  دیگر زمان الزم بود تا ھاروي بھ كشف تحوالنگیز خود نایل آید و جریان گردش خون از قلب بھ ریھ
 ١٢٨۵عرب، در سال  ابنالنفیس، پزشك. قلب، بھ شریانھا، بھ وریدھا، و بھ قلب را بھ طور دقیق شرح دھد

و محتمال روایتي از اصول ; بر سروتوس پیشدستي جستھ و جریان ریوي خون را وصف كرده بود
  . تعلیمات وي بھ خاك اسپانیا رخنھ كرده و دنبالھ آن تا دوره جواني سروتوس ادامھ داشتھ است

مایھ افتخار خود میدانستند  پزشكان بومي دربار اسپانیا. ھنوز حوادثي در زندگي وسالیوس باقي مانده بود
ھنگامي كھ دون كارلوس یگانھ فرزند فیلیپ، . كھ تشخیصھا و درمانھاي وسالیوس را بھ چیزي نشمارند

، وسالیوس براي درمان وي شكافتن جمجمھ را )١۵۶٢(براثر پرت شدن دچار تكان خوردگي مغز شد 
آثار قدیسان و طلسمھا را . اي مرگ رسیدپیشنھاد او از طرف ھمكارانش رد شد و جوان بھ پ. تجویز كرد

بر روي زخم نھادند و دینداران پرھیزگار خود را بھ شالق بستند تا آسمان را وادار كنند درمان 
وسالیوس بار دیگر اصرار بھ شكافتن جمجمھ . معجزھآسایي براي جوان نازل سازد، كھ بھ جایي نرسیدند

بزودي حال . ادي چرك از مغز بیمار بیرون كشیده شدسرانجام این كار عملي گشت و مقدار زی; كرد
و فیلیپ دوم ھشت روز پس از آن در مراسم دیني باشكوھي شركت جست ; شاھزاده رو بھ بھبودي گذاشت

  . تا شكر خداوند بخشنده را بھ جاي آرد

ره از آمبرواز پا. دو سال بعد، وسالیوس اسپانیا را، بھ عللي كھ ھنوز مورد مناقشھ است، ترك كرد
مرده بود، نصف بیشتر )) اختناق رحم((كالبدشناسي سخن میگوید كھ با شكافتن جسد زني كھ ظاھرا بر اثر 

بھ گفتھ پاره، جراح با فرود آوردن ضربھ تیغ جراحي خود زن مرده . اھالي اسپانیا را بر ضد خود شوراند
كھ ھمگي ... زدیكان آن زن شدو جنان موجب تحسین و وحشت باطني كلیھ ن((را بھ حیات بازگرداند، 

  )). با وجود حسن شھرت و سابقھاي كھ داشت منفور و بدنام خواندند - ایشان آن پزشك را 

جراح ھوگنوي ما . بدیھي است كھ نزدیكان ھر مردھاي عموما اینگونھ درمانھاي نامنتظر را خوش ندارند
كرد كھ راه چارھاي دیگر براي زنده  بنابراین، طبیب مزبور فكر: ((چنین بھ روایت خود ادامھ میدھد

اوبرالنگھ، یكي دیگر از ھوگنوھا، نظیر چنین .)) ماندنش باقي نمانده است، جز آنكھ جالي وطن كند
و اظھار داشتھ است كھ وسالیوس بھ ) ١۵٧٩حد (داستاني را درباره پزشكي بھ نام وسالیوس نقل كرده 

شد و با وعده آنكھ براي توبھ از گناھش بھ زیارت فلسطین انسان زنده توسط دستگاه تفتیش افكار دستگیر 
اما ھیچ یك از منابع تاریخي آن زمان ذكري از این واقعھ . برود توانست خود را از آن مخمصھ رھایي دھد

شاید وسالیوس فقط از . بھ میان نیاورده است و تاریخنویسان مسیحي نیز آن را افسانھاي بیش ندانستھاند
وي بھ ایتالیا بازگشت و ظاھرا از ونیز بھ قصد بیت المقدس . شده و آن را ترك كرده بوداسپانیا خستھ 

در بازگشت، كشتي غرق شد و او بر جزیره زانت، در ساحل باختري ). ١۵۶۴آوریل (سوار كشتي شد 
ان در ھم. وسالیوس پنجاه سال عمر كرد). ١۵۶۴اكتبر  ١۵(یونان، افتاد و بر اثر نرسیدن كمك جان داد 
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حاال دیگر شكوھي كھ مدت یك قرن چشمھا . سال مرگ وسالیوس بود كھ میكالنژ مرد و شكسپیر بھ دنیا آمد
  . را بھ سوي ایتالیا خیره داشتھ بود رو بھ جانب شمال میآورد

VI - پیدایش جراحي  

  . عرب بود ھاي بزرگان یوناني و با وجود ترقیات كالبدشناسي، علم و فن پزشكي ھنوز تابع عقاید و گفتھ

حتي وسالیوس، پس ; شھادت حواس بزحمت میتوانست در برابر كالم جالینوس و ابوعلي سینا پایداري كند
من بزحمت میتوانستم بھ :((ھاي جالینوس را رد كند، میگفت از آنكھ توانستھ بود با كالبد شكافي خود گفتھ

لینوس و بقراط، ضمن آنكھ دانش كھنھ را ھاي آثار جا چاپھا یا ترجمھ.)) چشمان خود اعتماد داشتھ باشم
رواج میدادند، راه را نیز بر تجربیات نو میبستند عینا ھمان گونھ كھ كوششھاي پترارك و رونسار در 

ھنگامي كھ لیناكر . ھایي بھ سبك ویرژیل موجب انحراف یا سرخوردگي نبوغ ذاتیشان شد سرودن حماسھ
، متون اصلیي كھ در )١۵١٨(خوانده شد بنیاد نھاد )) طنتي پزشكانكالج سل((دارالعلمي را كھ بعدھا بھ نام 

روش درماني از . ھایي بودند كھ خود او از آثار جالینوس تھیھ كرده بود آنجا تدریس میشدند ترجمھ
; زنجبیل و بنژوان از سوماترا; داروھاي تازه وارد بھ اروپا استفاده كرد گنھ گنھ ایپكا، و ریواس از امریكا

و كافور و شنجرف از چین و ھمین پیشرفت موجب توسعھ ; صبر زرد از كوشنشین; از جزایر ادویھمیخك 
والریوس كوردوس نخستین كتاب فارماكوپھ را بھ زبان آلماني تالیف كرد . استعمال گیاھان بومي نیز شد

بي بھ اروپا درمان بیماري سیفلیس بھ وسیلھ دم كرده چوب گایاك گیاھي كھ از جزایر ھند غر). ١۵۴۶(
وارد شد چنان رواج یافت كھ خاندان فوگر توانست با گرفتن انحصار فروش آن در سراسر قلمرو 

ھاي  تنگدستي و ناپاكیزگي توده. فرمانرواي بدھكارش، یعني شارل پنجم، ثروت خود را دو چندان سازد
  . تمردم ھمیشھ بیماریھا را در پیش، و در درمانھا را در پس قافلھ نگاه میداش

شھر پاریس . ھاي پھن و مدفوع باقیمانده از چارپایان ھوا را مسموم و گاھي خیابانھا را آلوده میساختند توده
اما مقامات ; داراي گنداب روھایي بود كھ ھانري دوم پیشنھاد كرد مخرج آنھا را بھ رود سن باز كنند

از اھالي است، او را از آن نقشھ شھرداري، با این توضیح كھ رود سن تنھا منبع آب آشامیدني نیمي 
، انگلستان ھیئتھایي را مامور مطالعھ در موضوع ساخت گندآب رو براي ١۵٣٢در سال . منصرف كردند

تنھا دو شھر انگلیسي وجود داشتند كھ در آنھا ھزینھ جمعآوري  ١٨۴۴اما تا سال ; شھرھاي كشور كرد
بیماریھاي ھمھگیر كمتر از قرون وسطي . شدھاي محقر جزو مخارج عمومي منظور می زبالھ از محلھ

رواج داشتند، اما آنچھ گاھبھگاه اتفاق میافتاد، ھمراه با تب زایماني كشنده و مرگ و میر كودكان، كافي بود 
تا  ١۵٠٠در میان سالھاي . كھ جمعیت اروپا را تقریبا بھ طور ثابت نگاه دارد و ازدیاد آن را مانع شود

تب تیفوس در اثر . را خاك آلمان و فرانسھ را مورد ھجوم خود قرار دادبیماري طاعون مكر ١۵۶٨
شاید )) بیماري تعریق. ((در انگلستان شیوع یافت ١۵۶٨، و ١۵٧٧، ١۴٢٢مھاجرت شپش در سالھاي 

تا  ١۵۴٣آلمان را در سالھاي ; ١۵٧٨، ١۵۵١، ١۵٢٩، ١۵٢٨نوعي انفلوانزا انگلستان را در سالھاي 
  . بھ باد كشتار گرفت ١۵۵١و  ١۵۵٠در سالھاي و فرانسھ را ; ١۵۴۵

چنانكھ روایت شده است، تلفات این بیماري در ھر یك از شھرھاي ھامبورگ، و آخن، در مدت چند روز، 
بیماري انفلوانزا را نتیجھ تاثیرات آسماني میدانستند و نام آن نیز داللت بر ھمین معنا . بھ ھزار نفر رسید

سكنھ،  ٠٠٠,۴٠دوباره در آلمان ظاھر شد و در نورنبرگ، از  ١۵۶٢طاعون غدھاي در سال  .دارد
. نفر را بھ خاك ھالكت انداخت گرچھ باید كلیھ آمارھاي طاعون را تا اندازھاي مبالغھآمیز دانست ٩٠٠٠

صبي، ھاي شادیبخشتر تصویر آن عصر از میان رفتن تدریجي بیماري جذام و اختالالت روحي و ع جنبھ
پزشكي عملي خیلي كندتر از پزشكي نظري . خوانده میشدند، بود)) رقص قدیس ویتوس((كھ بھ نام 

شیادان دارو فروش دورھگرد ھنوز فراوان بودند، و با وجود پارھاي قوانین ممانعت كننده . پیشرفت یافت
ودكان با دست قابلگان بیشتر ك. بازھم پرداختن بھ پزشكي بدون در دست داشتن دانشنامھ رسمي آسان بود

دندانپزشكي از پزشكي و . تخصص ھنوز صورت تحقق بھ خود نگرفتھ بود. راه بھ دنیاي زندگان مییافتند
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دالكان شكستھبند دندان نیز میكشیدند، و در جاي خالي آن دندان قطعھ عاجي ; جراحي جدایي نداشت
د كارھاي جراحي عادي را بھ دست ھمین تقریبا عموم پزشكان وسالیوس یكي از استثناھا بو. میگذاشتند

. اما باید دانست كھ بیشتر آنھا تنھا دالك نبودند، بلكھ مرداني تعلیم یافتھ و مجرب بودند; دالكھا میسپردند
وي . آمبرواز پاره بھ عنوان شاگرد دالك شروع بھ كار كرد، و بھ مقام جراح مخصوص شاھان ارتقا یافت

خود را بھ پاریس رساند و دكھ كوچك خود را در میدان ) ١۵١٧(من، بود كھ زاده بور ارسان، واقع در 
در ضمن معالجھ سربازان، وي نیز این نظریھ رایج را پذیرفت كھ عموم . سن میشل خدمت گرفتھ شد

زخمھاي گلولھ سمي ھستند و، مانند وسالیوس، از ھمان روش درمان متداول كھ عبارت از داغ كردن زخم 
یك . و این ھمان درماني بود كھ درد را تبدیل بھ تشنج نزع میساخت; شان پیروي كردبا روغن آقطي جو

شب روغن آقطي تمام شد و، در فقدان آن، آمبرواز پاره اجبارا زخمھاي سربازان با مرھمي از مخلوط 
  : فرداي آن روز، چنین یادداشت كرد; زرده تخم مرغ، عصاره گل سرخ، و تربانتین بست

جوم مداوم افكار، درباره سربازاني كھ نتوانستھ بودم زخمھایشان را روغن داغ كنم، خواب شب گذشتھ از ھ
با این فكر، صبح زود از جا برخاستم تا از . انتظار داشتم روز بعد ھمھ آنھا را مرده بیابم. بھ چشمانم نیامد

بودم درد بسیار كمي در  با كمال حیرت مشاھده كردم آنھایي را كھ بامرھم درمان كرده; ایشان عیادت كنم
اما آن دیگراني كھ زخمھایشان با . و شب راحتي را گذرانده بودند... زخمھایشان داشتند، بدون اندك تورمي

از ; و سخت دردناك بودند... روغن جوشان آقطي درمان شده بود تب شدید داشتند و زخمھایشان ورم كرده
  . و پردرد زخمیھاي بیچاره را روغن داغ نكنم آن پس تصمیم گرفتم كھ دیگر با آن روش بیرحمانھ

كتاب كوچكي درباره روش درمان زخمھا منتشر  ١۵۴۵پاره، با آنكھ تحصیالت عالي نكرده بود، در سال 
وي ثابت كرد  ١۵۵٢در جنگ سال . ساخت كھ ھم اكنون نیز یكي از كتب كالسیك پزشكي بھ شمار میآید

ن براي بند آوردن خون بر روش روغن كردن محل قطع شده كھ در ھنگام قطع كردن عضوي بستن شریا
در . چون بھ دست دشمن اسیر شد، با انجام جراحیھاي نجاتبخش آزادي خود را باز خرید. ترجیح دارد

چیزي كھ سوربون را بھ ; بازگشت بھ پاریس، پاره بھ ریاست بخش جراحي كالج سن كوم منصوب شد
كھ بي بھره از زبان التیني بود جزو موجودات عجیب الخلقھ عالم وحشت انداخت، زیرا در آنجا استادي 

با وجود این، وي جراح مخصوص ھانري دوم، بعد فرانسواي دوم، و بعد شارل . زیستشناسي شمرده میشد
دو كتاب . وگرچھ از ھوگنوھا بود، اما در كشتار سن بارتلمي بھ فرمان پادشاه آسیبي بھ او نرسید; نھم شد

. از لحاظ نظري چیزي بر علم جراحي نیفزود، اما بھ جراحي عملي خدمت شایان كرد) ١۵٧٣(جراحي او 
وي ابزارھاي تازھاي اختراع نمود، استفاده از عضوھاي مصنوعي را متداول ساخت، براي درمان فتق 

استفاده از فتق بند را معمول كرد، نقص از پا متولدشدن نوزاد را در وضع حمل بر طرف ساخت، در 
تگي مفصل آرنج را براي نخستین بار جا انداخت، مسمومیت بر اثر گاز زغال را شرح داد، و اعالم رف

پاسخ آمبرواز پاره بھ تبریكاتي كھ، پس از موفقیت در یك عمل جراحي . داشت كھ مگس ناقل بیماري است
خداوند من درمانش كردم و : ((مشكل، از ھر طرف نثارش شد در تاریخ پزشكي معروف مانده است

در حالي كھ صالحیت و مقام جراحان ; ، در ھفتاد و سھ سالگي، درگذشت١۵٩٠پاره بھ سال .)) شفایش داد
را بھ میزان قابل مالحظھاي باال برده و كشور فرانسھ را در جراحي بھ پایھاي رسانده بود كھ تا چند قرن 

  . بعد فرانسھ ھمچنان پیشوایي خود را در آن علم محفوظ نگاه داشت

VII  - دكترھاپاراسلسوس و   

در ھر نسل كساني بھ ظھور میرسند كھ، بھ دلیل نفرتي كھ نسبت بھ روش ارتجاعي و محافظھكارانھ حرفھ 
  . مانھاي شگفتانگیز بھ عمل آورندپزشكي دارند، مدعي میشوند كھ میتوانند با وسایلي غیر عادي در

اینان پزشكان را متھم بھ تنبلي و بیرحمي میسازند، چندي نیز بیمارھایي را بھ طرز معجزھآسا شفا میدھند، 
این بیفایده نیست كھ گاھگاه چنین . و سپس نام خود را در ابر تیره گزافھگویي و یاس و انزوا مدفون میكنند

و نیز این امر خود بھانھ خوبي است تا علم ; شھ پزشكي را بیدار نگاه دارندخرمگسھایي پیدا شوند تا اندی
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پزشكي را برحذر دارد كھ ھرگونھ بدعت شتابزدھاي را كھ با زندگي انسان سروكار دارد با قید احتیاط 
ل در این مورد نیز، مانند سیاست و فلسفھ، نسل جوان انقالبي و نسل پیر ارتجاعي، در آن تعاد. تلقي كند

میان دو فراگرد دگرگوني و توارث، كھ رویھ اصلي طبیعت در پدید آوردن ھر نوع تكاملي است، ندانستھ 
  . با یكدیگر ھمكاري میكنند

فیلیپوس تئوفراستوس بومباستوس فون ھوھنھایم خود را آورئولوس مینامید تا معیار درخشش وجودش را 
پدرش . د از آن شاید التیني شده نام ھوھنھایم بودبرساند، و نیز خود را پاراسلسوس مینامید كھ مقصو

  . ویلھلم بومباست فون ھوھنھایم فرزند نامشروع یكي از اشراف تند مزاج سوابیا بود

ویلھلم، كھ از ابتداي جواني مجبور بھ كار كردن براي تامین معاش خود بود، در میان دھقانان تھیدست 
وي الزا اوخسنر، دختر مھمانسراداري را كھ شغل ; داختحوالي شھر آینزیدلن سویس بھ كار پزشكي پر

. اما آن زن چندي بعد دچار اختالل عصبي و جنونزدگي شد; كمك پرستاري داشت، بھ عقد خود در آورد
این سابقھ موروثي دو جانبھ مسلما در تكوین خلق نااستوار و حس نفرت فیلیپ از محیطي كھ موجب 

متولد شد، در میان بیماران  ١۴٩٣وي در سال . ثر مستقیم داشتھ استانحراف استعدادھاي وي شده بود ا
در روایت مشكوكي آمده است كھ . پدرش نشو و نما یافت، و با زندگي بي بند و بار مھمانسراھا خو گرفت

تا . بھ ھنگام كودكیش گرازي وحشي، یا شاید سربازاني مست، او را از داشتن آلت مردي محروم ساختند
چون بھ سن نھسالگي رسید، . الع در دست است زندگي مردانھ وي بكلي از وجود زن خالي بودآنجا كھ اط

در آنجا، . محتمال بھ ھمان علت، پدر و پسر بھ فیالخ در تیرول نقل مكان كردند. مادرش خود را غرق كرد
سرگرمي  چنانكھ روایت شده است، ویلھلم در یكي از مدارس معادن بھ آموزش پرداخت و كیمیاگري را

و بھ احتمال قوي، ; مطمئنا در آن ناحیھ، معادني یافت میشدند و تصفیھخانھاي نیز وجود داشت. خود ساخت
فیلیپوس كوچك در آنجا با علم شیمي آشنایي پیدا كرد و بر پایھ ھمان آشنایي بود كھ میبایست بعدھا وي 

  . انقالبي در روش درماني بھ وجود آورد

بیقراري طبعش از اینجا معلوم میشود كھ در . س براي تحصیل بھ ھایدلبرگ رفتدر چھاردھسالگي فیلیپو
مدتي كوتاه چندین دانشگاه عوض كرد فرایبورگ، اینگولشتات، كولوني، توبینگن، وین، ارفوت، و در 

در سال . فرارا ، گرچھ این دورھگردیھاي دانشگاھي در قرون وسطي معمول بود) ١۵١۵ - ١۵١٣(
كھ اكنون خود را پاراسلسوس مینامید بھ  - دانشنامھاي بھ دست آورده باشد، فیلیپوس  بدون آنكھ ١۵١۵

پس از پایان جنگ، وي زندگي بي . سمت دالك و شكستھبند وارد خدمت سپاه شارل اول، شاه اسپانیا، شد
تان، اگر گفتھ خودش را باور داشتھ باشیم، در غرناطھ، لیسبون، انگلس. سروسامان خود را از سر گرفت

در ھنگام .بھ شغل طبابت پرداخت)) سرزمینھاي دیگر((دانمارك، پروس، لھستان، لیتواني، مجارستان، و 
، وي در سالزبورگ بود و دھقانان زخمي را درمان، و با آالم و آمال ١۵٢۵در سال )) جنگ دھقانان((

سرمایھ، بھره، و بازرگانان ; پاراسلسوس طلسم شده مراسم و عقاید سوسیالیستي بود. ایشان ھمدردي میكرد
را مطرود میشمرد و برقراري نظام اشتراكي در زمینداري و تجارت، و توزیع پاداش مساوي در میان 

، االھیات را كنار زد و تجربھ عملي )١۵٢۵(در نخستین اثر خود، عقل اعظم . عموم افراد را تبلیغ میكرد
و پس از آنكھ بھ گواه ; او نیز دربند اسارت افتاد با در ھم شكستھ شدن شورش دھقانان،. را معتبر شمرد

اما از سالزبورگ ; صادق معلوم شد كھ ھیچ وقت سالح بھ دست نگرفتھ بود، از رفتن بر سردار معاف شد
، پاراسلسوس در ستراسبورگ بھ جراحي و ١۵٢٧در سال، . نفي بلد شد و شتابان آنجا را پشت سرگذاشت

ھاي منطقي و یاوه، از پزشكي  اصول نظریھ وي معجوني بود از گفتھ. اشتسخنراني براي دالكان اشتغال د
وي علم . و جادوگري گرچھ خدا میداند كھ آینده درباره مسلمات امروزي ما چگونھ داوري خواھد كرد

احكام نجوم را طرد كرد، سپس آن را پذیرفت، بھ طوري كھ جایز نمیدانست در وضعیتھاي نامساعد ماه 
اعتماد بھ عصاي غیبگویي را براي كشف منابع زیرزمیني . براي بیمارانش امالھ تجویز كند نسبت بھ زمین

زماني مانند آگریپاي جوان در . مورد استھزا قرار داد، اما ادعا كرد كھ فلزات را تبدیل بھ طال كرده است
توري كلي كھ راز یعني قاعده یا دس)) حجرالفالسفھ((تشنگي دانش بھ تكاپو افتاد و مشتاقانھ در طلب 

  . برآمد. آفرینش را افشا كند
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یعني درمان عضو بیمار بدن با مواد و )) درمان بھ مثل((اعتقاد وي بھ اجنھ، سمندرھاي آتشخوار، و روش 
وي از بھ كار . ھایش آشكار است داروھایي كھ از حیث رنگ یا شكل شبیھ ھمان عضو باشند در نوشتھ

راي شفادادن بیماران روگردان نبود شاید از لحاظ پزشكي تلقیني آنھا را بردن اوراد جادویي و تعویذھا ب
اما ھمین شخص، كھ سراپا آغشتھ بھ اوھام زمانش بود، با كمال جرئت علم شیمي را بھ . سودمند میدانست

گاھي اوقات پاراسلسوس چون فیلسوفي معتقد بھ اصالت ماده سخن . خدمت علم پزشكي درآورد
انسان در برابر جھان ھستي چون عالم صغیر .)) ماده جدا شده، و ماده كل آفرینش استبشر از :((میراند

و ھر دو از یك نوع عناصر تركیب یافتھاند كھ اساسشان امالح، گوگرد، و جیوه ; نسبت بھ عالم كبیر است
در حقیقت  شیمي درماني. و فلزات كانیھایي كھ ظاھرا بیجان مینمایند در باطن وجودشان جاني دارند; است

انسان از لحاظ بدني تركیبي است از مواد شیمیایي، . استفاده از عالم كبیر است براي شفا دادن عالم صغیر
و ھمین ; جالینوسي)) اخالط((و بیماري عبارت است از اختالل در مواد شیمیایي تركیب كننده بدن، نھ در 

در آن زمان بھ طور كلي داروھاي درمانبخش از . پایھگذاري شد متابولیسمجان بود كھ نظریھ امروزي 
و پاراسلسوس، كھ سخت در كیمیاگري ; دنیاي گیاھان و جانوران، یعني از مواد آلي، بھ دست میآمدند

وي جیوه، سرب، . مردن خواص درمانبخش مواد غیر آلي اصرار میورزیدمنھمك شده بود، در بر ش
گوگرد، آھن، ارسنیك، سولفات مس، و سولفات پوتاسیوم را جزو فارماكوپھ شناخت، و بھ كار بردن 

  . ھا و تنتورھاي شیمیایي را رواج داد عصاره

نیز . لودانوم خوانده میشودرا درست كرد كھ امروزه )) تنتور تریاك((پاراسلسوس نخستین كسي بود كھ 
  . استحمام در آبھاي معدني را تجویز كرد و خواص و آثار گوناگون آنھارا شرح داد

پاراسلسوس بھ تاثیر عوامل جغرافیایي و حرفھاي در بھ وجود آوردن بیماریھا اشاره كرد، بیماري سل 
; مرتبط با گواتر بومي دانست معدنچیان را مورد بررسي قرار داد، و نقص رشد بدني در نزد كودكان را

ھمچنین بھ فھم چگونگي بیماري صرع كمك بسیار كرد، و فلج شدن اعضاي بدن و اختالالت تكلم را نتیجھ 
با وجود آنكھ عقیده عمومي برآن بود كھ دو بیماري نقرس و ورم . خراشھا و صدمات وارد برشمرد

ادعا كرد كھ آن دو بیماري بر اثر تشكیل اسیدھاي مفاصل نتیجھ طبیعي و درمانناپذیر پیریند، پاراسلسوس 
. حاصل از باقي ماندن طوالني فضوالت در قولون بھ وجود میآیند، و بر پایھ این تشخیص، درمانپذیرند

وي اسیدھاي .)) ھا دانست باید علت اصلي عموم بیماریھا را در دلمھ بستن مواد ھضم نشده در روده((
ھا،  نامید، زیرا رسوب آنھا بر روي مفاصل، عضالت، كلیھ))تارتار((را  حاصل از فساد مواد درون روده
پاراسلسوس )). و تارتاروس نام دوزخ است; مانند دوزخ میسوزد((و مثانھ، چنانكھ خود گفتھ است،

كالبدشناسي میزنند، اما از دیدن تارتار چسبیده بھ دندانھایشان [ تبحر در]دكترھا الف از :((میگفت
روش پیشنھادي او این بود كھ بھ وسیلھ رژیم غذایي مقوي . این اصطالح گرفت و متداول شد و)) ;عاجزند

وي كوشید تا با . و سالمتبخش و دفع كامل فضوالت از تشكیل چنین رسوباتي در بدن جلوگیري شود
 و در موارد سخت عمل; كند)) نرم((استعمال تركیباتي از روغن برگ غار و رزین رسوبھا را در بدن 

پاراسلسوس مدعي . جراحي را تجویز میكرد تابھ وسیلھ آن رسوبات زیانبخش دفع یا عمال برداشتھ شوند
و برخي از پزشكان عصر ما نیز معتقدند ; بود كھ چندین بیمار نقرسي را با ھمین روشھا درمان كرده است

  . كھ بھ پیروي از تشخیص پاراسلسوس موفق بھ درمانھایي در این زمینھ شدھاند

در آنجا فروبن، ناشر معروف، دچار درد . معالجات موفقیتآمیز پاراسلسوس در ستراسبورگ بھ بال رسید
فروبن از پاراسلسوس دعوت كرد كھ . پزشكان بھ قطع آن نظر داده بودند. شدیدي در پاي راستش شده بود

كار گرفتن كارد  پاراسلسوس بھ بالین وي حاضر شد و بدون بھ. براي تشخیص بیماري او بھ بال رود
اراسموس، كھ در آن ھنگام با فروبن و بسیاري از دردھاي بدني خود زندگي . جراحي او را معالجھ كرد

وي نیز برایش نسخھاي نوشت اما معلوم نیست تا چھ اندازه سودمند ; میكرد، از پاراسلسوس كمك خواست
افزودند، و بعدھا یك رشتھ پیشآمدھاي عجیب بھ ھر حال، این بیماران نامدار بر نامآوري دكتر جوان . افتاد

در این زمان پروتستانھا در شوراي . او را بھ مقام استادي دانشگاه، كھ آرزوي دیرینش بود، نزدیك ساخت
آنھا بھ رغم اعتراضات اراسموس و اقلیت كاتولیك شھر، دكتر ونكر، پزشك ; شھر بال اكثریت داشتند
از شغلش معزول كردند، و )) ھاي بر ضد اصالح دیني ادا كرده بودمطالب تاز((شھر، را، بھ جرم آنكھ 
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شوراي شھر و پاراسلسوس با ھم این توافق را حاصل كرده بودند كھ . پاراسلسوس را، بھ جایش نشاندند
اما دانشكده پزشكي بر آن ; انتصاب بھ آن شغل بھ منزلھ یافتن صالحیت براي تدریس در دانشگاه بود

د و چون میدانست كھ نقطھ ضعف پاراسلسوس در زمینھ كالبدشناسي است پیشنھاد انتصاب اعتراض كر
پاراسلسوس از زیربار آن شانھ . كرد كھ در جلسھاي عمومي آزمایشي از صالحیت استادي وي بھ عمل آید

خالي كرد، بھ شغل پزشكي رسمي خود پرداخت، و بدون تصویب دانشگاه در تاالري خصوصي 
او با دعوتنامھاي، كھ در نوع خود بیمانند بود، شاگرداني بھ ). ١۵٢٧(یراد كرد سخنرانیھاي عمومي ا

تئوفراستوس بومباست فون ھوھنھایم، دكتر در ھر دو رشتھ پزشكي و جراحي و استاد، : دورش گردآورد
فني مقدس ... ھا تنھا پزشكي در میان ھمھ حرفھ. درودھاي خود را تقدیم دانشجویان علم پزشكي میدارد

و . با این وجود، امروزه كمتر دكتري یافت میشود كھ در كار خود موفقیت داشتھ باشد. ناختھ شده استش
بنابر این وقت آن رسیده است كھ علم پزشكي را بھ مقام شامخ پیشینش بازگردانیم، آن را از آلودگي 

ظور، ما بھ ھیچوجھ پایبند در انجام این من. دستھاي بربرھا پاك كنیم، و اشتباھات ایشان را بر طرف سازیم
دستورھاي پیشینیانمان نخواھیم بود، بلكھ منحصرا طبیعت را مورد مطالعھ قرار خواھیم داد و از تجربیاتي 

كیست كھ نداند علت شكست بیشتر دكترھاي . كھ طي سالھاي دراز بھ دست آمده است استفاده خواھیم برد
ممكن است .... علي سینا، جالینوس، و بقراط پیروي میكنندامروزي آن است كھ ھنوز بردھوار از تعالیم ابو

آنچھ یك دكتر حقیقي باید . این تعالیم عناوین درخشاني را باعث شوند، اما دكتر واقعي بھ وجود نمیآورند
با .... بلكھ شناسایي عمیق بر طبیعت و آثار آن است..داشتھ باشد فصاحت و اطالع بر زبانھا و كتابھا نیست

ي از بخشش جوانمردانھاي كھ مردان شریف بال وقف این منظور كردھاند، من ھر روز مدت سپاسگزار
دو ساعت بھ تفسیر كتابھاي درسیي كھ در علوم جراحي و آسیبشناسي نوشتھام خواھم پرداخت تا مباني 

من این مطالب را از میان آثار بقراط و . روشھاي درماني خود را بر اذھان عامھ مردم روشن سازم
اگر من بخواھم موضوعي را بھ . جالینوس اقتباس نكردھام، بلكھ آنھا را با رنج مداوم و برپایھ آوردھام

ثبوت برسانم، گفتھ خود را متكي بر اقوال بزرگان صاحب راي نمیسازم، بلكھ تجربھ را اساس كار خود 
حس میكني كھ انگیزھاي  پس اي خواننده عزیز، اگر. قرار میدھم و استدالل شخصیم را بر آن بنا مینھم

براي پي بردن بر آن اسرار االھي در دلت پیدا شده است، اگر میخواھي در فاصلھ زماني كوتاه بھ اعماق 
  .١۵٢٧بال، ژوئن .. علم پزشكي دستیابي، براي دیدار من بھ بال بیا

در روز گشایش كالس پاراسلسوس بھ رسم . سي دانشجو براي شركت در آن دوره درسي نامنویسي كردند
معمول در لباده استادي ظاھر شد، اما فورا آن را بھ یك سو انداخت و با جامھ درشت و پیشبند چرمي و 

كي بھ زبان التیني سخنرانیھاي وي در علم پزش. دود گرفتھ كیمیاگران در برابر دیده دانشجویان ایستاد
كھ بعدھا كتاب درباره ساختمان بدن انسان وسالیوس را بھ چاپ (بودند و قبال توسط منشیش، اوپورینوس 

اینھا ھمھ در نظر پزشكان پیرو . تحریر میشدند، اما در سر كالس جراحي بھ آلماني سخن میگفت) رساند
: اسلسوس این بود كھ رسما پیشنھاد كرداما كار زنندھتر پار; عرف عمومي رفتاري غیر عادي مینمود

وي براي آنكھ اھانت خود را نسبت بھ پزشكي سنتي .)) ھیچ دارو فروشي نباید با ھیچ دكتري تباني كند((
و ) ١۵٢٧ژوئن  ٢۴(آشكار سازد، بھ بھانھ روز یادبود یوحناي حواري، با شاگردان خود آتشي برافروخت 

. ار یافتھاي، كھ محتمال كتاب مدخل یعقوبي بود، را در آن سوختشادي كنان متن كتاب پزشكي تازه انتش
من مدخل را در آتش یوحناي حواري انداختم تا شاید ھمھ بدبختیھا ھمراه با : ((در این باره خودش مینویسد

مردمان پاراسلسوس را در .)) بدین ترتیب قلمرو پزشكي از آلودگیھا تطھیر شده است. دود آن بھ ھوا بروند
زندگي پاراسلسوس . كردار با لوتر، كھ یكي از توقیعات پاپ را طعمھ آتش ساختھ بود، برابر دانستنداین 

  . در بال بھ ھمان اندازه برخالف عرف و عادت عمومي بود كھ سخنرانیھایش

مدت دو سالي كھ در موانست او بھ سر میبردم، روز و شب او را در حال : ((اوپورینوس مینویسد
  . ... بسیار ولخرج بود، بھ طوري كھ گاھي پشیزي برایش باقي نمیماند.... رخوري میدیدمبادھگساري و پ

ھر ماه باالپوش تازھاي میخرید و كھنھاش را بھ اولین كسي كھ از در میرسید میبخشید، اما معموال 
ھاینریش ) .)باالپوشھاي وي بھ اندازھاي كثیف بودند كھ من ھیچ وقت رغبت نكردم یكي از آنھا را بردارم

خوانده )) آدمي بغایت نامرتب و كثیف((بولینگر نیز، بھ ھمین نحو، پاراسلسوس را بادھگساري افراطي و 
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ھا تقریبا  در درمان انواع قرحھ((اما اوپورینوس بھ درمانھاي تحسینانگیز استادش گواھي داده است، . است
صنف پزشكان، .)) شدني تشخیص داده بودندمعجزه میكرد، در حالي كھ طبیبان دیگر آن موارد را عالج نا

پاراسلسوس را از خود راند و او را داروفروشي بیدانشنامھ و پزشكنمایي بیپروا خواند كھ در كالبد شكافي 
عاجز بود و از كالبدشناسي بیبھره، اما پاراسلسوس كالبد شكافي را بیاعتبار میشمرد و چنین استدالل میكرد 

در عین اعمال طبیعي دستھ جمعیشان در موجودي زنده مورد بررسي قرار  كھ اعضاي بدن را میبایست
و نیز توھین دكترھا را بھ زشتترین لحني پاسخ داد و تجویزات . داد تا بھ خصوصیاتشان پي برد

ھاي انگشتري، دستكشھاي براق، و گام برداشتن متكبرانھشان را بھ  بربرمآبانھ، پیراھنھاي ابریشمي، حلقھ
ایشان را بھ مبارزه طلبید كھ از اطاق درس بھ آزمایشگاه شیمي بیایند، پیشبند ببندند . گرفتباد تمسخر 

ھاي فلز كمرخم كنند، و بكوشند تا بھ كمك تجربھ و عرق  دستھایشان رابھ مواد كاني بیاالیند، بر روي كوره
فرمانرواي فلسفھ و ((ون وي، بھ جبران فقدان دانشنامھ، عناویني چ. جبین بر رازھاي طبیعت آگاھي یابند

و نیز زخمھاي ; بھ خود میبست)) مروج فلسفھ((و )) دكتر در ھر دو رشتھ پزشكي و جراحي((، ))پزشكي
ھمھ باید از من پیروي : ((وارد بر غرور باطنیش را با موكد ساختن ادعاھاي گستاخانھاش مرھم میگذاشت

ھا و ھمھ نویسندگان قدیمي، با ھم، حتي  یھ دانشگاهكل... كنند، و پادشاھي عالم پزشكي از آن من خواھد شد
پاراسلسوس ، كھ از ھمھ جا رانده شده بود، این جملھ را شعار خود .)) ه من نیز كم استعدادترند...از یك خ

تاریخ براي توبیخ وي از .)) كسي كھ میتواند از آن خود بماند روا نیست كھ از آن دیگري شود: ((ساخت
   .ساخترا تبدیل بھ لفظي مذموم )) بومباست((نوادگي الفزینھایش نام خا

یا بر اثر تباني با ھیئت استادان دانشگاه و یا بھ سبب عصیان طبیعي دانشجویاني جوان برضد معلمي 
نامھاي بھ زبان التیني دست و پا شكستھ تنظیم كرد و منتشر خودراي، رندي بینام از جوانان بال ھجو

و آن عبارت بود از نامھاي بھ قلم خود جالینوس از درون دوزخ خطاب بھ مدعیش موسوم بھ ; ساخت
نامھ جالینوس لغت پردازیھاي عارفانھ پاراسلسوس را بھ تمسخر در این ھجو). فضلھ گویا( كاكوفراستوس

  . میگیرد، وي را دیوانھاي میخواند، و دوستانھ پندش میدھد كھ خود را حلق آویز كند

پاراسلسوس كھ در جستن آن قلم نابكار عاجز مانده بود، متوسل بھ شوراي شھر شد تا دانشجویان را یك بھ 
. شورا در خواست او را پشت گوش انداخت. مجرم را بھ سزایش برساند یك مورد بازپرسي قرار دھد و

در ھمین اوان، یكي از كاننھاي كلیساي جامع بال براي درمان بیماري خود یكصد سكھ طال جایزه تعیین 
روحاني عالیمقام نیز شش سكھ طال بھ او داد و از پرداختن ; پاراسلسوس او را در سھ روز شفا داد. كرد

پاراسلسوس او را بھ دادگاه . غ امتناع ورزید بھ این عنوان كھ دوره درمان بسیار كوتاه بوده استبقیھ مبل
پس از روي خشم مخالفان خود را ; و بھ دنبال آن خونسردیش را نیز باخت; كشید و مرافعھ را باخت

فساد اخالق متھم  دغلكار و چاپلوس خواند و مقالھ بینامي منتشر ساخت كھ در آن روحانیان و قضات را بھ
و ; شوراي شھر فرمان بھ دستگیریش داد، اما اجراي آن را بھ صبح روز بعد موكول داشت. كرده بود

  . وي مدت ده ماه در بال بھ سر برده بود). ١۵٢٨(پاراسلسوس شبانھ فرار كرد 

ندان را بھ پدران روحاني شھر ریاست بیمارستان ز. در نورنبرگ تجربیات زندگي در بال را از سرگرفت
اما بزودي بر اثر حسادت پزشكان شھر بھ صدا ; وي سپردند، و او نیز درمانھاي اعجابانگیز بھ عمل آورد

  . در آمد و ایشان را بھ خاطر نادرستي و مالدوستي، و بھ گناه ھیكل جسیم عیالشان، مورد مذمت قرار داد

  . چون دید اكثریت اعضاي شورا را پروتستانھا تشكیل میدھند، بھ دفاع از آیین كاتولیك پرداخت

خاندان فوگر، كھ انحصار فروش چوب گایاك را در دست داشت، چون اطالع یافت كھ پاراسلسوس آن 
، ١۵٣٠در سال . را در درمان بیماري سیفیلیس بي اثر دانستھ است، بھ ھراس افتاد)) چوب مقدس((

پاراسلسوس یكي از ناشران گمنام را وادار كرد كھ كتاب سھ فصل درباره مرض فرانسوي وي را بھ چاپ 
این كتاب چنان براي دكترھا اھانتآمیز بود كھ طوفاني از اعتراض برپاشد، و پاراسلسوس را . برساند

ره ھمان موضوع وي درصدد بود كتاب جامعتري دربا. مجبور كرد كھ سرگرداني خود را از سر بگیرد
پاراسلسوس در نامھاي خطاب بھ شورا، با فصاحتي . منتشر سازد، اما شوراي شھر اجازه چاپ آن را نداد
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اما، بھ ھرحال، كتاب وي بھ ھیچ وجھ در زمان حیاتش ; ناموثر و بھ نام آزادي مطبوعات، دادخواھي كرد
الیني از بیماري سیفیلیس بود كھ تا آن در واقع، این اثر حاوي بھترین گزارش ب. رنگ چاپ بر خود ندید

زمان بھ رشتھ نگارش در آمده بود، و براي درمان سیفیلیس استعمال داخلي مقادیر مشخص جیوه را تجویز 
بیماري سیفیلیس بھ منزلھ میدان نبردي شد كھ . میكرد و آن را موثرتر از مرھم گذاري خارجي میدانست

  . اي شیمیایي بھ مبارزه پرداختنددر آن داروھاي گیاھي در برابر داروھ

در آنجا و . پس از نقل مكان بھ سن گال، پاراسلسوس مدت شش ماه در خانھ یكي از بیمارانش بھ سر برد
بعدھا، وي وقت خود را صرف تالیف كتابھاي اثر بسیار شگفت آور، از بیراھھ، و جراحي بزرگ، بھ 

واد خام معدني ھستند كھ جستھ گریختھ دانھ الماس و ھایي از م اینھا توده. زبان آلماني نافصیح، كرد
ھا  ، باردیگر، بھ جادوگري روي آورد و كتاب فلسفھ افسانھ١۵٣۴در سال . جواھري درونشان یافت میشود

  . را كھ، خالصھاي از مجموعھ علوم غریبھ بود، تالیف كرد

بھ دورھگردي درشھرھاي آلمان با مرگ بیمار پاراسلسوس در سن گال او باز متواري و بیخانمان شد و 
در جوانیش كفرھایي بر زبان . افتاد، در حالي كھ گاھي اوقات براي لقمھاي نان مجبور بھ تكدي میشد

اما براي . آیینھاي مقدس بھ درد كودكان و دیوانگان میخورند; تعمید فقط معنایي رمزي دارد: آورده بود
، )١۵٣٢(اما اكنون . دیسان چیزي جز اتالف وقت نیستو دعاخواني براي ق; مردم صاحب فكر بیفایدھاند

روزه میگرفت، ھر چھ از ; میكرد)) بازگشت بھ دین((پاراسلسوس سرخورده و تھیدست در دل احساس 
مال دنیا زیادي داشت بھ مستمندان میبخشید، مقاالتي درباره ایمان دیني مینوشت، و خاطر آشفتھ خود را بھ 

و مردي كھ ; ، اسقف سالزبورگ در نوانخانھاي بھ وي پناه داد١۵۴٠سال  در. امید بھشت تسلي میداد
. پانزده سال قبل در ھمان شھر آتش انقالب را دامن زده بود، اینك با سپاسگزاري، آن مرحمت را پذیرفت

در وصیتنامھاي كھ پاراسلسوس از خود بھ جاي گذاشت، چند سكھ باقي ماندھاش را بھ خویشان و 
  . پیكر خود را تسلیم خاك كرد ١۵۴١سپتامبر  ٢۴و در ; یش را بھ دالكان شھر بخشیدابزارھاي پزشك

وجودش پر از تجربیات گوناگون و ادراكات . وي مردي بود كھ در زیر سنگیني نبوغ خود خم شده بود
د از نامنظمتر از آن كھ بتوان; زیركانھ بود، اما كم سوادتر از آن كھ بتواند علم را از جادو مجزا دارد

و عاصیتر و خشمگینتر از آن كھ بتواند نفوذ خود را در بوتھ زمان ; سركشي آتش طبع جلوگیري كند
  . بپروراند

محتمال شرح حال او، ھمراه با داستان زندگي آگریپا، در پر شاخ و برگ كردن افسانھ فاوست اثر مستقیم 
یماریھاي بومي میشدند بھ زیارت تا صد سال پیش، مردمي، كھ در اتریش دچار یكي از ب. داشتھ است

  . آرامگاه پاراسلسوس در سالزبورگ میرفتند و شفاي خود را از جادوي روح یا استخوانھاي او میطلبیدند

VIII -  شكاكان  

االھیات مغزھاي متفكر را بھ خود مشغول كرده ; قرن شانزدھم براي پروراندن فلسفھ دوره مساعدي نبود
لوتر عقل را . و خوابگاھي حكومت داشت، عقل را بھ دنبال خود میكشید بود و ایمان، كھ بر ھر منزل

  . ھاي الحاد بسیار كمیاب بودند اما نمونھ; مطرود میشمرد، زیرا آن را متمایل بھ الحاد میدانست

، زیرا آفرینش، بقاي روح، و الوھیت مسیح را منكر )١۵١٢(یك كشیش ھلندي در الھھ بر آتش سوخت 
: ، یكي از وقایعنگاران انگلیسي چنین نوشت١۵٣٩در سال . دش آشكارا ملحد نبودولي خو; شده بود

وي از بیست سالگي ; امسال در دانشگاه پاریس دكتر عالیمقامي وفات یافت كھ میگفت خدایي وجود ندارد((
بر ھمین عقیده بود، متجاوز از چھاربیست سال عمر كرد، و در تمام آن مدت فكر خطاي خود را پنھان 

)) ملحد((كتابي منتشر ساخت بھ نام در رد ملحدان، اما واژه  ١۵۵٢گیوم پوستل در سال .)) نگاه داشت
  . ھاي خداپرست، وحدت وجودي، و یا شكاك متمایز بود بندرت از واژه
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و، چنانكھ در روایت آمده است، ; عده شكاكان بھ اندازه كافي زیاد بود كھ لوتر ضربھاي حوالھشان كند
براي كودكان كوردل جھان، مطالب دیني باالتر از آن قرار دارند كھ بھ دیدشان در : ((شان میگفتدرباره ای

این كھ سھ اقنوم تنھا یك خدایند، كھ فرزند حقیقي خدا بھ صورت انسان مجسم شد، كھ در وجود مسیح ; آیند
براي ایشان حكایت و ھمھ اینھا ; دو طبیعت رباني و انساني مكنون است، و مطالب دیگري از ھمین دست

و بھ گفتھ خود ادامھ میداد و از مردمي سخن بھ میان میآورد كھ در آفرینش بشر بھ ; ))وھمي آزار دھندھاند
در فرانسھ . دست خداوندي كھ، از ھمان آغاز، لعنت اخروي را برایشان مقدر كرده باشد تردید میكردند

، )١۵٣٧(بوناوانتور دپریھ، در كتاب بوتھ عالم . ندافرادي وجود داشتند كھ درباره بقاي روح شك میآورد
حدوث معجزات، تناقض گوییھاي كتاب مقدس، و اذیت و آزار بدعتگذاران را مورد طعنھ و انتقاد قرار 

مارگریت دو ناوار . این اثر توسط كالون و سوربون تكفیر، و بھ دست جالد رسمي طعمھ آتش شد. داد
ار خود در نراك براند، اما برایش بھ اندازه كافي پول فرستاد تا در لیون مجبور شد نویسنده آن را از درب

حامي و ((، بوناوانتور خود را كشت و نسخ خطي آثارش را براي مارگریت، ١۵۴۴در سال . زنده بماند
  . ، باقي گذارد))حارس ھر چھ نیكي است

; فناپذیر بودن رایشان تجلي یافتروحیھ شكاكیت درسیاست بھ شكل حمالتي برضد مقام خدایي شاھان و تخل
و در این زمینھ شكاكان معموال یا متفكران پروتستان بودند كھ در زیر فشار فرمانروایان كاتولیك قرار 

اسقف جان . گرفتھ بودند، و یا متفكران كاتولیكي بودند كھ از پیروزي و استیالي دولت بر خود میپیچیدند
رسالھ كوتاھي در قدرت سیاسي را منتشر  ١۵۵٨ود، در سال پانت، كھ از ماري تودور سخت منزجر ب

ھاي گوناگون و مكرري كھ از خلع شاھان و كشتن جباران گاه  نمونھ: ((ساخت و در آن چنین استدالل كرد
گاه در تاریخ روي داده است بھ طور مسلم ثابت میكند كھ آن رفتار كامال عادالنھ و صحیح، و منطبق 

شاھان، امیران، و فرمانروایان اقتدار خود را از جانب مردم بھ دست .... استبراراده االھي، بوده 
ھرگاه كھ ... و مردم حق دارند اختیاراتي را كھ با راي خود بھ آن افراد سپردھاند بازستانند... آوردھاند

اقامھ جان میجر، استاد اسكاتلندي كھ در تربیت فكري جان ناكس دست داشت، نیز چنین .)) دلشان بخواھد
برھان میكرد كھ چون ھر نوع اقتدار غیردیني مشتق از اراده جامعھ بشري است، پس میتوان شاھي را كھ 

  . منفور مردم است مخلوع و معدوم كرد، بھ شرط آنكھ از مجراي قانون باشد

تا جالبترین مخالف سلطنت مطلقھ جواني كاتولیك آیین بود كھ چون در آغوش مونتني جان سپرد، نامي نسب
بھ نظر من بزرگترین ((بھ گفتھ آن متفكر بیمانند، این جوان، یعني اتین دوالبوئسي، . جاوداني بھ دست آورد

اتین فرزند یكي از ماموران عالیرتبھ در پریگور بود، در اورلئان تحصیل علم حقوق )). مرد عصر ما بود
  . بھ خدمت پذیرفتھ شدكرد، و پیش از رسیدن بھ سن قانوني بھ سمت مشاور پارلمان بوردو 

، ھنگامي كھ جواني نوزده سالھ بود و مطالعھ ادبیات یونان و روم افكار جمھوریخواھانھ در ١۵۴٩در سال 
اوبھ بھ وجود آورده بود كتابي در اعتراض شدید بھ حكومت مطلقھ نگاشت كھ ھیچ وقت ھم آن را بھ چاپ 

ن از حكومت مستبدانھ یك فرد بر خلقي كثیر بشدت عنوان كتاب درباب بندگي ارادي بود، اما چو: نرساند
اینك بھ نداي آتشین آن . بخوانند)) یك((مذمت و عیبجویي میكرد، رفتھ رفتھ رسم شد كھ آن كتاب را ضد 

  : گوش فرا دارید

چھ شرمساري و رسوایي بزرگي است كھ مردمي بیشمار، با طیب خاطر، و حتي بردھوار، طوق فرمان 
آن جباري كھ حقي براي دارایي، والدین، و ھمسر، یا كودكان، و حتي زندگي ! ندجباري را گردن نھ

است و نھ شمشون، بلكھ غالبا پیگمھاي كوتولھ و، بیشتر اوقات، ترسوترین فرد . شخصي مردم قائل نیست
زن صفت در میان عامھ مردم است نھ آنكھ نیروي شخصیتش او را بر مردم چیره كرده باشد، كھ او خود 

اگر دو یا سھ یا چھار نفر بر ! لبا برده پستترین روسپیان است، تبعھ او باید چھ مردم تیره روزي باشندغا
طغیان نكنند، میتوان آن را حمل برفقدان شھامتشان كرد، اما ھنگامي كھ صدھا و ھزاران نفر )) یك((ضد 

ف آدمي چھ اثري باقي نمیرھانند، دیگر از اراده شخصي و شر)) یك((خود را از زنجیرھاي بردگي 
چون كشور از وجودش ; براي بھ دست آوردن آزادي الزم نیست بر ضد جبار بھ پیكار برخاست... میماند

تنھا كافي است مردمي كھ در زیر فشار حكومت جبار در خفت و . فرسوده شود، او خود سقوط مییابد
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آوردن آزادي مستلزم عزمي راسخ است بھ دست . بردگي بھ سر میبرند ھیچ گونھ حقي براي او قائل نشوند
با اراده قوي تصمیم بگیرید كھ دیگر برده نباشید، و خود را آزاد ... كھ یوغ بردگي را بھ یك سو افكند

ھایش از جا كنده  كمك خود را از جبار دریغ دارید، و او چون مجسمھ غول آسایي كھ پایھ! خواھید یافت
   .شده باشند واژگون و متالشي خواھد شد

نابرابریھاي دارایي در ; بشر فطرتا خواھان آزادي است: البوئسي پیشقدم افكار روسو و تامس پین بود
میان افراد امري عارضي است، و خود تعھدي برگردن دولتمندان میگذارد كھ از ھموطنان مستمندشان 

  . و بھ دست یك خالق) )كھ از یك قالب بھ وجود آمدھاند((ھمھ افرد بشر با ھم برادرند، ; دستگیري كنند

شگفت آن است كھ خواندن ھمین عقاید انقالبي بود كھ مونتني مالیم خوي و احتیاط پیشھ را بھ سوي 
  . كار آن دو را بھ یكي از مشھورترین دوستیھاي تاریخي كشاند) ١۵۵٧(و سرانجام ; البوئسي جذب كرد

ت سال، شاید مونتني ھنوز آن قدر جوان در آن زمان، مونتني بیست و چھار سال داشت واتین بیست و ھف
دوستي آن دو بزودي بر اثر مرگ . بود كھ بتواند آن گونھ احساسات انقالبي را در درون خود جاي دھد

مونتني روزھاي واپسین او را با قلمي . ، بھ پایان رسید)١۵۶٣(اتین دوالبوئسي، در سي و دوسالگي 
وي چنان از . افالطون در مرگ سقراط میاندیشیده استوصف كرده كھ گویي ضمن آن گزارش بھ نوشتھ 

گم كردن آن دوست جوان مھربان اندوھگین شد كھ ھفده سال بعد بھ عنوان تلخترین خاطره زندگیش از آن 
مونتني براي چاپ كتاب درباب بندگي ارادي قدمي برنداشت، و چون خبر شد كھ كشیش . ماتم یاد كرد

وي آن كتاب را زاده . ، تاسف بسیار خورد)١۵٧۶(منتشر ساختھ است پروتستاني از اھالي ژنو آن را
. روحیھ آزادیخواھي نسل جوان میخواند و سن نویسنده را بھ ھنگام نگارش آن اثر شانزده سال میدانست

  . این اثر تقریبا نداي انقالب كبیر فرانسھ بود

IX -  راموس و فیلسوفان  

  . زندگي پیر دو ال رامھ معروف بھ پتروس راموس بھ ھمان اندازه شاعرانھ، و مرگش بسي بیرحمانھتر بود

این استبداد مطلقھ بود كھ بیش از سھ قرن، نھ . وي كمر ھمت بھ برانداختن حكومت جبارانھ ارسطو بست
ر روحشان، مستولي مانده بر یك قوم، بلكھ بر اقوام بسیار، و نھ برجسمشان، بلكھ بر مغزشان، و حتي ب

زیرا مگر نھ این بود كھ آن متفكر كافر كیش بھ عنوان فیلسوف رسمي كلیسا انتخاب شده بود ; بود
اومانیستھاي دوره رنسانس میل داشتند افالطون را بھ جاي ارسطو بنشانند، اما جنبش اصالح دیني یا ترس 

در آلمان پروتستان و فرانسھ كاتولیك، فلسفھ و در نتیجھ، ; از آن در صد خفھ كردن افكار ایشان بود
و در این زمان بود كھ لوتر، در حالي كھ بر آن لعنت ; مدرسي ارسطویي، ھنوز بر پشت زین جوالن میزد

بھ زیر آوردن ارسطوي ستاگیرایي از تخت فرمانروایي فكریش در ). ١۵۴۶(میفرستاد، قالب تھي كرد 
  . ع جباركشي بودنظر نسل جوان روشنفكر قانونیترین نو

راموس، كھ در بیست و یك سالگي براي بھ دست آوردن دانشنامھ استادي در امتحانات دانشگاه پاریس 
، عنوان رسالھ خود را كھ میبایست یك روز تمام در مقابل استادان و ھمھ معارضان )١۵٣۶(شركت جست 

  . طو گفتھ است خطاستآنچھ ارس: دیگر از آن دفاع كند، با كمال صراحت، چنین انتخاب كرد

وي در دھكدھاي در پیكاردي نزدیك شھر نوایون، . سرگذشت راموس قصیدھاي است در تجلیل تحصیل
وي كھ تشنھ درس خواندن در كالجھاي پاریس بود دوبار در صدد برآمد كھ پیاده ; زادگان كالون بھ دنیا آمد

در سال . ده بھ دھكده خویش بازگشتخود را بھ آن شھر برساند، و ھر دوبار در راه ماند و سرخور
، كھ دوازده سال بیش نداشت، موفق شد بھ عنوان خانھ شاگرد بھ خدمت دانشجوي دولتمندي كھ ١۵٢٨

وي با كار روزانھ و درس شبانھ توانست پس از . میخواست امتحان ورودي كولژ دوناوار را بگذراند درآید
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در راه . ھ دروس بازكند و بھ دانشكده ادبیات وارد شودھشت سال كوشش راه خود را از میان انبوه برنام
  . این مقصود گرچھ راموس قوه بینایي خود را تقریبا از دست داد، اما افالطون را باز یافت

وقتي وارد پاریس شدم بھ دام ریزه كاریھاي فكري سوفسطاییان افتادم و ایشان از راه سواالت و مجادالت 
نا ساختند، اما ھیچ راه استفاده عملي و پیشرفت فكري دیگري بھ من نشان مرا با علوم و فنون درسي آش

دریافتم كھ این مجادالت فكري براي من چیزي ... ھنگامي كھ تحصیالت خود را بھ پایان رساندم. ندادند
 در حالي كھ از این اندیشھ برخود بیمناك شده بودم، فرشتھ نیكوكاري مرا بھ سوي; جز اتالف وقت نبودھاند

  . و آنگاه توانستم با فلسفھ سقراط آشنایي یابم; گزنوفون، و سپس افالطون، رھبري كرد

چقدر از ما مردم امرزوي نیز در دوران جواني بھ ھمان كشف نشاط بخش نایل آمدھایم و از خواندن آثار 
د داشت، كھ زیرا او را فیلسوفي شناختھایم كھ شعر و شراب در خون خو; افالطون انبساط خاطر یافتھایم

در ھواي آسمان آتن نغمھ پرنده فلسفھ را میشنید، بال آن را میگرفت، و از سراشیب قرون بھ پایین 
فیلسوفي كھ ھمھ صداھاي سقراط و ; میفرستاد، در حالي كھ ھمھ وقت نفس گرم زندگي از آن پرنده برمیآمد

نگیزترین مسائل جھان بودند، در شاگردانش را، كھ ھنوز سرشار از سرمستي و جذبھ بحث درباره ھیجانا
چھ انبساط خاطري پس از سطور بیروح ارسطو، پس از آنھمھ افكار ! گوش جانمان طنین انداز میساخت

و  - البتھ این كمال بي انصافي ما ! انباشتھ در راه و آن نوع میانھروي مالل آور، نصیب شخص میشود
یھاي ارسطو را با دیالوگھاي دنیاپسند استادش مقایسھ است كھ بخواھیم یادداشتھاي متراكم سخنران - راموس 

ارسطویي كھ . ھاي آن آزاده شھر ستاگیرا را دریابند در حقیقت تنھا موھاي سفید میتوانند ارزش گفتھ. كنیم
ارسطویي كھ ; راموس میشناخت بیشتر منطقباف كتاب ارغنون ارسطوي كالسھاي درس فلسفھ مدرسي بود

ترجمھ التیني و استحالھ یافتن در فلسفھاي منطبق بر مسیحیت اصیل آیین، با  كھ بزحمت از زیر لطمات
راموس نقل كرده است كھ پس از سھ سال . پیشوایي فكري قدیس توماس آكویناس، جان بھ در برده بود

تحصیل منطق ارسطویي نتوانستھ بود حتي در یك مورد فایده آن را در علم، یا انطباق آن را با عالم زندگي 
  . دریابد

این مایھ سربلندي استادان دانشگاه پاریس و نیز نشانھ دانش و مھارت و شھامت راموس است، كھ پس از 
چھ بسا كھ خود استادان نیز از منطق و میانھروي خستھ خاطر ; آن آزمایش، درجھ استادي بھ وي اعطا شد

میكردند كھ كاالي فروشیشان، از  زیرا حس; اما باز بعضي از آنان فریاد رسوایي برآوردند. شده بودند
و دشمنیھایي آغاز شد كھ راموس را تا ھنگام مرگ دنبال . ھیبت آن مباحثھ یك روزه، بھ باد فنا خواھد رفت

  . كرد

موضوع درس او معجوني بود ; راموس، با بھ دست آوردن دانشنامھ، فورا در دانشگاه بھ تدریس پرداخت
السھایش زیادتر شدند، درآمدش رو بھ افزایش گذاشت و توانست وجوھي ك. از فلسفھ و ادبیات یونان و روم

  . را كھ مادر بیوھاش از اندوختھ خود براي ھزینھ اخذ دانشنامھ وي پرداختھ بود بدو باز گرداند

، با انتشار )یعني ھمان سال معجزه آساي كوپرنیك و وسالیوس( ١۵۴٣پس از ھفت سال پژوھش، در سال 
اولي كھ پژوھش درباره ارسطو نام . ت مبارزه خود با سلطھ منطق ارسطویي افزوددو اثر مھم بر شد

و دومي، ; داشت، حملھاي بھ قلب سپاه دشمن بود كھ گاھي با جمالتي تند و دشنامآمیز صفآرایي یافتھ بود
این كتاب منطق . بھ عنوان تقسیم بندي منطق، اصول جدیدي را براي جانشیني منطق دیرین وضع میكرد

مینامید و از بھ ھم آمیختن منطق و ادبیات و خطابھ اسلوب )) فن سخنراني((را از نو تعریف میكرد، آن را 
  . تازھاي براي مجاب كردن حریف بحث، یا اطمینان بخش ساختن بیان، بھ وجود میآورد

آنان پارھاي از جمالت و نظرات . اولیاي دانشگاه در این نحوه تفكر، بحق، پیش بیني خطراتي كردند
 - )) بي ایماني آغاز كسب دانش است: ((مثال این جملھ; راموس را كھ بوي كفر میداد با بدگماني تلقي كردند

بر مجلداتي درباره دانش یا اصرار او بر اینكھ بھ جاي افزودن ; یعني شك دكارتي پیش از خود دكارت
و یا معرفي ; مدرسي بھتر است بیشتر بھ پژوھش در كتاب مقدس پرداختھ شود طنیني پروتستاني داشت
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عالوه . كھ تھدیدي بود بھ تنزل دادن االھیات بھ اخالقیات)) اصول خوب زیستن((نبودن االھیات بھ عنوان 
دآمیز، زباني پرخاشجو، و برتري قاطعي نسبت بر ھمھ اینھا راموس ھمواره رفتاري زننده، غروري تشد

  . بھ ھر عقیده قطعي از خود بروز میداد

كمي بعد از انتشار این دو كتاب رئیس دانشگاه در مقابل شھردار پاریس راموس را بھ دشمني با دین، 
ضور دادگاه با ح. اخالل در آسایش عمومي، فاسد كردن جوانان با نورپردازیھاي زیان آورش متھم ساخت

دو نفر انتخاب شده راموس و دو نفر انتخاب شده مدعیانش، و یك نفر از  -ھیئت سلطنتي مركب از پنج نفر 
راموس كھ از نحوه دادرسي ناخرسند بود، دو نماینده انتخابي خود را . طرف فرانسواي اول تشكیل شد

نب شاه راموس را از تدریس، ، و فرماني از جا)١۵۴۴(طرد كرد، سھ نفر باقیمانده بر ضد او راي دادند 
ھاي  متن محكومیت وي در سراسر شھر اعالن و بھ دانشگاه. نشر كتاب، و حملھ بھ ارسطو ممنوع ساخت

دانشجویان بورلسكھایي بھ رراموس صحنھ آوردند و راموس را بھ ریشخند گرفتند، و . دیگر نیز ارسال شد
  . رابلھ نیز بر آن جار و جنجال نیشخندھا زد

; چندي كھ زندگي راموس بھ آرامش بازگشت، وي یكدوره درسي را در كالج آوه ماریا آغاز كردپس از 
و حكومت وقت نیز نافرماني او را ; اما این بار گفتار خود را بھ علم معاني بیان و ریاضیات محدود داشت

ش پر از شاگرد بھ مقام معاونت كولژ دو پرسل تعیین و بزودي كالس درس ١۵۴۵در سال . نادیده انگاشت
ھم ((چون ھانري دوم بھ جانشیني فرانسواي اول رسید، راي محكومیت راموس را لغو كرد و او را . شد

و یك سال بعد وي را استاد كالج سلطنتي كرد تا در آنجا از شر نظارت ; آزاد گذارد)) در زبان و ھم در قلم
  . دانشگاه مصون باشد

خود رسیده و مشھورترین معلم پاریس شناختھ شده بود، تمام وقت و در این ھنگام كھ راموس بھ اوج ترقي 
اگر در اھمیت علم معاني بیان كھ در آن زمان بھ . ھمت خود را صرف اصالح روشھاي پرورشي ساخت

معني ادبیات بود پافشاري میكرد، نھ تنھا براي آن بود كھ فلسفھ را با شعر زنده سازد، بلكھ ھمچنین 
ي خشك و سنگین شده از مجردات ذھني و قواعد درسي را با احساس لطیفي از میخواست سخنرانیھا

راموس، در پنج رسالھاي كھ درباره دستور زبان نوشت، منطق را بر علم زبان منطبق . اومانیسم بیامیزد
كھ حرفش بھ جایي ; ساخت، و بھ اصرار پیشنھاد كرد كھ تھجي زبان فرانسھ بھ صورت آوایي در آید

وارد الفباي فرانسھ  uو  iرا براي جانشیني حالت مصمت دو حرف  vو  jموفق شد كھ حروف  وي. نرسید
ھاي  راموس، كھ ھمواره رنج تھیدستي خود در كسب دانش را بھ خاطر میداشت اعطاي ھزینھ. كند

تحصیلي بھ دانشجویان بي بضاعت را تشویق كرد و مخارج سنگین صدور دانشنامھ را مورد اعتراض 
كتاب  ١۵۵۵در سال . در عین حال كوشش بسیار بھ كار برد تا بر حقوق معلمان افزوده شود. ادقرار د

  . دیالكتیك خود را، كھ نخستین اثر در علم منطق بھ زبان فرانسھ بود، منتشر ساخت

راموس، فطرتا . وي اكنون دیگر نھ تنھا درباره استقالل عقلي بلكھ بھ خاطر خود عقل وارد بحث میشد
وي با غیرتمندي . تنھا حجت و حكم واقعي در نظر او فتواي عقل بود; سنت پرستي و احتجاج بوددشمن 

خاص دوره رنسانس، ایمان داشت كھ اگر عقل از بندھایش رھا شود و آزاد بماند، میتواند در فاصلھ یك 
  . قرن ھمھ علوم را بھ مرحلھ كمال نزدیك سازد

پژوھش دایمي من براي این بود كھ از سر راه علوم و : ((تھاي خود چنین آورده اس راموس در نوشتھ
ھر نوع موانع و مشكالت فكري را برطرف كنم و راه را صاف و ھموار سازم، تا بتوان .... فنون درسي

.)) آسانتر نھ فقط بھ درك دانش بلكھ ھمچنین بھ طرز عمل و استفاده از علوم و فنون تدریس شده دست یافت
ھنگامي كھ ھوگونھا موقتا . او را متمایل بھ ھمدردي با شورشیان پروتستان میكرد طرز تفكر و اخالقش

مورد اغماض و حتي اعتماد دولت قرار گرفتند، راموس خود را از ھواخواھان دین اصالح شده خواند 
، چند نفر از شاگردانش شمایل مذھبي نمازخانھ كولژ دو پرسل را پاره ١۵۶٢در اوایل سال ). ١۵۶١(

چون در سال . گرچھ دولت بھ پرداختن مقرري وي ادامھ داد، اما موقعیت او دچار تزلزل شده بود. دكردن
و یك ; جنگ داخلي در گرفت، وي با خط اماني كھ از كاترین دو مدیسي داشت پاریس را ترك كرد ١۵۶٢
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اه بولونیا را در در آن وقت او دعوت دانشگ. سال بعد، كھ پیمان صلح امضا شد دوباره بھ آن شھر بازگشت
تصدي كرسي استادي با كمال ادب، و بھ عذر اینكھ بیش از آن خود را مدیون كشور فرانسھ میداند كھ 

  . بتواند آن را ترك گوید، رد كرد

مناقشھاي كھ منجر بھ مرگ راموس شد ھنگامي علني شد كھ دشمن بزرگ او ژاك شارپانتیھ، كھ صادقانھ 
اضي بود، با دادن رشوه مقام استادي ریاضیات در كالج سلطنتي را بھ معترف بھ جھل خود در علوم ری

شارپانتیھ، بھ زندان افتاد، اما بھ ; راموس بھ دادگاه شكایت كرد و حمایت خواست). ١۵۶٢(دست آورد 
دوبار نسبت بھ جان راموس سو قصد شد، ھنگامي كھ بار دیگر جنگ داخلي میان . زودي آزاد شد

انھاي فرانسھ درگرفت، راموس از نو پاریس را ترك كرد دولت فرماني صادر كرد كھ كاتولیكھا و پروتست
راموس بھ پاریس بازگشت و . از آن پس فقط كاتولیكھا حق تدریس در دانشگاه یا كالج سلطنتي را دارند

شش زندگي گوشھ نشیني اختیار كرد، اما كاترین مواجب او را دو برابر ساخت و او را آزاد گذارد كھ كو
  . خود را صرف پژوھش و نگارش كند

، مونلوك، اسقف واالنس، راموس را دعوت كرد كھ جز ھیئت نمایندگي سیاسي ١۵٧٢در ژوئیھ سال 
بارتلمي برده بود و بھ فكر افتاده بود كھ  - ھمراه او بھ لھستان برود، شاید اسقف بویي از كشتار سن 

موس نپذیرفت، زیرا دل و دماغ آن را نداشت كھ در نقشھ را. فیلسوف سالخورده را از آن معركھ بھ در برد
مونلوك در ھفدھم اوت بھ محل . آنژو بر تخت شاھي لھستان شركت جوید/نشاندن شاھزاده ھانري د

در روز بیست و ششم دو . بارتلمي شروع شد -ماموریت خود رھسپار و در بیست و چھارم كشتار سن 
دند و بھ طبقھ پنجم رفتند، ھمانجایي كھ اطاق كار راموس قرار مرد مسلح بھ كولژ دو پرسل حملھ ور ش

آنھا راموس را در حال دعا یافتند یكي از آنھا گلولھاي بھ مغزش خالي كرد دیگري چاقویي بھ ; داشت
بھ طرف رود سن كشیدند و بھ امواجش . بدنش فرو برد، و دو نفري او را از پنجره بھ بیرون پرتاب كردند

نمیدانیم آدمكشان را . ني آن جسد را دوباره صید كردند و با بیل و كلنگ قطعھ قطعھ كردنددیگرا; سپردند
ظاھرا دولت دستي در آن كار نداشت، زیرا چنین بھ نظر میرسد كھ ھم شارل نھم ; چھ كسي اجیر كرده بود

شتار و آدمكشي شارپانتیھ بر آن ك. و ھم كاترین تا لحظھ آخر كمك و حمایت خود را از او نبریده بودند
یاوه سرایي و مھملبافي، ھمراه .... این آفتاب درخشان ماه اوت فرانسھ را روشن ساختھ است: ((شادیھا كرد

دو سال بعد خود شارپانتیھ .)) قلب ھمھ نیكومردان لبریز از شادي است. با آفریننده خود، از میان رفت
چنین بھ نظر . ھ برتر از شان و آبروي او باشددرگذشت بعضي گفتھاند از سوز ندامت، لیكن شاید این گفت

دشمنانش پیروز گشتند، وگرچھ . میرسد كھ راموس در زندگي شكست خورد و نفوذ فكري بھ دست نیاورد
در میان نسل بعدي فرانسھ، ھلند، و آلمان شنیده شد اما فلسفھ مدرسي ) رامیستھا(نداي برخي از پیروان او 

تا  - را بازیافت و فكر و فلسفھ فرانسھ در برابر آن سر تمكین فرو داشت بھ رغم مبارزات او تسلط خود 
اما اگر در این دوره فلسفھ بارور نشد، در عوض پیشرفتھاي علم انقالبانگیز . دكارت پا بھ میدان گذاشت

  . بود، چنانكھ باید گفت علم امروزي بھ دست كوپرنیك و وسالیوس پایھگذاري شد

ان شد و دید آدمي از جھان ھستي چنان تحولي یافت كھ در سراسر تاریخ وسعت زمین مكشوف دو چند
استفاده از . دانش با سرعتي روزافزون بھ عمق و وسعت خود افزود. مضبوط نظیري بر آن پیدا نمیشد

تعلیمات و  - پاره و پاراسلسوس در پزشكي، و راموس در فلسفھ  - زبان محلي در زمینھ علم و فلسفھ 
بال در انحصار دانشمندان و كشیشان میان سر تراشیده قرار داشت بھ میان عموم طبقات افكاري را كھ ق

ایمان از بندھاي . ، قالب تعصب، و قبضھ حكمیت در ھم شكست))خشكھ خمیر عادت. ((متوسط اشاعھ داد
  . خود رھا شد و با آزادي تازھاش بھ صد شكل گوناگون درآمد

در میانھ انقالب كلیسا چندي مبھوت بر جاي ماند، در حالیكھ . ساھمھ چیز در رشد و گسترش بود، جز كلی
آنگاه با عزم جزم در برابر مشكلي كھ حیات او را . ابتدا بھ زحمت بر اھمیت و ھیبت آن حوادث پي میبرد

آیا میبایست اصول تعالیم خود را بر آن اقلیم تازه و سیالن نوین افكار منطبق ; تھدید میكرد بھ پاي ایستاد
ازد، یا آنكھ در میان امواج خروشان تحوالت قدم در جاي ثابت بدارد و منتظر بماند تا آھنگ فكر و حس، س
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در نوسان بازگشتي خود بشر را با حالت خضوع و طلب بھ آغوش تسلي بخش او و كتاب پنجم اصالحات 

  فصل سیو ھشتم  ١۵۶۵ - ١۵١٧كاتولیكي 

  

  كلیسا و اصالح

١۵١- ١٧۵۶۵   

I -  مصلحان پروتستان ایتالیا  

در ایتالیایي كھ اقلیمي بت پرور و فطرتي مشرك داشت، ایتالیایي كھ مساعد براي پرورش ایماني نشاط 
بخش و ھنرمندانھ بود و مسكن قدیساني فناناپذیر كھ تمثالھاي ھیبتانگیز یا مھر آمیزشان در ھر موقع سال 

تعدادي كشور دست نشانده بھ مركز خیابانھا را پر میساختند، در ایتالیایي كھ سیراب از سیل طالیي بود كھ 
كلیسایي آن روانھ میداشتند، ھرگز انتظار نمیرفت مردان و زناني پیدا شوند كھ با ھمتي عظیم در دل، و 

جان شیرین بر كف، بكوشند تا آن ایمان روحاني و روشن را از میان بردارند و عقیدھاي خشك و تیره را 
سیاسیش اكراه ملل شمالي بھ فربھ كردن ایتالیا با مالیاتھاي عقیدھاي كھ پشتیبان  - بھ جایش بنشانند 

با وجود این در ھمھ جاي ایتالیا مردمي یافت میشدند كھ حتي زیركانھتر و صمیمانھتر از . دینداریشان بود
در . آلمانیھا، سوئیسیھا، و انگلیسیھا زیاده رویھاي فسادانگیز كلیسا را درك میكردند و از آن رنج میبردند

تالیا، بیش از ھر جاي دیگر، طبقات تحصیل كرده، با آنكھ ھمان وقت از آزادي تعلم و تفكر برخوردار ای
بودند، باز مصرانھ میخواستند نیروي اندیشھ را حتي از تبعیت ظاھري اساطیر و عقاید كھنھاي كھ مغز 

ھاي لوتر در سال  نوشتھ پارھاي از. ھاي مردم را آنچنان مسحور و مقھور خود میداشت، رھایي بخشند توده
  . در ونیز یافت شد ١۵٢٠در كتاب فروشیھاي میالن، و در سال  ١۵١٩

كاردینال كارافا در . در خود كلیساي سان ماركو فرایاري جرئت كرد درباره اصول عقاید لوتر موعظھ كند
بسیار كمي از  عده; بھ پاپ كلمنس ھفتم گزارش داد كھ دین در ونیز رو بھ زوال گذارده است ١۵٣٢سال 

و، بھ عالوه، نشریات كفرآمیز در آن شھر ; اھالي ونیز روزه نگاه میدارند و بھ اقرار معاصي میروند
كھ چگونھ تعالیم بدعتآمیز لوتري در اذھان اكثریت ) ١۵٣٠(خود كلمنس شرح داده است . رواج یافتھاند

ن دیني آلمان ادعا میكردند كھ در مصلحا ١۵٣۵و در سال ; مردم، از روحاني و عامي رسوخ یافتھ بود
  . نفر پیرو باوفا دارند ٠٠٠,٣٠مھد كلیسا 

رنھ، دختر لویي دوازدھم، افكار جدید دیني را . بلند مرتبھترین بانوي شھر فرارا پروتستاني با ایمان بود
خانم پس شاھزاده . نیمي از مارگریت دو ناوار و نیمي از مربي خود، مادام سوبیز، اخذ و جذب كرده بود

، )١۵٣۴(استھ، كھ بعدا با عنوان دوك اركولھ دوم فرمانرواي فرارا شد/با اركولھ د) ١۵٢٨(از ازدواج 
و ) ١۵٣۶(كالون شاھزاده خانم را در آن شھر مالقات كرد . مادام سوبیز را ھمراه خود بھ ایتالیا آورده بود

ن مارو و اوبر النگھ، ناشران افكار بعدھا كلما. مباني ایمانش را بھ آیین پروتستان محكمتر ساخت
دوك اركولھ ھمھ آنھا را با آداب احترام آمیز خاص دوره . ھونگوھا، نیز بھ دیدن شاھزاده خانم رنھ آمدند

رنسانسي پذیرفت، تا آنكھ یكي از ایشان در ھنگام تماشاي مراسم ستایش صلیب در روز شنبھ مقدس 
ز آن بود كھ دوك ار كولھ دستگاه تفتیش افكار را آزاد گذارد پس ا!)) بت پرستي((فریاد برآورد ) ١۵٣۶(

و بھ نظر مي آید كھ آن ; كالون و مارو فرار كردند. تا ایشان را دستگیر كند و مورد بازجویي قرار دھد
رنھ گروه  ١۵۴٠اما بعد از سال . دیگران ھم با تایید وفاداري خود بھ مسیحیت اصیل آیین رھایي یافتند

ار كولھ با . پروتستانھا را بھ دور خود جمع آورد و دیگر در آیین نیایش كاتولیكي شركت نكردتازھاي از 
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اما در آنجا نیز ; تبعید ھمسرش بھ قصر ییالقي خود در كونساندولو، كنار رود پو، خشم پاپ را فرونشاند
آیین اصالح شده بار  شاھزاده خانم دوستاني پروتستان آیین بھ مصاحبت گرفت، و دخترانش را با ایمان بھ

ھاي  ار كولھ، كھ مي دانست بر صفحھ شطرنج ازدواجھاي سیاسي دختران پروتستان چون پیاده. آورد
بیكارھاي خواھند بود، ایشان را بھ دیري فرستاد و، سرانجام، بھ دستگاه تفتیش افكار اجازه داد كھ رنھ را 

گناه شاھزاده خانم بدعتگزاري شناختھ شد . ر كنندھمراه با بیست و چھار نفر از خدمتكاران خانھاش دستگی
وي از گمراھي خود توبھ كرد و نان و شراب مقدس را پذیرفت و مورد ). ١۵۵۴(و كیفرش حبس ابد 

اما عقاید باطنیش از خالل سكوت و گوشھ نشیني ماتمزده سالھاي ; بخشش دیني و سیاسي قرار گرفت
، رنھ بھ فرانسھ بازگشت و خانھاش، )١۵۵٩(وك اركولھ دوم پس از مرگ د. باقیمانده عمرش نمایان بود

  . واقع در مونتارژي، پناھگاھي براي ھوگنوھا شد

شھر مودنا، كھ در قلمرو فرمانروایي ار كولھ قرار داشت، زماني دچار بحراني شد كھ زاده آیین پروتستان 
مباحثات قائل بود، و بعضي از آكادمي دانشمندان و فالسفھ آن شھر آزادي بسیاري براي انواع . بود

از جملھ شاگرد و جانشین وسالیوس،  - .اعضاي آن بھ خاطر بدعتگذاریشان مورد بدگماني قرار داشتند
و ; پائولو ریتچي، كھ سابقا فرایار بود، آشكارا بر ضد حكومت پاپي وعظ مي كرد. - گابریلھ فالوپیوس 

ریتچي و عدھاي دیگر دستگیر . بحث قرار مي گرفتند ھا، میدانھا، و كلیساھا مورد افكار لوتري در دكھ
كاردینال سادولتو از اعضاي آكادمي پشتیباني كرد، آنھا را نسبت بھ كلیسا وفادار خواند، و آزادي . شدند

پاپ پاولوس سوم بھ گرفتن امضاي ایشان . فكر و مصونیت از بازپرسي را الزمھ مقام آن دانشوران دانست
; )١۵۴۶(اما اركولھ آكادمي را بر ھم زد و اعضاي آن را پراكنده ساخت ; قناعت كرددر تعھد بھ دینداري 

، با شدت یافتن ١۵۶٨در سال ). ١۵۵٠(بعدا نیز یكي از لوتریھاي مستنكف از توبھ در فرارا اعدام شد 
  . واكنش كاتولیكي، سیزده مرد و یك زن در مودنا بھ گناه بدعتگذاري بر آتش سوختند

، پیترو مارتیره ورمیلیي، رئیس شوراي كاننھاي آوگوستینوسي، یك آكادمي علوم دایر كرد، در شھر لوكا
و حتي در ھنگام موعظھ كلیسایي ; معلمان ممتاز را در آن گرد آورد، و آزادي مباحثات را ترغیب كرد

بدانند،  خود بھ نیایشگران خاطر نشان ساخت كھ الزم نیست آیین قرباني مقدس را قلب ماھیت معجزھآسا
چون . ھاي لوتر بود و این دیگر فراتر از گفتھ - بلكھ باید آن را چون یادبود دینیي از آالم مسیح تلقي كنند 

مجمع عمومي فرقھ آوگوستینوسیان نامبرده را براي بازپرسي بھ شھر جنووا احضار كرد، ورمیلیي از 
در آكسفرد استادي كرسي ; تولیك پرداختایتالیا گریخت و بھ تقبیح عقاید نادرست و بدكاریھاي آیین كا

شركت جست، اما كارش بھ مناقشھ )) كتاب دعاي عمومي((وي در تدوین ). ١۵۴٨(االھیات را پذیرفت 
ھنگامي كھ آیین كاتولیك در انگلستان دوباره بھ قدرت خود بازگشت، آن سرزمین را ترك ; )١۵۵٢(كشید 

ھجده نفر از اعضاي شوراي . بري، در زوریخ وفات یافت، با مقام استادي زبان ع١۵۶٢و در سال ; كرد
كاننھاي آوگوستینوسي، كھ در لوكا تحت نظارت وي قرار داشتند، بھ دنبال او فرقھ خود و كشور ایتالیا را 

  . ترك كردند

، و خیلي از افراد دیگر بھ وسیلھ خوان د والدس بھ این افكار نوظھور )اسقف برگامو(ورمیلیي، سورانو 
وي و برادرش آلفونسو كھ از یك خاندان اشرافي كاستیل بودند، شاید بحق با . آورده بودندروي 

آلفونسو، كھ از فداییان اراسموس بود، منشي مخصوص . استعدادترین دو قلوھاي تاریخ بھ شمار آمدھاند
ت رم دفاع نگاشت كھ در آن از واقعھ غار) ١۵٢٩(شارل پنجم شد و كتابي بھ عنوان دیالوگ الكتانتیوس 

و نیز با آوردن دالیلي مدعي شد كھ اگر كلیسا بھ جاي محكوم كردن لوتر گوش بھ ایرادات عاقالنھ ; كرد
وي داده و اشتباھات خود را اصالح كرده بود، لوتر خادمي صدیق باقي مي ماند و ھرگز كلیسا را ترك 

و اي كارون تالیف كرد كھ حاوي اما خوان بھ دنبال آن مجلد دیگري بھ نام دیالوگ مركوری. نمي گفت
; دولتمندان باید مجبور شوند براي كسب معاش خود كار كنند: بدعتگذاریھا و كفرگوییھاي سیاسي او بود

خزانھ ھر فرمانروایي متعلق بھ مردم است و نباید صرف ; مستمندان باید از عواید دولتمندان سھم ببرند
بعا خوان د والدس را بر آلفونسو ترجیح داد، و او را در سي كلمنس ھفتم ط. پیكارھاي سیاسي یا دیني شود

با این حال، خوان بھ ناپل نقل مكان داد و در آنجا عمر خود را . سالگي بھ مقام خزانھدار پاپي تعیین كرد
وي نسبت بھ كلیسا وفادار ماند، اما با عقیده لوتر بھ رستگاري بشر بر اثر ایمان . وقف تالیف و تدریس كرد
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مردان و زنان . موافق بود و خلوص رازوري را باالتر از ھر گونھ آیینھاي دیني ظاھري میدانست پاك
شاعر (ورمیلیي، اوكینو، ماركانتونیو فالمینیو : برگزیده بھ دور خوان گرد آمدند و پیشوایي او را پذیرفتند

، ایزابال مانریكوئت )فيآمال/دوكسا د(آوالوس /، پیترو كارنسكي، ویتوریا كولونا، كوستانتساد)بزرگ
، و جولیا گونتساگا، كھ قبال ذكري از زیباییش بھ )خواھر بازرس بزرگ دستگاه تفتیش افكار در اسپانیا(

برخي ; شاگردان وي در سراسر اروپا پراكنده شدند) ١۵۴١(میان آوردیم، پس از مرگ خوان د والدس 
ندند، اما عده اي دیگر تعلیمات او را بھ صورت بیاناتي مانند ویتوریا كولونا بھ كلیسا نسبتا وفادار باقي ما

، سھ نفر از شاگردان كم اھمیتتر وي را در ناپل ١۵۶۴در سال . كفر آمیز در آوردند و اشاعھ دادند
، كارنسكي را در رم گردن زدند و بدنش ١۵۶٧در سال ; سربریدند، و سپس جسدشان را بر آتش انداختند

ا گونتساگا بھ تصادف فرا رسیدن مرگ پاولوس چھارم، پاپ بیرحم، جان بھ در جولی. را طعمھ آتش ساختند
  . وبھ این ترتیب، فاتحھ این گروه اصالحگر ناپل خوانده شد; )١۵۶۶(برد و در دیري تارك دنیا شد 

وي كھ در سینا، در نزدیكي زادگاه قدیسھ . برناردینو اوكینو ھمھ مراحل تعالي دیني را از زیر پا گذراند
ابتدا بھ فرقھ فرانسیسیان پیوست، اما . كاترین سینایي، متولد شده بود، در تقدس نیز با او بھ رقابت برخاست

چون مقررات انضباطي آنھا را براي خلق خویش زیاده از حد سست و مالیم یافت، خود را بھ فرقھ 
ھ و ریاضت كشي مجذوبانھ عموم رھبانان آن فرقھ از جان گذشتگي زاھدان. سختگیر كاپوسنھا منتقل ساخت

او را با دیده عجاب مینگریستند، و ھنگامي كھ او را بھ عنوان واعظ بزرگ خود انتخاب كردند، حس مي 
در  - در سینا، فلورانس، ونیز، ناپل، و رم  - مواعظ او . كردند كھ قدیسي را بھ پیشوایي خود برگزیدھاند

یھ آنھا در شور ایمان و فصاحت بیان، پس از سراسر ایتالیا طنین شھرت افكند، زیرا چیزي ھمپا
شارل پنجم بھ شنیدن سخنانش رفت . ساووناروالي صد سال پیش ایتالیابھ گوش مردمان نرسیده بود

پیترو آرتینو، كھ در زندگي تقریبا ھیچ گناھي را ; ھایش بھ حالت رقت عمیق افتاد ویتوریا كولونا از گفتھ;
ھیچ . بیانات او بخود آمده راه پرھیزگاري و دینداري در پیش گرفت نیازموده نگذارده بود، از تاثیر

و ھیچ كس بھ وھم در نمیآورد ; كلیسایي وسعت آن را نداشت كھ گروه شنوندگان او را در خود جاي دھد
  . كھ چنین شخصي بدعتگزار از دنیا برود

عقیده بھ رستگاري با . آشنایي یافت اما او در ناپل، والدس را مالقات كرد و توسط او با آثار لوتر و كالون
او را بھ  ١۵۴٢در سال . روحیھ وي سازگار آمد و در مواعظش بھ دفعات آن را خاطر نشان ساخت

حضور نماینده دایمي پاپ در ونیز احضار كردند و بھ وي سفارشي اكید شد كھ از ھر نوع موعظھ 
  . خودداري كند

ت كرد تا درباره نظرات دیني فرقھ كاپوسنھا با او مذاكره كمي نگذشت كھ پاولوس سوم او را بھ رم دعو
ممكن بود اوكینو بھ قول آن پاپ روشنفكر اعتماد داشتھ باشد، اما از دستان دراز دستگاه تفتیش افكار . كند

ناگھان این قدیس و بت . و كاردینال كونتاریني نیز او را از احتمال خطر آگاه ساخت; سخت بیمناك بود
ر برخورد با ورمیلیي در فلورانس، تصمیم گرفت مانند او آلپ را پشت سرگذارد و خود را بھ ایتالیا، د

در آنجا از انضباط سخت و . اوكینو بھ زوریخ و سپس بھ ژنو رفت. فرارا، رنھ بھ او جامھ اي بخشید
ي را از پیرایشگرانھاي كھ كالون میخواست برقرار سازد تمجید و پشتیباني كرد، اما چون زبان آلمان

فرانسھ بھتر میدانست سفر خود را بھ سوي بال، ستراسبورگ، و آوگسبورگ ادامھ داد، در حالي كھ 
، شارل پنجم كھ پروتستانھا را در ١۵۴٧در سال. ناگزیر بود از راه زبان یا قلم روزي خود را فراھم سازد

وي خبر یافت كھ . رگ شدمولبرگ منكوب ساختھ بود، چون مالكالرقاب كل كشور آلمان، وارد آوگسبو
راھبي از كاپوسنھا، كھ نامش را در ناپل شنیده بود، در آن شھر بھ صورت مردي متاھل بھ زندگي خود 

و ایشان خود او كینو را در فرار یاري ; بھ مقامات قضایي فرمان داد تا او را دستگیر كنند; ادامھ میدھد
  . دادند

مي كھ بھ نظر میرسید روزیش بریده شده باشد، نامھاي از و ھنگا; وي بھ زوریخ و سپس بھ بال گریخت
اوكینو با مواجبي كھ از عواید كلیسایي . اسقف اعظم كرنمر دریافت كرد كھ او را بھ انگلستان خوانده بود

در كلیساي كنتربري خدمت كرد و در ھمان ) ١۵۵٣- ١۵۴٧(بھ وي تخصیص داده شده بود مدت شش سال 
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اما چون ماري تودور ; رش بر منظومھبھشت مفقود، اثر میلتن، بشدت آشكار استحال كتابي نوشت كھ تاثی
  . بھ سلطنت رسید، وي شتابان بھ سویس بازگشت

در زوریخ بھ خدمت كشیشي پذیرفتھ شد، اما افكار وي كھ متكي بر توحید كامل بود، نھ تثلیث مسیحي، 
ن دالیل طرفدار روش چندگاني بر دالیل و ھنگامیكھ دیالوگي را منتشر ساخت كھ در آ; مخل كارش شد

، بھ وي )١۵۶٣(با آنكھ ماه دسامبر بود . طرفدار روش تكگاني میچربید دیگر یكسره از كار بركنار شد
بال بھ وي پناه نداد و نورنبرگ تنھا اجازه اقامت . دستور داده شد كھ ظرف سھ ھفتھ زوریخ را ترك كند

ه اش رو بھ سوي لھستان گذارد، كھ در آن زمان پناھگاھي براي اوكینو با خانواد; كوتاھي بھ او داد
چندي در كراكو بھ موعظھ پرداخت، اما وقتي شاه فرمان . محسوب میشد)) ناھمرنگ جماعت((متفكران 

در میانھ راه لھستان بھ . ، وي نیز نفي بلد شد)١۵۶۴(اخراج عموم بیگانگان غیر مسیحي از لھستان را داد 
نوبت خود وي دو ماه دیرتر رسید آنھم در . ز چھار فرزندش بھ بیماري طاعون تلف شدندموراوي سھ تن ا

آرزوي باطني من آن است كھ نھ : ((اوكینو در روزھاي واپسین گفتھ بود). ١۵۶۴دسامبر (شھر شاكو 
گار ھیچ و در آن روز.)) بلكھ فقط یك نفر مسیحي باشم; پیرو بولینگر باشم، نھ پیرو كالون، و نھ پیرو پاپ

  . چیز از این پرمخاطره تر نبود

عامھ مردم آن سرزمین گرچھ با نفوذ روحانیان . البتھ امكان نداشت كھ ایتالیا آیین پروتستان را بپذیرد
آنان مراسم مقدس شده در طول . سرمخالفت داشتند، اما باطنا مذھبي بودند، حتي اگر بھ كلیسا نمیرفتند

بخش، و اعتقاد تزلزل ناپذیر بھ رستگاري بشر گناھكار بر اثر فداكاري زمان، قدیسان نیكوكار و تسلي 
یعني اعتقادي كھ ایشان را از تنگناي خانھ محقرشان میرھاند و شاھد جالل و رفعت عالیترین  - منجیشان 

سلطھ . را مایھ دلخوشي زندگي خود میدانستند -درامیكھ تا آن زمان بھ مغز بشر خطور یافتھ بود میساخت 
اسي ایتالیا بر اسپانیایي كھ شدیدا جنبھ مذھبي داشت، خود، عاملي بود كھ ھر دو شبھ جزیره را كاتولیك سی

ثروت حكومت پاپي براي ایتالیا بھ منزلھ ملك موروثي پر منفعتي بود، و بدیھي است ھر فرد . نگاه میداشت
ھموطنانش آدمي دچار جنون شناختھ ایتالیایي كھ پیشنھاد برچیدن آن دستگاه خراج بگیر را میكرد در نظر 

اگر چھ طبقات حاكم بر سر ایتالیاي مركزي با حكومت پاپي، بھ عنوان قدرتي سیاسي، وارد مبارزه . میشد
میشدند، اما در عین حال آیین كاتولیك را براي نگاھداري نظام اجتماعي، و برقراري حكومتشان در صلح، 

بودند كھ ھنر ایتالیایي زاده افسانھ ھاي الھامبخش دین و طالي  ایشان درك كرده. عاملي حیاتي میدانستند
اصوال آیین كاتولیك نیز بھ صورت یك ھنر در آمده بود و عناصر حسي آن بر . ھمت پرور كلیساست

شیشھبند منقوش، بخور سوز، موسیقي، معماري، مجسمھسازي، ; عناصر زھد و االھیاتش غلبھ یافتھ بودند
اینھا ھمھ، در كلیسا و از كلیسا بھ وجود آمده بودند و در مجموعھ شگفتانگیز خود از نقاشي و حتي تئاتر، 

ھنرمندان و دانشوران ایتالیا مجبور نبودند كھ در پیروي از مسیر ذوق و . آن جدا ناشدني بھ نظر میرسیدند
انش خویش در آورده فكر خود از آیین كاتولیك روي برتابند، زیرا ایشان آیین كاتولیك را بھ جامھ ھنر و د

و ; صدھا و ھزاران دانشور و ھنرمند در زیر حمایت اسقفھا، كاردینالھا، و پاپھا نشو و نما میكردند. بودند
ایتالیا . بسیاري از اومانیستھا و عدھاي از شكاكان مبادي آداب در خدمت كلیسا بھ مقامھاي بلند رسیدند

مگر آن . كھ خود را فناي حقیقت دست نیافتني سازدزیبایي دست یافتني را بیش از آن دوست میداشت 
و یا آن دیو ستمگر بر تخت شاھي انگلستان نشستھ  ژنو،ترشروي )) پاپك((توتونھاي متعصب، یا آن 

آن ھم درست در ; حقیقت را دریافتھ بودند چھ یاوھسرایي مالآلوري كھ مصلحان شمالي سرداده بودند
. ھمان ھنگام كھ طبقات روشنفكر ایتالیا ترس از دوزخ و دوزخي شدن را بكلي از خاطر بھ در كرده بودند

لحان، بھ جانبداري از خداپرستي مبھم و مالیم اصول االھیات مسیحي را آرام باز این قابل قبول بود كھ مص
و پنھاني طرد كنند، اما مطرود ساختن اعتقاد بھ قلب ماھیت، براي بھ كرسي نشاندن خوف از تقدیر ازلي، 

ھاي در ھمان زمان كھ كلیسا بال. بدان میمانست كھ شخص از نمادي نویدبخش بھ یاوھاي ھالكتخیز پناه برد
رحمت خود را بھ روي تمایالت كفر آمیز ملت ایتالیا گسترده بود، كالون جھانیان را دعوت میكرد كھ خود 
را دربند پیرایشگري، كھ غایتي جز تھي ساختن عرصھ زندگي از ھر گونھ شور و نشاطي نداشت، اسیر 
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 - IIخود بھ داخل ایتالیا  ھاي و اگر قرار بود كھ توتونھا و انگلیسیھاي بربر از فرستادن سكھ. سازند
  مصلحان كاتولیك ایتالیا 

و در حقیقت، قرنھا ; كلیسا صورت گیرد)) در داخل((درنتیجھ، دعوي ایتالیا ھمھ آن بود كھ اصالح 
  . میگذشت كھ روحانیان صدیق نیازمندي كلیسا را بھ اصالح داخلي پذیرفتھ، و بلكھ اعالم كرده بودند

سیل پھناوري . ((یني لزوم برآوردن این نیاز و این خواستھ را بیشتر كردظھور و پیشرفت جنبش اصالح د
واقعھ .)) از انتقاد بھ شكل، صدھا و ھزارھا رسالھ و كاریكاتور، بھ جانب طبقھ روحانیو ھجوم آور شد

غارت رم بھ وجدان و عواید كاردینالھا و توده مردم وحشتزده لطمھاي بزرگ وارد و صدھا كشیش آن 
تقریبا با بیاني ھمسنخ افكار پروتستانھا  ١۵٢٨اسقف ستافیلئو در سال . نشانھ خشم خداود دانستند غائلھ را

زیرا ھمھ در فساد جسم : ((توجیھ كرد كھ چرا خداوند آن ضربھ را بر پایتخت مسیحیت وارد آورده بود
درست  -.)) باھي و فسادیمما دیگر شارمند آن رم مقدس نیستیم، بلكھ ساكنان بابل یعني شھر ت; فرو رفتھایم

  . مثل آنكھ لوتر سخن گفتھ باشد

، جوواني پیتروكارافا و كنتھ گائتانو دا تینھ اقدام بھ تاسیس ١۵١٧درتاریخي نامعلوم، كمي پیش از سال 
. در رم كردند تا افراد در آن بھ دعا خواني و اصالح خود بپردازند)) نمازخانھ كوچك عشق خدایي((

از جملھ یاكوپو سادولتو، جان ; فر از مردمان برجستھ در آن مجمع شركت جستندنزدیك بھ پنجاه ن
بھ وجود آورد )) خدمتگزاران موظف((، گائتانو فرقھاي از ١۵٢۴در سال . ماتئوجیبرتي، و جولیانو داتي

مجمعي از كشیشان غیر روحاني كھ ھمھ چون راھبان نیتي در دل داشتند و زندگي خود را وقف سوگندي  - 
متروك ماند، ولي كارافا و افرادي دیگر )) نمازخانھ كوچك عشق خدایي((پس از غارت رم، . رده بودندك

این نام از تئاتھ یاكیتي، مركز اسقف نشین  - بھ فرقھ تازھاي پیوستند كھ از آن پس بھ تئاتین معروف شد 
رو بمبو، ماركانتونیو فالمینیو، پیت: بعدا مردان عالیمقامي بدان گروه اضافھ شدند، مانند. كارافا، اخذ شد

اینان ھمگي ھستي و عمر خود را وقف دستگیري از ... لویجي پریولي، گاسپارو كونتاریني، رجینلد پول
تنگدستان و پرستاري بیماران میكردند، و در انضباط سخت اخالقي بھ سر میبردند تا، بھ گفتھ اولین 

ھمان روحانیاني كھ با فساد و ننگ و ناداني خود  - ان كنند آنچھ را روحانیان فاقدند جبر((تاریخنویسشان، 
اعضاي این فرقھ درسراسر ایتالیا پراكنده شدند و رفتار فداكارانھ ایشان، .)) مردم را بھ تباھي مي كشانند

ھمراه با اصالحاتي كھ توسط پاپ و شوراھاي كلیسایي صورت گرفتھ بودند، و نیز ھمراه با سرمشقھاي 
سوعیان، در بھبود وضع اخالقي روحانیان كاتولیك، و حتي خود پاپھا، سودمند افتاد، كارافا با كاپوسنھا و ی

. دست شستن از كلیھ عواید و توزیع ثروت ھنگفت خود در میان مستمندان پیشواي واقعي آن جمعیت شد
  . جیبرتي، ھم از لحاظ شخصیت و ھم از جھت سابقھ زندگیش، مظھري از اصالحات كاتولیكي بود

و در زمان كلمنس ھفتم بھ ریاست اداري دربار پاپ ; در دربار لئو دھم مقام پیشوایي اومانیستھا را داشت
، وي بھ حوزه اسقفي خود در ورونا رفت، و ضمن آنكھ حوزه خویش را )١۵٢٧(بھ دنبال فاجعھ رم . رسید

ا، جیبرتي از مشاھده انحطاط در آنج. اداره مي كرد، زندگي زاھدانھ و ریاضت كشانھ را پیشھ خود ساخت
كلیساھا درحال ویراني، موعظھ كمیاب، كشیشان بي بھره از سواد التیني و در  -دین سخت مشوش شد 

نتیجھ ناتوان از اجراي مراسم قداس، و باالخره مردمي كھ بندرت براي اقرار معاصي نزد كشیش اقرا 
عمال انضباط سخت، خدام كلیسایي حوزه اسقفي وي، با دادن سرمشق، اندرز موثر، و با ا. نیوش میرفتند

بزودي كشیشھایي كھ ((و چنانكھ یكي از تاریخنویسان كاتولیك نقل كرده است ; خود را از نو پرورش داد
را كھ ابتدا بھ )) انجمن برادران نیكوكاري((و جیبرتي .)) زنان صیغھاي داشتند سیاھچالھا را پر كردند

، )١۵٣١(تاسیس شده بود دوباره دایر كرد  ١۵١٩یچي در سال وسیلھ كاردنیال جولیانو د مد
ھایي براي یتیمان ساخت، و بانكھایي تعاوني باز كرد تا وام گیرندگان را از آزار رباخواران  پرورشگاه

در ) استھ /پسر ایزابال د (نظیر این گونھ اصالحات بھ دست كاردینال ار كولھ گونتساگا . رھایي بخشد
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مار كوویدا در آلبا، توسط فابیو ویجیلي در سپولتو، و ھچنین بھ ھمت عدھاي اسقفان دیگر  مانتوا، بھ دست
  . كھ میدانستند كلیسا یا میبایست اصالح یابد یا از بین برود در نقاط دیگر بھ مورد اجرا گذارده شد

ات داده بودند بعد عده زیادي از قھرمانان اصالحات اصیل آیین كھ با اقدامات خود كلیسا را از انحطاط نج
را )) اتحاد سھ گانھ زواران((قدیس فیلیپو دنري، یكي از نجیبزادگان فلورانسي، . از مرگ مقام قدیس یافتند

دوازده تن مرد غیر روحاني پس از شركت در مراسم قداس ): ١۵۴٠حد (با مقررات خاصي بنیان نھاد 
یكي از سبزھزارھاي روستایي میرفتند در آنجا  روز یكشنبھ بھ زیارت یكي از كلیساھاي قدیمي، یا بھ سوي

بسیاري از اعضاي آن فرقھ . بھ گفتن یا شنودن سخنان ایمانبخش و خواندن سرودھاي دیني مشغول میشدند
از آنجا كھ اعضاي این فرقھ ھمواره بھ طور . برخود نھادند)) پدران نمازخانھ كوچك((كشیش شدند و نام 

با توجھ بھ واژه التیني اوراتوري كھ معادل نمازخانھ كوچك بود، از آن  جمعي سرود دیني میخواندند، و
قدیس كارلوبورومئو، برادرزاده پاپ پیوس چھارم، از . پس ھمسرایي كلیسایي نیز اوراتوریو خوانده شد

در آنجا، بھ عنوان . مقام كاردینالي رم استعفا كرد تا بھ اصالح و تھذیب اوضاع دیني در میالن بپردازد
سقف اعظم شھر نظم و مقررات را در میان روحانیان برقرار ساخت، و با اعمال ریاضت كشي و ا

اعضاي ; اما از یك جھت با مقاومت روبھ رو شد. فداكاري راه دینداري و وظیفھ شناسي را بھ ایشان نمود
و فساد گذارده و ، كھ زماني بھ فروتني خود فخر میكردند رو بھ انحطاط ))فروتنان((فرقھ دیني موسوم بھ 

كاردینال بورومئو بھ ایشان دستور داد كھ از . تناسایي، و حتي شھوت پرستي، را پیشھ خود ساختھ بودند
، ھنگامي كھ كاردینال درنمازخانھ مشغول دعا ))فروتنان((یكي از ; راه و رسم او و پیروانش تقلید كنند

آن كسي كھ بھترین راه جلوگیري از بروز و درنتیجھ رعب مردم از ; بود، تیري بھ سوي او رھا كرد
جنبش اصالح دیني را در اجراي اصالحات داخلي كلیسا میدانست بھ صورت احترام پرستشآمیز نسبت بھ 

در داخل قلمرو اسقف اعظم نشین او، و در دوران زندگیش، ادب و متانت در میان . یكي از قدیسان درآمد
نفوذ او در سراسر ایتالیا پراكنده شد و در دگرگونسازي . دعموم طبقات، از روحاني و عامي، معمول ش

  . كاردینالھا، از صورت اشرافیاني دنیادار بھ صورت كشیشاني فداكار، تاثیر بسزا بخشید

پاپھا نیز كھ از سرمشق چنین مرداني بھ جنبش در آمده بودند، با توجھ خاص بھ كار اصالحات كلیسایي 
پاولوس سوم، قاضي مشھور، جووان باتیستا كاتچا، رسالھاي درباره اصالح  در اوایل دوره پاپي. پرداختند

من آشكارا میبینم كھ مادر مقدس ما، : ((نویسنده در دیباچھ خود چنین میگفت. كلیسا بھ وي اھدا كرد
دیگر از ; چنان تغییر ماھیت داده است كھ دیگر عالیمي از شخصیت انجیلي خود ظاھر نمیسازد... كلیسا
پاولوس، .)) ي، اعتدال، خودداري، و نیروي اخالقي خاص حواریون اثري در آن برجاي نمانده استفروتن

نوامبر سال  ٢٠وي در . با قبول اھدانامھ كتاب، موافقت باطني خود را با نظرات مولف آن آشكار ساخت
ي اخالق سھ كاردینال، پیكولومیني، سانسورینو، وچزي، را مامور طرح برنامھاي براي احیا ١۵٣۴

صادر  ١۵١٣فرمان داد كھ احكام اصالحي لئودھم، كھ در سال  ١۵٣۵ژانویھ سال  ١۵و در ; كلیسایي كرد
اما پاولوس كھ در این ھنگام در دام سیاستھاي پاپي و كشوري . شده بود، اكیدا بھ مورد اجرا گذارده شوند

معرض خطري بزرگ میدید، صالح گرفتار آمده بود و از پیشرفت تركان عثماني در اروپا خود را در 
نمیدانست كھ در آن اوضاع بحراني طرز كار سازمان اداري حكومتش را با تغییراتي اساسي بھ ھم ریزد، 

با این حال، مرداني را كھ او بھ مقام ; و بر این اساس اقدام بھ اصالح جدي كلیسا را بھ تعویق میانداخت
، وي ١۵٣۶در ژوئیھ سال . درستكاري و وظیفھ شناسي بودندكاردینالي ارتقا داد ھمھ افرادي معروف بھ 

اھل (از كونتاریني، كارافا، سادولتو، كورتزه، آلئاندرو، پول، تومازو بادیا و اسقف فدریگو فرگوزه، 
، كھ خود را وقف اصالح كلیساي كاتولیك كرده بودند، دعوتي بھ عمل آورد تا براي شركت در یك )گوبیو

ه درباره اصالح كلیسا بھ رم بروند، و از ایشان درخواست كرد كھ آنچھ را از گردھمایي جھت مذاكر
ھایي را كھ براي جلوگیري از آنھا بھ نظرشان میرسد، یادداشت كنند و  بدكاریھاي كلیسا میدانند، و راه

ر داشت سادولتو جلسھ را افتتاح كرد و در سخنراني بیپروایي اظھا. یادداشتھاي خود را ھمراه داشتھ باشند
كھ مسبب اصلي انحراف و انحطاط كلیسا خود پاپھا بودھاند كھ با گناھكاریھا و جنایات و آزمندیشان موجب 

روح رھبر آن گاسپارو . جلسات تقریبا ھر روزه و بھ مدت سھ ماه تشكیل یافت. فساد آن را فراھم آوردھاند
كونتاریني در ونیز . شناختھ شده استكونتاریني بود كھ عالیترین شخصیت در نھضت اصالحات كاتولیكي 

، در شھر آزادمنش پادوا پرورش یافت، بزودي در دولت )١۴٨٣(و از خانوادھاي اشرافي بھ وجود آمد 
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ونیز مقامي شامخ یافت، بھ سمت سفارت بھ نزد شارل پنجم در آلمان اعزام شد و ھمراه او بھ انگلستان و 
گیري از سیاست، عمر خود را وقف مطالعھ كرد و منزل اسپانیا رفت، سپس وارد خدمت پس از كنارھ

گر چھ . خود را میعادگاه برجستھترین سیاستمداران، روحانیان، فیلسوفان، و اومانیستھاي ونیز قرار داد
خود شخصي غیر روحاني بود، اما درباره اصالح دیني اندیشھ بسیار كرده و با جدیت تمام با كارافا، 

ھمھ ایتالیا شخصیت او را بھ عنوان تركیب كم نظیري از فكر و . ھمكاري كردجیبرتي، كورتزه، و پول 
، بدون آنكھ تقاضایي از جانب وي شده باشد، توسط پاولوس بھ مقام ١۵٣۵در سال . اخالق محترم میداشتند
  . و حال آنكھ كونتاریني ھنوز پاپ را مالقات نكرده بود; كاردینالي انتخاب شد

گزارش نتیجھ مذاكرات خود )) شوراي كاردینالھاي منتخب براي اصالح كلیسا(( ١۵٣٧در ماه مارس سال 
در این گزارش با آزادي شگفتانگیزي . را، كھ بھ اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفتھ بود، تقدیم پاپ كرد

زیادھروي بیمالحظھ ((خرابكاریھاي حكومت پاپي عرضھ شد و، با شھامت بیان، علت آن بھ طور عمده 
: گزارش مزبور میگفت. تعیین شد)) مقتدر ساختن پاپھا از جانب مفسران نادرست قوانین كلیسایيدر 
بعضي از پاپھا بھ خود حق دادھاند كھ مقامات كلیسایي را بھ داوطلبان بفروشند، و این امتیاز خرید و ((

لیل را بھ حالت فروش پول پرستي و فساد را در داخل كلیسا بھ جایي رسانده كھ اكنون آن سازمان ج
و باز گزارش مزبور .)) اضمحالل در آورده است، زیرا دیگر مردم بھ درستي و پاكي آن اعتماد ندارند

تایید میكرد كھ اقدامات سازمان اداري دربار پاپ زیر نظارت سخت قرار گیرند و پرداخت پول براي 
، و ھمچنین در مورد صالحیت در مورد كلیھ انتصابات; خریداري مقامھاي كلیسایي بكلي ممنوع شود

روحانیاني كھ بھ مقام كشیشي و كاردینالي ارتقا مییافتند، سطح باالتري از لیاقت و دینداري درنظر گرفتھ 
  . و در دست داشتن چند مقام، یا استفاده از حقوق در ھنگام غیبت از خدمت، بكلي منع شود; شود

ھاي خود را ترك كرده و آنھا را  با عموم چوپانان گلھدر سراسر جھان تقری: ((گزارش سپس چنین میافزاید
ھا زیر نظارت اسقفھا  ھا میبایست دوباره تقویت شوند و راھبھخانھ صومعھ. )) بھ دست مزدوران سپردھاند

آمرزش گناھان باید . درآیند، زیرا بازدید از آنھا توسط راھبان موجب رسوایي و توھین بھ مقدسات شده بود
  : گزارش با این تاییدات رسمي نسبت بھ پاپ پایان مییافت. ر اعالم شودفقط سالي یك با

ما وجدان خود را خشنود ساختھایم و بزرگترین امید خود را بر آن بستھایم كھ در زمان خالفت شما شاھد 
از را بر خود نھادھاید، و ما امیداواریم كھ [ بولس]شما نام پاولوس ... برقراري و مرمت كلیساي خدا باشیم

آن قدیس بھ منزلھ وسیلھاي انتخاب شده بود كھ نام مسیح را بھ گوش بیدینان . نیكوكاري او نیز تقلید كنید
ما امیدواریم شمانیز بدان منظور برگزیده شده باشید كھ آن نام را، كھ مدتھاست از خاطر بیدینان و ; برساند

المان زنده سازید، بیماري روحي ما را شفا ما خادمان كلیسا متروك مانده است ، دوباره در قلبھا و اعم
و، بدین ترتیب، خشم و انتقام خداوندي را، ; بخشید، و بار دیگر گوسفندان مسیح را در یك گلھ جمع آورید

  . كھ ھم اكنون بر باالي سرمان معلق است، از ما دور برانید

ا خوشرویي پذیرفت و نسخھاي از را، چنانكھ گروھي نامگذاري كرده بودند، ب)) پند طالیي((پاولوس این 
لوتر آن را بھ آلماني برگرداند و بھ عنوان دلیل مقنعي براي جدا . آن را براي ھر یك از كاردینالھا فرستاد

و نابكاران درماندھاي ...دروغگویان((شدن خود از كلیساي رم بھ چاپ رساند، زیرا وي مولفان آن سند را 
پاولوس چھار نفر  ١۵٣٧آوریل سال  ٢٠در . میدانست)) را اصالح كنندكھ میخواھند با مداھنھ خود كلیسا 

سازمان توزیع عطایا و ((را مامور ساخت كھ  -كونتاریني، كارافا، سیمونتا، و گینوتچي  - از كاردینالھا 
و این ھمان قسمتي از كلیسا بود كھ ; را، كھ بخشي از سازمان اداري دربار پاپ بود، اصالح كنند)) مزایا

پول پرستي و خطاكاري متھم شده بود، زیرا اختیار بخشیدن عطایاي مالي، مقامھاي كلیسایي، معافیتھاي  بھ
براي این اقدام شھامت بسیار الزم بود، زیرا سازمان . موقتي، امتیازات، و بنفیسھا را كال در دست داشت

كھ نصف مجموع عایدیش  -بھ پاپ میپرداخت ) دالر ٠٠٠,٢۵٠,١(دوكات  ٠٠٠,۵٠مزبور ساالنھ مبلغ 
ناگھان فریاد پریشاني از ماموران و تابعان كلیسایي برخاست كھ از گراني زندگي در رم شكایت . بود

میكردند، و نیز اشاره میكردند بھ اینكھ اگر قرار باشد ایشان از مقرارت سخت قانون تبعیت كنند، 
با این حال آلئاندرو بھ كاردینال ; فتپاولوس جانب احتیاط را گر. خانوادھشان از ھستي ساقط میشود
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دسامبر،  ١٣در .)) كار اصالح كلیسا با جدیت پیشرفت میكند): ((١۵۴٠آوریل  ٢٧(مورونھ نوشت 
پاولوس ھشتاد نفر از اسقفھاي اعظم و اسقفھایي كھ در رم سكونت داشتند را بھ حضور طلبید و بھ ایشان 

مورونھ بھ پاپ . بار دیگر ھزاران فریاد اعتراض بلند شد .ھاي خود باز گردند فرمان داد كھ بھ اسقفیھ
كھ حوزه  -خاطرنشان ساخت كھ شتاب در تنفیذ آن فرمان ممكن است منجر بھ رانده شدن بعضي از اسقفھا 

در واقع این پیشبیني در . و پیوستن ایشان بھ پیروان لوتر شود -خدمتشان مركز اجتماع پروتستانھا شده بود 
چندي نگذشت كھ پاولوس خود را در سیاست بازیھاي كشوري مغروق . ھ حصول پیوستچندین مورد ب

  . كرد و اصالح امور دیني را بھ جانشینانش وا گذاشت

نھضت اصالح داخلي كلیسا ھنگامي بھ پیروزي رسید كھ رھبر آن كارافا، بھ نام پاولوس چھارم، پاپ شد 
ھاي خود غیبت كرده بودند دستور  ام قطعي از صومعھبھ راھباني كھ بدون اجازه رسمي یا الز). ١۵۵۵(

، پاپ فرمان داد كھ دفعتا كلیھ ١۵۵٨اوت سال  ٢٢در شب . داده شد كھ فورا بھ محل خدمت خود بازگردند
و نظایر این طرز عمل در دیگر ایاالت ; ھاي رم را ببندند و عموم راھبان ولگرد را دستگیر سازند دروازه

از روساي دیرھا و . ا گذارده شدند، و حتي برخي از مجرمان نیز بر چوبھ دار رفتندپاپي نیز بھ مورد اجر
اسقفھایي كھ عمال در سازمان اداري شاغل ماموریت معیني نبودند درخواست شد كھ بھ محلھاي خدمت 

ز در دست داشتن چند بنفیس اكیداممنوع شد ا. روحاني خود بروند، یا از مقرري ساالنھ خود صرفنظر كنند
ھمھ دوایر دربار پاپ خواستھ شد كھ حقوق خود را تقلیل دھند، تا ھر نوع شایبھ بدگماني درمورد خرید و 

پاولوس، كھ بدین ترتیب از عواید خود مقداري كاستھ بود، . فروش مقامات كلیسایي از میان برداشتھ شود
قانونا پس از تایید انتصاب ھر دست بھ فداكاري دیگري نیز زد، بھ این معني كھ پرداخت دستمزدي را كھ 

فرمانھاي سخت پاپ بر ضد . یك از روحانیان بھ مقام اسقفي اعظم بھ پاپ تعلق میگرفت ملغا كرد
بھ دانیلھ دا ولترا . رباخواران، بازیگران، و روسپیان صادر شد، و كیفر دالالن محبت اعدام تعیین شد

النژ، در نقاشي واپسین داوري، را با قلم خیاط مآب خود دستور داده شد كھ بدننماییھاي خیره كننده قلم میك
و باید گفت كھ آن پرده كشتارگاه مظلم با اجساد عریانش، خواه ھمچنان دوزخي باقي ; تاحدي درز بگیرد

میماند و خواه با آن تدبیر رستگاري مییافت، بھ ھر حال نمیتوانست بر باالي محراب پاپھا جایي مناسب 
در . ینك رم حالتي غیر طبیعي از نوعي دینداري و اخالق تظاھر آمیر بھ خود گرفتھ بودا. براي خود بیابد

كلیسا روحانیان و اخالقیات خود را اصالح كرده  - و بھ طرزي كمتر مشھود در آنسوي مرزھایش  - ایتالیا 
  . بود، در حالي كھ اصول عقایدش را با كمال تبختر دست نخورده بر جاي داشتھ بود

  . ح داخلي كلیسا سخت بھ تاخیر افتاده بود، اما آن زمان كھ بھ ظھور رسید صمیمي و جدي بودگرچھ اصال

III  -  قدیسھ ترساي آویالیي و اصالح رھبانیت  

بدنامي . ھاي رھباني نیز بھ ظھور پیوست مقارن ھمان احوال نوعي نھضت تھذیب اخالقي در میان فرقھ
میكالنژ چون شنید ; پیشین راھبان را میتوانیم از روي گفتھ میكالنژ دیندار و اصیل آیین قیاس كنیم

وریوست، بھ تصمیم سباستیانو دل پیومبو درصدد نقاشي تصویر راھبي در نمازخانھ سان پیترو شھر مونت
او اعتراض كرد، زیرا معتقد بود اكنون كھ راھبان دنیاي بھ این بزرگي را آلوده كردھاند، دیگر شك نیست 

گرگوریو كورتزه با كمال بردباري ھمت . كھ نقاش ھم گوشھ نمازخانھاي آنقدر كوچك را آلوده خواھد نمود
ندو اصالح كاننھاي آوگوستینوسي، اجیدیو كانیزیو جیروالمو سریپا; بر اصالح بندیكتیان در پادوا گماشت

. اصالح زاھدان آو گوستینوسي، و پائولو جوستینیاني اصالح پیروان فرقھ كامالدولي را برعھده گرفتند
آنتونیو ماریا الكاریا در میالن . ھاي رھباني نوظھور در بھ وجود آوردن اصالحات پافشاري میكردند فرقھ
و ایشان جامعھاي از كشیشان را تشكیل ; را بنیان گذاشت)) ف بولس حواريخدمتگزاران موظ((فرقھ 

و چون ابتدا ھمیشھ دركلیساي سان بارناباس ; میدادند كھ عھد بستھ بودند در بینیازي راھبانھ بھ سر برند
ھ ، قدیسھ آنجال فرق١۵٣۵در سال . معروف شدند )) برناباییان((گردھم جمع میآمدند، بعدھا بھ نام فرقھ 

را بھ منظور تعلیم دادن بھ دختران، پرستاري كردن از بیماران، و نگاھداري از )) ھاي اورسولین راھبھ((
برادران ((در غرناطھ فرقھ ) خوان خدا(، قدیس خوان د دیوس ١۵۴٠در سال . تنگدستان بنیان نھاد
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ي آن بنیانگذار فرقھ را براي اداره امور بیمارستانھا فرانسیس آسیزي، تصمیم گرفت دستورھا)) رحمت
  . فرانسیسیان را كلمھ بھ كلمھ بھ كار بندد

، افزایش عده آنھا ماتئو را تشویق كرد تا از پاپ ١۵٢۵راھبان دیگري با وي ھماوا شدند و، در سال 
تقدیس آن شعبھ تازه فرقھ فرانسیسیان را، كھ اعضاي آن در انضباطي سخت و زاھدانھ بھ سر میبردند، 

  . در عوض، ماتئو بھ جرم نافرماني بھ زندان افتاد، اما دیري نگذشت كھ دوباره آزاد شد; درخواست نماید

و نام كاپوسن از آن جھت وضع  - كلمنس ھفتم فرقھ نوین كاپوسنھا را بھ رسمیت شناخت  ١۵٢٨و در سال 
كاپوسنھا . شیدندشده است كھ فرایارھاي این فرقھ، بھ پیروي از قدیس فرانسیس، كاپوتچو جبھ باشلقدار میپو

ھاي  ھا را بھ تن میكردند، غذاي شبانروزشان جز نان، سبزي، میوه، و آب نبود، روزه خشنترین پارچھ
ھاي محقر بھ سر میبردند، ھرگز بھ مسافرت نمیرفتند،  ھاي تنگ و تاریك و كلبھ سخت میگرفتند، در حجره

برجستھ ایشان ازخود گذشتگي در پرستاري  خدمت. مگر پیاده، و در تمام مدت سال با پاي برھنھ میگشتند
بھ یمن فداكاري ایشان بود كھ افراد تازه . بود) ١۵٢٩و١۵٢٨(صمیمانھ از بیماران درھنگام شیوع طاعون 

بھ آیین پروتستان در آمدھاي ، چون ویتوریا كولونا و دیگران، از ارتداد صرفنظر كردند و نسبت بھ 
  . حیان با شور و ایماني بپروراند وفادار ماندندكلیسایي كھ ھنوز میتوانست چنین مسی

  . برجستھترین شخصیت در این دوره اصالح رھبانیت یك راھبھ ضعیف بنیھ و قوي اراده اسپانیایي بود

پدرش مردي بود كھ بھ درستي پیرایشگرانھ . ترسا دثپذا دختر یكي از شھسواران كاستیلي از شھر آویال بود
یسا فخر میكرد، و ھر شب فصلي از شرح زندگي قدیسان را براي خانوادھاش و وفاداري خود نسبت بھ كل

مادرش، كھ زمینگیر بود، در ھمان بستر بیماري با داستانھاي شوالیھاي و سلحشوریھاي آمادي . میخواند
تخیل كودكانھ ترسا درمیان عشق احساساتي و . روزھاي مالل آور زندگیش را اندكي شادي میبخشید

اما چھار سال بعد ناگھان بھ . ھا در آید در دھسالگي نذر كرد كھ در سلك راھبھ. نوسان مییافتشھادت دیني 
ھاي رنگیني كھ  صورت زني زیبا و شاداب از ذوق زندگي شكفتھ شد و خرقھ تیره صومعھ را، در جامھ

اسان و خواستاران از ھر سو روي آوردند و ترسا ھر. زیباییش را دو چندان میساختند، فراموش كرد
در لحظھ اقدام، ترسا را وحشتي ; لرزان عشق یكي از آنھا را در دل گرفت، و بھ میعادگاھي دعوت شد

چون در آن وقت مادرش فوت كرده بود، . وصف ناپذیر فرا گرفت و نقشھ خطیر خود را بر پدر فاش كرد
  .  سپردھاي آوگوستینوسي در آویال دو آلونثو د ثپذا دختر حساس خود را بھ دست راھبھ

ترسا از زندگي رسمي و انضباط صومعھ سخت بیزار بود و از قبول تعھدات تارك دنیایي سر باز زد، و 
. تنھا در انتظار آن بھ سر میبرد كھ بھ سن قانوني شانزدھسالگي برسد و بھ اختیار خود صومعھ را ترك كند

سرانجام از آن بیماري مھلك . شداما با نزدیك شدن بھ آرزوھایش دچار بیماري خطرناك و رو بھ مرگ 
ظاھرا وي دچار نوعي بیماري عصبي زنانھ، . شفا یافت، اما دیگر تابناكي جواني خود را از دست داده بود

ھمراه با صرع، شده بود كھ محتمال بر اثر خودداریش از طغیان بر ضد قیود ناسازگار با غرایزش در وي 
پدرش او . مییافتند و او را نیمھ جان در بسترش میانداختند حمالت عصبي گاھي عودت. بھ وجود آمده بود

در میان راه، یكي از عموھایش . را از صومعھ بیرون آورد و بھ نزد ناخواھریش در دھكدھاي فرستاد
ھاي آتشین مخافتھاي جھنم را  كتابي كھ در آن واژه. مجلدي از كتاب قدیس ھیرونوموس را بھ وي ھدیھ كرد

شق ورزي میان دو جنس را بھ شاھراه پر جمعیتي كھ بھ سوي عذاب جاوداني كشیده وصف میكردند، و ع
ترسا با دلھره آن را خواند و، پس از فرا رسیدن یك حملھ عصبي، دیگر بكلي فكر . شده بود تشبیھ میكردند

; ردخوشیھاي این جھاني را از سر بھ در كرد و تصمیم گرفت كھ نذر كودكي خود را بھ مرحلھ عمل در آو
  ). ١۵٣۴(كھ بھ كرملیان تعلق داشت، شد )) صومعھ تجسم مسیح ((پس بھ آویال بازگشت و وارد 

زماني چند وي در یكنواختي التیامبخش دعاھاي روزانھ، آوازھاي مذھبي مراسم قداس، و اعترافات پاك 
اس كرد كھ واقعا ھنگامي كھ آیین مقدس رابھ جا آورد و نان را خورد ، احس. كننده روح خوشبخت میزیست

اما وي از سستي مقررات انضباطي آن صومعھ ناخرسند . جسم مسیح را بر زبان و در خون خود دارد
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با وجود نگھداري روزه ھاي ; ھاي محقر دراطاقھاي راحت بھ سر میبردند ھا بھ جاي حجره راھبھ. بود
درتاالر ; د و انگشتري میآراستندپیكر خود را با گردنبند و دستبن; ھفتگي، در سایر ایام زیاد میخورند

و تعطیلھاي طوالني را خارج از چھار دیواري صومعھ ; نشیمن دیدار كنندگان خود را میپذیرفتند
ھاي نفس بھ دور  ترسا احساس میكرد كھ این شرایط فراخ نمیتواند چنانكھ باید او را از وسوسھ. میگذراندند
ناخرسندي روز افزونش بود كھ حمالت بیماریش مكررتر و شاید بھ سبب ھمین دغدغھ خاطر و . نگاه دارد

باردیگر پدرش او را نزد ناخواھري خود فرستاد، و بار دیگر در میان راه عمویش كتاب . دردناكتر شدند
این كتاب بھ منزلھ الفباي دعاھاي رازورانھ و . دیني سومین الفبا، اثر فرانثیسكو د اوسونا، را بھ وي داد

تنھا كساني كھ در سكوت بھ خداوند نزدیكي : ((زیرا بھ گفتھ مصنف آن; ي بدون الفاظباطني بود، دعا
ترسا ھنگام گوشھ نشیني روستاییش، بھ تمرین .)) میجویند صدایشان شنیده میشود و جوابي دریافت میدارند

ود ، این نوع دعاخواني ساكت و تفكر آمیز، كھ بخوبي با حالت بھت حاصل از حمالت عصبیش سازگار ب
  . پرداخت

یكي از دكترھا، كھ بیماران خود را با داروھاي گیاھي درمان میكرد، بھ مداواي ترسا مشغول شد، اما 
ھنگامي كھ ترسا بھ صومعھ خود در آویال بازگشت . ھایش ترسا را بھ كشتن دھند نزدیك بود جوشیده

لھ صرع بر او در این ھنگام، شدیدترین حم. ، در حال مرگ بود و آرزوي فرا آمدنش را میكرد)١۵٣٧(
ترسا بھ حال غش افتاد و چون مردھاي سرد و بیحركت، و ظاھرا بدون تنفس، مدت دو روز . عارض شد
سپس ترسا بھ حال آمد، اما چنان بي بنیھ شده بود كھ . و خواھران قبر او را آماده كردند; برجاي ماند

مدت ھشت ماه . بر بدنش نداشتنمیتوانست چیزي جز مایعات بخورد، و حتي تحمل كمترین مالمسھاي را 
كم كم حالش بھبود یافت و بھ صورت فلج . در بیمارستان صومعھ با حالت فلج تقریبا كامل بھ سر برد
لحظاتي كھ من از دردھاي شدید بر خود : ((ناقص در آمد، اما چنانكھ در یادداشتھاي خود آورده است

ن پزشكي قطع امید كرد و تصمیم گرفت كھ دعاخواني دیگر از ھر نوع درما.)) نمیپیچیدم بسیار نادر بودند
سپس ناگھان، در صبح یكي از . مدت سھ سال دیگر رنج برد و دعا خواند. را تنھا مایھ تسلي خود قرار دھد

، آن افلیج بستري ظاھرا درمانناپذیر از خواب بیدار شد و اعضا و جوارح بدن خود ١۵۴٠روزھاي سال 
  . را سالم یافت

برخاست و بھ راه افتاد و، با گذشت ھر روز، فعالیت او در انجام كارھا و مقررات صومعھ  ترسا از جا
شاید خواندن دعا در . بھبودي او معجزھاي تلقي شد، و خودش ھم ھمین عقیده را داشت. فزوني گرفت

سكوت، اعصاب فرسوده از تصادم آرزوھاي متضاد و حس گناھكاري و خوف از دوزخش را آرام ساختھ 
  . و آن آسایش عصبي، ھمراه با نعمت غیبت دكترھا، بدنش را بھ تعادل عادي برگردانده بود; ودب

مردم از شھرھاي . صومعھ تجسم مسیح بھ عنوان صحنھ وقوع یكي از درمانھاي معجزھآسا شھرت یافت
م آن خانھ اطراف بھ زیارت راھبھاي كھ خدا درمانش داده بود رویآور شدند و پول و ھدایاي خود را تقدی

مدیره صومعھ این دیدارھا را تشویق میكرد و اصرار داشت كھ ترسا خود را بھ گروه . مقدس كردند
ترسا از اینكھ روي آوردن مردم بھ سوي او، مالقات با مردان خوبروي، و كسب شھرت . زایران نشان دھد

ر دیگر حس گناه از لذت با. و محبوبیت موجب شادماني و التذاذ خاطرش میشد، احساس شرمندگي میكرد
، ھنگامي كھ در تاالر نشیمن صومعھ مشغول گفتگو با )١۵۴٢(یك روز . جسماني بر روحش تیرگي افكند

مرد زایري بود، كھ بخصوص مورد پسند خاطرش قرار داشت، ناگھان بھ نظر آورد كھ مسیح در پھلوي 
دنیا او را بر روي دست بھ  حملھ عصبي بر وي عارض شد و خواھران تارك; آن مرد ایستاده است

  . حجرھاش بردند

در مدت شانزده سال بعد مكررا چنین تجلیاتي در برابر دیدگانش ظاھر شدند، و كم كم واقعیت آنھا بر 
، ھنگامي كھ مستغرق در دعاخواني بود، حس ١۵٨٨در سال . واقعیت زندگي روزانھاش فزوني گرفت

  . ان پرواز كرد، و در آنجا مسیح را دید و صدایش را شنیدكرد كھ روحش از بدن خارج شد و بھ سوي آسم
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: ترسا چنین مینویسد; دیگر این تجلیات روحي قوایش را تحلیل نمیبردند، بلكھ جاني تازه بھ وي میدمیدند
غالبا با فرا رسیدن حالت جذبھ، بدن از دردھاي كشنده ناتوان و فرسوده میشود، اما بعدا روح شاداب از 

گویي خداوند اراده كرده است تا . ... ال آماده بھ ھر نوع فعالیت از آن حالت بیرون میآیدسالمت و كام
روح، پس از . ... جسمي كھ ھمواره در تبعیت آرزوھاي روح قرار دارد در خوشبختي آن نیز سھیم شود

ستش درك این موھبت، چنان سرشار از نیروي غیرت میشود كھ اگر در آن لحظھ كالبدش را در راه پر
فرشتھاي در ((پروردگار شرحھ شرحھ كنند، چیزي جز فرحبخشترین مورد دیگري، ترسا بھ نظر آورد كھ 

كھ چندین بار از (( -را، با نوك شعلھورش، بھ جانب او پرتاب میكند )) كمال جمال زوبین زراندود بلندي
  .)) قلبم عبور كرد تا آنكھ بر عمق احشایم فرو نشست

ود كھ نالھ جانسوزم را بر آورد و، در عین حال، چنان باالتر از حد تصور لذتبخش درد آن چنان حقیقي ب
ھیچ لذتي در زندگي، بھ اندازه آن درد، رضاي باطن . بود كھ آرزو میكردم ھرگز از چنگش خالص نشوم

و ھنگامي كھ فرشتھ زوبین را از جانم بیرون كشید، مرا سوزان در آتش عشق ; بھ شخص نمیبخشد
   .گذاشتباقي  خداوندي

البتھ این گزارشھاي قدیسھ ترسا، از لحاظ روانكاوي، قابل تعبیرات دامنھداریند، اما در كمال صداقت و 
او نیز مانند ایگناتیوس معتقد . صمیمیت آن قدیسھ، در آنچھ بیان نموده است، ھیچ گونھ شكي نمیتوان كرد

  . بود كھ خدا را میبیند و، در آن حال، مرموزترین مسائل بر او مكشوف میشود

یك روز، در حال مناجات، بھ من اجازه داده شد كھ در یك لحظھ دریابم چگونھ ھمھ چیز در وجود خداوند 
  . داوند بھ من عطا فرموداین یكي از باالترین الطافي است كھ خ. ...ھم مكنون است و ھم آشكار

او چنان ذھن مرا . منجي ما بر من مكشوف ساخت كھ بھ چھ طریق ممكن است یك خدا در سھ اقنوم باشد...
در فھم این راز روشن ساخت كھ من، بھ ھمان اندازه كھ دچار شگفتي شده بودم، از آن احساس آرامش 

  . جربھاي از خوشبختي ناگفتني نصیبم میشودت... و اكنون چون بھ تثلیث رباني میاندیشم. ...میكردم

  . ھاي صومعھ رویاھاي بیدار او را نتیجھ حمالت عصبي و اشباح وھمي بیماریش میدانستند راھبھ

شیطان حواس : ((كشیشھاي اقرارنیوشش نیز متمایل بھ ھمین طرز تفكر بودند و صراحتا بھ وي میگفتند
ھ او را جنزده تصور میكردند از دستگاه تفتیش افكار ساكنان شھر نیز ك.)) شما را فریب داده است

درخواست كردند او را مورد معاینھ قرار دھد، و خاطرنشان ساختند كھ صالح است كشیشي با ورد و دعا 
دوستي نصیحتش كرد كھ گزارش زندگي و تجلیات روحي خود را براي . جنھا را از تن او بیرون براند

بازرسان دستگاه تفتیش افكار كتاب را . و نیز بھ نگارش كتاب زندگي پرداختا; دستگاه تفتیش افكار بفرستد
مورد بررسي قرار دادند و آن را بھ عنوان سندي مقدس كھ موجب تحكیم ایمان خوانندگان میشود بھ 

  . رسمیت شناختند

رقھ وي، كھ اینك پنجاه و ھفت سال داشت، ھمت بھ اصالح ف. با این داوري، موقعیت ترسا محكم شد
بھ جاي اقدام بھ برقرار ساختن مقررات زھد و ریاضتكشي دیرین در ھمان فقط . ھاي كرملي گماشت راھبھ

ھاي  كرملیان اصلي كیسھ. ھایي را بپذیرد كھ حاضر باشند در فقر مطلق بھ سر برند نوآموزان و راھبھ
ا میخوردند، و اكثر اوقات روزه درشتبافت بھ تن میكردند، ھمیشھ پا برھنھ راه میرفتند، با كمال امساك غذ

نھ كھ ; خود میخواست كھ تقریبا بھ ھمان انضباط سخت بازگردند)) كرملیان پابرھنھ((ترسا از . میگرفتند
آن را غایت مطلوب میدانست، بلكھ بھ عنوان نشانھاي از فروتني باطن و پشت كردن بھ این دنیاي 

اھالي شھر آویال اعتراض كردند كھ آن روش بھ ; ندھزاران مانع در پیش راھش پدید آمد. وسوسھانگیز
و سرپرست محلي ; ھا و خویشاوندانشان منزلھ اقدامي عمدي است براي گسستن ھرگونھ پیوندي میان راھبھ

ترسا از پاپ پیوس پنجم دادخواھي . فرقھ كرملیان از دادن اجازه براي گشایش صومعھ تازه خودداري كرد
وي توانست چھار نفر راھبھ را با خود یكدل و یك جھت سازد و . آورد كرد و موافقت او را بھ دست
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توسط  ١۵۶٢ھاي تنگ آویال، را دایر كند، كھ در سال  صومعھ جدید سان خوسھ، واقع در یكي از كوچھ
خواھران صندلھایي بافتھ شده از طناب بھ پا میكردند، روي كاه میخوابیدند، از خوردن . پاپ تقدیس شد
  . میجستند، و فقط درون صومعھ خود بھ سر میبردندگوشت پرھیز 

صد و ھشتاد راھبھ صومعھ تجسم مسیح خشنود نبودند كھ، در آن مقایسھ، آسودگي راه و رسم زندگي ایشان 
مدیره آن صومعھ، بھ این حجت كھ ترسا نسبت بھ وي سوگند وفاداري و فرمانبرداري یاد . برمال گردد

امھ سفید پیشین خود را بر تن و كفش برپا كند و بھ صومعھ تجسم مسیح باز كرده بود، بھ ترسا امر كرد ج
در دادگاه صومعھ تجسم مسیح او را محكوم بھ خودبیني . ترسا بھ فرمان او گردن نھاد و چنان كرد. گردد

شوراي شھر راي بھ بستن صومعھ سان خوسھ داد و چھار نفر مرد . كردند و در حجرھاش زنداني ساختند
اما آن دوشیزگان نحیف . ھاي بي رھبر آن را خلع ید و اخراج كنند ند را مامور كرد كھ راھبھنیروم

و مجریان سفت و سخت .)) خدا اراده كرده است كھ ما در اینجا بمانیم و خواھیم ماند: ((صندلپوش گفتند
، با این تذكر كھ ترسا سرپرست محلي فرقھ كرملیان را. قانون جرئت نكردند آنھا را بزور بیرون برانند

ھاي او جلوگیري كند مثل آن است كھ بھ عمد ھتك حرمت روحالقدس را كرده باشد،  اگر از انجام دادن نقشھ
چھار راھبھ با ترسا ھمقدم شدند، و آن پنج نفر خود را پیاده در . بیمناك ساخت و او فرمان بھ آزادیش داد
اصلي صومعھ سان خوسھ ترسا را با شادي در میان  چھار عضو. میان برف بھ منزلگاه تازه شان رساندند

و محرم خدا ) ترساي عیسي(اكنون تقریبا ھمھ اسپانیا او را ترسا دخسو . نامیدند)) مادر((گرفتند و او را
; در آن خانھ بھ روي دنیا بستھ ماند. وي سرپرستي مھربان، بشاش، و در عین حال سختگیر بود. میشناختند

ھا با پارچھ پوشیده شده بودند، و كف آجري اطاقھا بھ  پنجره; شت بھ درون آن راه یابدھیچ زایري اجازه ندا
صفحھ بزرگ گرداني در میان حصار خارجي صومعھ كار . جاي تختخواب، میز، و صندلي بھ كار میرفت

گذاشتھ بودند و خوراك و آذوقھاي كھ مردم در نیمھ بیروني آن قرار میدادند با سپاسگزاري از طرف 
آنھا از راه ریسندگي و سوزن زني امرار . ھا اجازه تكدي نداشتند خواھران صومعھ پذیرفتھ میشد، اما راھبھ

معاش میكردند، بدین ترتیب كھ حاصل دسترنج خود را در خارج در ورودي صومعھ قرار میدادند و ھر 
با ھمھ این سختیھا،  .خریداري آنچھ را میپسندید بر میداشت و ھر چھ كرمش بود بھ جاي آن میگذاشت

رھبر . اعضاي تازھاي بدان صومعھ رو آوردند، و یكي از آنھا زیباترین و پرخواھانترین زن آویال بود
ھا بازدید میكرد، چنان عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت كھ از ترسا  بزرگ فرقھ كرملیان وقتي از آن صومعھ

، ترسا چندتن از ١۵۶٧در سال . ز دایر سازدخواھش كرد نظایر آن خانھ را در نقاط دیگر اسپانیا نی
ھاي ناھموار را پیمود تا در  كیلومتر جاده ١١٠ھاي خود را ھمراه برداشت و با ارابھاي ناراحت  راھبھ

تنھا . مذینا دل كامپو راھبھخانھاي براي زناني كھ میخواستند بھ كرملیان پا برھنھ ملحق شوند تاسیس كند
اما چون اھالي ; نایي متروك و ویران با دیوارھاي شكستھ و بام سوراخ شده بودخانھاي كھ بھ وي اھدا شد ب

نجاران و بامسازان بي مزد و منت دست . ھا را در ترمیم آن بنا دیدند، بھ كمك شتافتند شھر كوشش راھبھ
  . بھ كار شدند، خانھ را مرمت كردند، و اثاثیھاي ساده بر آن افزودند

ل كامپو، كھ میل داشت راھبان تناساي خود را در زیر انضباطي نوین در آورد، نایب دیر كرملیان مذینا د
وي مردمي بود بلند قد، اما . بھ دین ترسا آمد تا درباره مقررات انضباطي صومعھ از او كسب اطالع كند

جوانكي كھ ھمراه خود داشت چنان كوتاه و نحیف بود كھ ترسا پس از رفتنشان با شوخ طبعي خاصي، كھ 
شكر خدا كھ من ھم اكنون براي بنا كردن : ((اھي چاشني رفتار سخت و با وقارش میساخت، گفتگ

سرنوشت چنان بود كھ آن نیمھ فرایار، یعني خوان د یپیس .)) صومعھ تازھام یك فرایار و نیم عضو دارم
بلندي مشھور شود و مایھ قدرت و سر) خوان صلیب(اي آلوارث، روزي بھ نام قدیس خوان دال كروث 

  . راھبان فرقھ كرملیان پابرھنھ شود

سرپرست محلي كرملیان، شاید براي آزمایش معیار . مصایب زندگي ترسا ھنوز بھ آخر نرسیده بودند
ھاي آن  راھبھ. قدرت و جرئت ترسا، وي را بھ عنوان ناظمھ صومعھ تجسم مسیح مامور خدمت كرد

اكنون میترسیدند كھ ترسا از راه انتقام آنھا را بھ خفت صومعھ، چون قبال نسبت بھ او دشمني كرده بودند، 
اما او چنان با فروتني و مھرباني رفتار كرد كھ فردفرد ایشان مفتون او شدند، و بتدریج . و خواري كشد
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پس از این پیروزي، ترسا اقدام بھ بنیان گذاردن . انضباط سخت نوین در آن صومعھ نیز حكمفرما شد
  . ل كردصومعھ تازھاي در سوی

  . فرایارھایي كھ ھواخواه مقررات سھلتر بودند تصمیم گرفتند از نقشھ اصالحي ترسا جلوگیري كنند

چندي بعد . گروھي از ایشان زني از عمال خود را در لباس یك راھبھ پابرھنھ بھ صومعھ سویل فرستادند
ھاي صومعھ خود را تازیانھ میزند و مانند كشیشي اقرار و  آن زن در ھمھ جا شایع كرد كھ ترسا راھبھ

ترسا زد، او را بھ دادگاه دستگاه تفتیش افكار بار دیگردست بھ كار بازجویي . اعترافات ایشان را میشنود
.... شما از ھراتھامي مبرا ھستید: ((مخوف خود احضار كرد، گواھیش را شنید، و فتوایش را صادر كرد

اما دشمنانش نظر نماینده دایمي پاپ در سویل را با خود ھمراه كرده .)) بروید و بھ خدمت خود ادامھ دھید
سركش كھ با تظاھر بھ زھد و تقدس عقایدي زیان آور تبلیغ زني نافرمان و ((وي ترسا را بھ عنوان . بودند

میكند، زني كھ برخالف دستورھاي بزرگترھایش صومعھ خود راترك كرده است، زني كھ با جاھطلبي 
خود، مثل آنكھ یكي از مجتھدان كلیسا باشد، االھیات تدریس میكند كھ این خود توھیني است بھ مقام بولس 

متھم ساخت و بھ وي فرمان داد كھ براي )) از درس دادن ممنوع داشتھ است  حواري كھ صریحا زنان را
  ). ١۵٧۵(ھمیشھ از كار خود كناره بگیرد و در راھبھخانھاي در شھر تولدو بھ گوشھ عزلت بنشیند 

فیلیپ دوم . ترسا كھ نمیدانست در این گرفتاري تازه رو بھ كجا بیاورد ناچار نامھاي بھ شاه اسپانیا نوشت
پس با چاپاري مخصوص ترسا را بھ حضور ; اب زندگي او را مطالعھ كرده و آن را بسیار پسندیده بودكت

نماینده دایمي پاپ در سویل، پس از آنكھ مورد . خواند و دادخواھي او را شنید و بھ بیگناھیش یقین یافت
الف واقع بھ وي توبیخ شاھانھ قرار گرفت، محكومیت ترسا را لغو كرد و اعالم داشت كھ مطالب خ

  . گزارش داده بودند

ترسا ضمن مسافرتھا و مصایب زندگیش كتابھایي در حاالت و اعتقادات رازورانھ خود منتشر ساخت كھ 
در كتاب كاخ روح، وي بازگشت دردھاي بدنیش را ). ١۵٧٧(و كاخ روح ) ١۵۶٧(راه كمال : عبارتند از

و در ھمان ; پرتگاھي بھ درون مغزم سرازیر شده بودند گویي چند رود طغیاني از باالي: ((شرح داده است
مغزم فرسودھتر میشد . ھا و چھچھ پرندگان بھ گوشم میرسیدند ھنگام، مغروق در صداي ریزش آب، نغمھ

ترسا، . حمالت قلبي متوالیتر شدند و معده از نگاھداري غذا امتناع ورزید.)) و سردردھایم شدت میگرفتند
در . ھاي نوبنیادش بھ مسافرتھاي خود ادامھ میداد ماري، براي بازدید راھبھخانھدر ھمان حال درد و بی

در تولدو حملھ دیگري بھ سراغش ; ماالگا دچار حملھ فلج شد، كھ پس از چندي بھبود یافت و بھ راه افتاد
و بور گوس آمد، اما بزودي توانست بھ مسافرت خود ادامھ دھد و از شھرھاي سگوویا، والیاذولید، پالنسیا، 

  . در آنجا خونریزي داخل ریوي وي را بستري كرد. گذشتھ بھ آلوا برسد

ترسا با شادي تمام، و با اطمینان قلبي بھ اینكھ دنیاي درد و تباھي را پشت سر خواھد گذاشت و بھ مالزمت 
  . جاوداني مسیح خواھد پیوست، مرگ را با آغوش باز پذیرفت

در برابر یكدیگر بھ رقابتي شرم آور صف آرایي كردند، و چند بار پي در  پس از آنكھ دو شھر آلوا و آویال
  . پي جسد ترسا را از چنگ ھم ربودند، سرانجام پیكر وي در شھر زادگاھش، آویال، بھ خاك سپرده شد

پرستندگان با ایمانش مدعي بودند كھ جسدش فسادناپذیر بوده است، و بسیاري از ایشان نیز معجزاتي را بھ 
اسپانیاییھا از پاپ . ، فرقھ كرملیان پا برھنھ توسط پاپ تقدیس شد١۵٩٣در سال . ره ترسا نسبت دادندمقب

درخواست كردند كھ ترسا را در شمار قدیسان درآورد، و شخصیتھاي برجستھاي چون سروانتس و لوپھ 
با یعقوب  و ھشت سال بعد ترسا، ھمراه) ١۶١۴(مراد حاصل . دو گا نیز در این جنبش شركت جستند

  . حواري، بھ عنوان یكي از دو قدیس حامي اسپانیا معرفي شد
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در خالل این ایام شخصیتي بزرگتر از ترسا در اسپانیا بھ وجود آمد، تاكلیسا را اصالح كند و دنیا را تكان 
  . دھد

IV - ایگناتیوس لویوالیي  

  . زاده شد ١۴٩١دون اینیگو د اونث اي لویوال در قلعھ لویوال، در ناحیھ باسك از ایالت گیپوثكوئا، بھ سال 

پدرش دون بلتران د اونث اي لویوال داراي ھشت پسر و پنج دختر، و یكي از اعضاي برگزیده نجیبزادگان 
نخواند، و عالقھاي ھم بھ دین اینیگو كھ براي خدمت سربازي پرورش مییافت درس زیادي . اسپانیا بود

در . ھاي او بھ كتاب آمادي دو گل و نظایر آن گونھ رمانھاي شوالیھاي محدود میشدند خوانده. نداشت
ھفتسالگي او را براي آماده شدن بھ خدمت سربازي نزد دون خوان والسكوئز دكوئالر فرستادند و در 

اردھسالگي اینیگو بھ دام عشق ژرمن دو فوا، ملكھ در چھ. مالزمت او بود كھ اینیگو بھ دربار راه یافت
)) ملكھ دلھا((و چون پس از چندي داراي لقب شد، او را بھ عنوان ; جدید فردیناند كاتولیك، گرفتار شد

انتخاب كرد، رنگھاي او را زیب پیكر خود ساخت، و دایما در این آرزو بود كھ با پیروزي در تورنواھا 
اما، در عین حال، اینیگو عشقبازیھاي . بھ عنوان جایزه از ملكھ محبوب خود بگیردبتواند دستمال توربافتي 

  . گذران و عربده جوییھاي شبانھ، یعني نیمي از زندگي سربازي، را از دست فرو نمیگذاشت

نقل كرد تا بھ نگارش درآید،  ١۵۵۶تا  ١۵۵٣در شرح حال ساده و صادقانھاي كھ وي در فاصلھ سالھاي 
  . در پنھان داشتن این ھوسرانیھاي طبیعي بھ كار نرفتھ استھیچ كوششي 

مدت چھار سال . دوره جواني بي بند و بارش با اعزام وي بھ جبھھ جنگ پامپلونا پایتخت ناوار پایان گرفت
در آن محل باقي ماند، در حالي كھ ھر شب خواب پیروزي و ترقي میدید و صبح در ھمان واقعیت 

سپس، فرصتي پیش آمد كھ اینیگو توانست نام خود را بلند آوازه . بر میخاستیكنواخت روزمره از جا 
با آنكھ اینیگو با دالوري خود دفاع كنندگان را تشجیع بھ پایداري ; فرانسویھا بھ پامپلونا حملھ كردند. سازد

ھ توپ در در این معركھ، پاي راست اینیكو با گلول. كرد، اما مھاجمان دژ نظامي شھر را بھ دست آوردند
فاتحان با او بھ مھرباني رفتار كردند، استخوانھایش را جا انداختند، و او را ). ١۵٢١مھ  ٢٠(ھم شكست 

از آنجا كھ استخوانھارا بدجا انداختھ بودند، الزم شد دوباره . بر تخت رواني روانھ قلعھ اجدادیش ساختند
دتر از اولي از آب در آمد، زیرا یك تكھ استخوان این عمل دومي ب. آنھا را در ھم بشكنند و باز جا بیندازند

  عمل سوم استخوانھاي پا را صاف و مرتب بھ دنبال یكدیگر . دراز از ساق پایش بیرون میزد
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ھا تحمل شكنجھ دستگاه استخوان كشي، كھ او را بكلي ناتوان  قرار داد، اما دیگر آن پاكوتاه شده بود و ھفتھ
. و نحیف ساخت، بھ نتیجھاي نرسید

ھایي از ماجراھاي ھیجانانگیز شھسواران دالور  ھاي خستھ كننده بھبودي ھوس كرد باز قصھ اینیگو در ماه
یكي زندگي مسیح : اما كتابخانھ قلعھ تنھا حاوي دو كتاب بود; و شاھزاده خانمھاي بھ مخاطره افتاده بخواند

سرباز از خواندن این كتابھا خستھ  در ابتدا. و دیگري گلچیني از زندگي قدیسان، و ھر دو قلم لودولفوس
ھاي قدیسان بھ ھمان  و افسانھ; ھاي مسیح و مریم در نظرش تجسم یافتند و قوت گرفتند كم كم چھره; شد

مگر سربازان مسیح، در ; ھاي عشقھا و دالوریھاي درباري اندازه برایش ھیجانبخش شدند كھ حماسھ
داشتند كم كم در مغزش قوت گرفت كھ شریفترین  شجاعت و مردانگي، دست كمي از شھسواران كاستیل
وي قصد آن كرد كھ بھ بیت المقدس برود و آن ھمھ . ھمھ جنگھاي تاریخ جنگ مسیحیت با اسالم بوده است

و از آن پس ; یك شب مریم و كودكش را خواب دید. مكان مقدس را از زیر استیالي كافران در آورد
اینیگو . دیگر ھرگز بھ ھوس برآوردن غریزه جنسي نیفتاد) راف كردچنانكھ بعدھا نزد كشیش گونثالث اعت(

 . از بستر برخاست، بھ زانو درآمد، و سوگند یاد كرد كھ تا واپسین دم سرباز فداكار مسیح و مریم باشد

وي خوانده بود كھ جام مقدس مسیح زماني در قصر كھنھاي در شھر مونتسرات، واقع در ایالت بارسلون، 
بنا بھ مشھورترین روایات، در آنجا بود كھ آمادي یك شب تمام در برابر تمثال مریم بھ دعا . بودپنھان شده 

بھ مجرد آنكھ اینیگو توانایي مسافرت یافت، سوار قاطري . ایستاد تا خود را براي شھسوار شدن آماده كند
ر میكرد كھ ھنوز سربازي تا چندي پیش خود فك. شد و بھ قصد آن زیارتگاه دور افتاده قدم در راه گذارد

اما آن قدیساني كھ وي در كتابھایش خوانده بود سالح و زره . مجھز بھ وسایل و آماده پیكار بدني است
پس از رسیدن بھ مونتسرات، روح . ھا و راسخترین ایمانھا بودند نداشتند، بلكھ آراستھ بھ سادھترین خرقھ

اخر خود را بھ ژنده پوشي داد، و خرقھ خشن زایران را خود را با سھ روز توبھ و زاري پاك كرد، جامھ ف
ماه مارس را تنھا در نمازخانھ صومعھ بندیكتیان در حال ایستاده یا زانو زده، در  ٢۴تمام شب ; بر تن كرد

بیدار ماند و با خداي خود عھد بست كھ سراسر عمر خویش را در خودداري ))مادر خدا((برابر محراب 
روز بعد در آیین قرباني مقدس شركت كرد، قاطر خود را بھ راھبان داد، و با . اندجنسي و تھیدستي بگذر

  . پاي لنگان رو بھ بیت المقدس نھاد

پیر زني محل غاري را . میان راه، كنار كلبھاي در شھر منرسھ توقف كرد. نزدیكترین بندر، بارسلون بود
، براي چند روز، اقامتگاه خود ساخت و با اشتیاقي اینیگو آنجا را. بھ عنوان پناھگاه موقتي بھ وي نشان داد

كھ بھ پیشي گرفتن بر قدیسان در سختي كشیدنھا و رنج تن بردنھا در دل داشت بھ تمرین ریاضتھاي 
چون از توجھ غرورآمیزي كھ زماني بھ حفظ . جانفرسایي پرداخت كھ نزدیك بود بھ مرگش منتھي شوند

بود، یكسره پاكیزه نگاه داشتن و كوتاه كردن و شانھ زدن موي ظاھر خود داشت سخت دچار ندامت شده 
او بھ ھمان قوت الیموني كھ . سر، گرفتن ناخن، شستن صورت و دست و پا، و استحمام بدن را ترك كرد

از راه تكدي بھ دست میآورد قناعت میكرد، ھرگز گوشت نمیخورد، گاھي چند روز متوالي روزه 
زن . را تازیانھ میزد، و ساعتھاي بسیار را بھ خواندن دعا میگذراندمیگرفت، ھر روز سھ بار خود 

دینداري كھ بر حال او آگاھي یافت، از بیم آنكھ مبادا این آزارھاي جسماني موجب ھالكت وي شوند، 
اما بعد كھ او بھ حجرھاي در . اینیگو را بھ منزلش برد و از او پرستاري كرد تا سالمت خود را باز یافت

خاطره گناھكاریھاي . ومینیكیان منرسھ انتقال دادند، باز آزار تازیانھ زني خود را از سرگرفتصومعھ د
و با ; او با بدن خود، كھ عامل گناھكاریھا بود، بھ جنگ بر میخاست; گذشتھاش وي را سخت مشوش كرد

گاھي اوقات . راندعزمي راسخ آن را آزار میداد و تازیانھ میزد تا ھرگونھ وسوسھ گناه را از آن بیرون ب
آنگاه تجلیات بر او ظاھر، و باعث دلگرمي . این مبارزه بھ نظرش بیفایده میآمد و بھ فكر خودكشي میافتاد

چنانكھ یك بار ھنگام اجراي آیین تناول عشاي رباني و یقین دریافت كھ، بھ جاي ; و امیدواریش میشدند
ر موردي دیگر، مسیح و مادرش در برابر او د; قرص نان مقدس، خود مسیح را زنده و حاضر دیده است

و بار دیگر تثلیت رباني را بھ چشم دید و بدون كمك الفاظ یا عقل، بلكھ در پناه برق مكاشفت، ; نمایان شدند
در موقعیت دیگري :((باز، چنانكھ خود نقل كرده است. راز جمع بودن سھ وجود در یك خدا را دریافت

این تجلیات بھ كشمكشھاي روحي او آرامش .)) اصل آفرینش پي ببرم خداوند بھ من اجازه داد كھ بھ
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در آن ھنگام، از شدت ریاضتھاي ; میبخشیدند و زنگ دیوانگیھاي جوانیش را از لوح ضمیرش میزدودند
جسماني خود میكاست و امیدوار میشد كھ اینك با غلبھ بر جسم خود میتواند، بدون احساس غرور، آن را 

تمرینھاي ((با این گونھ تجربیات، كھ مدت یك سال بھ طول انجامیدند، اینیگو روش . پاك و مھذب سازد
خود را بھ وجود آورد كھ بھ وسیلھ آن ممكن بود كالبدي بي ایمان را در اختیار ارادھاي مسیحي )) روحي

  . اینك، وي خود را الیق آن میدانست كھ رو بھ سوي بیت المقدس نھد. قرار داد

و قبل از آنكھ ; در خالل سفر، دو ھفتھ در رم ماند. ، در بارسلون سوار كشتي شد١۵٢٣در فوریھ سال 
در چھاردھم ژوئیھ، ونیز را بھ . روحیھ كافر كیشانھ آن شھر بتواند در ایمان او رخنھ یابد، از آنجا گریخت

موجب  پس از تحمل مصایب بسیار، و در عین حال درك رویاھاي روحي كھ. قصد یافا پشت سر گذاشت
تركھا، كھ نظارت بر آن . اما اقامت در بیتالمقدس عذابي الیم شد. پشتگرمیش میشدند، بھ فلسطین رسید

مكان مقدس را در دست گرفتھ بودند، گرچھ از ورود مسیحیان جلوگیري بھ عمل نمیآوردند، اما اجازه 
ھ رغم آن مقررات میخواھد و ھنگامي كھ اینیگو اظھار داشت كھ ب; تبلیغ مسیحیت را بھ كسي نمیدادند

مسلمانان را بھ دین مسیح در آورد، سرپرست محلي فرقھ فرانسیسیان كھ از طرف پاپ مامور حفظ آرامش 
، دیگر قدم ١۵٢۴در ماه مارس . در آن ناحیھ بود از وي خواست كھ ھر چھ زودتر بھ اروپا مراجعت كند

  . بھ خاك بارسلون گذاشت

كھ گرچھ بر جسم خود تسلط یافتھ، اما ھنوز اسیر سر پنجھ تخیالتش باقي شاید وي در آن حال حس میكرد 
با اینكھ اكنون سي و سھ . پس با عزمي راسخ بھ پرورش و تنظیم قواي مغزي خود پرداخت. مانده است

اما اصوال در بشر تمایل بھ تعلیم دادن ; سال داشت، براي فراگرفتن زبان التیني بھ شاگردان مدرسھ پیوست
بزودي ایگناتیوس لویوالیي، چنانكھ اھل دانش او را مینامیدند، شروع بھ . تر از اراده یاد گرفتن استشدید

و ھمین امر سبب شد كھ ; موعظھ كردن براي گروه كوچكي از زنان با ایمان، اما زیباروي، كرد
وي بھ آلكاال . ھواخواھان آن زیبارویان اینیگو را بھ عنوان معاشر نااھل گرفتند و كتك مفصل زدند

آنجا نیز بھ ارشاد جمع محدودي از زنان تیره بخت، . و بھ تحصیل فلسفھ و االھیات پرداخت) ١۵٢۶(رفت
اینیگو كوشش بسیار كرد كھ با تعلیم . كھ چند نفر از روسپیان توبھ كار نیز در میانشان بودند، مشغول شد

اما در عوض، چند ; ان ایشان بیرون براندروش تمرینھاي روحي خود تمایالت گناھكارانھ را از جسم و ج
  . و دستگاه تفتیش افكار او را احضار كرد; نفر از پیروانش دچار حمالت عصبي و غش شدند

براي مدت دو ماه در زندان بھ سر برد، اما باالخره توانست بازرسان را بھ اصیل آیین بودن خود مطمئن 
ایگناتیوس بھ ساالمانكا رفت . گرد تدریس نگردد اما بھ وي امر شد كھ دیگر; سازد و خالصي یابد

و بار دیگر ھمان مراحل ارشاد، احضار بھ دادگاه، اقامت در زندان، رھایي از آن، و ممنوعیت ) ١۵٢٧(
اكنون دیگر، سرخورده از اسپانیا، روي بھ پاریس نھاد و ھمچنان با پاي . از آموزش را بھ ترتیب گذراند

  . اما این بار االغي سنگین از بار كتاب در پیش خود میراند; اه خود ادامھ دادپیاده و خرقھ زایران بھ ر

در پاریس بھ نوانخانھاي پذیرفتھ شد و، از راه تكدي، در خیابانھا رزق روزانھ و ھزینھ تحصیلي خود را 
 وارد كولژ دو مونتگو شد و با چھره رنگ پریده و نزار، بدن گرسنگي كشیده، ریش. بھ دست میآورد

اما چنان با عالقھ و پشت كار غرق در ; ھاي زھر آلود قرار گرفت ژولیده، و لباده ژندھاش آماج تیر نگاه
آنھا با راھنمایي او بھ . تحصیل شد كھ برخي از شاگردان كم كم او را چون قدیسي مورد احترام قرار دادند

و رفتن درحالت تفكر دروني، انجام تمرینھاي روحي، مانند دعاخواني و ریاضت كشي براي توبھ و فر
  . گراییدند

دو نفر ھم . ، بھ كالج سنت بارب منتقل شد و در آنجا نیز پیرواني بھ دور خود جمع كرد١۵٢٩در سال 
پیر فاور پتروس فابر چوپاني از مردم آلپ . اطاق او ھر كدام از راھي مختلف بھ تقدس او ایمان آوردند

ترسھاي خیالي یا واقعي رنج بسیار برده و، در یكي از این ساووا بود كھ از كودكي بھ علت ھجوم 
اكنون كھ پیر بھ . ھجومھا، با خداي خود عھد كرده بود كھ ھمھ عمر را در خودداري جنسي بھ سر برد

ھاي نفس  بیست سالگي رسیده بود، پیوستھ میكوشید روح آشفتھ خود را كھ با حالتي تبالود در برابر وسوسھ
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ایگناتیوس گرچھ ادعایي بھ ھوش و . در پشت رفتاري خشك و با انضباط پنھان نگاه داردایستادگي میكرد، 
وي مشكل روحي دوست جوانش را . ذكاوت باطنیش بھ آساني بر رموز زندگي دروني دیگران پي میبرد

تھ در ھاي نفساني را تحت اختیار ارادھاي تمرین یاف حدس زد و او را اطمینان داد بھ اینكھ میتوان انگیزه
  . آورد

اما چگونھ باید اراده را تمرین داد ایگناتیوس لویوالیي در پاسخ میگفت، از راه تمرینھاي روحي پس آن دو 
  . با ھم بھ تمرین مشغول شدند

ھم اطاق دیگر او فرانسوا گزاویھ بود كھ از شھر پامپلونا، یعني ھمانجایي كھ ایگناتیوس لویوالیي دوران 
وي شجره نامھ بلندي از نیاكان متشخص داشت، و جواني بود . ذرانده بود، میآمدخدمت سربازي خود را گ

ھاي پاریس و دختران مھماندارشان را  نیكومنظر، توانگر، مغرور، و خوشگذران كھ ھمھ میخانھ
فرانسوا بر آن دو زاھد ریاضت پیشھ میخندید و از موفقیتھاي خود در ربودن دل زنان الف . میشناخت

ینھمھ، وي در كار تحصیالتش باھوش و كامیاب بود ودر ھمان زمان دانشنامھ استادي خود را با ا. میزد
روزي مردي را دید كھ چھرھاش از تطاول سیفیلیس . گرفتھ بود و براي كسب درجھ دكتري كار میكرد

خشیدن زمان دیگري كھ از نیاز باطني خود بھ مشھور شدن و در. و او بھ فكر فرو رفت; آبلھگون شده بود
زیرا كھ شخص را : ((در جھان سخن میگفت، ایگناتیوس بھ آرامي این جملھ را از انجیل برایش نقل كرد

جملھ ناراحت شد، اما  فرانسوا گزاویھ از این ))ببازدچھ سود دارد، ھرگاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را 
و او نیز بعدھا در اجراي تمرینھاي روحي بھ . نتوانست ھیچ وقت آن را از گوش خود بیرون براند

شاید محرك او غرور باطنیش بود بھ اینكھ در تحمل محرومیتھا و سرما و رنج ; ایگناتیوس و فاور پیوست
میگرفتند، روي كف اطاقي سرد با پیراھن نازك  آنھا خود را تازیانھ میزدند، روزه. از آن دو تن عقب نماند

میخوابیدند، و پا برھنھ و تقریبا تمام برھنھ در برف راه میرفتند تا بدن خود را در مقابل سختیھا پر طاقت 
  . سازند و، در عین حال، آن را بھ زیر فرمان اراده خود در آورند

ایگناتیوس . شكل كاملتري بھ خود گرفتھ بودند تمرینھاي روحي، كھ ابتدا در منرسھ آغاز شده بود، اكنون
آنھا را از روي سرمشقي كھ دون گارثیا د ثیسنروس، رئیس دیر بندیكتیان شھر مونتسرات، در كتاب خود 

اما ھمھ احساسات و تخیالت پرشور خود را نیز ; داده بود تنظیم كرد) ١۵٠٠(بھ نام تمرین زندگي روحي 
او بھ صورت یكي از نیروھاي محرك تاریخي  كوچكطوري كھ كتاب  بھ. در آن قالب اصلي فرو ریخت

ایگناتیوس اساس فكر و تعلیم خود را بر حقانیت كتاب مقدس و لغزشناپذیر بودن كلیسا . دوران اخیر در آمد
وري فردي درمورد دین چیزي جز دعوي پوچ و اخاللگري مغزھاي پرافاده و تو در نظر او دا. قرار داد

ما باید ھمیشھ آماده باشیم كھ اگر مقامات كلیسایي چیزي را كھ نظرمان سفید . ((خالي نمیتوانست باشد
را براي پرھیز از عذاب وجدان باید خود .)) مینماید بھ سیاه تعریف كنند، باور كنیم كھ آن چیز سیاه است

  . چون خدمتگزاران فرمانبردار خداوند و، ھمچنین، نایب خداوند در زمین، یعني كلیسا، بار بیاوریم

براي انجام نخستین تمرین روحي باید گناھانمان را در نظر مجسم سازیم و حساب كنیم ھر یك از آنھا 
و آیا از ھر ; وزخ شدشیطان تنھا بھ خاطر یك گناه محكوم بھ سوختن در آتش د. مستوجب چھ كیفري است

یك از گناھان ما بھ ھمان نحو تمرد و طغیاني بر ضد اراده خداوندي نیست بھتر است براي شمارش گناھان 
روزانھمان بر روي خطوط مستقیمي، كھ نماینده روزھاي ھفتھاند، براي ھر گناه عالمتي بگذاریم و سپس 

است كھ در اطاق یا حجره تنگ و تاریكمان  چھ خوب. بكوشیم تا ھر روز از شماره آن عالمات بكاھیم
ھمھ مخافتھاي ; زانو بر زمین بزنیم و تصویر دوزخ را ھر چقدر كھ ممكن باشد واضحتر در نظر بیاوریم

; ھاي وارد بر اجساد دوزخیان را در برابر دیدگان خود مجسم سازیم آن آتش فناناپذیر و كلیھ شكنجھ
بوي تعفن بدنھاي سوختھ را ھمراه با بخار ; ھ گوش جان بشنویمھاي یاسشان را ب ھاي درد و نالھ ضجھ

: و آنگاه از خود بپرسیم; ھاي آتش جانگداز را بر اعضاي بدنمان حس كنیم زبانھ; گوگرد بھ مشام آوریم
چگونھ میتوانیم از آن عذاب جاویدان رھایي یابیم تنھا بھ كمك مسیح كھ از جان خود گذشت و شھادت بر 

پس ما باید در اندیشھ جزئیات زندگي مسیح، و حوادث تاریخي  .بخشدفت تا ما را نجات صلیب را پذیر
مھمي كھ ھمراه آن در دنیا اتفاق افتادند، تعمق كنیم و، با نیروي تخیل خود، در برابر شخصیتھاي برجستھ 
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پس از گذراندن دو ھفتھ تمام در . ن حماسھ خدایي بھ زانو در افتیم و لب بر لبھ دامان و خرقھ ایشان بساییمآ
این تفكرات، باید بھ دنبال مسیح راه بیفتیم و قدم بھ قدم او را در مراحل شھادتش، و در لحظاتي دردبار كھ 

وجود خود حس كنیم كھ دعاي آخرین را در  باید در; زیر سنگیني صلیب از رفتار باز میماند، دنبال كنیم
جثسیماني ھماواي او خواندھایم، نیز ھمدرد با او ضربات تازیانھ بر پیكرمان فرود آمده، خیو بر چھرھمان 

باید لحظات نزع او را بگذرانیم، با او بمیریم، و با ; افتاده است، و بر چھارچوب صلیب میخكوب شدھایم
ارم باید خود را در حال رستاخیز بیابیم، مشاھده كنیم كھ پیروزمندانھ سر از در ھفتھ چھ. او در خاك شویم

پس از آنكھ با در نظر آوردن این . خاك گور بھ در میآوریم، و ھمراه مسیح بھ عالم باال صعود میكنیم
دمان رویاي متبرك قویدل شدیم، باید آماده آن باشیم كھ چون سربازاني جان بر كف شیطان را بھ زانو و مر

و در آن جھاد مقدس باید ھمھ مصایب را با خشنودي تحمل كنیم و جان خود را ; را بھ سوي مسیح آوریم
  . شادمانھ نثار او سازیم

این دعوت بھ فداكاري در سراسر عمر، میان دانشجویان دانشگاه پاریس نھ نفر ھواخواه یافت دانشجویان 
ن جھان برده بودند و آرزو داشتند كھ در آن دریاي شكھا و جدي و جواني كھ نخستین بار پي بھ نامفھوم بود
آنھا داوطلب شدند كھ تقدیر و زندگي و رستگاري . ترسھا بھ لنگري از ایمان و امیدواري دست یابند

وي بھ ایشان پیشنھاد كرد كھ در موقع مناسب با ھم بھ . آنجھاني خود را یكسره بھ دست ایگناتیوس بسپارند
، ١۵٣۴اوت سال  ١۵در . در آنجا چندي، تا حد امكان، عمال مانند مسیح زندگي كنندفلسطین بروند و 

ایگناتیوس، فاور، گزاویھ، دیگوالینث، آلونسو سالمرون، نیكوالس بوبا ذیلیا، سیمون روذریگوئث، كلود 
كھ تمام لوژي، ژان كودور، و پاشاز بروئھ در نمازخانھ كوچكي در محلھ مونمارتر گرد آمدند، عھد كردند 

عمر در خودداري جنسي و تھیدستي بھ سر برند، و سوگند خوردند كھ پس از دو سال ادامھ تحصیل بھ 
ایشان ھنوز نقشھ معیني براي مبارزه با آیین پروتستان نداشتند، بلكھ . سرزمین مقدس جالي وطن كنند

نمیدادند و ھدف اصلیشان  بھ مباحثات در االھیات عالقھاي نشان; اسالم را دشمن بزرگ خود میدانستند
نھضت ایشان بیشتر از رازوري اسپانیایي ریشھ گرفتھ بود تا از ; پیشروي در راه تقدس و دینداري بود

  . در نظر ایشان بھترین حجت، زندگي با ایمان بود. مناقشات فكري معمول در آن زمان

ھاي آلپ عبور كردند، و خود را بھ  با پاي پیاده خاك فرانسھ را پیمودند، از كوه ١۵٣٧ ١۵٣۶در زمستان 
اما ونیز با تركان عثماني در جنگ بود و سفر . ونیز رساندند بھ امید آنكھ از آنجا راھي بھ یافا بیابند

بر . در ضمن این تاخیر و انتظار، ایگناتیوس با كارافا آشنا شد و چندي بھ فرقھ تئاتینھا پیوست. غیرممكن
كار، تصمیم وي بھ زندگي كردن در فلسطین تغییر یافت و بھ فكر افتاد كھ اثر مصاحبت با این كشیشھاي فدا

پس از مشاورھاي با شاگردان، . در ھمان خاك اروپا زندگي خود و ھمراھانش را وقف خدمت كلیسا سازد
قرارشان بر این شد كھ اگر تا پس از یك سال انتظار راه فلسطین بھ رویشان باز نشود، ھمگي خود را در 

فاور توانست براي . ر پاپ بگذارند تا ھر وظیفھاي را كھ خود صالح بداند بھ عھده ایشان محول سازداختیا
  . ھمھ آن گروه اجازه كشیش شدن را بھ دست بیاورد

اگر بھ خاطر . سرش طاس شده بود و اندكي میلنگید. در این ھنگام ایگناتیوس چھل و شش سال داشت
دماغ تیز، چشمان فرو رفتھ و سیاه و نافذ، و ھیئت باوقارش نبود،  عالیم ظریف و اشرافي چھره، چانھ و

اما آنچنانكھ بود، ; قامت كوتاه صد و پنجاه و ھفت سانتیمترش او را آدمي ناچیز و بي اثر معرفي میكرد
ایگناتیوس آزار كسي را نمیخواست، گرچھ برقراري سلطھ . حالت قدیسي مجذوب و جان بركف داشت

و در حقیقت باید گفت كھ او خود قرباني آن دستگاه بود، نھ عامل ; كار را الزم میدانستدستگاه تفتیش اف
با طیب خاطر از بیماران و مبتالیان بھ طاعون پرستاري ; وي سختگیر اما مھربان بود. اجراي احكامش

نعطاف و آرزویش این بود كھ مردمان را، نھ با آتش و شمشیر، بلكھ از راه نفوذ یافتن بر ا; میكرد
ایگناتیوس، با آنكھ خود باني یكي از . پذیرشان، و نشاندن ایماني راسخ در دلشان، بھ دین مسیح در آورد

ھاي مسیحیت در امر پرورش افراد بود، اما بھ فرا گرفتن دانش یا نیروي تفكر چندان  كامیابترین فرقھ
اریھاي فكري مدرسیھا شركت وي در االھیات تبحري نداشت و در مباحثات و ریزھك. اھمیتي نمیداد

دیگر الزم نمیدانست كھ درباره . وي اصوال ادراك مستقیم را بر تفاھم استداللي ترجیح میداد; نمیجست
و احساس ; زیرا یقین داشت كھ ایشان را بھ چشم دیده است; وجود مسیح، مریم، و قدیسان اقامھ برھان كند

pymansetareh@yahoo.com



در واقع، . اطراف خود دارد بھ وي نزدیكتر استمیكرد كھ وجود آنھا از ھر چیز و ھر كس كھ در 
اما با ھمھ این تجربیات باطني و رازورانھ، ; ایگناتیوس در باطن خود آدمي بود سرمست از وجود مسیح

او میتوانست، با روشھایي انعطافپذیر، خود را . مردي بود كھ جانب جھد و كوشش را از دست نمیگذاشت
بھ ھیچ وجھ راه ناصواب را براي رسیدن بھ ھدفي صواب اختیار  .بھ ھدفھاي تغییرناپذیرش برساند

اما لیاقت و فراست آن را داشت كھ اوضاع زمان را در نظر گیرد، امیدھا و خواستھاي خود را ; نمیكرد
تخفیف دھد، روشھاي خود را با خلق و خوي اشخاص و شرایط محیط منطبق سازد، ھرجا الزم بود تدبیر 

را با تیزبیني و خودداوري و دستیاران و خدمتگزاران شایستھ را از میان ایشان بھ كاربرد، مردمان 
دستچین كند، و پیروان خود را چنانكھ در باطن خویش میاندیشید چون فرمانده سپاھي رھبري كند و بھ 

ایگناتیوس گروه كوچك پیروان خود را با اصطالحي نظامي . كارھایي كھ در خور لیاقتشان بود بگمارد
در حقیقت ایشان سربازاني بودند كھ داوطلبانھ براي تمام مدت عمر خود در ; میخواند)) ھنگ عیسي((

و بھ ھمین سبب بود كھ با طیب خاطر انضباط ; پیكار با بي ایماني و تساھل كلیسا نامنویسي كرده بودند
د را گردن سخت سپاھیگري را میپذیرفتند و ھمگي، یكدل و یكجھت، فرمانروایي مطلق پیشواي خو

  . مینھادند

ھاي خود را بھ  ، ایگناتیوس، فاور، و الینث از ونیز بھ قصد رم بھ راه افتادند تا نقشھ١۵٣٧در پاییز سال 
ھمھ آن مسافت را پیاده پیمودند و با نان و آبي كھ در راه تكدي میكردند خود را زنده . تصویب پاپ برسانند

گویي یقین داشتند كھ ; با خاطري شاد، سرودھاي مذھبي میخواندنداما در تمام مدت مسافرت، . نگاه داشتند
  . از سرچشمھ نیت و نیروي ھمان گروه كوچك روزي سازماني بزرگ و توانا بھ وجود خواھد آمد

V- یسوعیان  

زیرا پاولوس سوم را غرق در ; چون بھ رم رسیدند، فورا اجازه تشرف بھ حضور پاپ را خواستار نشدند
پس در یك بیمارستان اسپانیایي بھ خدمت مشغول شدند، از بیماران پرستاري كردند، و . سیاستي مھم یافتند

ون شنید كھ قصد دارند بھ ، پاولوس ایشان را بار داد، و چ١۵٣٨در اوایل سال . جوانان را تعلیم دادند
فلسطین بروند و در پیش گیرند، نسبت بھ ایشان اظھار مالطفت كرد و، با كمك چند نفر از كاردینالھایش، 

پس از آنكھ فداییان مسافرت خود را . بھ عنوان خرج سفر بھ ایشان پرداخت) دالر ۵۵٠(كراون  ٢١٠مبلغ 
چند . ند، تمام آن پول را بھ صاحبان اصلیشان پس دادندغیر ممكن یافتند و مجبور شدند از آن صرفنظر كن

تن دیگر از اعضاي آن گروه كھ در شمال باقي مانده بودند بھ رم احضار شدند، و در این ھنگام عدھشان 
پاولوس سوم فاور و الینث را بھ استادي در دانشگاه رم تعیین كرد، در حالي كھ . بھ یازده نفر رسید

وبراي این ; در پیش گرفت كھ عبارت بود از بھ راه راست آوردن روسپیان ایگناتیوس وظیفھ خاصي
را بنیان نھاد تا روسپیان بي پناه )) خانھ مارتا((منظور، با اعاناتي كھ از ھواداران خود جمع آوري كرد، 

 و با شور و غیرت بر ضد انواع جرایم جنسي بھ موعظھ پرداخت، و از این راه براي; را در آن جاي دھد
  . خود دشمناني آفرید

  . با روي آوردن داوطلبان تازھاي بھ سوي این جمع، الزم آمد كھ اصول عقاید و آیین آن تصریح شوند

بدین ترتیب كھ ; تعھد بھ فرمانبرداري محض بر دو تعھد خودداري جنسي و زندگي تھیدستانھ افزوده شد
بعدا تعھد چھارمي . كھ توسط پیروان انتخاب میشد، بالفاصلھ پس از شخص پاپ قرار گرفت ،))فرمانده((

خدمتگذاري بھ درگاه خلیفھ رم بھ عنوان : ((نیز بھ اصول آیین فرقھ مزبور اضافھ شد، كھ عبارت بود از
ن و چراي آنچھ را كھ پاپ زمان یا جانشینانش، براي اجراي فوري و بدون چو((و )) نایب خدا در زمین

، ایگناتیوس از كاردینال ١۵٣٩در سال . در سراسر دنیا)) نجات ارواح و یا اشاعھ دین الزم بدانند
كونتاریني خواھش كرد كھ مواد آیین نامھ را از نظر پاولوس سوم بگذراند و از او درخواست كند كھ آن 

پاپ موافق بود، اما بعضي از كاردینالھا مخالفت كردند، . وظھور تقدیس كندگروه را بھ عنوان فرقھاي ن
سرانجام، پاپ بر اعتراضات ایشان فایق آمد و با صدور . زیرا آن گروه را افراطیوني متمرد میشناختند
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 خوانده شده)) انجمن عیسي((آنچھ را كھ در متن توقیع بھ عنوان ))بھ خاطر حكومت كلیساي مبارز((توقیع 
خدمتگزاران موظف ((اعضاي آن فرقھ، بھ طور مشخص، ). ١۵۴٠سپتامبر  ٢٧(بود بھ رسمیت شناخت 

بھ بعد معمول شد، و آن ھم در اصل  ١۵۴۴از سال  ))یسوعي((واژه . خوانده شدند)) انجمن عیسي
ھجوآمیزي بود كھ كالون و معترضان دیگر بھ كار میبردند، و خود ایگناتیوس ھرگز آن را بر  اصطالح

پس از مرگ ایگناتیوس موفقیت و اعتبار آن فرقھ نوین موجب شد كھ واژه یسوعي جنبھ . زبان نراند
  . دھجوآمیز خود را از دست بدھد، و در نیمھ دوم قرن شانزدھم بھ صورت عنواني افتخارآمیز درآی

تا چندین روز پس . ایگناتیوس لویوالیي بھ فرماندھي فرقھ نوظھور انتخاب شد ١۵۴١آوریل سال  ١٧در 
  . از آن كاري جز ظرف شویي و خدمات پست و پرمشقت دیگر انجام نداد

در رم گذراند، و مركز فرماندھي انجمن را بھ طور دایم در ) اكنون پنجاه سال داشت(وي بقیھ عمرش را 
تنظیم كرد كھ با تغییراتي  ١۵۵٢و  ١۵۴٧بھ موجب اساسنامھ كاملي كھ بین سالھاي . ایر ساختآنجا د

جزئي تا زمان حال بھ قوت خود باقي مانده است قدرت نھایي بھ دست اعضایي كھ سوگند تعھد یاد كرده 
ي محلي، فرمانده، و از ھر ایالت دو نفر نماینده انتخاب میشدند، و اینان ھمراه با روسا. بودند سپرده میشد

را میدادند كھ در مورد لزوم اختیار داشت فرمانده تازھاي انتخاب )) ھیئت فرماندھي((دستیارانش تشكیل 
فرمانده یك مشاور و چھار دستیار داشت كھ بر ھر یك از اعمال او نظارت میكردند، اشتباھات مھمش . كند

ناالیق تشخیص میدادند، ھیئت فرماندھي را دعوت را بھ وي خاطر نشان میساختند، و ھرگاه او را فردي 
  . میكردند تا او را از مقامش معزول كند

در این مدت، آنھا بھ . داوطلباني كھ مي خواستند بھ انجمن عیسي بپیوندند میبایست دو سال نوآموزي كنند
آیین و ھدف انجمن آشنایي مییافتند، تمرنیھاي روحي را بھ جاي میآوردند، زیردستي و نوكري میكردند، و 

ایشان موظف بودند كھ . یدادنداز باالدستھایشان قرار م)) فرمانبرداري مقدس((خود را یكسره در تعھد 
خواستھاي شخصي را بھ یك سو نھند، مانند سربازاني دستورھاي افراد باالتر از خود را اجرا كنند، و 

و میبایست بپذیرند كھ فرمانبرداري از باالدستھایشان بھ ; بھ ھر سو روانھ شوند)) اجسادي بي اراده((چون 
ست مترصد باشند كھ خطاھاي یاران خود را بھ مقامات مسئول میبای. منزلھ فرمانبرداري از خداوند است

. گزارش دھند، و اگر دیگري خطاكاري خودشان را گزارش دھد، ابدا نسبت بھ او كینھ در دل نگیرند
گرچھ قوانین انضباطي سخت و دقیق بودند، اما انجمن موارد خاص را در نظر میگرفت و قابلیت انعطاف 

ظاھرا تمایل بھ . اراده فردي را در ھم بشكند، یا قوه ابتكار را از بین ببردو بندرت ممكن بود ; داشت
فرمانبرداري خود نخستین قدم بھ سوي كسب لیاقت در فرماندھي است، زیرا ھمین تمرینھا بودند كھ عده 

  . زیادي از مردان الیق و مبتكر بھ بار آوردند

كھ قابل پس گرفتن بود )) ساده((در میبردند، تعھد آنھایي كھ از این دوره دشوار نوآموزي جان سالم بھ 
و بدین ترتیب ; میسپردند تا تمام عمر در خودداري جنسي و تھیدستي و فرمانبرداري صرف بھ سربرند

بعضي از آنھا در ھمین مقام باقي میماندند و چون برادران غیر روحاني بھ . میشدند)) طبقھ دوم((وارد 
، در آرزوي رسیدن بھ ))دانشمندان تعلیم یافتھ((ادند، و برخي دیگر بھ عنوان خدمات نیكوكارانھ ادامھ مید

مقام كشیشي، تحصیل ریاضیات، فلسفھ، االھیات، و ادبیات كالسیك میكردند و در مدارس و كالجھا بھ 
و صاحب عنوان )) طبقھ سوم((آنھایي كھ آزمایشھاي بیشتري را میگذراندند وارد . تدریس میپرداختند

تعھد ((و مقام )) طبقھ چھارم((و باالخره، عده قلیلي ھم میتوانستند بھ ; میشدند)) تیاران تعلیم یافتھدس((
ارتقا یابند و اینھا كشیشاني بودند كھ خصوصا سوگند فرمانبرداري مطلق نسبت بھ ھر فرمان و )) سپردگان

ي را بھ وجود میآوردند كھ عده معموال اقلیت كوچك)) تعھد سپردگان((گروه . دستور پاپ یاد كرده بودند
ھر چھار طبقھ مانند راھبان با ھم در صومعھاي زندگي میكردند، . شان از یك دھم كل اعضا تجاوز نمیكرد

اما روزه ; در خوردن و آشامیدن راه امساك میپوییدند، و جسم خود را آماده ھر خدمت شاقي نگاه میداشتند
ھر عضوي كھ بھ انجمن عیسي . یاضت بھ جا نمیآوردندنمیگرفتند و، بھ غیر از مواقع ضروري، ر

پذیرفتھ میشد حق داشت عنوان مالكیتھاي شخصي خود را محفوظ نگاه دارد، اما عواید داراییش كال وقف 
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ھر فرد یسوعي میبایست دارایي و عمل خود را . انجمن میشد، كھ وارث نھایي غالب این گونھ داراییھا بود
  . نتھاي خداوندگار بداندموقوف در راه جالل بي ا

  . كمتر در تاریخ دیده شده است كھ سازماني تا این اندازه ساختھ و پرداختھ دست یك فرد بوده باشد

ایگناتیوس بھ اندازه كافي زندگي كرد كھ بتواند در اساسنامھ انجمن عیسي تجدید نظر كند و آن را بھ 
اق كوچك و لختش، باقدرت و مھارتي تام، وي از درون اط. صورت دستورھایي كامال عملي در آورد

اعمال سپاھیان خود را كھ در سراسر اروپا و بسیاري از نقاط دیگر جھان پراكنده شده بودند ھدایت و 
وظایف دشوار فرماندھي انجمن، و بنیانگذاري و نگاھداري دو مدرسھ و چندین بنگاه خیریھ . تنظیم میكرد

وي كھ ھمواره ; خوردھاش سنگیني میكردند و او را از پا در میآوردنددر رم، دیگر اندك اندك بر پیكر سال
. نسبت بھ ضعیفان مھربان بود، دیگر حتي با مقربترین زیردستان خود بھ بیرحمي و خشونت رفتار میكرد

با مشتي گردو و تكھاي نان و كاسھاي آب چند نوبت . اما نسبت بھ نفس خویش از ھمھ سختگیرتر بود
گاھي اوقات در شبانروز فقط چھار ساعت میخوابید، و حتي مدت فرو رفتن . رگزار میكردغذاي خود را ب

ھنگامي كھ چشم از . در حال مكاشفات و تجسم رویاھاي آسماني را بھ نیم ساعت در شبانروز تقلیل میداد
شاید ; ت، بسیاري از اھالي رم حس كردند كھ نسیم تندي از وزش بازمانده اس)١۵۵۶(دنیاي فاني برگرفت 

در آن زمان مردم . ھم از طرفي پارھاي از پیروانش افسردگي خود را با آسودگي حاصل جبران كردند
ھنوز نمیتوانستند از خاطر خود بگذرانند كھ این اسپانیایي رام نشدني یكي از بانفوذترین مردان تاریخ 

  . دوران آینده خواھد شد

تعھد ((ھ ھزار عضو داشت كھ سي و پنج نفرشان از در ھنگام مرگ ایگناتیوس، انجمن عیسي نزدیك ب
پس از مناقشات بسیار، كھ حاكي از اشتیاق بھ فرمانده شدن یسوعیان ظاھرا فرمانبردار . بودند))سپردگان

اما از آنجایي كھ، در چھار پشت قبل، اجدادش یھودي ; )١۵۵٧(بود، دیگو الینث بھ فرماندھي انتخاب شد
پاپ . اسپانیایي كھ در فرقھ یسوعیان نفوذي داشتند او را الیق آن مقام نشناختندبودند، عدھاي از بزرگان 

پاولوس چھارم كھ از مادامالعمر بودن مقام فرماندھي فرقھ بیمناك بود و آن را وسیلھ رقابتي با مقام پاپ 
; ال محدود شودمیدانست، دستور داد تا در مواد اساسنامھ تجدید نظر بھ عمل آید و دوره فرماندھي بھ سھ س

پاپ ((از آن بھ بعد، فرمانده یسوعیان در نسلھاي آینده لقب . اما بعدا پاپ پیوس چھارم آن قرار را ملغا كرد
پس از آنكھ فرانسوا بورژیا، دوك گاندیا، بھ یسوعیان ). بھ سبب لباده سیاھي كھ میپوشید(یافت )) سیاه

ھنگامي كھ . ن عیسي بسرعت توسعھ و قدرت یافتپیوست و ثروت بیكرانش را وقف آن فرقھ ساخت، انجم
 ١٣٠نفر رسیده بود كھ در  ٣۵٠٠، عده اعضاي آن بھ )١۵۶۵(وي بھ عنوان سومین فرمانده انتخاب شد 

  . ایالت یا كشور مختلف، بھ سر میبردند ١٨خانھ، در 

، چین، ژاپن، و مبلغان انجمن بھ ھندوستان. اروپا براي فعالیتھاي یسوعیان جبھھ كوچكي شمرده میشد
در امریكاي شمالي ایشان بھ صورت پیگرداني مخاطرھجو و جنگ آزما در آمدند كھ . دنیاي جدید رفتند

در امریكاي جنوبي ایشان، بیش از . انواع مصایب زندگي خود را چون عنایاتي از جانب خداوند میپذیرفتند
در سال . كشاورزي علمي خدمت كردند ھر دستھ دیگري از تازه واردان، در راه پرورش بومیان و رواج

، قدیس فرانسوا گزاویھ لیسبون را ترك كرد و با یك كشتي پرتغالي، پس از سالي رنج راه، خود را ١۵۴١
  . زنگي بھ دست گرفت و در خیابانھا بھ راه افتاد تا شنوندگاني بھ دور خود جمع كند; بھ گوآ رسانید

پرداخت و چنان با صداقت و فصاحت اصول دین مسیح را چون این منظور حاصل شد، بھ موعظھ آنان 
توضیح داد و آن قدر بسادگي و صراحت مباني اخالقي مسیحیت را توصیف كرد كھ ھزاران نفر از 

  . ھندوان و مسلمانان، و حتي عدھاي از پرتغالیان سختي كشیده و نفي بلد شده، را بھ دین مسیح در آورد

یانش اطمینانبخش بود بیماراني را شفا داد و شھرت بھ معجزه كردن چون در علم پزشكي دست داشت و ب
، ضمن آنكھ گزاویھ را )١۶٢٢(توقیع صادره از جانب پاپ . اما خود وي ھرگز چنین ادعایي نداشت; یافت

میساخت یعني استعداد )) ودیعھ زباني((در شمار قدیسان معرفي میكرد، وي را متصف بھ دارا بودن 
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اما در حقیقت آن قدیس قھرمان آسا زبانشناس . بھ ھر زبان بیگانھ در ھنگام نیازطبیعي سخن گفتن 
محجوبي بود كھ ساعتھاي دراز از وقت خود را صرف بھ خاطر سپردن مواعظش بھ زبانھاي تامیلي و 

چنانكھ ژان سوم، شاه پرتغال، ; گاھي اوقات ایمانش بر بشر دوستیش غلبھ مییافت. مالھاي و ژاپني میكرد
ا وادار كرد كھ دستگاه تفتیش افكار را در گوآ برقرار سازد، و دستور داد ھیچ ھندویي نباید بھ خدمات ر

شاید دلیل این دستور آن بود كھ وي ; كلیسایي پذیرفتھ شود، مگر آنكھ چند پشت اجداد مسیحي داشتھ باشد
در مقابل یك نفر كشیش بومي  نمیتوانست تحمل این فكر را كند كھ یك مسیحي پرتغالي براي اقرار معاصي

من میخواھم در جایي تبلیغ كنم كھ : ((سرانجام، گزاویھ گوآ را ترك كرد، زیرا میگفت. زانو بر زمین زند
كھ در نظر وي بھ دین !)) كافران و بیدینان را بھ دست من بسپارید; مسلمان و یھودي وجود نداشتھ باشند

، بھ قصد ژاپن، پا ١۵۴٩در سال . ایمان راسخي نداشتند مسیح آوردنشان آسانتر صورت میگرفت، زیرا
  . در سفر گذاشت و در میان راه بھ تحصیل زبان ژاپني پرداخت

پس از پیاده شدن در بندر كاگوشیما، گزاویھ و دستیارانش در خیابانھا بھ موعظھ مشغول شدند، و اھالي 
د، بھ گوآ بازگشت، آشوبي را كھ در میان دو سال بع. نیز با كمال ادب بھ سخنان ایشان گوش فرا دادند

مسیحیان برخاستھ بود فرونشاند، و سپس رو بھ سوي چین نھاد تا آن كشور را بھ دین مسیح در آورد پس 
امپراطور چین ورود . از تحمل رنج بسیار، بھ جزیره چانگ چوئن، واقع در پایین دھانھ رود كانتون، رسید

مستوجب مرگ اعالم داشتھ بود، با این وصف، گزاویھ در صدد راه  اروپاییان بھ خاك كشورش را گناھي
درحالي كھ فریاد ; وفات یافت ١۵۵٢دسامبر سال  ٢یافتن بھ درون سرزمین چین بود كھ بیمار شد و در 

وي چھل و شش .)) مرا شرمسار جاوداني مساز; اي خداي بزرگ، من دل بھ امید تو بستھ بودم: ((میزد
   .سال عمر كرده بود

یسوعیان اروپا نیز مانند مبلغانشان در كشورھاي بیگانھ با ھمان وظیفھشناسي و از جان گذشتگي بھ خدمت 
ایشان در محل ماموریت خود باقي میماندند و در ھنگام بروز طاعون از بیماران پرستاري . مشغول بودند

. فل و موقعیتي وفق میدادندبراي ھر طبقھ از مردم موعظھ میكردند و بیان خود را با ھر مح. میكردند
تحصیالت عالي و رفتار پسندیده آنان موجب آن میشد كھ زنان، نجیبزادگان، وحتي شاھان براي اقرار 

ایشان با كمال جدیت، اما با حزم و نزاكت، در كارھاي دنیوي . معاصي كشیشان یسوعي را انتخاب كنند
حزم بیشتر و دینداري كمتر بر : ھا گوشزد كرده بودایگناتیوس ھمواره از راه اندرز بھ آن; شركت میجستند

یسوعیان معموال مرداني با سجایاي بزرگ اخالقي بودند، و . دینداري بیشتر و حزم كمتر ترجیح دارد
  . عیبھایي كھ بعدا بر آنھا گرفتھ شدند ھنوز در آن زمان بھ ظھور نپیوستھ بودند

تفتیش افكار بودند، اما در عمل خود را از آن بر كنار  گرچھ ایشان از لحاظ مباني صنفیشان موید دستگاه
كم بودن عده آنان این اجازه . میداشتند و میكوشیدند تا از راه آموزش و پرورش بھ اصالح افراد بپردازند

را نمیداد كھ پرورش كودكان را نیز برعھده گیرند و، از این رو، سعي خود را تنھا مصروف آموزش و 
ھاي دیگر، و بخصوص  ھا زیر نفوذ و اختیار فرقھ چون دانشگاه. ھ میساختندپرورش مدارس متوسط

روحانیان پروتستان قرار داشتند، ایشان براي پیروان و شاگردان خود كالجھاي مخصوص دایر كردند و 
ھمواره در پي آن بودند تا جوانان نخبھاي بار بیاورند كھ در نسل بعدي بتوانند پیشوایي اجتماعي را در 

  . یسوعیان بزرگترین مربیان زمان خود شناختھ شدھاند. ت بگیرنددس

در )) لیسھ((در آلمان، و)) ژیمنازیوم((كھ با )) مدرسھ مقدماتي((یسوعیان در شھرھاي مھم اروپا تعدادي 
. كھ معادل كالجھا بود تاسیس كردند)) مدرسھ عالي((فرانسھ، یعني مدرسھ متوسطھ، تطبیق میكرد و نیز 

ھاي موجود را تحویل بگیرند و  ات نیز، چنانكھ در كویمبرا و لوون اتفاق افتاد، ممكن بود دانشگاهگاھي اوق
برنامھ . ایشان با دادن تعلیمات مجاني رقباي خود را بھ شگفتي میانداختند. آنھا را بھ سبك خود اداره كنند

در ھلند و )) دران ھمزیستبرا((مدارسي كھ توسط فرقھ : درسي آنان، محتمال بھ نسبتھاي مختلف، از
آلمان دایر شده بود، ژیمنازیوم شتورم در ستراسبورگ، و مواد درسي آكادمیھاي اومانیستھا در آلمان و 

تدریس بھ زبان التیني صورت ; اساس این تعلیمات بر مطالعھ آثار كالسیك بود. ایتالیا اقتباس شده بودند
در كالسھاي . یدا ممنوع بود، مگر در روزھاي تعطیلمیگرفت و استعمال زبان بومي براي شاگردان اك
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. باالتر فلسفھ مدرسي تدریس میشد، و پرورش اخالقي بار دیگر مورد تاید قرار با ایمان دیني آمیختھ میشد
ھر روز سنن دیني بھ مغز شاگردان تلقین میشدند و مقررات روزانھ خواندن دعا، تفكر دروني، اقرار 

رباني، مراسم قداس، و باالخره تحصیل االھیات چنان ذھن دانشجویان را بھ  معاصي، آیین تناول عشاي
اصیل آییني متوجھ میساخت كھ در نیمھ دوم قرن شانزدھم ھیچ كدام از ایشان از جاده لگد كوب شده آبا و 

شك نیست كھ . و، از ھمین راه، اومانیسم از كفر بھ مسیحیت بازگردانده شد; اجدادي خود منحرف نشدند
از جملھ آنكھ نیروي حافظھ را زیاد بھ كمك میگرفت، ذھن ; این روش پرورشي نیز معایب بزرگي داشت

; ھاي آن زمان، از لحاظ مطالعھ علوم ناقص بود نوجو را سرخورده و مایوس میكرد و، مانند دیگر برنامھ
این ھمھ، مرد آزاد فكري  با. و نیز مفاسد تاریخ را نادیده میانگاشت تا بتواند بر وضع موجود حكومت كند

ھمان طور كھ ھستند، اي كاش از آن ما : ((چون فرانسیس بیكن درباره مدارس یسوعیان گفتھ است
ھاي یسوعي در ھر رشتھ و مقامي ممتاز بودند،  در خالل دو قرن آینده، فارغالتحصیالن دانشكده.)) بودند

  . بھ جز در پژوھشھاي علمي

یسوعیان با روش آموزشي، تدبیر سیاسي، و . در ھنگام مرگ ایگناتیوس، صد كالج یسوعي وجود داشت
جانبازي خود در راه مقصود، با شوري متكي بر انضباط و مھارتي در منطبق ساختن ھدفھایشان با وسایل 

سمت بزرگي از و امكانات موجود، توانستند موج مھاجم جنبش پروتستان را بھ عقب برانند و دوباره ق
بندرت گروھي آن قدر . آلمان، بیشتر خاك مجارستان و بوھم، و ھمھ لھستان مسیحي را بھ كلیسا بازگردانند

سال بھ سال بر . كوچك توانستھ است اقداماتي آن قدر بزرگ را در مدتي آن قدر كوتاه بھ انجام برساند
یخ تاسیس رسمي آن نگذشتھ بود كھ بھ عنوان حیثیت و نفوذ یسوعیان افزوده شد، و ھنوز بیست سال از تار

سرانجام، ھنگامي كھ كلیسا جرئت . درخشانترین نتیجھ حاصل از نھضت اصالحات كاتولیكي شھرت یافت
رش بود تا بھ مناقشات در زمینھ االھیات خاتمھ دھد كھ اروپا از دیر زمان در انتظا عموميكرد آن شوراي 

و بر زخمھاي دینیش مرھمي نھد را دایر سازد، باز این یسوعیان بودند كھ اعتماد پاپھا را بھ خود جلب 
و بھ ھمین خاطر نیز پاپھا دفاع از قدرت تزلزل یافتھ خود، و پشتیباني از ایمان پا بر جاي كھنسال ; كردند

  فصل سي و نھم ، وظیفھشناسي، لیاقت، رازداري، را بر عھده دانش

  

  پاپھا و شورا 

١۵١- ١٧۵۶۵  

I  - پاپھا در بن بست  

اكنون باید یك نفر نویسنده غیر كاتولیك چگونگي واكنش پاپھا نسبت بھ ; كار دشوار را بھ آخر گذاشتیم
  . اعتراض مبارزه جویانھ جنبش اصالح دیني را درك، و بیطرفانھ درباره آن داوري كند

ر، ھمھ مرداني پاپھاي دوره اصالح دیني، شاید جز یك نف. در ابتدا این واكنش آمیختھ با تعجبي دردناك بود
نھ از خود گذشتھ و پاكدامن، بلكھ ; نیكو خصال بودند تا آن حد كھ سیاستمداران میتوانند نیكو خصال باشند

اصوال متین، بشر دوست، و ھوشمند بودند و صمیمانھ اعتقاد داشتند كھ كلیسا، گذشتھ از آنكھ سابقھاي 
ھنوز براي حفظ سالمت اخالقي و آرامش درخشان از خدمات برجستھ دارد، ھمچنین سازماني است كھ 

درست است كھ برخي از رھبران روحاني راه خطا پیموده و از . فكري مردم اروپا كامال ضروري است
ھاي بزرگ كردھاند، اما مگر نظایر ھمان زیاده رویھا و بدكاریھا، و حتي خیلي  قدرت خود سو استفاده

ردیني وجود نمیداشتھ است اكنون، چنانكھ میبینیم، اگر بدتر از آن، در دیگر سازمانھا و حكومتھاي غی
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انسان تردید میكند در اینكھ حكومت كشوري را بھ گناه آزمندي فرمانروایان یا دستبردھاي مامورانشان از 
میان براندازد، چگونھ میتوان در برانداختن كلیسایي كھ طي ھزار سال پیوستھ با اشاعھ دین، دانش، 

نر تمدن اروپا را در دامن خود پرورش داده است دچار تردید نشد اگر اصول عقاید ادبیات، فلسفھ، و ھ
متعصبانھاي كھ موجب حفظ نظام اجتماع و تحكیم مباني اخالق شده بودند براي ھاضمھ فكري تاریخنویس 

ا و در مقابل، آیا اصول عقایدي كھ پروتستانھ; یا فیلسوف ثقیل و سنگین بودند، كلیسا چھ گناھي داشت
پیشنھاد میكردند آن قدر عقالنیتر و باور كردنیتر بودند كھ بتوانند با تفاوت آشكار خود بھبودي وضع اروپا 

را از ھر جھت تضمین كنند بھ ھر حال، اصول دین نھ بر منطق اقلیت، بلكھ بر نیازمندي اكثریت جامعھ 
ا در چھارچوب خود از خطر وسوسھ اصول قالب ایماني را بھ وجود میآوردند كھ افراد عادي ر; متكي بود

و غرایز زیانبخش طبیعي مصون نگاه میداشتند و آنھا را موظف میساختند كھ با خودداري و انضباطي كھ 
اگر این قالب را از ھم متالشي كنید، لزوم تھیھ . الزمھ برقراري جامعھ و تمدن است زندگي را بھ سر برند

، كھ شاید برقراري آن، پیش از گذشت قرنھا آشفتگي اخالقي و قالبي دیگر بھ جاي آن فورا آشكار میشود
قوانین : زیرا مگر نھ این بود كھ خود مصلحان دیني در این عقیده با كلیسا ھماوا بودند; روحي، میسر نباشد

اخالقي بدون پشتیباني ایمان دیني اثري در اصالح جامعھ نمیتواند داشتھ باشد و اما در مورد طبقات 
آیا ایشان در زیر حكومت فرمانروایان پروتستان آزادتر و خوشبختتر بودند تا در زیر سلطھ روشنفكر، 

ن آیا ھنر در پرتو ھدایت كلیسا بارور نشد، و آیا ھمان ھنر بارور بر اثر دشمني مصلحا كاتولیكپاپھاي 
پروتستان، كھ میخواستند مردم را از توجھ بھ تمثالھایي كھ مایھ شوق و امید زندگیشان بود محروم دارند، 
پژمرده نگشتچھ دالیل قانع كنندھاي وجود داشتند كھ، صرفا بھ خاطر پروراندن اذھان، مسیحیت را ذره 

ه كینھ دیگران را بھ پستي و نیستي ھایي بیشمار در آورند، تا ھر كدامشان از را ذره كنند و بھ صورت فرقھ
بكشانند، و ھر یكشان بھ تنھایي در برابر غرایز بشري ناتوان بمانند ما نمیتوانیم بھ یقین بدانیم كھ آنچھ در 
باال گذشت افكار و احساسات پاپھاي دوره اصالح دیني بوده است یا نھ، زیرا رھبران فعال جامعھ بشري 

اما ممكن است پیش خود تصور كنیم كھ وقتي لئودھم ; را منتشر میسازندبندرت اصول عقاید فلسفي خود 
او نیز . ھایي شده بود پایھ حكومت پاپي را در زیر پاي خود متزلزل یافت دچار اندیشھ) ١۵٢١-١۵١٣(

اما با این ; مانند بسیاري از ما آدمي بود مجرم بھ گناه و منھمك در اھمالي كھ منجر بھ تباھكاري میشد
عادتا رفتاري بھ نھایت مھربان داشت، و نیمي از شاعران رم را از خوان . فردي بود قابل بخششوصف، 

با این حال، تا بدعتگذاران شھر برشا را بھ كیفر مرگ نرساند، آرام ننشست ; كرم خود متنعم نگاه میداشت
از مغز آدمیان بیرون  و ھمواره در این عقیده اصرار ورزید كھ افكار نفاقانگیز را میتوان با لھیب آتش

تا اندازھاي كھ ممكن بود از یك فرد خاندان مدیچي كھ بھ مقام پاپي رسیده باشد توقع داشت، نسبت بھ . راند
  . مارتین لوتر بامدارا و بردباري رفتار كرد

تصور كنید كھ اگر وضع زمانھ واژگون میشد، چگونھ پاپ مارتین لوتر لئو سركش را از صفحھ روزگار 
اشتباه لوتر در این بود كھ اصالح دیني را مناقشھاي نابخردانھ در میان راھباني ناآزموده ! نداختبرمیا

، كھ ھمان اوایل دوره پاپي لئو بود، جان فرانچسكو پیكو دالمیراندوال ١۵١٧و حال آنكھ در سال ; پنداشت
نندھترین وجھي رسوخ با ز((سخنراني جالب توجھي در حضور پاپ و كاردینالھا ایراد كرد كھ در آن 

از اقدام بھ درمان آن زخمھا خودداري ... اگر لئو((و پیش بیني كرد كھ )) فساد را بھ داخل كلیسا شرح داد
كند، بیم آن میرود كھ خداوند دیگر از ھرگونھ معالجھ مسالمتآمیزي روي بگرداند و یكباره اعضاي بیمار 

بھ رغم این اخطار بجا، لئو خود را غرق در سیاستي .)) پیكر كلیسا را با شمشیر و آتش قطع و نابود كند
كرد كھ عبارت بود از بھ ھم انداختن كشورھاي اروپایي بھ منظور متعادل داشتن قواي آنھا و در نتیجھ 

وي ھرگز بھ : ((چنانكھ یكي از تاریخنویسان كاتولیك میگوید. مصون داشتن ایاالت پاپ از آفت آزمندیشان
و در نتیجھ دربار پاپ ھمچنان ; دست بھ اصالحات اساسي بزند... جود آن احتیاج مبرمفكر نیفتاد كھ باو

بھترین دلیل آنكھ اصالح میبایست با ضربھاي شدید، آن ھم از خارج، .)) پولپرست و دنیا پرست باقي ماند
در روش اصالح مسالمتآمیز خود با ) ١۵٢٣ - ١۵٢٢(شروع شود این بود كھ پاپ ھادریانوس ششم 

وي كھ منصفانھ زیاده رویھاي كلیسا را پذیرفت و اقدام بھ اصالح از باال كرد، مورد . كست مواجھ شدش
استھزا و تحقیر اھالي رم واقع شد، زیرا اصالحات ھادریانوس را موجب قطع جریان طال از كشورھاي 

ا این خودپسندي ماوراي آلپ بھ سوي رم تعبیر كردند و، در نتیجھ، وي پس از قریب دو سال مبارزه ب
  . نابخردانھ از غصھ یاس و درماندگي در گذشت
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از لحاظ فكر و اخالق او از بھترین . كوفت) ١۵٣۴ - ١۵٢٣(طوفان متراكم خود را بر سر كلمنس ھفتم 
كلمنس در ھوسرانیھاي جنسي و دستبردھاي . بشر دوست، بخشنده، و مدافع یھودیان آزار كشیده: پاپھا بود

ود شركت نمیجست و تا آخر زندگي پر آشوبش، با ھدایت و حمایت عاقالنھ خود، ھنر و مالي اطرافیان خ
شاید وي بیش از آن با دانش و فرھنگ بود كھ بتواند فرمانرواي موفقي . ادبیات ایتالیا را رشد و رونق داد

یكرد، دانش فكر او بھ اندازھاي روشن بود كھ علل و دالیل وقوع ھرگونھ بحراني را بخوبي درك م; باشد
وسیع وي سبب سستي ارادھاش میشد، و تردید رایش كشورھاي اروپایي را یكي پس از دیگري از زیر 

با این ھمھ، ما نمیتوانیم حس ھمدردي خود را از مردي كھ چنان نیات خیر . سلطھ حكومت رم خارج میكرد
رم را دید و بھ دست  كلمنس ھفتم كسي بود كھ بھ چشم خود غارت. در سر داشت یكسره دریغ داریم

كسي بود كھ مجبور شد از بستن پیمان ; تودھاي از مردم بي سر و پا و امپراطوري توانا اسیر افتاد
عاقالنھاي با ھنري ھشتم صرفنظر كند و، در عوض، تنھا در این انتخاب ناگوار مخیر بماند كھ یا ھنري 

كسي بود كھ چون بھ اتحاد فرانسھ با تركان ; اھشتم و انگلستان را از دست بدھد یا شارل پنجم و آلمان ر
جواب شنید كھ اگر بھ مخالفت خویش ادامھ دھد، )) مسیحیترین پادشاه جھان((عثمان اعتراض كرد از آن 

ھرگز پاپي جام فرمانروایي را این سان، تا آخرین . كشور فرانسھ با حكومت پاپي قطع رابطھ خواھد كرد
  . قطره درد تلخش، نیاشامیده بود

ھنگامي كھ درباره اخالق و قواي جنگي شارل پنجم بھ خطا رفت . اشتباھات كلمنس ھفتم فاجعھانگیز بودند
و در نتیجھ او را بھ تسخیر و غارت رم دعوت كرد، چنان لطمھ سختي بر حیثیت و نفوذ حكومت پاپي 

و چون بعدا بھ دست ; بپیچدوارد آورد كھ سبب شد آلمان شمالي نیز با گستاخي تام سر از پیروي فرمان رم 
خود تاج امپراطوري را بر سر مردي گذاشت كھ ناتواني او را در برابر دشمنانش آشكار ساختھ بود، 

وي تسلیم شارل پنجم شد، زیرا از سویي فاقد نیروي . احترام و ستایش دنیاي كاتولیك را نیز از دست داد
داشت كھ مبادا امپراطوري یاغي شورایي از مقتدایان  مادي كافي براي پایداري بود و از سوي دیگر بیم آن

كشوري و روحاني گرد آورد، با تباني ایشان ھر دو سررشتھ اقتدار دیني و كشوري را بھ دست خود گیرد، 
و با آن چیرگي، كلیسا را بھ زنجیر اسارت كشد و حتي امكان داشت كھ خود پاپ را چون غاصبي 

ھمان شھامتي را كھ عمویش، لورنتسو دمدیچي، در ناپل از خود بروز  اگر كلمنس. حرامزاده مخلوع سازد
در سینھ داشت، میتوانست پیشدستي كند و شورایي تشكیل دھد كھ، در پرتو ھدایت ) ١۴٧٩(داده بود 

و بدین ترتیب، توفیق مییافت كھ وحدت ; آزادیخواھانھاش، اخالقیات و اصول عقاید كلیسایي را اصالح كند
  . اي باختري را محفوظ نگاه داردمسیحیت اروپ

آلساندرو فارنزه . جانشین وي در ابتدا چنین نشان میداد كھ واجد ھر دو نوع شرایط فكري و اخالقي است
با آثار كالسیك، بر اثر تحصیل نزد یولیوس پرمپونیوس الیتوس، ; زاده خانوادھاي توانگر و با فرھنگ بود

محبوب و مقرب ; انس بھ صورت اومانیستي تمام عیار در آمده بوددر محافل مدیچیھاي فلور; آشنایي داشت
مقام ) ١۴٩٣(در بیست و پنج سالگي  ;بودپاپي بود كھ در تاروپود زرین موي خواھر وي گرفتار افتاده 

دادن لیاقت فطري در انجام ماموریتھاي سیاسي، و برتري جستن بر ھمھ  پس از نشان; كاردینالي داشت
بھ اتفاق آرا، با عنوان پاولوس سوم، بھ مقام پاپي انتخاب شد و بھ  ١۵٣۴اقران در كالج كاردینالھا، در سال 

حرمت . عنوان شایستھترین مرد جھان مسیحیت براي احراز آن شامخترین منصب روحانیت شھرت یافت
جھان مسیحیت چنان بود كھ موضوع دارا بودن چھار فرزند پیش از رسیدن بھ مقام كشیشي وي در 

با این حال، در شخصیت و زمامداري او تزلزلھا و تضادھاي فكري . لطمھاي بر آن وارد نیاورد) ١۵١٩(
مانند زیرا پاولوس سوم ; بسیار مشاھده میشد، كھ شاید تا حدي زاده موقعیت حساسش در عرصھ تاریخ بود

ستوني لرزان در میان دوره رنسانس، كھ دوست میداشت، و جنبش اصالح دیني، كھ در نظرش نامفھوم یا 
وي با بدني نحیف مدت پانزده سال در برابر آشوبھاي سیاسي و داخلي . نابخشودني مینمود، قرار گرفتھ بود

ز علماي احكام نجوم مدد خواست كھ با مغزي آكنده از ھمھ نوع دانش زمان، گاه و بیگاه، ا. ایستادگي كرد
با وجود . ساعت سعد و نحس براي سفر كردن، تصمیم بھ كار گرفتن، و یا حتي بار دادن را تعیین كنند

داشتن احساساتي تند، كھ گاھي اوقات منجر بھ انفجار خشمي شدید میشد، وي بھ خودداري و تسلط بر نفس 
نداني شد، او را كھ بھ ھیچ چیز، حتي بھ خدا، ایمان چلیني، كھ زماني بھ فرمان وي ز. معروف بود

تا ; كھ بھ نظر اغراقآمیز میآید، زیرا دست كم پاولوس بھ خودش ایمان داشت; وصف كرده است)) نداشت
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وي در ھمان مورد كھ گناه ; آنكھ در سالھاي آخر عمر رفتار اوالد و اعقابش او را از زندگي دلسرد كرد
بدین معني كھ در كار فرمانرواییش روش حمایت از خویشاوندان را، كھ از رسوم  كرده بود بھ كیفر رسید،

ایاالت پیاچنتسا و پارما را بھ پسرش، پیر لویجي، و ; بارز پاپھاي دوره رنسانس بود، شعار خود ساخت
ده ھاي چھاردھسالھ و ھف كاله قرمز كاردینالي را بھ برادر زاده; كامرینورا بھ نوھاش، اوتاویو، سپرد

سالھاش بخشید و، علي رغم فساد اخالقیشان، آنان را مورد حمایت قرار داد و سرانجام نیز تباھي آنھا 
  . پاولوس سوم شخصیتي داشت بدون مرام اخالقي، و مغزي داشت بدون خرد. دامنگیر خودش شد

پاولوس سوم بھ درستي ایراداتي كھ مصلحان دیني بر اداره امور كلیسایي وارد میآوردند معترف بود، و 
اگر اصالح سازمان كلیسایي واقعا تنھا مانع راه حصول بھ آشتي دو جانبھ میان كاتولیكھا و پروتستانھا 

، پیر پائولو ١۵٣۵در سال . دبود، احتمال آن میرفت كھ او بتواند جنبش اصالح دیني را از میان برانداز
ورجریو را بھ نزد رھبران جنبش پروتستان فرستاد تا ایشان را براي شركت در شورایي عمومي دعوت 

در ضمن، تصریح كرد كھ بھ ھیچ وجھ اجازه نخواھد داد در اصول مسلم دین كاتولیك، و یا قدرت ; كند
زیرا گزارش ; وضعي بدتر از دست خالي برگشتورجریو از آلمان با . پاپھا، تغییري اساسي بھ عمل آید

وي حاكي از آن بود كھ در آنجا كاتولیكھا نیز بھ پروتستانھا ملحق شده و در صمیمیت پاپ بھ تشكیل 
و نیز مھیندوك فردیناند شكایت از آن كرده بود كھ نمیتواند كشیشي را، ; شوراي عمومي شك آورده بودند

 ١۵٣۶پاپ بار دیگر در سال . ، و جھل، براي اقرار معاصي خود بیابدمبرا از آلودگي بھ زنا، میخوارگي
; پتر وان درورست را مامور كرد كھ با پیروان لوتر وارد مذاكره شود و قرار تشكیل شورایي را بگذارد

سرانجام، پاولوس حد اعالي . اما پتر مورد تمسخر برگزیننده ساكس قرار گرفت و بدون توفیق بازگشت
وي كاردینال : بھ كار برد تا حسن تفاھمي در میان كلیسا و مخالفانش بھ وجود آورد كوشش خود را

و چنانكھ دیدیم، ; گاسپارو كونتاریني را مامور شركت در مجلس مذاكرھاي كھ در راتیسبونا دایر میشد كرد
نشان  وي شخصیتي بود كھ طي سالھا خدمت صمیمیت خللناپذیر خود را در نھضت كاتولیكي اصالح كلیسا

  . داده بود

نمیتوانیم بھ آساني از احساس غمخواري نسبت بھ كاردینال پیري خودداري كنیم كھ با اشتیاق ربودن تاج 
ھاي آپنن و آلپ را  برف كوه ١۵۴١ھاي فوریھ و مارس سال  پیروزي، از راه برقراري صلح دیني، در ماه

  . فروتني و سادگي و خوش طینتي او شدنددر آنجا ھمھ مفتون . شكافت و خود را بھ راتیسبونا رساند

وي با بردباري قدیسانھ خود در میان اك، پفلوگ، و گروپر، نمایندگان كاتولیك، و مالنشتون، بوتسر، و 
درباره مسائل عمدھاي . پیستوریوس، نمایندگان پروتستان، حكمیت كرد و مذاكرات را بھ مدارا پیش برد

ماه مھ ھمان سال،  ٣در ; ھاي مقدس توافق نظر حاصل شد د و رتبھآزادي اراده، غسل تعمید، آیین تایی
خداي بزرگ را سپاس كھ دیروز عالمان االھي : ((مژده داد فارنزهكونتاریني با شادي تام بھ كاردینال 

اما براي توافق در .)) رد عقیده بھ رستگاري بشر با یكدیگر موافقت كردندكاتولیك و پروتستان در مو
پروتستانھا نمیتوانستند بپذیرند كھ كشیشي . مسئلھ آیین قرباني مقدس ھیچ گونھ زمینھ مساعدي بھ دست نیامد

یت كاتولیكھا میدیدند كھ اگر دست از قلب ماھ; بتواند نان و شراب را تبدیل بھ جسم و خون مسیح كند
. بكشند، مثل آن است كھ قلب و روح مراسم قداس و شعایر كلیساي كاتولیك رومي را از دست داده باشند

كونتاریني دلشكستھ و فرسوده بھ رم بازگشت، در حالي كھ آماج تیرھاي شماتت پیروان كاردینال كارافا، 
پاولوس . دند، قرار گرفتھ بودكھ با تعصب شدید خود در پیروي از كلیساي اصیل آیین او را لوتري میخوان

  . نیز در مورد پذیرفتن موادي كھ كونتاریني امضا كرده بود تكلیف خود را نمیدانست

  . بھ ھر حال، كونتاریني را خوشامد دوستانھاي گفت و مقام نمایندگي پاپ در بولونیا را بھ او تفویض كرد

  . در آنجا، وي پنج ماه پس از ورود در گذشت

پاولوس بیمناك بود كھ مبادا آشتي كردن پروتستانھا با . بیش از ھمیشھ مبھم و مھ آلود شدند سیاستھاي دیني
كلیسا سبب گردد كھ امپراطور شارل پنجم، با خاطري آسوده از وحدت و صلح آلمان، با تمام قدرت خود 
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ایتالیا را بھ ھم آنگاه، با اشغال ایاالت پاپي، متصرفات شمالي و جنوبي خود در خاك ; رو بھ جنوب آورد
فرانسواي اول نیز، از ترس آرام شدن اوضاع . متصل سازد و بساط اقتدار دنیوي پاپھا را یكسره براندازد

آلمان، كونتاریني را متھم بھ این ساخت كھ خود را با خفت و خواري تسلیم اراده بدعتگذاران كرده است، و 
با لوتریھا بر ھم زند، وي با تمام نیروي خود از براي پاولوس سوم پیغام فرستاد كھ اگر صلح خود را 

. و در ھمان حال فرانسوا میكوشید تا با پیروان لوتر پیمان اتحاد ببندد. حكومت پاپي پشتیباني خواھد كرد
چنین مینماید كھ پاولوس سرانجام بھ این نتیجھ رسید كھ مصالحھ دیني با پروتستانھا موجب زیان سیاسیش 

، وي با سیاستي زیركانھ شارل و فرانسوا را وادار كرد كھ در نیس پیمان ترك ١۵٣٨در سال . خواھد شد
و پس از آنكھ بدین ترتیب شارل را از جبھھ باختریش مطمئن ساخت، وي را ; مخاصمھ را امضا كنند

ھنگامي كھ شارل نزدیك بود در جنگ با . تشویق بھ قلع و قمع پیروان لوتر كرد و بھ او وعده كمك داد
، پاولوس قواي امدادي خود را پس خواند، زیرا بار دیگر از )١۵۴۶(وتستانھا بھ پیروزي قطعي برسد پر

. این اندیشھ كھ امپراطور فاتح و فارغ از دشمني پروتستانھا بھ وسوسھ تسخیر ایتالیا بیفتد بر خود لرزید
ھ نجات حكومت پاپي شمرد بدین ترتیب، پاپ بزرگ موقتا طرفدار پروتستانھا شد و آیین لوتري را وسیل

  . عینا ھمان طور كھ حملھ سلیمان قانوني وسیلھ نجات آیین لوتري شده بود

  در این احوال، سپر دیگر 

پاپ در مقابل شمشیر بران شارل، یعني فرانسواي اول، مشغول مذاكره براي بستن پیمان اتحاد با تركاني 
در میان این . یتالیا و اسارت رم تكرار میكردندبود كھ در ھر فرصت تھدید اسالم را بھ تسخیر خاك ا

آشفتگي، پارھاي تردیدھا و سستیھاي پاپ پاولوس سوم، كھ آنچنان بھ بن بست و پریشاني رسیده بود، را 
زیرا وي براي دفاع از خود، جز مشتي سپاھي و ایماني كھ تنھا در قلب مردم ضعیف و ; باید معذور داشت

اگر بخواھیم دریابیم كھ نقش ایمان دیني در این . ر و مددكار دیگري نداشتزیردست رسوخ یافتھ بود، یا
رشتھ مبارزات قدرت طلبانھ تا چھ اندازه ناچیز بوده است، كافي است بھ ذكر این مطلب بپردازیم كھ وقتي 
امپراطور شارل پنجم خبر یافت پاپ پاولوس سوم دست دوستي بھ سوي كشور فرانسھ دراز كرده است، بھ 

پاپ در سن پیري دچار بیماري بدي شده كھ معموال خاص : ((ماینده دایمي پاپ در آلمان چنین گفتن
پاولوس نھ جنبش پروتستان را سركوب كرد و نھ در سازمان .)) جوانان است، یعني مرض فرانسوي

نفوذ  كلیسایي اصالحات اساسي بھ وجود آورد، اما قدرت حكومت پاپي را احیا كرد و آن را بھ عظمت و
آثار ھنري ; وي تا لحظھ آخر فرمانروایي خود یك پاپ دوره رنسانس باقي ماند. سابق خود بازگرداند

میكالنژ و نقاشان و مجسمھ سازان دیگر را تشویق كرد و بھ ایشان كمكھاي مالي رساند، رم را با بناھاي 
مزین كرد، در ضیافتھاي پر شكوه ) )نمازخانھ پائولینا((و )) تاالر شاھي((نو زیبا ساخت، واتیكان را بھ 

شركت جست و زنان زیباروي را بر سر میز خود خوشامد گفت، و موسیقدانان، بازیگران لوده، 
و حتي در ھشتاد سالگي، این پاپ، ھمھ فن حریف ; ھا، و زنان خواننده ر ابھ دربار خود راه داد رقاصھ

در (ھا  بھترین این تك چھره. او بھ یادگار گذاشتھ است ھاي استادانھ از تیسین یك سلسلھ تك چھره. میدان بود
پاپ، این پونتیفكس ھفتاد و پنج سالھ، را نشان میدھد كھ ھنوز نیرومند است و گرچھ صورتش ) موزه ناپل

را نگرانیھاي مسائل كشوري و خانوادگي چنگ زدھاند، اما سرش ھنوز در برابر سختي زمان خم نشده 
باز ھم در (ھایش، اوتاویو وآلساندرو، ساخت  تصویر دیگري از پاولوس و نوهسھ سال بعد تیسین . است

پاپ كھ اكنون فرسوده و خمیده شده، با حالتي ; كھ بیشتر جنبھ پیشگویي پیغمبرانھ داشت) موزه ناپل
، پیر لویجي، فرزند پاولوس، بھ قتل ١۵۴٧در سال . بدگمان، اوتاویو را مورد بازپرسي قرار داده است

، اوتاویو بر ضد پدرش طغیان كرد و با دشمنان پاولوس پیمان ھمكاري بست تا ١۵۴٨در سال ; رسید
پاپ پیر، كھ حتي مغلوب فرزندان خود شده بود، مرگ را با آغوش . پارما را جزو تیول امپراطور سازد

  ). ١۵۴٩(باز پذیرفت 

ز مردانگي و نیرومندي و اسم بي مسمایي بر خود گذارده بود، زیرا ا) ١۵۵۵- ١۵۵٠(یولیوس سوم 
بلكھ برعكس، از رفتار سھل انگار و آسایش ; ھدفھاي عالیمنش یولیوس دوم ھیچ اثري در وجود نداشت

گویي كھ با ; طلب لئو دھم تقلید میكرد و دوره حكومت پاپي خود را با مردمداري مسرفانھاي بھ سر میبرد
   .مرگ لوتر بساط جنبش اصالح دیني را برچیده میانگاشت
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وي بھ شكار میرفت، دلقكھاي درباري نگاه میداشت، بر سر قمار . پاولوس سوم و برادرزادگانش: تیسین
پولھاي ھنگفت میگذاشت، گاوبازي را تشویق میكرد، و غالمبچھاي را كھ مامور پرستاري االغش بود بھ 

قي رنسانس را بھ رم و باید گفت رویھمرفتھ طعم آخرین لقمھ كفر ھنري و اخال; مقام كاردینالي میرساند
دروازه ((تا، در بیرون ) ١۵۵٣(یولیوس سوم وینیوال و عدھاي از ھنرمندان را مامور كرد . چشاند
را بنا كنند كھ آن را مركزي براي گرد آمدن ھنرمندان و )) ویالي پاپ یولیوس((بناي زیباي )) مردم

. كمال آرامش در تبعیت شارل پنجم گذارددر سیاست خویشتن را با . شاعران و برپاساختن جشنھا قرار داد
و چنین ; وي از بیماري نقرس خود رنج ناروا میبرد و كوشید تا آن را از راه روزه گرفتن درمان كند

مینماید كھ این پاپ لذت طلب بھ واسطھ امساك در خوراك فوت كرده باشد، یا بھ گفتھ برخي بر اثر اسراف 
  . در خوشي

خدمات ; زندگي اخالقیش ایراد ناپذیر و ایمانش عمیق بود. ان چیزي كم نداشتپاپ ماركلوس دوم از قدیس
اما وي در بیست و ; و اقداماتش ھمھ در نوع خود نمونھ و كوششھایش در راه اصالح كلیسا صمیمانھ بودند

در این ھنگام گویي براي اثبات آنكھ نھضت ). ١۵۵۵مھ  ۵(دومین روز پاپي خود دار فاني را وداع گفت 
اصالحات كاتولیكي تا مقام پاپي ھم رسوخ یافتھ است، كاردینالھا جوواني پیترو كارافاي زاھد را كھ روح 

وي . ، بھ پاپي برگزیدند)١۵۵٩ ١۵۵۵(و نداي نھضت اصالحطلبي در ایتالیا بود، بھ نام پاولوس چھارم 
جراي نظرات خویش گماشت كھ اكنون ھفتاد و نھ سال داشت و در عقاید خود سخت پابرجا بود، ھمت بھ ا

و چنان با اراده راسخ و ایمان باطني كھ از مردي بھ آن سن و سال بعید مینمود بھ كار پرداخت كھ سفیر 
كارافا، .)) پاپ مردي آھنین است و پا بر ھر سنگي بگذارد از آن جرقھ میپرد: ((فلورانس درباره وي گفت

ماي ایتالیاي جنوبي را در خون خود داشت و بھ نظر كھ در نزدیكي شھر بنونتو بھ دنیا آمده بود، گر
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مزاجي چون كوه آتشفشان داشت، و . میرسید كھ آتشي در ژرفاي چشمان فرورفتھاش بھ طور دایم میسوزد
. تنھا سفیر اسپانیا بود كھ، با پشتگرمي بھ سپاھیان كارآزموده دو كھ د آلوا جرئت عبور از آن را كرد

و ھمان طور كھ یولیوس دوم و ; انیایي كھ بر ایتالیا چیره شده بود نفرت داشتپاولوس چھارم نسبت بھ اسپ
لئو دھم آرزوي بیرون راندن فرانسویان را از خاك ایتالیا در سر پرورانده بودند، نخستین ھدف این ھشتاد 

ل پنجم را وي شار. سالھ غیرتمند نیز رھانیدن ایتالیا و حكومت پاپي از زیر سلطھ امپراطوري اسپانیا بود
خطاب كرد، مردم )) افلیج جسمي و روحي((ملحدي مرموز خواند، وي را فرزند دیوانھ مادري دیوانھ و 

اسپانیا را كف پس مانده سامیھا لقب داد، و سوگند یاد كرد كھ ھرگز فیلیپ دوم را در مقام نیابت سلطنت 
شاه فرانسھ، و اركولھ دوم، ، با ھانري دوم، پاد١۵۵۵در دسامبر سال . میالن بھ رسمیت نشناسد

در . فرمانرواي فرارا، پیماني بست كھ بھ كمك یكدیگر كلیھ سپاھیان امپراطوري را از ایتالیا بیرون برانند
عالوه بر آن، ; صورت پیروزي، پاپ سینا را بھ قلمرو خود میافزود بھ عنوان تیول پاپي بھ عھده میگرفت

ناند را، بھ گناه پذیرفتن شرایط پروتستانھا در جریان برپایي دیت توافق كرده بودند كھ ھم شارل و ھم فردی
  . آوگسبورگ، از سلطنت كنار بگذارند

بر اثر یكي از آن مسخرھبازیھایي كھ از فاصلھاي دور و در امان میان فجایع تاریخي بھ چشم میخورد، 
وي با . مت پاپي در جنگ دیدفیلیپ دوم، كھ از متعصبترین حامیان كلیسا بود، ناگھان خود را بر ضد حكو
در فاصلھ چند ھفتھ، دوك با . اكراه بھ دوكھ د آلوا فرمان داد كھ سپاه ناپلي او را بھ داخل ایاالت پاپي براند

سرباز زبده خود برلشكریان ضعیف پاپ غلبھ یافت و، در پیشرفت خود، شھرھا را یكي پس از  ٠٠٠,١٠
رت كشید، در اوستیا مستقر شد، و رم را مورد تھدید قرارداد آنانیي را بھ غا; دیگري بھ تصرف در آورد

پاولوس پیمان اتحاد میان فرانسھ و عثماني را تصویب كرد و در ھمان زمان منشي امور ). ١۵۵۶نوامبر (
ھانري دوم، . كشوریش، كاردینال كارلو كارافا، بھ سلیمان قانوني متوسل شد كھ بھ ناپل و سیسیل حملھ برد

و وي نیز اوستیا را از ; نسھ، لشكري بھ سر كردگي فرانسوا، دوك دو گیز، بھ ایتالیا روانھ كردپادشاه فرا
اما در ھمان ھنگام، شكست فرانسویان در سن ; دوكھ د آلوا پس گرفت و موجب خرسندي خاطر پاپ شد

آلوا كھ مقاومتي  كانتن دوك دو گیز را مجبور كرد با سربازان خود شتابان بھ فرانسھ باز گردد، و دو كھ د
اھالي رم از وحشت بھ نالھ و زاري در آمدند و . ھاي شھر رم گذارد دربرابر خود نداشت رو بھ دروازه

پاولوس دانست كھ ادامھ دشمني ممكن است بار دیگر فاجعھ . آرزوي مرگ پونتیفكس بیباك خود را كردند
از تبعیت كلیساي كاتولیك رومي روي  غارت رم را تجدید كند، و حتي موجب آن شود كھ اسپانیا یكسره

  . ، پیمان صلح را با دوكھ د آلوا امضا كرد١۵۵٧سپتامبر سال  ١٢در . بگرداند

دوك شرایطي بسیار مسالمتآمیز پیشنھاد نمود و از پیروزي خود اظھار شرمندگي كرد، و بر پاي پاپ 
ودند، بھ وي مسترد گردیدند و مستملكات پاپي، كھ توسط دو كھ د آلوا مسخر شده ب. مغلوب بوسھ زد

این پیروزي نیروي دولتي بر . اما ناپل و میالن در تصرف اسپانیا باقي ماند; حقانیت حكومت پاپ تایید شد
قدرت كلیسایي بھ اندازھاي كامل و قطعي بود كھ چون فردیناند عنوان امپراطوري را از شارل پنجم 

بھ دست برگزینندگان انجام پذیرفت و بھ ھیچ یك از ، مراسم تاجگذاري وي تنھا )١۵۵٨(دریافت كرد 
بدین ترتیب، قدرت پاپھا در تاج . نمایندگان پاپ اجازه شركت در ھیچ مرحلھاي از آن مراسم داده نشد

و بھ بیان دیگر سرانجام شارلماني در مجادلھ ; بھ پایان رسید)) امپراطوران مقدس روم((گذاردن بر سر 
  . یق آمدخود با لئو سوم بر وي فا

پاولوس چھارم، كھ خواھي نخواھي از زیر فشار بار جنگ رھا شده بود، بقیھ دوران فرمانروایي خود را 
باالترین اقدامات اصالحیش گرچھ با . صرف اصالحات كلیسایي و اخالقیي كرد كھ شرح آن قبال گذاشت

لد كردن دو تن دیگر از تاخیر عبارت بود از عزل منشي بدكارش، كاردینال كارلو كارافا، و نفي ب
روش خویش پرستي، كھ . ھایش كھ با رفتار ناشایست خود دوران پاپي او را لكھدار ساختھ بودند برادرزاده

  . براي مدت یك قرن در واتیكان رواج یافتھ بود، سرانجام از آنجا طرد شد

II -  سانسور و دستگاه تفتیش افكار  
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ھ حد اعالي شدت و وسعت خود رسید و دستگاه تفتیش افكار در در دوران این پاپ آھنین بود كھ سانسور ب
احتماال پاولوس چھارم ایمان داشت كھ . رم نیز ھمان قیافھ مخوف و وحشیانھ اسپانیایي را بھ خود گرفت

سانسور نشریات و ممانعت از اشاعھ بدعتگذاري از وظایف حتمي كلیسایي است كھ بھ دست پسر خدا برپا 
زیرا اگر كلیسا سازماني رباني باشد، مخالفان آن ناگزیر  -آیین كاتولیك یا پروتستان شده است خواه در 

و در برابر آن شیاطین، بزرگترین فریضھ دیني جھاد دایمي است، تا از اھانت بھ ; میبایست شیطاني باشند
  . مقام كبریایي جلوگیري بھ عمل آید

مسیحیان شھر افسوس، در دوره حواریون، كتابھاي . سانسور بھ ھمان اندازه كھنسال بود كھ خود كلیسا
تخمین )) سكھ نقره ٠٠٠,۵٠((را بھ تعداد بسیار زیادي كھ قیمت تقریبیشان )) ھنرھاي قبیحھ((مربوط بھ 

در موارد متعدد . رواج كتاب غیرشرعي را منع كرد) ١۵٠(و شوراي افسوس . زده شده است، سوزاندند
ھاي  در دوران متاخرتر، از انتشار ترجمھ. یگر كتابھاي یھودیان دادندپاپھا فرمان بھ سوختن تلمود و د

ھا، یادداشتھا، و  كتاب مقدس بھ قلم ویكلیف، و، بعدھا، مترجمان پروتستان، بھ عنوان آنكھ حاوي دیباچھ
صنعت چاپ برنگراني كلیسا، كھ ھمواره درصدد بود . اصطالحات ضد كاتولیكي بودند، جلوگیري میشد

حكم ) ١۵١۶(پنجمین شوراي التران . ود را از آلودگي بھ افكار گمراه كننده بركنار دارد، افزودپیروان خ
مقامات كشوري نیز مقرراتي . داد كھ از آن پس ھیچ كتابي نباید بدون بررسي و اجازه كلیسا بھ چاپ برسد

، دیت ١۵٠٨ سناي ونیز در سال: در مورد ممانعت از انتشار ھر نوع نوشتھ غیرمجاز وضع كردند
شارل در سال ; ١۵۴٢، و پارلمان پاریس در سال ١۵٢١ورمس، شارل پنجم، و فرانسواي اول درسال 

  . دامنھ نظارت كلیسا برنشریات را حتي تا امریكاي اسپانیایي گسترش داد ١۵۴٣

و نخستین ; توسط دانشگاه سوربون منتشر شد ١۵۴۴نخستین فھرست عمومي كتابھاي ممنوع در سال 
  . توسط دستگاه تفتیش افكار بھ چاپ رسید ١۵۴۵ایتالیایي اینگونھ كتب در سال  صورت

را بھ طور )) فھرست نویسندگان وكتابھاي تحریم شده((، پاولوس چھارم براي بار نخست ١۵۵٩در سال 
این فھرست انتشار چھل و ھشت نوع متن تصحیح شده كتاب مقدس را كھ بھ دست . رسمي بیرون داد

انجام گرفتھ بود ممنوع، و شصت ویك نفر از ناشران و چاپچیان را از ادامھ كار محروم  بدعتگذاران
بھ بعد، ھیچ فرد كاتولیكي اجازه نداشت كتابي كھ فاقد نام نویسنده و ناشر بود و محل  ١۵١٩از سال . میكرد

ر اثري، كسب اجازه بھ بعد، براي انتشار ھ ١۵۵٩و از سال ; و تاریخ انتشار آن ذكر نشده بود را بخواند
كتابفروشان و دانشمندان شكایت كردند كھ .از طرف مقامات كلیسایي ضروري بود))چاپ شود((رسمي 

این ممیزي سخت موجب ركود دانش و ورشكستگي ایشان میشود، اما پاولوس با پافشاري خود آنھا را 
جلد كتاب طعمھ آتش شدند در ونیز در رم، بولونیا، ناپل، فلورانس، و ونیز ھزاران . مجبور بھ تمكین كرد

پس از وفات پاولوس، روحانیون اقدامات او را مورد نكوھش قرار دادند و . مجلد در یك روز ٠٠٠,١٠
شوراي ترانت فھرست او را ملغا شمرد و بھ جاي . آنھا را ناشي از شدت عمل و عدم تشخیص او دانستند

در سال ). ١۵۶۴(منتشر ساخت )) فھرست ترانتي((آن صورت معتدلتري از كتب تحریم شده را، با نام 
، مجمع ویژھاي مامور شد كھ در فواصل معین فھرست مزبور را مورد تجدید قرار دھد و حاصل ١۵٧١

  . آن را ضمن صورتھاي تازه دوباره بھ چاپ رساند

ه خود پائولو سارپي، راھبي كھ از را. داوري درباره نتیجھ این ممیزي و سانسور كار دشواري است
بھترین رمزي كھ : ((برگشتھ و با سازمان كلیسایي مخالف شده بود، فھرست مزبور را چنین توصیف كرد

باید گفت كھ سانسور محتمال در پدید آوردن )). احمق كردن مردمان كشف شده است... تاكنون براي
اما نادیده ; ه استموثر بود ١٧٠٠و اسپانیاي پس از سال  ١۶٠٠انحطاط فكري در ایتالیاي پس از سال 

آزادي فكر، بھ . نمیتوان گذاشت كھ عوامل اقتصادي و سیاسي در بروز این عارضھ اثر بیشتري داشتند
گفتھ آن تاریخنویس انگلیسي كھ تاریخ تحوالت كشورش را با صادقانھترین قلم بھ رشتھ نگارش در آورده 

زیرا برخورد مطلق گرایانھ بھ ; وتستاناست، در كشورھاي كاتولیك بھتر دوام یافت تا در كشورھاي پر
بمراتب بیش از فھرستھا و دستگاه تفتیش افكار  ١٧۵٠كتاب مقدس كھ توسط روحانیون پروتستان تا سال 

بھ ھر حال، نھضت اومانیسم در یك زمان از كشورھاي . براي آزادي فكر و پژوھش علمي زیانبخش بود
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ور و شوق بھ زندگي فروكش كرد و پژوھش در تاریخ در ادبیات ش. كاتولیك و پروتستان رخت بربست
یونان و عشق بھ آثار نویسندگان كافر كیش باستاني رو بھ افول گذاشت، تا جایي كھ عالمان االھي پیروز 

  . اومانیستھاي ایتالیا را بھ تفرعن و فساد و بیدیني كھ شاید بي دلیل ھم نبود متھم میكردند

، تا آنكھ پاولوس چھارم تنفیذ آن را بھ عھده دستگاه تفتیش افكار سپرد سانسور كتب با تساھل اجرا میشد
تاسیس یافتھ بود، در دوران حكومت با رفق و مداراي  ١٢١٧دستگاه تفتیش افكار، كھ در سال ). ١۵۵۵(

اما ھنگامي كھ در راتیسبونا آخرین اقدام مجاھدتآمیز جھت . پاپھاي رنسانس از قدرت و اعتبار خود افتاد
الحھ با پروتستانھا با شكست مواجھ شد و اصول عقاید آیین پروتستان در خود ایتالیا، و حتي میان مص

روحانیان انتشار یافت و شھرھاي بزرگي چون لوكا و مودنا در معرض تھدید جنبش پروتستان قرار 
كدیگر دادند و از گرفت، كاردینال جوواني پیترو كارافا، ایگناتیوس لویوالیي، و شارل پنجم دست بھ دست ی

، كارافا و پنج )١۵۴٢(پاولوس سوم تسلیم شد . پاپ خواستار بازگشت قدرت دستگاه تفتیش افكار شدند
كاردینال دیگر را مامور احیاي آن دستگاه كرد، و بھ ایشان اختیار داد كھ عدھاي از روحانیان منتخب را 

كارافا با ھمان سختگیري عادیش دست . دارند بھ نمایندگي خود با قدرت تام بھ سراسر جھان مسیحي اعزام
بھ كار شد، ستادھاي فرماندھي را ھمراه با زندانھایي جھت مجرمین دایر ساخت، و دستورھایي بھ شرح 

  : زیر براي زیردستانش وضع كرد

بلكھ باید بر اثر كمترین بدگماني، بسرعت، ; ھنگامي كھ ایمان در خطر است، ھیچ تاخیري جایز نیست -١
  . ت بھ اقدامات احتیاطي سخت و جدي زددس

نسبت بھ ھیچ یك از شاھزادگان و یا نخست كشیشان، ھر اندازه كھ داراي مقام شامخ باشند، نباید  -٢
  . تبعیضي قایل شد

در مورد كساني كھ میكوشند تا خود را در پناه حمایت یكي از فرمانروایان قرار دھند باید نھایت  -٣
تنھا آنھایي كھ اقرار صریح بھ معاصي خود میكنند باید مورد مدارا و رافت . سختگیري را بھ كار برد

  . پدرانھ قرار گیرند

از ھر فرقھ كھ باشند، و بخصوص نسبت بھ  ھیچ فردي نباید با ابراز اغماض نسبت بھ بدعتگذاران، -۴
  . پیروان كالون، نام خود را ننگین كند

پاولوس سوم و ماركلوس دوم جلو شراره غیرت كارافا را گرفتند، و حق آمرزش نھایي را، در صورت 
یولیوس سوم سست عنصرتر از آن بود كھ با كارافا . پژوھشخواھي شاكیان، براي خود محفوظ نگاه داشتند

در . جھ در پنجھ شود، و در زمان حكومت این پونتیفكس چندین تن بدعتگذار در رم بر توده آتش سوختندپن
، دستگاه جدید تفتیش افكار فرمان داد تا ھر یك از كشیشان كاتولیكي كھ بر ضد آیین پروتستان ١۵۵٠سال 

رم، پاپ شد، آن دستگاه با چون خود كارافا، با نام پاولوس چھا. تبلیغ نمیكرد مورد محاكمھ قرار گیرد
در زیر سختگیري ((و، بھ گفتھ كاردینال سریپاندو، ; استبداد و نفوذ بیشتري بھ انجام وظیفھ پرداخت

غیرانساني وي، دستگاه تفتیش افكار چنان شھرتي بھ ستمگري یافت كھ دیگر انتظار نمیرفت احكامي آن 
صالحیت قضایي .)) وي زمین صادر شوندقدر مخوف و ھراسانگیز از ھیچ مقر داوري دیگري در ر

كفرگویي، خرید و فروش مقامات : بازرسان دستگاه تفتیش افكار شامل جرمھا و جنایات گوناگوني میشد
كلیساي، لواط، چندگاني، تجاوز جنسي، داللي محبت، نقض مقررات كلیسایي در مورد روزه گرفتن، و 

باز از یادداشتھاي یكي از تاریخنویسان . ذاري نداشتندبسیاري خالفھاي دیگر كھ ابدا ارتباطي با بدعتگ
  : بزرگ كاتولیك این قسمت را نقل میكنیم

بازرسان دستگاه تفتیش ... پاپ عجول و خوشباور ھر اتھامي را، ھر چقدر ناروا، بھ گوش قبول میپذیرفت
افكار، كھ دایما مورد تحریك پاپ قرار داشتند، اجبارا در مواردي بوي بدعتگذاري را استشمام میكردند كھ 

ھاي  ن گرم در كار بودند تا واژهحسودان و مفتریا...داوري بیغرض و با احتیاط اندك نشاني از آن نمییافت
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اتھام آوري را، كھ بھ تصادف از لبان مرداني حتي ھمانھایي كھ در تمام عمر، چون ستونھاي استوار، 
دوره وحشت برپا .... كلیسا را در برابر بدعتگذاران برپا نگاه داشتھ بیاساس بدعتگذاري را بر آنھا ببندند

   .شده، و ھمھ رم را ترس فرا گرفتھ بود

، پاولوس چھارم فرمان بھ دستگیري كاردینال جوواني )١۵۵٧مھ  ٣١(در اوج این دوره درنده خویي 
در چھارم ژوئن ھمان سال، كاردینال پول، نماینده پاپ در انگلستان، را ; مورونھ، اسقف شھر مودنا، داد

ورد كالج كاردینالھا گفتھ وي حتي در م; بھ رم احضار كرد تا بھ اتھام بدعتگذاري مورد بازپرسي قرار دھد
ماري تودور، ملكھ انگلستان، كاردینال پول را مورد حمایت . بود كھ آنجا نیز بھ بدعتگذاري آلوده شده است

مورونھ متھم شد بھ اینكھ موافقتنامھ شوراي . قرار داد و نگذاشت احضاریھ پاپ بھ دست وي برسد
را پذیرفتھ و امضا كرده، با بدعتگذاران حوزه قدرت )) رستگاري بشر بھ صرف ایمان((راتیسبونا درباره 

قضاییش بھ تساھل رفتار نموده، و نیز با كاردینال پول، ویتوریا كولونا، فالمینیو، و دیگر شخصیتھاي 
مورونھ پس از ھجده روز كھ در كاستل سانت آنجلو زنداني بود، تبرئھ . خطرناك رابطھ دوستي داشتھ است

اما وي آزادي را نپذیرفت و اعالم داشت كھ تا خود پاپ بھ ; دیش را صادر كردندشد و مفتشان اجازه آزا
پاولوس امتناع كرد و مورونھ تا مرگ پاپ در آن . بیگناھي او راي ندھد از زندانش خارج نخواھد شد

اولوس فالمینیو، با دروغ، بازرسان دستگاه تفتیش افكار را فریب داد و نجات یافت، اما پ. زندان باقي ماند
پونتیفكس ھار .)) برادرش، چزاره، را در میدان مقابل كلیساي مینروا بر آتش سوزاندیم: ((دربارھاش گفت

شده، با بیطرفي قاطع، حتي بستگان خود را بھ گمان بدعتگذاري مورد تعقیب و آزار قرارداد، این جملھ را 
ھیزم كافي جمع میكردم تا او را  حتي اگر پدر خودم بدعتگذار بود،: ((پاپ پاولوس چھارم گفتھ است

خوشبختانھ پاولوس نیز از میرندگان بود و، پس از چھار سال فرمانروایي، بھ پاداش خود .)) بسوزانم
رم مرگ او را با چھار روز آشوب پر از شادماني جشن گرفت، و در آن مدت توده مردم مجسمھ او . رسید

سپس بناھاي دستگاه تفتیش افكار ; رود تیبر غرقھاش ساختند را زیر كشیدند، بر خاك خیابانھا آلودند، و در
اگر پاپ زنده بود، شاید بھ آن . را آتش زدند، زندانیان آن را آزاد كردند، و اسناد آن را بر باد دادند

اعتراضات چنین جواب میداد كھ فقط مردي با اراده سستیناپذیر و شھامت او میتوانست مفاسد اخالقي رم و 
و او بود كھ در اجراي این مھم، یعني ھمان اقدامي كھ پیشینیانش را با ; اي كلیسا را اصالح كندخرابكاریھ

بسي افسوس كھ پاپ پاولوس چھارم در كار اصالح كلیسا . شكست رو بھ رو كرده بود، كامیابي یافت
  . توركماذا را در خاطر نگاه داشت و مسیح را از نظر گذاشت

جوواني آنجلو د مدیچي را، با عنوان پیوس چھارم، بھ پاپي  ١۵۵٩ا در سال ھنگامي كھ شوراي كاردینالھ
وي یكي از مدیچیھاي میلیونر نبود، بلكھ پسر یكي از . انتخاب كرد، اروپاي باختري نفسي راحت كشید

در ابتدا، چندي براي امرار معاش بھ وكالت پرداخت، مورد . ماموران جمع آوري مالیات در میالن بود
. و اعتماد پاولوس قرار گرفت، بھ مقام كاردینالي رسید، و بھ ھوشمندي و خیراندیشي مشھور شدتحسین 

چون بھ مقام پاپي رسید، از جنگ دوري جست و مشاوراني را كھ طرفدار سیاست تھاجمي بودند طرد و 
اگر میخواھند (( وي بساط دستگاه تفتیش افكار را بر ھم نزد، اما بازرسان آن را آگاه ساخت كھ. توبیخ كرد

.)) مورد لطف او واقع شوند، بھتر است وظایف خود را با نزاكت آقامنشانھ انجام دھند تا با خشونت راھبانھ
یكي از خشكھ مقدسھا كھ پاپ را زیاده از اندازه مالیم و سھلگیر میدانست قصد جانش را كرد، اما ھنگامي 

پیوس . عوب بزرگواري او شد و برجاي خشك ماندكھ پاپ متین و بیدفاع از پھلویش گذشت، آن مرد مر
براي ابراز . چھارم با عزمي راسخ، اما رفتاري با نزاكت، اصالحات كلیسایي پیشقدمانش را تنفیذ كرد

روحیھ آشتیطلبي خود بھ اسقفھاي كاتولیك آلمان اجازه داد كھ آیین قرباني مقدس را ھم با نان و ھم با شراب 
نت را بازگشایي كرد و رھبري آن را براي رسیدن بھ نتیجھ مطلوب بھ عھده شوراي ترا. بھ جا آورند

، پس از یك دوره فرمانروایي صلحآمیز كھ موجب تحكیم مباني نھضت ١۵۶۵وي در سال . گرفت
  . اصالحات كاتولیكي شده بود، وفات یافت

III  -١۵۶٣ -  ١۵۴۵: شوراي ترانت  
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لوتر از پاپ . ل شورایي براي اصالح كلیسا بلند شده بودندمدتھا قبل از لوتر، ھزاران صدا در طلب تشكی
شارل پنجم نیز خواھان برپایي یك سینود بود، با این امید كھ از ; شورایي عمومي و آزاد درخواست كرد

گرفتاري مسئلھ آیین پروتستان رھایي یابد، و شاید ھم بھ قصد آنكھ كلمنس ھفتم را مرعوب كند و سر 
ن پاپ بھ ستوه آمده میتوانست براي بھ تاخیر انداختن شورا صد دلیل بتراشد تا بھ نحوي اما آ. جایش بنشاند

وي بھ خاطر داشت كھ بھ دنبال شوراھاي كنستانس و بال . از زیر بار مسئولیت تشكیل آن شاخھ خالي كند
امپراطوري،  و ھمچنین ابدا راضي نبود كھ اسقفان كینھ جو، و یا نمایندگان; چھ بر سر حكومت پاپي آمد

عالوه بر ھمھ . در امور سیاسي، مشكالت خانوادگي، و یا حتي در مسئلھ چگونگي تولد او مداخلھ كنند
اینھا، تشكیل شورا در آن موقعیت چھ فایدھاي میتوانست داشتھ باشد آیا لوتر شوراھا را نیز ھمراه با پاپھا 

میشدند و اجازه مییافتند كھ آزادانھ سخن بگویند، طرد و انكار نكرده بود اگر پروتستانھا بھ شورا پذیرفتھ 
در نتیجھ مناقشھاي كھ بھ وجود میآمد، مسلما جدایي و كینھ میان دو آیین كاتولیك و پروتستان شدیدتر میشد 

و اگر پروتستانھا را بھ شورا راه نمیداد، ایشان یقینا از روي خشم و ; و اروپا را بھ ھرج و مرج میكشید
شارل میخواست شورا در خاك آلمان برپا شود، اما فرانسوا حاضر نبود . شورش بر میداشتندانتقام سر بھ 

اجازه دھد كھ روحانیان فرانسوي در انجمني شركت جویند كھ زیر نفوذ مستقیم امپراطور قرار داشتھ آن، 
ھور نگاه فرانسواكوشش میكرد كھ آتش آیین پروتستان را ھمواره در پشت سر امپراطور شارل پنجم شعل

  . این یكي از رموز سیاست او بود. دارد

 ١۵٣۶وي در سال . پاولوس سوم ھمھ ترسھاي كلمنس را داشت، اما از شھامت بیشتري برخوردار بود
، صادر نمود و پروتستانھا را ١۵٣٧مھ سال  ٢٣فرماني براي تشكیل شوراي عمومي، در مانتوا بھ تاریخ 

ھاي نمایندگان شورا نتایج حاصل  ولوس گمان میكرد كھ ھمھ گروهپا. نیز براي شركت در آن دعوت كرد
از مذاكرات را خواھند پذیرفت، غافل از آنكھ پروتستانھا كھ اقلیتي را بھ وجود میآوردند بسختي ممكن بود 

لوتر شركت نمایندگان پروتستان را در شوراي عمومي صالح ندانست، و مجمع . چنین تعھدي را تقبل كنند
امپراطور شارل پنجم ھنوز اصرار داشت . ھاي شمالكالدن دعوتنامھ پاپ را باز نكرده باز گرداندپروتستان

در خاك ایتالیا اسقفان ازدحام خواھند كرد و شورا بھ : كھ شورا در خاك آلمان تشكیل یابد، و دلیلش این بود
ي تاخیر، پاولوس پس از چندین جلسھ مذاكره، و مدت. صورت بازیچھاي در دست پاپ در خواھد آمد

موافقت كرد كھ شورا در شھر ترانت، كھ گرچھ در اصل ایتالیایي بود اما در آن زمان جزو قلمرو 
از اعضاي شورا رسما دعوت بھ عمل آمد كھ روز اول نوامبر . امپراطوري محسوب میشد، تشكیل یابد

  . در ترانت گرد آیند ١۵۴٢سال 

ھاي پاپ را در كشورش ممنوع اعالم نمود، و  وي انتشار دعوتنامھ. اما پادشاه فرانسھ حاضر بھ بازي نبود
چون . روحانیاني را كھ میخواستند در شوراي منعقده در خاك دشمن شركت جویند تھدید بھ توقیف كرد

شورا گشایش یافت، تنھا یك مشت اسقف ایتالیایي در آن حضور داشتند و پاولوس ناگزیر جلسھ را بھ تاخیر 
پیمان صلح كرپي ظاھرا زمینھ را مساعد . موافق شارل و فرانسوا تجمع شورا را كامل كند انداخت تا نظر

 ١۵۴۵مارس سال  ١۴پاولوس فرصت را مغتنم شمرد تا شورا را بار دیگر براي تشكیل در ; ساخت
را اما اینك تجدید خطر حملھ از جانب تركھا امپراطور را وادار بھ تقاضاي تعویق انداختن شو. دعوت كند

فعالیت )) نوزدھمین شوراي جامع كلیساي مسیحي((بود كھ  ١۵۴۵دسامبر سال  ١٣كرد، و سرانجام در 
  . خود را آغاز كرد

پاپ كھ سنش بھ ھشتاد سر میزد در رم مانده . باز ھم شروع كار ناخجستھ بود و از امید نیكفرجامي بھ دور
اما سھ كاردینال را بھ نمایندگي خود اعزام داشتھ ; بر شورا نظارت میكرد)) غایبانھ((بود و، بھ عبارتي، 

كاردینال مادروتتسو از شھر ترانت، : تركیبت شوراي ترانت چنین بود. بود دل مونتھ، چرویني، و پول
ھاي رھباني، عدھاي رئیس دیر، و چند تن از عالمان  چھار اسقف اعظم، بیست اسقف، پنج فرمانده فرقھ

در شوراھاي كنستانس و بال . است)) جامع((نست ادعا كند كھ شورایي اما شورا ھنوز نمیتوا; االھي
كشیشھا، شاھزادگان، و حتي بعضي از افراد عادي، ھمتاي نخست كشیشان، حق راي داشتند و راي دادن 

ھاي ملي انجام و روساي دیرھا میتوانستند راي بدھند و راي دادن بھ وسیلھ افراد انجام  بھ وسیلھ گروه
تیجھ، اسقفان ایتالیایي كھ ھر كدامشان بھ دلیل و علتي رھین منت یا آماده خدمت حكومت پاپي در ن. میشد

pymansetareh@yahoo.com



كھ در رم زیر نظارت شخص )) مجمع مشاوران. ((با اكثریت تعداد خود بر آن شورا تسلط داشتند -بودند
یرد آماده، و پاپ تشكیل جلسھ میداد، مطالبي را كھ میبایست مورد بحث و مناظره شوراي ترانت قرار گ

چون شوراي ترانت مدعي بود كھ روحالقدس ھادي آن است، یكي از . نتایج آنھا را پیش بیني میكرد
شخص سوم تثلیث رباني مرتبا در میان انبان چاپار از رم : ((نمایندگان فرانسھ در آن باره چنین اظھار كرد

آیا میبایست ابتدا ایمان تعریف شود : دنخستین موضوع بحث درباره نحوه عمل بو.)) بھ ترانت وارد میشود
و آنگاه اصالحات ضروري مورد مالحظھ قرار گیرد، یا برعكس پاپ و ھواداران ایتالیایش میل داشتند كھ 

اما امپراطور و طرفدارانش بحث درباره اصالحات را مقدم ; ابتدا اصول عقاید دیني تعریف شوند
را آرام و ضعیف كند و سپس در میانشان تفرقھ بیندازد، و میشمردند شارل با این امید كھ پروتستانھا 

نخست كشیشان آلمان و اسپانیا در این آرزو كھ اقدام بھ اصالحات از شدت تسلط پاپ بر اسقفھا و شوراھا 
سرانجام در یك مورد سازشي حاصل شد، و آن اینكھ ھیئتھایي بھ موازات یكدیگر درباره ھر دو . بكاھد

ھایي قطعي تھیھ كنند و ھر یك را بھ نوبت بھ شوراي  عقاید و اصالحات، نظریھمطلوب، یعني اصول 
  . ترانت تقدیم دارند

پاولوس دو تن از رھبران یسوعي، الینث و سالمرون، را براي كمك بھ نمایندگانش  ١۵۴۶در ماه مھ سال 
عدا پتروس كانیسیوس و كھ ب; در موارد مربوط بھ االھیات و جانبداري از اقتدار پاپي بھ ترانت فرستاد

تبحر بیمانند یسوعیان در االھیات بزودي برتري نفوذ ایشان را در . كلود لوژي نیز بھ ایشان پیوستند
مباحثات تثبیت كرد، و ایمان راسخ ایشان بھ كلیساي رسمي شورا را وادار كرد كھ بھ جاي كوشش در 

ظاھرا، داوري . روتستانھا اعالم جنگ دھدتامین صلح و وحدت نظر، بر عكس، با افكار اصالح طلبانھ پ
اعطاي ھر گونھ امتیازاتي بھ پروتستانھا موجب از بین رفتن شقاق نخواھد : اكثریت اعضاي شورا این بود

ھاي پروتستان بھ اندازھاي متعدد و گوناگونند كھ ھیچ سازشي نمیتواند تعدادي از آنھا را راضي  فرقھ; شد
ھر تغییر اساسي در اصول عقاید كھن سبب تزلزل تمام بناي ایمان و ; دكند و بھ برخي دیگر لطمھ نزن
سپردن اختیارات كشیشي بھ دست مردم غیر روحاني نفوذ قدرت اخالقي ; اركان آیین كاتولیك خواھد شد

و باالخره، تمكین ; قدرت براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است; كشیشان و كلیسا را از بین خواھد برد
یات دیني مبتني بر ایمان صادق در برابر بوالھوسیھاي استدالل فردي باعث الغا و اضمحالل كردن یك االھ

ھر یك از مواد اصول دین ) ١۵۴۶آوریل (در نتیجھ، چھارمین جلسھ شوراي ترانت . آن دین خواھد شد
كتاب براي سنن كلیسایي ھمان حاكمیت و اعتبار ;را عینا تایید كرد)) شوراي نیقیھ((مسیح مصوب در 
و ترجمھ التیني كتاب ; حق اشاعھ و تفسیر كتاب مقدس را منحصرا بھ دست كلیسا سپرد; مقدس را قایل شد

ھمچنین، قدیس . مقدس قدیس ھیرونوموس، وولگات، را تنھا ترجمھ و متن رسمي كلیسا معرفي كرد
الھیات وي در مقامي توماس آكویناس تنھا مجتھد و مفسر االھیات اصیل آیین خوانده شده و كتاب مدخل ا

قرار گرفت، آیین كاتولیك پس از )) مجموعھ فرامین پاپھا((شامخ، تنھا یك درجھ پایینتر از كتاب مقدس و 
شوراي ترانت بھ صورت ایماني توانا و شكستناپذیر درآمد تا در برابر تعرض آیین پروتستان، خرد 

  . دگي كندگرایي، و اصالت داوري فردي، چون جوابي دندان شكن، ایستا

  . كلیساي دوره رنسانس با طبقات روشنفكر رخت از میان بربستھ بود)) سازش آقامنشانھ((دیگر، 

اما اگر ایمان آن قدر مھم و حیاتي بود، آیا بھ تنھایي نیز كفایت آن را داشت كھ، بنابر دعوي لوتر، موجب 
; دیدي درباره این موضوع بودشاھد مناظرات ش) ١۵۴۶ژوئن (رستگاري جاوداني شود جلسھ پنجم شورا 

امپراطور آگاه شد و پیغام فرستاد كھ ; اسقفي ریش اسقف دیگري را چسبید و مشتي از موي سفید آن را كند
اگر شورا نتواند با آرامش وظیفھ خود را ادامھ دھد، دستور خواھد داد كھ چند تن از نخست كشیشان را بھ 

رجینلد پول بھ دفاع از نظریھاي پرداخت كھ بھ طرز . ھ شودرود آدیجھ بیندازند تا از حرارتشان كاست
او را متھم بھ ) پاپ پاولوس چھارم آینده(خطرناكي نزدیك بھ عقیده لوتر بود، و كاردینال كارافا 

رجینلد پول از میدان گریخت، بھ پادوا رفت، و بھ بھانھ كسالت مزاج از حضور مرتب . بدعتگذاري كرد
  . در شورا عذر خواست
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تقدیم شوراي ) كھ در این موقع وفات یافتھ بود(اردینال سریپاندو پیشنھاد سازشآمیزي را كھ كونتاریني ك
راتیسبونا كرده بود مورد حمایت خود قرار داد، اما الینث شورا را وادار كرد كھ بھ مخالفت شدید با 

  . نظرات لوتر درباره اھمیت كارھاي نیك و آزادي اراده پافشاري كند

اسقف سان . ات جھت اصالح كلیسا پیشرفت كندتري داشت تا بحث در اطراف تعاریف اصول دیناقدام
علت : را با شرح اندوھباري از فساد و گمراھي جھانیان افتتاح كرد و گفت ١۵۴۶ژانویھ  ۶ماركو جلسھ 

بھ ; ))وحانیان استتنھا بد اندیشي طبقھ ر((آن ھمھ تبھكاري و گناه، كھ مسلما آینده نظیر آن را نخواھد دید، 
عقیده وي بدعتگذاري لوتر بھ طور عمده نتیجھ گناھكاریھاي روحانیان بوده است، و از ھمین رو اصالح 

اما تنھا اصالح اساسیي كھ ضمن . روحانیان بھترین راه براي فرو نشاندن آن طغیان دیني خواھد بود
ین بود كھ اسقفان را از اقامت در خارج از جلسات ابتدایي شوراي ترانت در مقررات كلیسایي بھ عمل آمد ا

شورا بھ پاپ پیشنھاد كرد كھ . ھاي خود، و ھمچنین از داشتن چند مقام در یك زمان ممنوع ساخت اسقفیھ
اما . را بر مباحثات نظري درباره خط مشیھاي كلي مقدم بدارد)) سازمان توزیع عطایا و مزایا((اصالح 

و ھنگامیكھ ; گونھ اصالحي موكول بھ اراده شخصي پاپ بماند پاولوس میل داشت كھ اقدام بھ ھر
امپراطور در لزوم بھ كار بردن شتاب بیشتري در طرح پیشنھادھاي اصالحي پافشاري كرد، پاپ بھ 
نمایندگان خود دستور داد تا پیشنھاد كنند كھ محل شورا را بھ بولونیا كھ از ایاالت پاپي و تحت نفوذ و 

اما نخست كشیشان ; اسقفان ایتالیایي با این پیشنھاد موافقت كردند. د انتقال یابدنظارت مستقیم رم بو
طاعون خفیفي بھ موقع در ترانت شیوع یافت و یكي از . اسپانیاي و امپراطوري بھ آن معترض بودند

قیھ و ب) ١۵۴٧مارس (اكثریت ایتالیایي شورا بھ بولونیا نقل مكان كرد ; اسقفان شورا را از پا در آورد
شارل از بھ رسمیت شناختن جلسات شوراي بولونیا امتناع ورزید و تھدید . اعضا در ترانت باقي ماندند

پس از دو سال مجادلھ و معاملھ، پاپ تسلیم شد و . كرد كھ شوراي جداگانھاي در آلمان تشكیل خواھد داد
  ). ١۵۴٩سپتامبر (مجمع بولونیا را معلق ساخت 

یولیوس سوم، جانشین وي، با امپراطور كنار آمد و شارل، در عوض، . كردمرگ پاولوس وضع را آسان 
پاپ فرمان داد تا . وعده داد كھ بھ ھیچ وجھ از اقداماتي كھ منجر بھ تضعیف سلطھ پاپي شود پشتیباني نكند

بار دیگر در ترانت تشكیل یابد و موافقت كرد كھ پیروان لوتر نیز نظرات  ١۵۵١شورا در ماه مھ سال 
ھانري دوم، پادشاه فرانسھ، كھ این نزدیكي میان پاپ و امپراطور را نمیپسندید شورا را . د را بیان كنندخو

وقتي شورا گشایش یافت عده نمایندگان حاضر بھ اندازھاي كم بود كھ جلسھ ناگزیر بھ . بھ رسمیت شناخت
ش اسقف، سھ رئیس دیر، پنج بار دیگر شورا در اول سپتامبر با ھشت اسقف اعظم، سي و ش. تعویق افتاد

، و سفیراني از جانب شارل و )برگزیننده براندنبورگ(فرمانده فرقھ، چھل و ھشت عالم االھي، یوآخیم دوم 
  . فردیناند منعقد شد

دیگر در این . نظریھ قلب ماھیت كاتولیكھا را مورد تایید قرار داد) ١۵۵١اكتبر (سیزدھمین جلسھ شورا 
دوك وورتمبرگ . وتستانھا بھ نظر بیفایده میآمد اما شارل در آن مورد پافشاري كردباره شنیدن اظھارات پر

، و بعضي از شھرھاي جنوبي آلمان یك ھیئت پروتستان را بھ نمایندگي خود )برگزیننده ساكس(و موریتس 
. مایدانتخاب كردند و مالنشتون طرحي از اصول عقاید آیین لوتري را تھیھ كرد كھ تقدیم شوراي ترانت ن

شارل بھ ھر یك از نمایندگان امان نامھاي داد، اما ایشان كھ خاطره شوراي كنستانس و گرفتاري ھوس را 
مباحثات بسیار با این پس از . درخواست كردند كھ خود شورا ھم بھ ایشان امان نامھاي بدھد داشتندبھ یاد 

با وجود این، یكي از فرایارھاي فرقھ دومینیكیان ھنگام موعظھ در ھمان كلیساي . درخواست موافقت شد
جامعي كھ محل انعقاد جلسات شورا بود اظھار داشت كھ گرچھ ممكن است تا چندي وجود تخمھاي 

  . وختبدعتگذاري را تحمل كرد، اما عاقبت باید آنھا را یكسره در آتش س

: ایشان پیشنھاد كردند; ، نمایندگان پروتستانھا شورا را مورد خطاب قرار دادند١۵۵٢ژانویھ سال  ٢۴در 
احكام شوراھاي كنستانس و بال، بھ موجب اصل برتري حقانیت شوراھا بر پاپھا، باید مورد تایید قرار 

; ت بھ یولیوس سوم آزاد شونداعضاي مجمع حاضر بایست از التزام بھ سوگند وفاداري خود نسب; گیرند
و درباره كلیھ ; كلیھ تصمیمھایي كھ تا آن زمان مورد تصویب شورا قرار گرفتھ بود باید ملغا شمرده شوند
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مسائل مورد بحث باید سینود عمومیتري، مشتمل بر عده كافي از نمایندگان پروتستانھا، از نو وارد مذاكره 
شورا راي داد كھ اخذ تصمیم درباره . دھا را اكیدا ممنوع ساختیولیوس سوم رسیدگي بھ این پیشنھا. شود

مارس شود كھ قرار بود عده بیشتري از نمایندگان پروتستان در آن  ١٩آن مواد موكول بھ جلسھ مورخ 
  . شركت كنند

 ١۵۵٢در ژانویھ سال . در این فاصلھ، وقایع نظامي مھمي رخ دادند كھ االھیات را پشت سر گذاشتند
در ماه مارس، موریتس، برگزیننده ساكس، ; فرانسھ پیمان اتحادي با پروتستانھاي آلمان امضا كردپادشاه 

شارل فراري شد و ھیچ نیرویي در مقابل موریتس باقي نماند كھ بتواند از ; بھ جانب اینسبروك لشكر كشید
ي غیبشان زد، و شورا در اسقفان یكي یك. حملھ احتمالي او بھ ترانت و قلع و قمع كردن شورا جلوگیري كند

، فردیناند بھ پروتستانھاي پیروز در )١۵۵٢اوت  ٢(براساس پیمان پاساو . آوریل رسما تعطیل شد ٢٨
  . و ایشان نیز دیگر اعتنایي بھ سرنوشت شورا نشان ندادند. جنگ آزادي مذھبي عطا كرد

اما . پاولوس چھارم صالح دانست كھ بگذارد شورا در زمان فرمانروایي او بھ خواب زمستاني فرو رود
پیوس چھارم، كھ پیر مردي مھربان بود، بھ این فكر خود را دلخوش ساخت كھ اگر آیین تناول عشاي 

ممكن است موجب  رباني را، ھم از لحاظ عقیده كاتولیكھا و ھم مطابق نظریھ پروتستانھا، مجاز بشمارد،
در ترانت گرد ھم  ١۵۶١آوریل سال  ۶وي از اعضاي شورا خواست كھ در . فرو نشاندن آتش نفاق شود

آیند و نیز عموم شاھزادگان مسیحي، چھ كاتولیك و چھ پروتستان، را براي شركت در آن شورا دعوت 
بودند ھمراه خود آوردند كھ نمایندگان كشور فرانسھ فھرست رعبانگیزي از اصالحاتي را كھ طالب . كرد

آزادي برپاپي مراسم قداس بھ زبان بومي، اجراي آیین تناول عشاي رباني با نان : شامل پیشنھادھایي چون
و شراب، اجازه ازدواج براي كشیشان، تبعیت مقام پاپ از مصوبات شوراھاي عمومي، و الغاي اختیارات 

  . پاپ در اعظاي معافیتھا و مصونیتھاي دیني

فردیناند اول، كھ . را دولت فرانسھ در آن زمان طرز تفكري شبیھ بھ عقاید ھوگنوھا در پیش گرفتھ بودظاھ
... پاپ: ((اكنون بھ مقام امپراطوري رسیده بود، این پیشنھادھا را تایید كرد و بر آنھا موارد زیر را افزود

د، و سپس آن را بھ سازمان باید فروتني را شعار خود سازد، اصالح دیني را از شخص خود شروع كن
و ; ھاي قدیسان باید از خرافات پاك شوند افسانھ; ))اداري، دربار، و سراسر قلمرو پاپیش گسترش دھد

تا دیگر ثروت ھنگفت آنھا، مانند سابق، بھ اسراف خرج ((ھا باید بر اساس تازھاي استقرار یابند  صومعھ
مود و نمایندگانش، با ترس ولرز، منتظر گشایش جلسھ اوضاع براي پاپ پیوس سخت ھالكتبار مین)). نشود

  . شورا بودند

با شركت پنج كاردینال، سھ  ١۵۶٢ژانویھ سال  ١٨پس از تاخیرھاي استراتژیك، ھفدھمین جلسھ شورا در 
بطرك، یازده اسقف اعظم، نود اسقف، چھارده فرمانده فرقھ، چھار رئیس دیر، و عده گوناگوني از 

بھ ھر یك از نمایندگان پروتستان كھ میل داشتند در مذاكرات شركت كنند اماننامھاي  نمایندگان مقرر شد
اسقف اعظم غرناطھ و كاردینال شارل دو لورن رھبري مشاوره . اما ھیچ داوطلبي پیدا نشد; داده شود

از دست پاپ درباره تقلیل امتیازات پاپ را بر عھده گرفتند و اظھار داشتند كھ اسقفھا مقام روحاني خود را 
و ; است كھ بي واسطھ از جانب خداوند بھ ایشان تفویض میشود)) حق االھي((نمیگیرند، بلكھ این یك 

اسقف سگوویا یكي از بدعتگذاریھاي لوتر را كھ عبارت بود از انكار برتري مقام پاپ، بر اسقفان دیگر 
ورش اسقفانھ بر ضد قدرت پاپ، بھ این ش. ھمچنانكھ در آغاز تشكیل كلیسا مرسوم بود آشكارا تكرار كرد

واسطھ مھارت نمایندگان پاپ در فنون پارلماني، وفاداري اسقفھاي ایتالیایي و لھستاني نسبت بھ پاپ، و نیز 
در پایان شورا، اقتدار . بر اثر پارھاي آدابدانیھاي بھ موقع پاپ نسبت بھ كاردینال شارل دو لورن خنثا ماند

ھمچنین مقرر شد كھ كلیھ اسقفھا سوگند فرمانبرداري نسبت بھ شخص ; ر شدپاپ كاھش نیافت، بلكھ بیشت
فردیناند نیز بھ وعده اینكھ پس از پایان شورا پاپ اجازه اجراي آیین قرباني مقدس را بھ ھر . پاپ یاد كنند

  . دو شیوه كاتولیك و پروتستان عطا خواھد كرد خاطر خود را آسوده ساخت
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بھ محض آنكھ این مناقشھ اصلي از میان رفت، شورا با شتاب تمام بقیھ وظایف خود را بھ طریقي سر و 
ازدواج كشیشان ممنوع ماند و بھ منظور جلوگیري از صیغھ گرفتن آنھا . سامان داد و بھ پایان رساند

فساد اخالقي و بي  بسیاري از اصالحات كوچك بھ مورد اجرا گذارده شدند تا از. كیفرھاي سخت مقرر شد
قرار شد انجمنھایي براي پرورش داوطلبان شغل كشیشي، و . انضباطي روحانیان جلوگیري بھ عمل آید

قدرتھاي سركش دربار پاپ مھار، و مقرراتي . عادت دادن ایشان بھ سختیھاي زھد و دینداري، دایر شوند
كرھاي برھنھ میبایست بھ اندازه كافي از جملھ اینكھ پی; براي اصالح موسیقي و ھنر كلیسایي وضع شدند

در مورد پرستش قدیسان و اولیاي دین، . پوشیدگي داشتھ باشند تا باعث تحریك خیاالت شھواني نشوند
ھا،  اعتقاد بھ برزخ، آمرزشنامھ. ھایي كھ نماینده ایشان بودند مجاز دانستھ شد استفاده از تصاویر و مجسمھ

در این مورد، . ر گرفتند و تعاریف تازھاي براي آنھا عرضھ شدو توسل بھ قدیسان مورد تصویب قرا
یكي از ; شورا صادقانھ اعتراف كرد كھ زیادھرویھاي كلیسا موجب برافروختن آتش طغیان لوتر شده بودند

  : احكام چنین تصریح میكرد

ھ ھر سود شورا حكم میكند ك... ھا از طرف مقامات روحاني در مورد آمرزش گناھان و عرضھ آمرزشنامھ
تباھكارانھاي كھ از این راه عاید كلیسا شده باشد كال بھ دور ریختھ شود و اساس این سودجویي تاسف آور 

شورا ھر یك از اسقفان را مكلف میسازد كھ در محدوده اسقفنشین خود . در جھان مسیحیت از میان برود
، سودجویي، و دیگر خالفكاریھاي ھر نوع بینظمي و اخاللي را كھ بر اثر جھل، خرافھپرستي، بیحرمتي

خدام كلیسایي بھ وقوع میپیوندد مورد بررسي دقیق قرار دھند و گزارش آنھا را ابتدا بھ سینودھاي ایالتي و 
  . سپس، با موافقت اسقفھاي دیگر، بھ پونتیفكس رم تقدیم دارند

شوراي جامع ترانت ، در میان ھلھلھ شادي نمایندگان فرسوده از بحث، ١۵۶٣دسامبر  ۴و در ; است
  . دیگر خط مشي كلیسا براي قرنھا تعیین شده بود; انحالل یافت

مردمان، خواه در كشورھاي كاتولیك و . نھضت اصالحات كاتولیكي در اجراي مقاصد خود كامیاب شد
. خواه پروتستان، بھ دروغگویي، دزدي، اغواي دوشیزگان، فروش مشاغل، و كشتار و جنگ ادامھ دادند

تار اخالقي روحانیان بھبود یافت، آزادي لجام گسیختھ ایتالیاي دوره رنسانس رام شد، و سازش با اما رف
فحشا، كھ در رم و ونیز دوره رنسانس بھ صورت حرفھ . حقوق و شایستگیھاي بشري را گردن نھاد

روزگار شده عمدھاي در آمده بود، اكنون سرافكنده خود را پنھان نگاه میداشت و پاكدامني رسم پسندیده 
و بھ ; ھاي شھوتانگیز و مستھجن در ایتالیا جرمي مستوجب اعدام شناختھ شد تالیف یا انتشار نوشتھ. بود

ھمین علت بود كھ نیكولو فرانكو، منشي و دشمن آرتینو، بھ گناه نگارش كتابي بھ نام پریاپیا، بھ فرمان پاپ 
ھنر و ادبیات مسلما زیانبخش نبود، زیرا از طرفي  اثر محدودیتھاي تازه بر. پیوس پنجم بھ دار آویختھ شد

ھنر باروك، با ھمھ شماتتھایي كھ بھ آن شده است، در آن عصر بھ وجود آمد، و از طرف دیگر تاسو، 
گواریني، و گولدوني، صرفا در زمینھ ادبي، چندان دست كمي از بویاردو، آریوستو، و ماكیاولي 

بھ وجود )) واكنش كاتولیكي((رین جنبش ادبي و ھنري در بجبوحھ در اسپانیا بزرگت. درامنویس نداشتند
زنان ایتالیایي مقداري از شادابي و دلبریشان ; اما خوي پرنشاط ایتالیاي دوران رنسانس از میان رفت. آمد

توجھ دایمي بھ ; را، كھ در نتیجھ آزادي پیش از دوره اصالح دیني جزو طبیعتشان شده بود، از دست دادند
و رھبانیت احیا ; اصول خشك و تیره اخالقي موجب روي كار آمدن دوره پیرایشگري در ایتالیا شد رعایت
مسلما اینكھ آزادي نسبي اندیشھ دوره رنسانس جاي خود را بھ ممیزي و سانسور خفقانآور كلیسایي . گردید

ي كھ علم و نیز جاي بسي تاسف بود كھ، درست ھنگام; و سیاسي دھد لطمھ بزرگي بھ بشریت بود
میخواست سر از قالب محدود قرون وسطایي خود بھ در آورد، دستگاه تفتیش افكار بار دیگر در ایتالیا و 

اما این اكثریت از ; كلیسا بھ عمد اقلیتھاي روشنفكر را فداي اكثریت مومن كرد. سایر كشورھا قوت یابد
  . شود خرسند بودند پایمال شدن افكاري كھ ممكن بود موجب تضعیف ایمان تسلي بخششان

با اینكھ قدرت سلطان گونھ پاپھا بر اشرافیت شوراھاي اسقفي . اصالحات كلیسایي واقعي و دایمي بودند
. تفوق یافتھ بود، اما این روح زمانھ بود كھ اشرافیت، در ھمھ جا جز آلمان، قدرت را بھ سالطین وا گذارد

تند، و حكومتي متمركز بھتر از قدرتي تجزیھ شده اكنون پاپھا از لحاظ اخالقي بر اسقفھا برتري داش
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پاپھا خویشپرستي . میتوانست انضباطي را كھ الزمھ اجراي ھر گونھ اصالح كلیسایي بود برقرار نگاه دارد
. را بھ یك سو نھادند و دربار پاپ را از انواع اھمالكاریھاي زیانبخش و سودپرستیھاي علني پاك كردند

كاتولیك، اداره امور كلیسایي از لحاظ حسن اثر و درستي عمل بھ صورت حتي بھ گفتھ محققان غیر
، و بھ خاطر )١۵۴٧(اطاقكھاي چوبي تاریك براي اقرار معاصي اختراع شد . سرمشق قابل تقلیدي در آمد

ھاي شیطاني نیفتد، استفاده از آن اجباري  آنكھ كشیش بر اثر زیبایي اتفاقي مراجعان توبھكارش بھ وسوسھ
آمرزشنامھفروشان دورھگرد از بین رفتند، بھ عبارت دیگر، در بیشتر موارد، تنھا از راه ). ١۶١۴(گشت 

وفاداري بھ ایمان دیني و ایثار و نیكوكاري ممكن بود كھ رحمت كلیسایي را بھ دست آورد و آمرزش 
انیان كاتولیك، روح. گناھان خود را خرید، نھ چون گذشتھ از راه تطمیع مالي و بخشش موقوفات بھ كلیسا

بھ جاي عقب نشستن در مقابل آیین پروتستان و آزادي اندیشھ، درصدد تسخیر مغز جوانان و بھ دست 
روحیھ یسوعیان مصمم و متكي بر نفس و فعال و با انضباط، روحیھ واقعي كلیساي . آوردن قدرت برآمدند

  . مبارز شد

و این یكي از درخشانترین نتایج جنبش ; ز یافترویھمرفتھ، كلیسا از بیماري برخاست و بھبود شگفتانگی
color="#FFCC33"<پایان سخن  

  رنسانس، اصالح دیني، و عصر روشنگري

رنساس و اصالح دیني دو سرچشمھ تاریخ معاصرند، دو سرچشمھاي كھ متقابال زندگي فكري و اخالقي 
بقھ ارثي خود، از یكدیگر جدا ھمینجاست كھ آدمیان، بنا بر سلیقھ و سا. امروزي ما را آبیاري كردھاند

یعني یا آگاه بھ دین خود نسبت بھ نھضت رنسانس میشوند، كھ فكر را آزاد و زندگي را زیبا ; میشوند
ساخت، یا احساس سپاسگزاري نسبت بھ جنبش اصالح دیني میكنند، كھ تحكیم مباني ایمان و بھبود اصول 

  . اخالق را موجب آمد

در تاریخ ادامھ داشتھ است و ھمواره نیز ادامھ خواھد داشت، زیرا در این  مناظره میان اراسموس و لوتر
گونھ مباحث كلي حقیقتي كھ بشر میتواند بھ دست آورد معموال از تالقي قطبھاي متقابل بھ وجود میآید، و بھ 

  . ھمین جھت است كھ ھر حقیقتي میراث دو جانبھاش را ھمیشھ در خود دارد

جنبھ نژادي و جغرافیایي دارد، مناظرھاي است میان التینھا و توتونھا، میان از یك نظر، این مناظره 
جنوب شفاف و خوشگذران و شمال مھ آلود و سخت گذران، میان اقوامي كھ مسخر رومیان شده و میراث 

ھاي  كالسیك را پذیرفتھ بودند و اقوامي كھ در مقابل روم ایستادگي كرده بلكھ آن را مسخر ساختھ و ریشھ
ھا پیشكش میداشت و رومي كھ قانونھا وضع میكرد،  ژادي و اقلیمھاي شمالي خود را، بر یوناني كھ تحفھن

: ایتالیا و آلمان مسئولیت شكل بخشیدن بھ روحیھ عصر نوین را میان خود تقسیم كردند. ترجیح داده بودند
ان با رجعت بھ آیین و مبادي ایمان ایتالیا با برگشتن بھ منابع ادبیات، فلسفھ، و ھنر دوران كالسیك، و آلم

ھاي  این بار بھ وسیلھ عشریھ - ایتالیا نزدیك بود در دومین كوشش خود موفق بھ تسخیر آلمان شود . مسیحي
. و آلمان باز ایستادگي نمود، كلیسا را پس راند و اومانیستھا را از زبان انداخت; كلیسایي و اومانیسم

تنھا (ھا و دادوستدھاي دنیایي را طرد كرد و خود روي بھ آن جنبھ اصالح دیني، رنسانس متكي بھ خوشی
از قرون وسطایي آورد كھ پیشرفتھا و كامیابیھاي بشري را مبتذل و بیھوده میشمرد، !) ھمان یك جنبھ

در نظر . زندگي را وادي اشك و زاري میخواند، و گناھكاران را بھ توبھ و دعا و ایمان دعوت میكرد
وره رنسانس، كھ آثار ماكیاولي و آرتینو را میخواندند، این رفتار واكنشي قرون وسطایي ایتالیاییھاي د

كھ اینك دوره مبارزھآمیز )) عصر خرد((و چیرگي آن بر )) عصر ایمان((یا بھ بازگشت سلطھ ; مینمود
و در زیر ایتالیاییھایي كھ بھ سخنان پومپوناتتسي گوش میدادند . شبابش را شروع كرده بود تعبیر میشد

حكومت پر رفاه پاپھاي رنسانس بھ سر میبردند در دل بھ لوتر، كالون، و ھنري ھشتم میخندیدند كھ عقایدي 
وحي منزل بودن كتاب مقدس، وحدت اقانیم سھ گانھ، تقدیر ازلي، پیدایش خلقت بھ : قرون وسطایي چون

ه شدن مسیح، واپسین داوري، بھشت، امر االھي، گناھكاري ذاتي، تجسم مسیح، زادن مسیح از باكره، كفار
: و در جبھھ مخالف آن، اصولي از مسیحیت قرون وسطایي چون; و دوزخ را دو دستي چسبیده بودند
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پرستش مریم، پرستش خداي محبت و رحمت، توسل بھ قدیسان، و اجراي مراسمي مزین بھ انواع ھنرھا 
  . را بھ یك سو افكنده بودند كھ مایھ صفا و تسلي و زیبایي ھنري آن دین جلیل شده بود

ھاي كلیسایي  او نیز از عشریھ. كاتولیك با ایمان و صمیمي دلیل خود را در رد آیین پروتستان حاضر داشت
او بھ خوبي میدانست . دل آزرده بود، اما نمیتوانست فكر از میان برداشتن كلیسا را بھ خاطر خود راه دھد

ا حس میكرد كھ میبایست در دنیا مكاني و سازماني براي كساني كھ كھ راھبان خودسرانھ رفتار میكنند، ام
كاتولیك با ایمان . میخواھند عمر خود را وقف تحصیل، تفكر دروني، و خواندن دعا كنند وجود داشتھ باشد

یكي آنكھ دین مسیح ناسخ دین موسي بوده است، : كتاب مقدس را كلمھ بھ كلمھ قبول داشت، اما بھ دو شرط
آنكھ كلیساي بنیان نھاده شده بھ دست پسر خدا برابر با خود كتاب مقدس، قدرت حكمیت دارد و  و دیگري

باید بھ عنوان آخرین مرجع تعبیر متن كتاب مقدس و تنھا وسیلھ تطبیق آن با نیازمندیھاي متغیر زمان، 
كتاب مقدس بھ وسیلھ اگر بنا بود قسمتھاي متناقض و ظاھرا مبھم . مورد قبول و احترام عمومي قرار گیرد

افكار فردي مردمان تعبیر و داوري شود، باید در نظر آورد كھ چھ بیتكلیفي و بلوایي در عالم دین بھ وجود 
میآمد آیا كتاب مقدس در كشاكش ھزاران مغز پاره پاره، و مسیحیت در جدال ھزاران فرقھ متخاصم 

ش اصالح دیني در ھر مرحلھ از زندگي عصر متالشي نمیشد كاتولیك امروزي بھ استدالل خود بر ضد جنب
تاكید شما، بھ اھمیت ایمان و بیارزشي مناسك و مراسم دیني، سخت زیانبخش : ((نوین چنین ادامھ میدھد

بود و آییني بھ وجود آورد كھ سردي و سنگدلیش را در زیر تقدس جمالتي خوش ظاھر پنھان میكرد، بھ 
شما اقرار نیوشي و توبھ . كاري از مراكز نفوذ شما برچیده شدطوري كھ مدت صد سال بساط شفقت و نیكو

; را تحریم كردید و در روح آدمیاني كھ ما بین غریزه و تمدن در كشمكش بودند ھزاران آشوب برپا ساختید
ھایي را كھ كلیسا بھ وجود آورده و  و اكنون، كھ كار از كار گذشتھ كرده بودیم از بین بردید و دانشگاه

رھبران خودتان معترفند كھ بریدگي شما از ایمان . شیده بود تا مرز انقراض تضعیف كردیدتكامل بخ
شما در زمینھ اخالق، . راسخ، در ھر دو كشور آلمان و انگلستان، منجر بھ فساد مھلك اخالق شده است

و  ھمھ زیبایي. فلسفھ، صنعت، و حكومت ھرج و مرج حاصل از اعتقاد بھ اصالت فرد را رواج دادید
رویش و جھش ھنر را فرو . بھجت دین را گرفتید و جاي آن را با دیوشناسي و خوف از گناه پر كردید

اموال كلیسا را ضبط كردید، بھ دولت . نشاندید و ھرجا كھ پا نھادید پژوھش در آثار كالسیك پژمرده گشت
دید و خواري را سربار فقر و توانگران دادید، و در نتیجھ مستمندان را بي برگ و نواتر از ھمیشھ گذار

بر سرمایھداري و ربا خواري قلم عفو كشیدید، اما كارگران را از داشتن تعطیالت آسودگیبخش . كردید
حكومت پاپي را سرنگون ساختید . روزھاي مقدس كھ رحمت كلیسا بر آنھا ارزاني داشتھ بود محروم كردید

ایان خودپرست اجازه دادید كھ اختیار ایمان تبعھ بھ فرمانرو; تا حكومت شاھي را بھ اوج قدرت برسانید
خود را شخصا بھ دست گیرند و دین را، بھ عنوان دلیلي شرعي، پشتیبان جنگھاي خانمانسوز خود قرار 

  . شما ملتھا را بر ضد یكدیگر تجزیھ كردید و حتي اھالي یك كشور و شھر را بر ضد ھم شوراندید. دھند

روھاي ملي را، كھ اثري آرام بخش داشت، از میان بردید و دوراني از آشفتگي سلطھ اخالقي بینالمللي بر نی
قدرت و قاطعیت كلیسایي را كھ بھ اعتراف خودتان آفریده دست . در میان كشورھاي متخاصم پدید آوردید

حق االھي شاھان را مورد ; پسر خداست انكار كردید و، حال آنكھ، خودكامگي سلطنت را شرعي دانستید
د قرار دادید و، بي خبر از خود، قدرت كالم خداوندي را، كھ تنھا تكیھ گاه در برابر قدرت زر یا زور تایی

  . است، منھدم كردید

امتناع شما ; شما ادعاي حق داوري فردي كردید، اما بھ محض آنكھ توانستید، آن را از دیگران دریغ داشتید
ار ما كاتولیكھا زنندھتر است، زیرا ما ھرگز تبلیغ بھ از رواداري در برابر ناسازگاران بھ مراتب از رفت

رواداري مذھبي نكردیم و راه را براي بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشتیم، از این جھت كھ در نظر ما 
رواداري مذھبي نكردیم و راه را براي بروز عقاید نفاقانگیز باز نگذاشتیم، از این جھت كھ در نظر ما 

در ھمھ این احوال، مشاھد كنید كھ داوري فردي شما كار را بھ كجا كشانده . قگي استرواداري زاده بیعال
ھر كسي براي خود پاپ میشود و، قبل از آنكھ بھ سن و پختگي كافي رسیده باشد كھ بتواند اثرات . است

ایمان  دین در جامعھ و اخالقیات را درك كند و پي ببرد بھ اینكھ افراد مردم تا چھ اندازه بھ داشتن
یك نوع جنون تجزیھ كننده، كھ در . نیازمندند، اصول عقاید دیني را مورد داوري فردي خود قرار میدھد

pymansetareh@yahoo.com



زیر نظارت ھیچ گونھ قدرت وحدتبخشي قرار ندارد، پیروان آیین شما را در چنان مجادالت تند و 
كلیسایي وجود نداشت كھ و اگر ; احمقانھاي میاندازد كھ عقیده عمومي را نسبت بھ ھر دیني سست میكند

ھاي علمي و فلسفي، برجا ایستادگي كند و  متین و مردانھ در میان ھمھ نوسانات عقاید و دالیل، و ھمھ نحوه
پیروان پراكندھاش را در دامن خود مجتمع نگاه دارد، مسلما اساس مسیحیت بر باد فنا میرفت و مردمان، 

زماني خواھد رسید . ابر مرگ بي توشھ و برگ مییافتندعاري از ھر گونھ پناھگاه روحي، خود را در بر
كھ آن گروھي از شما كھ ارشاد شده و مسیحیت واقعي را پذیرفتھاند غرور فردي و نیروي فكري خود را 
در پاي نیازھاي دیني بشر نثار خواھند كرد و بھ سوي ایمان، كھ بھ رغم نظرات كفرآمیز این عصر تیره 

  . ا برجا نگاه دارد، روي خواھند آوردمیتواند واقعیت دین را پ

ابتدا سعي كنیم علت جدایي خود را از : ((آیا آیین پروتستان میتواند پاسخي بھ این ایرادات بدھد آري، چنین
كلیساي كاتولیك شما از لحاظ سازمان اداري و رفتار كارمندان خود بھ صورت كانوني . نظر دور نسازیم

تان در تناساني بھ سر میبردند، اسقفانتان در مطامع دنیوي منھمك شده بودند كشیشھای. از فساد در آمده بود
آیا تاریخنویسان خودتان این مطالب را اعتراف نكردھاند . و پاپھایتان ننگ جھان مسیحیت بھ شمار میآمدند

شما . مرداني شریف شما را دعوت بھ اصالح كردند و، در انتظار پاسختان، نسبت بھ كلیسا وفادار ماندند
وعده دادید و تظاھر بھ اصالحات كردید، اما عمل مثبتي انجام ندادید، بلكھ بر عكس مرداني چون یان 

ھزاران كوشش بھ كار رفتند تا . ھوس و ژروم پراگي را، كھ خواستار اصالح دیني بودند، بر آتش سوختید
زماني كھ جنبش اصالح دیني ما شاید كلیسا از درون اصالح یابد، و ھمھ آنھا با شكست مواجھ شدند، تا 

و حتي پس از طغیان ما، آن پاپي كھ در راه تصفیھ كلیسا كوشش ; شما را بیدار و بھ اقدام جدي وادار كرد
  . واقعي بھ كار برد مورد تمسخر رم قرار گرفت

بھ  شما فخر میكنید كھ رنسانس را بھ وجود آوردھاید، اما ھمھ قبول دارند كھ عاقبت كار رنسانس چنان
; فساد اخالق، ستمگري، و خیانتكاري كشید كھ اروپا مانند آن را، از زمان نرون بھ بعد، بر خود ندیده بود
آیا ما حق نداشتیم بر ضد آن كفر، كھ حتي واتیكان را جوالنگاه خود قرار داده بود، اعتراض كنیم درست 

و بھ انحطاط گذارد البتھ بنیاد است كھ كمي پس از آغاز جنبش اصالح دینیمان اخالقیت جامعھمان ر
گذاشتن زندگي نوین اخالقي قومي كھ مباني دیني و كلیساییش آنچنان منحط شده بود طول میكشید اما 

ھاي اخالق در كشورھاي پروتستان بھ مراتب از فرانسھ و ایتالیاي كاتولیك محكمتر و برتر  سرانجام پایھ
نس باشیم، اما بیداري اخالقیمان را مسلما مدیون جنبش ممكن است بیداري فكریمان را مدیون رنسا. شد

رنسانس شما . بھ عبارت دیگر، اصالح دیني نیروي اخالقي را بر آزادي فكر افزود; اصالح دینیمان ھستیم
خاص اشراف و روشنفكران بود و عامھ مردم را بھ چیزي نمیشمرد، و حتي ساده لوحي ایشان را در 

روشان دورھگرد و راھباني كھ اساطیر دیني را اساس سودجویي خود قرار فریب خوردن از آمرزشنامھ ف
آیا صالح نبود كھ بھ این روش ناھنجار و زننده بھرھبرداري از ; داده بودند بھ باد ریشخند میگرفت

ھا پاك كردیم، زیرا  آرزوھا و بیمھاي بشر خاتمھ داده شود ما داخل كلیساھا را از آلودگي نقاشیھا و مجسمھ
مردم اجازه داده بودید كھ خود آن تمثالھا را بپرستند ھمچنانكھ آنھا را وادار میكردید كھ در پیش پاي آن  بھ

ما . عروسكھاي مقدس كھ با تشریفات دیني در خیابانھا بھ گردش در میآمدند زانو بزنند و استغاثھ كنند
تفصیل كلیسایي، ایمان خود را جرئت كردیم كھ بھ عوض تخدیر مغز مردمان، بھ وسیلھ آداب پر طول و 

  . بر پایھاي راست و محكم استوار سازیم

ما قدرت فرمانروایي كشوري را حقي االھي دانستیم ھمچنانكھ عالمان االھي خودتان پیش از ما كرده بودند 
پھا را ما اقتدار بینالمللي پا. زیرا نظام اجتماعي نیازمند دولتي است كھ مورد احترام عموم قرار داشتھ باشد

منكر شدیم، زیرا مشاھده كردیم كھ پاپھا بھ عوض اجراي عدالت در میان عموم ملتھا نفوذ خود را آشكارا 
ناتواني پاپھاي خودپرست شما در متحد ساختن اروپا براي . در راه جلب منافع شخصیشان بھ كار میاندازند

پي، مدتھا قبل از جنبش اصالح دیني، جھاد با تركان عثماني بھ خوبي نشان میدھد كھ نادرستي حكومت پا
گرچھ ما سلطنت را حقي االھي میدانستیم، اما باز در كشورھایي چون . وحدت مسیحیت را بر ھم زده بود

انگلستان، اسكاتلند، سویس، و امریكا از پیدایش و تكامل دموكراسي حمایت كردیم، در حالي كھ كشیشان 
طغیان ما بر ضد تحكم ; لوسانھ سر در برابر شاھان فرود میآوردندشما در فرانسھ، ایتالیا، و اسپانیا چاپ
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كلیساي شما بود كھ طلسم استبداد را شكست و اروپا را آماده آن ساخت كھ ھر نوع استیالیي را، خواه دیني 
شما فكر میكنید كھ ما بینوایان را بینواتر كردیم، اما این ھم . و خواه دولتي، مورد بازخواست قرار دھد

ھمان روش سرمایھداري كھ براي مدت كوتاه بینوایان را استثمار كرد بزودي یاد ; راني گذران داشتدو
و شك نیست كھ سطح زندگي عمومي در ; گرفت كھ چگونھ زندگي مردم عادي را مرفھتر از سابق سازد

  . ستانگلستان، آلمان، و امریكاي پروتستان باالتر از ایتالیا، اسپانیا و فرانسھ كاتولیك ا

مگر غیر از این است كھ جنبش اصالح . اگر شما امروز از دیروزتان تواناترید، بھ خاطر وجود ماست
دیني شما را وادار كرد دست بھ اصالح دربار پاپ بزنید، روحانیان خود را از صیغھ داشتن باز دارید، و 

رت درستي و پاكدامني روحانیون دینداران را بھ جاي كافران بر مقر پاپي بنشانید تصور میكنید امروزه شھ
خود را بھ چھ عاملي مدیون ھستید بھ شوراي ترانت اما مگر شوراي ترانت را بھ جنبش اصالح دیني 

مدیون نبودید بدون این آژیر خطر، بھ احتمال قوي كلیساي شما بھ سقوط خود بھ سوي كفر ادامھ میداد و 
نیایي مینشستند كھ منكر ھر نوع حقیقت و آزمند ھر روزي میرسید كھ پاپھاي شما بھ تخت فرمانروایي د

حتي با وجود آنكھ ما كلیساي شما را از نو برپا ساختیم، باز مللي كھ دین شما را پذیرفتھاند . گونھ لذتي بود
در این مورد، فرانسھ را با ; از آنھایي كھ پیرو اصالح دیني شدھاند نادانتر، و نسبت بھ مسیحیت شكاكترند

  . مقایسھ كنیدانگلستان 

و از ھمین روي، ; ما یاد گرفتھایم كھ میان دینداري با آزادي اندیشھ رابطھ صلح و آشتي برقرار سازیم
ما . كشورھاي پیرو آیین پروتستان ما بودھاند كھ در دامان خود بھترین ثمره علم و فلسفھ را بار آوردھاند

اما كلیسایي كھ كلیھ علوم چھار ; ي منطبق كنیمامیدواریم كھ ایمان مسیحي خود را بر پیشرفت دانش بشر
این ھم : ((قرن اخیر را طرد كرده است چگونھ میتواند خویشتن را بھ این ھدف نزدیك كند میشورانند 

افتخار و ھم ضعف آیین پروتستان است كھ خود را بر اندیشھ، كھ عاملي است ھمواره در حال تغییر، متكي 
ھاي علمي تن در  كاتولیك در این است كھ ھیچ وقت بھ سازش با نظریھ و بر عكس، قدرت آیین; میسازد

ھایي كھ، بھ تجربھ تاریخ، بندرت قرني را كھ در آن بھ وجود آمدھاند بھ پایان  نظریھ; نداده است 
آیین كاتولیك در پي آن است كھ نیازمندیھاي دیني و دروني مردمي را را كھ بھ زحمت نامي از . رساندھاند

ك و داروین شنیدھاند، و ھرگز نام اسپینوزا و كانت را نشنیدھاند، بر آورده سازد و این گونھ كوپرنی
اما چگونھ ممكن است دیني كھ با فكر سر و كار دارد و موعظھ را . مردمان فراوان، و آماده بھ سرسپاریند

آن سیارھاي كھ مقام  وسیلھ ارشاد خود قرار میدھد بتواند خود را با عالم بیكراني منطبق سازد كھ در
برترین را داشت و مقر نزول پسر خدا بود، چون ذرھاي گذران و سرگردان در فضا بھ تعریف درآید، و 

آن نوع جانوري كھ مسیح جان خود را فداي رستگاریش ساخت، در صحنھ خیاالنگیز زندگي چون 
اپذیر آیین پروتستان پذیرفتھ شده موجودي متغیر ساختھ شود وقتي كتاب مقدس كھ بھ عنوان تنھا مبناي خللن

است، مورد نقد عالیي قرار گیرد كھ موجب شود كالم خداوندي بھ صورت ادبیات عبري در آید و مسیح 
در قالب االھیات رازورانھ بولس حواري تغییر شكل دھد، دیگر از آن دین چھ چیز باقي میماند براي ذھن 

و آیین پروتستان، یا جنبش اصالح دیني و نھضت رنسانس امروزي دیگر مشكل واقعي میان آیین كاتولیك 
نیست، بلكھ این مشكلي است میان مسیحیت و عصر روشنگري عصري كھ تاریخگذاریش بھ آساني ممكن 

ھاي امیدش بر عقل، علم، و فلسفھ  نیست، اما آغازش در اروپا با ظھور فرانسیس بیكن مشخص شد و پایھ
لید نت نغمھ رنسانس بود و دین روح جنبش اصالح دیني، علم و فلسفھ نیز ھمان طور كھ ھنر ك. استوار آمد

از این لحاظ، رنسانس مستقیما مسیر تكاملي ذھن . بھ صورت خدایان معبود عصر روشنگري در آمدند
: اروپایي را ادامھ داد تا آن را بھ عصر روشنگري رساند، و اصالح دیني تنھا انحرافي از آن مسیر بود

  . قل را باطل میشمرد و رو بھ ایمان قرون وسطایي میآوردزیرا كھ ع

: با این وجود، اصالح دیني، علي رغم تعصب ذاتیش، دو خدمت در حق عصر روشنگري بھ جاي آورد
یكي آنكھ اقتدار اصول جزمي را در ھم شكست و موجد ظھور صد فرقھ نوین گشت، كھ كمي پیش از آن 

ھا چنان مباحثھ مردانھاي را رواج داد كھ سرانجام  آنكھ در میان آن فرقھو دیگر ; میبایست نابود شده باشند
ھا شد مگر آنكھ بعضي از آنھا مستظھر بھ  عقل تنھا مرجع رسیدگي بھ حقانیت دعاوي ھر یك از آن فرقھ

ھا و ھمھ عقاید جزمي  در آن دادخواھي و آن حملھ و دفاع، ھمھ فرقھ. نیروي نظامي مقاومتناپذیر میبودند
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و ھنوز یك قرن از پافشاري لوتر در برتر شمردن مقام ایمان نگذشتھ بود، كھ فرانسیس ; رسوا و ذلیل شدند
در ھمان قرن ھفدھم، متفكراني چون دكارت، ھابز، اسپینوزا، و . دانایي توانایي است: بیكن اعالم داشت

س، اولباك، و المتري اعالم الحاد در قرن ھجدھم ھلوتیو. الك فلسفھ را جانشین یا شالوده دین معرفي كردند
این فریاد اعتراضي بود كھ بار دیگر . كردند و ولتر كھ ایمان بھ وجود خدا داشت، خشكھ مقدس خوانده شد

مسیحیت را بھ مبارزه طلبید و بحران حاصل از آن بھ مراتب شدیدتر از مناقشھاي بود كھ میان تعبیر 
كوشش مسیحیت بھ ادامھ حیات در . رون وسطایي در گرفتھ بودكاتولیكھا و پروتستانھا از اصول ایمان ق

دیگر پیكارھاي . برابر تعرض كوپرنیك و داروین درام واقعي سیصد سال اخیر را بھ وجود آورده است
میان دولتھا و طبقات مردم، در قبال این جھاد بزرگ روحي، چھ ارزشي میتوانند داشتھ باشند و اینك چون 

ھ سرگذشت پرنشیب و فرازي كھ در صفحات این كتاب نقل شده است نظر بیفكنیم، بھ عقب برگردیم و ب
اكنون میتوانیم . ھاي مختلف آن جنگیدھاند احساس غمخواري میكنیم نسبت بھ كلیھ دالوراني كھ در جبھھ

پیش خود علل خشم لوتر نسبت بھ فساد و سلطھ رم، نفرت فرمانروایان آلماني بھ فربھ كردن ایتالیا با 
ھایي كھ از لحاظ اخالقي نمونھ كمال باشند، و  ھاي كلیسایي، تصمیم كالون و ناكس بھ ایجاد جامعھ عشریھ

اما . آرزوي ھنري ھشتم بھ داشتن وارث تاج و تخت و تصاحب ھر گونھ قدرتي در كشورش را دریابیم
برانگیختن حس نفرت ھمچنین میتوانیم بفھمیم كھ چرا اراسموس، آرزوي اصالحاتي را داشت كھ منجر بھ 

و نیز میتوانیم حس كنیم كھ چرا نخست كشیشان رم، مانند كونتاریني، تا آن درجھ ; در جھان مسیحیت نشود
از تجزیھ احتمالي كلیسا، كھ طي قرنھا دایھ و نگھبان تمدن مغرب زمین بود و ھنوز ھم چون نیرومندترین 

  . پایداري میكرد، انزجار میداشتند موج شكني در برابر ھجوم فساد اخالق و آشفتگي و یاس

فرد سرنگون میشود، اما اگر چیزي براي . از این ھمھ نیروھا و كوششھا ذرھاي بھ ھدر نرفتھ است
آیین پروتستان در موقع مناسب بھ . بشریت بھ یادگار گذاشتھ باشد، ھرگز از صفحھ روزگار محو نمیشود

ان بود كھ كلیسا خود را مھذب ساخت و بھ صورت احیاي حیات اخالقي اروپا كمك كرد، از ھیبت ھم
از فراز دود باقیمانده . سازماني از لحاظ سیاسي ضعیفتر، اما از جھت اخالقي نیرومندتر از سابق، در آمد

دین ھنگامي بر اوج كمال خود میماند كھ مجبور باشد با رقابت بھ : در میدان نبرد چنین پند میگیریم
ه و ھر جا كھ رقیب و معارضي در مقابل نداشتھ باشد، حالت تعصب و انجماد و ھرگا; زندگیش ادامھ دھد

بزرگترین ھدیھ جنبش اصالح دیني این بود كھ اروپا و امریكا را عرصھ رقابت ایمانھاي . بھ خود میگیرد
گوناگون ساخت، و ھمین سبب شد كھ ھر ایماني بر سر غیرت بیاید، صالح خود را در بھ كار بردن 

  . ري بداند، و نیز مغز نحیف ما را ھمت و رغبت درك آزادي ببخشداغماض فك

  . ھمت داشتھ باش، بھ آخر گفتار نزدیك میشویم! خواننده
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